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32 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

203 θέσεις εργασίας στον  
κλάδο του Τουρισμού σελ. 16-17, 30-31

σελ. 3
Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα

25.000 Αντίτυπα

σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 6
Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη, 
Προγραμματιστές

σελ. 8
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

σελ. 10
Promotion- 
Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 12-13
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Νοσηλευτές,  
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Τεχνίτες, Τεχνικοί 

σελ. 14
Μηχανικοί, Αποθηκάριοι, 
Εστίαση

σελ. 18
Αισθητικοί

σελ. 20, 22, 24, 26, 28, 30-31
Μικρές Αγγελίες Εργασίας

θέσεις εργασίας
2.305



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

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Ελένη Κούτσικου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Αθανάσιος Λογαράς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING: Αθανασία Τσουκαλά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γεωργία Κωνσταντίνου

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Μηνάς Ξανθόπουλος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ: Χαρίδημος Βασιλάκης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Βάσω Καδά

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ειρήνη Μήτση

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Γωγώ Δίγκα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

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

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

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

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

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

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

Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

Σχολής (Γραμματείς Τμημάτων:  
Γαλλικής, Γερμανικής & Ελληνικής  
Γλώσσας & Φιλοσοφίας)

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου Κοινωνικής 

Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης

• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Κέντρο Βενετσάνου
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
• Νέα Χαλκηδόνα, Πέραν, το Καφέ Αμάν της Πόλης
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πετρούπολη, Δημαρχείο
• Σαρωνικός, Δημαρχείο
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Σπάτων Αρτέμιδος, Δημαρχείο
•  Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού  

«Ελληνικός Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό Κέντρο 

Βενετσάνου
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
•  Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
• Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ

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

Χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

Καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

Δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

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

Πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

✔  Τι πρέπει να προσέξει ο υποψήφιος 
των voucher: Το εισόδημα θα 
πρέπει να δηλώνεται με βάση 
το τεκμαρτό εισόδημα και όχι το 
δηλωθέν. Παράδειγμα: Ο υποψήφιος 
έχει δηλωθέν εισόδημα 5.500 € 
παράλληλα έχει στην κατοχή του 
αυτοκίνητο, για το οποίο η εφορία τον 
φορολογεί για 7.000 € .Σε αυτή την 
περίπτωση στην δήλωσή του δεν θα 
βάλει το ποσό που έχει δηλώσει στην 
εφορία αλλά το ποσό για το οποίο 
τελικά φορολογήθηκε και φαίνετε στο 
εκκαθαριστικό σημείωμα. (7.000 €)

➤  Νότες και λέξεις για μικρούς και 
μεγάλους. Διεύθυνση: Βασιλίσσης 
Σοφίας & Κόκκαλη Τηλέφωνο: 210 
7282333. Το Σάββατο 21 Ιουνίου, 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
της Μουσικής, η Μεγάλη Μουσική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν 
Βουδούρη» στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, υποδέχεται μικρούς 
και μεγάλους σε μια εκδήλωση 
που θα ξεκινήσει στις 16.00, με 
παράλληλα μουσικά happenings 
στους εσωτερικούς της χώρους και 
στο αίθριο των Μουσών. Είσοδο 
δωρεάν.

✔  Να μην επεκτείνετε το βιογραφικό 
σας, μόνο και μόνο για να το 
επεκτείνετε. Όσο πιο περιεκτικό είναι 
τόσο το καλύτερο.

➤  Η ομαδική έκθεση 12+1 εν δράση 
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 
Αθηναίων «Μελίνα» από 30 Μαΐου 
έως 15 Ιουνίου, παρουσιάζει 
δεκατρείς νέους καλλιτέχνες, που 
συναντήθηκαν και ένωσαν τις τέχνες 
τους. Παρά τη διαφορετικότητά τους, 
ενώθηκαν και συνδημιούργησαν. Η 
χαρακτική τους έφερε κοντά, ωστόσο 
συνέχισαν να δημιουργούν και στον 
τομέα της ζωγραφικής αλλά και της 
γλυπτικής. Έτσι, προσδοκώντας 
τόσο την μεταξύ τους επικοινωνία, 
όσο και την επικοινωνία με το 
θεατή, παρουσιάζουν τη δουλειά 
τους στο ισόγειο του Πολιτιστικού 
Κέντρου «Μελίνα» του Δήμου 
Αθηναίων. Διεύθυνση: Ηρακλειδών 
66 & Θεσσαλονίκης - Θησείο, 
Στάση Μετρό: Κεραμεικός. Τηλ. 
210-3452150. Ώρες Λειτουργίας: 
Τρίτη έως Σάββατο: 10:00 - 20:00 
& Κυριακή: 10:00 - 14:00. Είσοδος 
Ελεύθερη.

✔  Το βιογραφικό παρ’ όλους τους 
κανόνες που πρέπει να διέπεται, 
καλό είναι να έχει και προσωπικό 
χαρακτήρα. Η προσωπικότητα  
του υποψηφίου πρέπει να αναδύεται  
σε εκείνες τις ειδικότητες που  
τον διακρίνουν (είτε είναι η 
επαγγελματική εμπειρία, είτε  
οι προσωπικές δεξιότητες).

➤  Νύχτα μουσείων 2014 στο ιστορικό 
αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. 
Μέγαρο Διομήδη - Πεδίο Άρεως 
- Πλ. Βικτωρίας. Διεύθυνση: 3ης 
Σεπτεμβρίου 146, τηλέφωνο: 
2108807805. Καθημερινά: 18:00  
με 23:59. Είσοδος ελεύθερη.

Αιτήσεις για μεταπτυχιακά  
(και προπτυχιακά): τι απαιτείται και  
πώς οργανώνω το φάκελό μου;

Ελλάδα, Τουρισμός και Social Media

Πήρες την απόφαση να κάνεις μεταπτυχιακό, κατέληξες στο περιεχόμενο 
των προγραμμάτων που σε ενδιαφέρουν, συζήτησες και τα οικονομικά με την 
οικογένεια και τον τραπεζικό σου λογαριασμό, και ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις 
την προετοιμασία των αιτήσεων. Τι ακριβώς περιμένουν οι υπεύθυνοι 
αξιολόγησης των πανεπιστημίων και business schools από εσένα; Σε αυτό 
το άρθρο θα παρουσιάσουμε μία ενδεικτική λίστα των εγγράφων και άλλων 
προαπαιτούμενων που θα πρέπει να είσαι έτοιμος/η να συμπεριλάβεις 
στο φάκελο των αιτήσεών σου. Σίγουρα, δεν αποτελεί απαράβατο κανόνα, 
καθώς κάθε αίτηση διαφέρει. Ωστόσο, θα έχετε μία πρώτη εικόνα για το τι 
απαιτείται, μέχρι να διασταυρώσετε και να ενημερωθείτε επίσημα και από 
το ίδιο το πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας του, ενημερωτικών φυλλαδίων, 
αντιπροσώπου του, ή όλων αυτών. Ξεκινάμε:
•Συμπληρωμένη αίτηση, συνήθως ηλεκτρονικά
•Βιογραφικό σημείωμα
•Personal statement / application essays
•Επίσημα αντίγραφα του πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας
•Επίσημες μεταφράσεις του πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας
•Φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου, συνήθως σε ηλεκτρονική μορφή
•Συστατικές επιστολές, συνήθως 2, είτε ακαδημαϊκές είτε επαγγελματικές
•Απόδειξη γνώσεως της αγγλικής γλώσσας μέσω διεθνούς σχετικού τεστ 
(TOEFL, IELTS και άλλα)
•Σκορ GMAT/GRE/LSAT, για συγκεκριμένες κατηγορίες προγραμμάτων (πχ 
MBA, Master in Finance, LLMs)
•Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας
•Application fee
•Συνέντευξη, συνήθως σε δεύτερο στάδιο (και μέσω τηλεφώνου ή skype)
Το σημαντικό στην όλη διαδικασία είναι να ξεκινήσει κανείς την προετοιμασία 
νωρίς, καθώς πολλά από τα ανωτέρω προαπαιτούμενα απαιτούν αρκετό χρόνο 
για να αποκτηθούν, και πολλά από τα κορυφαία πανεπιστήμια/business schools 
δεν δέχονται αιτήσεις που δεν είναι 100% πλήρεις. Ωστόσο, αυτά που αποτελούν 
ευχάριστες εξαιρέσεις, δίνουν τη δυνατότητα να υποβάλλει κανείς την αίτηση 
και να συμπληρώσει τις όποιες εκκρεμότητες, αφού έχει ήδη ξεκινήσει η 
διαδικασία αξιολόγησης, ούτως ώστε να κερδηθεί χρόνος.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στις καταληκτικές ημερομηνίες για την 
υποβολή της αίτησης (deadlines), τις οποίες διακρίνουμε σε 3 κατηγορίες:
1) Συγκεκριμένες ημερομηνίες, πχ 30 Απριλίου
2) Application rounds, δηλαδή «γύροι» αιτήσεων, όπου όσο πιο νωρίς 
υποβάλλει κανείς την αίτηση, τόσο καλύτερο. Αυτό προτιμάται από προγράμματα 
που θέλουν ανά τακτά διαστήματα να αξιολογούν τις αιτήσεις που έχουν στα 
χέρια τους και να καλύπτουν ένα ποσοστό της τάξης νωρίς.
3) Rolling admissions, δηλαδή να δέχεται το πρόγραμμα αιτήσεις όλο το χρόνο, 
όσο βέβαια υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
Επίσης, συνιστάται προσοχή και αναλυτική ανάγνωση των προαπαιτούμενων, 
τόσο για την επιβεβαίωση των ζητούμενων στοιχείων προς αποφυγή 
επιπρόσθετων εξόδων και υποχρεώσεων (πχ μην ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα 
προετοιμασίας GMAT, εάν δεν είστε 100% σίγουροι ότι τα προγράμματα που 
έχετε επιλέξει το απαιτούν), όσο και για τις λεπτομέρειες υποβολής (πχ δέχονται 
όλα τα έγγραφα ηλεκτρονικά ή απαιτούν κάποια μέσω ταχυδρομείου; Σε τι 
μορφή πρέπει να είναι οι εκθέσεις και το βιογραφικό; Οι συστατικές πρέπει να 
είναι ακαδημαϊκές, επαγγελματικές, ή και από τις δύο κατηγορίες;).
Εν κατακλείδι, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων απαιτεί προσεκτική 
προετοιμασία, προσήλωση, αρκετό χρόνο, έγκυρη ενημέρωση, και έγκαιρη 
αντιμετώπιση, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Η ύπαρξη 
εξειδικευμένων συμβούλων για θέματα προετοιμασίας και υποβολής αιτήσεων 
μπορεί να εξυπηρετήσει μέσω της σίγουρης προετοιμασίας, της εξοικονόμησης 
χρόνου, και της έμπειρης αντιμετώπισης προβλημάτων. Η απόφαση βέβαια 
πάντα παραμένει στα χέρια του υποψήφιου ή της υποψήφιας, οι οποίοι 
πρέπει να είναι σίγουροι και αποφασισμένοι για τις επιλογές τους, καθώς 
όπως βλέπουμε ήδη πολύ πριν την έναρξη των σπουδών, απαιτείται αρκετή 
δουλειά και έντονη προσπάθεια.

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ΜΒΑ, Education Consultant - Admitted!

Ανέκαθεν, η χώρα μας ευελπιστούσε οτι δυο κλάδοι της Οικονομίας θα την 
στηρίζουν ασχέτως της πορείας των υπολοίπων: η ναυτιλία και ο τουρισμός.
Όσον αφορά τη ναυτιλία, η παγκοσμιοποίηση και οι «σημαίες ευκαιρίας» έχουν 
αποδυναμώσει την συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας.
Είναι γεγονός οτι ο τουρισμός, λόγω τόσο της μορφολογίας, του πολιτισμού 
και της υφιστάμενης υποδομής, παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της Οικονομίας.
Καθώς γράφω αυτές τις γραμμές, βρίσκομαι στη Βουδαπέστη, στην παρουσίαση 
του ετησίου πλάνου προώθησης του Ουγγρικού Οργανισμού Τουρισμού. Με 
μεγάλη προσοχή, παρακολουθώ τη σωστή σχεδίαση και τη λογική του εν λόγω 
πλάνου. Εστιάζει στην προσέγγιση νέων (18-35 ετών) τόσο απο τις κοντινές χώρες, 
όσο και απο την Ασία. Άνω του 65% των κονδυλίων, θα διατεθούν στο διαδίκτυο 
και κυρίως στα Social Media, ενω θα συμμετέχουν σε 90 (!) εκθέσεις κατά τη 
διάρκεια του έτους.
Αξίζει να σταθώ στην επιλογή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία 
δείχνουν οτι το 60% των Ευρωπαίων επηρεάζεται απο υποδείξεις, σχόλια, 
προτάσεις που θα διαβάσει στα Social Media για την επιλογή του τόπου διακοπών. 
Στη περίπτωση του Facebook, τα 2/3 των χρηστών παγκοσμίως (ήτοι άνω των 700 
εκ.) κοινοποιούν φωτογραφίες και συζητούν τις επιλογές τουριστικού προορισμού, 
ενω το 50% παραδέχεται οτι επηρεάζεται θετικά απο τις επιλογές των φίλων τους.
Γνωρίζω οτι οι προσπάθειες τόσο του κράτους, όσο και των επιχειρηματιών του 
κλάδου ακολουθούν τη λογική της προβολής μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
και μάλιστα, αυξάνουν τα κονδύλια προς αυτή τη κατεύθυνση.
Δυστυχώς, η χώρα έχει στιγματισθεί ως προορισμός λόγω των γεγονότων της 
κρίσης. Η υπερβολική αρνητική δημοσιότητα των ξένων ΜΜΕ έχει λειτουργήσει ως 
ανασταλτικός παράγοντας και πιθανότατα θα επηρεάσει το τουριστικό ρεύμα φέτος.
Μπορούμε όμως να περιορίσουμε τη ζημιά. Μπορούμε να μεταστρέψουμε τη 
γνώμη των δυνητικών επισκεπτών στη χώρα μας. Ανεξάρτητα της στρατηγικής 
του κράτους και της τουριστικής βιομηχανίας,μπορεί ο καθένας μας να συμβάλει 
μέσω των Social Media σε αυτό. Ας δείξουμε στους ξένους φίλους μας την 
όμορφη πλευρά της Ελλάδας, τις ακρογιαλιές, τα νησιά, τα πολιτιστικά μνημεία. 
Ας τους προτρέψουμε να επισκεφτούν τη χώρα μας το καλοκαίρι.
Όλοι έχουμε να ωφεληθούμε απο την αύξηση τουριστών και ίσως όσο ποτέ 
άλλοτε, η τεχνολογία μας προσφέρει το βήμα για να το πετύχουμε.

Ο Ρόμπερτ Πεφάνης έχει λάβει πτυχία από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ και το 
Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος. Διδάσκει απο το 2000 στους γνωστικούς τομείς: 

Επικοινωνία, Διαφήμιση και Νέα Μέσα. Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, τη 
Σερβία και τη Ρουμανία και συνεργάζεται με το City Unity College, από το 2011.

«Πρώτα η οικογένεια, μετά το προϊόν»:  
Ο άνθρωπος στο επίκεντρο της εταιρείας…
Η Liberty Bottleworks είναι μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση στην Ουάσινγκτον. 
Κατασκευάζει και ζωγραφίζει θερμός από ανακυκλωμένα υλικά, τα οποία πουλάει 
on line και στο μικρό κατάστημά τους.
Μία πελάτισσα άφησε στη σελίδα της Liberty Bottleworks στο Facebook ένα post, 
όπου κατηγορούσε την εταιρεία ως αναξιόπιστη και για πολύ κακή εξυπηρέτηση. 
Ο κ. Ράιαν Κλαρκ, συνιδρυτής και Chief Operating Officer της Liberty Bottleworks, 
άφησε μια ευγενική απάντηση δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσουν τη 
συνεργασία τους, γιατί η φιλοσοφία της κυρίας δεν εναρμονίζεται με της Liberty 
Bottleworks.
Αξίζει να δούμε την απάντηση του κ. Κλαρκ: «…Πρώτα απ’ όλα, κυρία…, θα 
ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παραγγελία σας…Στο μήνυμά σας λέγατε 
«είναι γιορτές, θα έπρεπε να εργάζεστε» και στο e-mail σας γράφατε «αντί να 
ετοιμάζω τις χριστουγεννιάτικες κάρτες μου και να απολαμβάνω το εορταστικό 
κλίμα, ασχολιόμουν μαζί σας». Ίσως, θα έπρεπε να αφιερώσετε περισσότερο 
χρόνο, για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών. Βλέπετε, οι υπάλληλοί μου ήταν 
σπίτι με τις οικογένειές τους, ετοίμαζαν τις κάρτες τους, έφτιαχναν γλυκά, κτλ. 
Πρώτα η οικογένεια, μετά το προϊόν. Αγαπητή κυρία..., περηφανευόμαστε 
που δουλεύουμε καλά, περηφανευόμαστε που δουλεύουμε σύμφωνα με τον 
Αμερικάνικο Τρόπο…που συμφωνεί με τις αξίες της οικογένειας και της χώρας 
μας. Λυπάμαι που είστε εκνευρισμένη… δε λυπάμαι όμως που οι υπάλληλοί 
μου απολάμβαναν τις γιορτές. Το δικαίωμα αυτό δεν ανήκει αποκλειστικά σε 
εσάς…Παρακαλώ πολύ, σημειώστε ότι δεν θα σας στείλουμε την παραγγελία 
σας και δεν θα χρεωθείτε. Δεν θα συνεργαστώ με κανέναν, που απειλεί τους 
υπαλλήλους μου... Καλά Χριστούγεννα».
Η απάντηση του κ. Κλαρκ έγινε viral, όταν ένας πρώην υπάλληλος την ανέβασε 
στο Reddit. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ένα πλήθος ανθρώπων ήθελε να εκφράσει 
την υποστήριξή του στη φιλοσοφία της Liberty Bottleworks: Πρώτα η οικογένεια, 
έπειτα το προϊόν. Αυτή η φράση από το σχόλιο του κ. Κλαρκ έγινε η σημαία στο 
πρωτοφανές αυτό κύμα στήριξης που προήλθε ακόμη και από την Ευρώπη.
Τόσο διαφορετικά κοινωνικά σύνολα και έθνη έδειξαν ότι αυτή τη φιλοσοφία 
επιθυμούν από τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για εταιρείες που σέβονται πρωτίστως 
τους υπαλλήλους τους. Ακριβώς όπως οι εξωτερικοί πελάτες πρέπει να είναι 
ικανοποιημένοι, έτσι και οι εργαζόμενοι, οι εσωτερικοί πελάτες δηλαδή, πρέπει 
να είναι σεβαστοί και να αναγνωρίζονται τα δικαιώματά τους. Σε αυτή την 
ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ένας από τους 
σημαντικότερους στόχους, καθώς είναι η φωνή της επιχείρησης προς τα έξω 
και οι άυλες αξίες, που παράγουν το έργο (προϊόν ή υπηρεσία).
Μια εταιρεία που διατείνεται ότι σέβεται την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται 
και ενεργεί με τρόπους που συνάδουν με τις αξίες της κοινωνίας αυτής, δεν μπορεί 
να παραβλέπει τα δικαιώματα των υπαλλήλων της, αφού και οι εργαζόμενοι 
είναι μέλη της ίδιας κοινωνίας.
Επίσης, η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας εταιρείας. 
Η κερδοφορία θα είναι ένα αβίαστο αποτέλεσμα και το πιθανότερο είναι να έχει 
διάρκεια ακόμη και σε δύσκολες ιστορικές περιόδους. Άλλωστε, η φράση “Family 
first, product second” υποκρύπτει την έννοια πρώτα ο άνθρωπος κι έπειτα το κέρδος.

Ελένη Ροκά, Διευθύντρια Μάρκετινγκ, Skywalker.gr



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Εμπορική και κατασκευαστική εταιρία ορθοπεδικών ειδών 
ζητά:

Υπάλληλο Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•2-3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και εφαρμογών Ms office 
(Word, Excel, Powerpoint) 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με ανεπτυγμένη ικανότητα 
επικοινωνίας 
•Δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ικανότητα 
τήρησης διαδικασιών 
 
Πρόσθετα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής 
 
Περιγραφή θέσης: 
•Έκδοση και παρακολούθηση λογιστικών εγγράφων 
•Παρακολούθηση πληρωμών και εισπράξεων 
•Διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό μισθό 
•Δυνατότητα εξέλιξης στην εταιρία 
•Φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους στο e-mail: info@crcenter.eu

Όμιλος εταιρειών αναπτύσσετε και δημιουργεί νέες θέσεις 
εργασίας:

Υπάλληλοι Γραφείου 
Part time - Full time Εργασία με Ευχέρεια Λόγου 

(Δεσποινίδες ή Κυρίες Άνω των 28 Ετών)

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

Υπάλληλοι Γραφείου

Προσλαμβάνονται άμεσα από εταιρία για τη στελέχωση του 
νέου της υποκαταστήματος για 4ωρη πρωινή ή απογευ-
ματινή εργασία.

Προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Εμπειρία στις πωλήσεις επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη 
 
Προσφέρονται: 
•Βασικός μισθός - ασφάλιση 
•Πριμ παραγωγικότητας 
•Ευκαιρίες εξέλιξης 
 
Εύκολη πρόσβαση (100μ από σταθμό μετρό Πανόρμου). 
 
Τηλ. επικοινωνίας: 210 7716706. Fax: 210 7716708, 
e-mail: nxvoice@nxvoice.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Secretary 

Employer type: Guilty Beach, www.guiltybeach.com 
Club-restaurant 
Location: Mykonos 
Period: On the Go, from Jan 10th to 30-4-2014 
From 1-5-2014 to 15-09-2014 established at 
Mykonos island 
Salary: be negotiated

About us: A very exciting opportunity has arisen to join a 
really exciting club-restaurant in Mykonos.

Our club & restaurant serves modern and contemporary 
Mediterranean cuisine in a trend designer setting. Our place 
offers a big variety in champagne and classic cocktails. 
Offers a loyal and devoted customer base and we focused 
in everything we do on maintaining the best customer service 
in industry. The concept is based on quality fresh dishes 
with a chic design and great service. It is a place which can 
host birthday parties, bachelor parties or any other very 
special event. We strive to create a work place culture that 
values family, work life balance, and community. Our focus 
is to greet all guests equally and warmly. This is a luxury 
concept and as such we require that all staff have relevant 
experience. It is an ongoing position where the team is of 
crucial importance to the success of the restaurant, so we 
are only looking for serious candidates who want to commit 
to a full time permanent position.

Specific responsibilities include but are not limited to: 
•Prepare and manage correspondence, reports and 
documents 
•Maintain high standards of personal appearance and 
grooming 
•Be a part of philosophy of excellence 
•Take, type and distribute minutes of meetings 
•Implement and maintain office systems 
•Arrange and confirm appointments 
•Handle incoming mail and other material 
•Set up work procedures 

•Collate information 
•Maintain databases 
•Communicate verbally and in writing to answer inquiries 
and provide information 
•Liaison with internal and external contacts 
•Coordinate the flow of information both internally and 
externally 
•Operate office equipment 
•Manage office and other supplies 
•Other duties as required 
 
Requirements: 
•Relevant training or qualification 
•Knowledge and experience of relevant software 
applications - spreadsheets, word processing, and 
database management 
•Knowledge of administrative and clerical procedures  
•Knowledge of business principles 
•Proficient in spelling, punctuation, grammar and 
other English language skills 
•Proven experience of producing correspondence and 
documents 
•Proven experience in information and communication 
management  
•Required typing speed 
•Friendly and approachable 
•To have a great personality and be genuine, attentive 
and instinctive 
•To love people 
•Able to work flexible hours  
 
Key competencies: 
•Verbal and written communication skills 
•Attention to detail 
•Confidentiality 
•Planning and organizing 
•Time management 
•Interpersonal skills 
•Customer-service orientation 
•Initiative 
•Reliability 
•Stress tolerance 
•We don’t need a good secretary for this position,  
we need the best secretary 
•Don’t forget to send (attached )your name, photo and  
to write down your region  
 
Benefits:  
•Meals on duty 
•Accommodation 
•Parking

Send your CV (photo included) to: career@guiltybeach.
com We are looking for people to start immediately so 
please send your CV for consideration today. Unfortunately 
due to the volume of applications we are only able to respond 
to candidates we wish to interview.

Γραμματειακή Υποστήριξη Γραφείου -  
Υποστήριξη πελατών

Η Dual Logicom είναι μία δυναμική εταιρεία που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής, από το 2004, 
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης 
και web εφαρμογών.

Περιγραφή θέσεως: 
•Διαχείριση των οργανωτικών αναγκών της εταιρείας 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Υποστήριξη πελατών στην χρήση των εφαρμογών ERP. 
•Καταχώρηση παραστατικών - τιμολόγηση 
•Παρακολούθηση και είσπραξη συμβολαίων 
•Σύνταξη & παρακολούθηση προσφορών πελατών 
•Ενημέρωση & παρακολούθηση CRM 
 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Γνώση Windows, Office (world & excel) 
•Βασικές γνώσεις ERP συστημάτων, (εμπορικής  
διαχείρισης, λογιστικής) 
•Γνώσεις εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης  
εταιρειών 
•Ικανότητα επικοινωνίας και αποτελεσματικής ομαδικής 
συνεργασίας 
•Ευχέρεια χρήσης της Ελληνικής γραπτά και προφορικά 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας και  
πολλαπλών εργασιών 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης  
αποφάσεων 
 
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα: 
•Η εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής καθώς και  
γνώσεις λογιστικής 
•Γνώσεις συστημάτων HTML / MySQL / PHP / CSS 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: ka@dlgcom.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εται-
ρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Product Manager για το Τμήμα Αγορών 
(Κωδ. PM 0515)

Ρόλος / αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει μέλος 
μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που έχει στόχο την προώθηση 
προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας στους πελάτες μας.

Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
•Θα συμμετέχει στην αγορά προϊόντων από τους προμη-
θευτές και θα κατευθύνει την τιμολογιακή πολιτική. 
•Θα συντονίζει μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας και 
συγκεκριμένα το stock των προϊόντων καθώς και την 
ανατροφοδοσία του καταστήματος. 

•Θα συμβάλει στην προβολή των προϊόντων σε όλα  
τα κανάλια πώλησης 
•Θα συμμετέχει στην εκπαίδευση των πωλητών στα νέα 
προϊόντα. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Θα πρέπει να είναι Απόφοιτος ΑΕΙ με κατεύθυνση 
σπουδών στα οικονομικά, στο marketing ή τη διοίκηση 
επιχειρήσεων 
•Θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
τουλάχιστον 2 έτη 
•Θα πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές και  
διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Θα πρέπει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να έχεις 
ικανότητα ανάλυσης στοιχείων 
•Θα πρέπει έχει γνώσεις αγγλικής γλώσσας και χειρισμού 
MS Office και Internet 
•Θα πρέπει να έχει εκπληρωμένες τις στρατιωτικές  
υποχρεώσεις (για τους άνδρες) 
•Θα πρέπει να έχει δημιουργικό και καινοτομικό τρόπο 
σκέψης, φιλοδοξία και αποφασιστικότητα.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύνολο 
αμοιβών και ανταμοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση και 
την επαφή με την «αφρόκρεμα» της επιχειρηματικής κοινότητας, 
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

Στέλεχος Τμήματος  
Διεθνών Οδικών Μεταφορών

Από εταιρία διεθνών μεταφορών ζητείται άτομο για την 
στελέχωση τμήματος στον τομέα των διεθνών οδικών 
μεταφορών. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο δευτεροβάθμιας, ανώτερης ή ανώτατης  
εκπαίδευσης. 
•Εμπειρία στο χώρο των διεθνών οδικών μεταφορών 
(άριστη γνώση της αγοράς μεγάλη πείρα στις φορτώσεις 
και στις σχέσεις με τους ανταποκριτές). 
•Ικανότητα οργάνωσης & διοίκησης του συγκεκριμένου 
τμήματος 
•Πολύ καλή γνώση προφορικού και γραπτού λόγου  
της Αγγλικής 
•Οποιαδήποτε άλλη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπλέον  
προσόν 
•Καλή γνώση των Windows XP ή Vista ή Win8  
και του πακέτου Microsoft Office 
•Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις  
προκειμένου για άντρες. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τη θέση  
και την απόδοση. 
•Δημιουργικό περιβάλλον σε συνθήκες πλήρους  
αξιοποίησης των γνώσεων και ικανοτήτων. 
•Δυνατότητες εξέλιξης και παρακολούθησης των αλλα-
γών στο συνεχώς αναπτυσσόμενο χώρο των μεταφορών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 4115780 ή στο 
e-mail: v_nassi@harlas.gr

Operations Manager

Οι ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ επιθυμούν να προσλάβουν 
Οperations Manager στην περιοχή της Σπάρτης. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ 
•Μεταπτυχιακό επιθυμητό 
•Προϋπηρεσία σε food industry 2-3 χρόνια 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Δυνατότητα διαχείρισης διαφορετικών αρμοδιοτήτων 
•Αποτελεσματική οργάνωση και προγραμματισμός  
εργασίας 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
Χαρακτηριστικά / ικανότητες: 
•Ηγετικό προφίλ 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Επιχειρηματική αντίληψη 
•Διαχείριση προβλημάτων 
•Καινοτομία και δημιουργικότητα 
•Δέσμευση για το αποτέλεσμα 
•Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες

•Τύπος απασχόλησης: Πλήρης 
•Ειδικότητα: Διοικητικοί - marketing - στελέχη  
επιχειρήσεων 
•Τομέας: Ιδιωτικός 
•Κωδικός θέσης: OP05/14 
•Bιογραφικά μέσω του link:  
http://www.chrispa.gr/component/rsform/form/ 
23-operation-manager-2-2014.html

Για το κατάστημά μας στο Ρέθυμνο ζητάμε:

Διευθυντικά Στελέχη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
στον χώρο των πωλήσεων. 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διοίκηση ανθρώπινου 
δυναμικού στον κλάδο του λιανεμπορίου. 

•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και ομαδικής εργασίας 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές (συμπερι-
λαμβανομένου εταιρικού αυτοκινήτου), πρόγραμμα ιδιωτικής 
ασφάλισης, πριμ επίτευξης στόχων, συνεχή εκπαίδευση και 
προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Ελ-
ληνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα hr@metro.com.gr. Κωδικός θέσης: WS8203. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Βιομηχανία που κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της διέλα-
σης αλουμινίου, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Business Development Manager  
(κωδ: BDM)

Ο υποψήφιος, καλείται να στελεχώσει την εμπορική διεύθυνση 
της εταιρείας με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων στην 
ευρύτερη περιοχή της Τουρκίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων και συγκεκριμένα 
στον κλάδο του αλουμινίου. 
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση της τουρκικής αγοράς 
•Να έχει ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας, γρήγορη αντίληψη, οργανωτικότητα, μεθο-
δικότητα. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και της τουρκικής γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 
•Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες για επαγγελματική 
ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση ε-mail: kampouris@
profil.gr, τηλ: 22620 32202 ή κινητό: 6945 957509. Υπ’ 
όψιν δ/σης προσωπικού

Στέλεχος Έρευνας και Ανάπτυξης 

Εταιρεία παραγωγής τροφίμων στη Θεσσαλονίκη, ζητά στέλε-
χος έρευνας και ανάπτυξης για την έρευνα και την ανάπτυξη 
προϊόντων στο χώρο των τροφίμων.

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην τεχνολογία  
τροφίμων 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην έρευνα και  
ανάπτυξη νέων προϊόντων στον τομέα των τροφίμων,  
θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού H/Y 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Δημιουργικότητα και καινοτόμο τρόπο σκέψης 
•Ικανότητα ανάλυσης στοιχείων 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:hr@provil.gr

Marketing Assistant

Εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώ-
σεων επιθυμεί να προσλάβει άτομο για το τμήμα marketing 
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και προσόντα:
•Πτυχίο marketing (ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης). 
•Ηλικία έως 25 ετών. Δεν απαιτείται προηγούμενη  
εργασιακή εμπειρία. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
•Προσωπικότητα με δυναμισμό, ακεραιότητα και  
φιλοδοξίες για εξέλιξη και καριέρα. 
•Θα εκτιμηθούν γνώσεις digital marketing.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: careers@rota.gr. Στο 
θέμα παρακαλούμε να αναγράφεται ο κωδικός θέσης: 
ΜASS2014 και το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου. 

Είμαστε εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου και δη-
μιουργούμε μεγάλα projects με εγχώρια αλλά και διεθνή 
παρουσία:

Senior Marketing Manager

Ζητείται μεθοδικό και καταρτισμένο άτομο για πλήρη απα-
σχόληση που θα ενισχύσει το δυναμικό της ομάδας μιας 
αναπτυξιακής εταιρείας.

Το σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον της εταιρείας μαζί με τα 
projects εξέχουσας σημασίας στο web, δημιουργούν τις κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις για αυτοβελτίωση και δημιουργικότητα.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση marketing-επικοινωνίας 
διαφήμισης (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν) 
•Καθοδήγηση στους designers για το σχεδιασμό  
των online projects 
 
Καθώς επίσης γνώση σε: 
•Σχεδιασμό και εκτέλεση SEO και SEM στρατηγικές 
•Ικανότητα δημιουργίας και παρακολούθησης  
ηλεκτρονικής διαφημιστικής καμπάνιας 
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•Ικανή γνώση για τη δημιουργία custom προωθητικών 
ενεργειών- καμπανιών με σκοπό την 
•Εμπειρία σε επεξεργασία Google Analytics 
•Γνώση χειρισμού social media ads 
•Εμπειρία στο marketing ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(newsletters) 
•Άριστη γνώση στα ελληνικά και αγγλικά  
Προαπαιτούμενη εμπειρία: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε οργανωμένο τμήμα 
ηλεκτρονικού marketing  
Η εταιρία μας παρέχει τα εξής: 
•Σύμβαση αόριστου χρόνου με ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, καθαρά 1200€ + ασφάλεια +bonus 
•Πενθήμερη εργασία , 
•Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Προσωπική ανάπτυξη και πρωτοβουλίες 
•Ομαδικό πνεύμα και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης μέσω διάθεσης 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα τηρη-
θεί απόλυτη εχεμύθεια. Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
viografikanew@gmail.com

Η Ergoman ΑΕ, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της:

Business Intelligence Consultant  
για Cognos η/και Microsoft με Έδρα την Αθήνα  

(Κωδ. 1406)

Η εταιρεία: Η Ergoman Α.Ε. (www.ergoman.gr) δραστη-
ριοποιείται από το 2001 στην Ελληνική και διεθνή αγορά, 
προσφέροντας λύσεις στον τομέα της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών.

Περιγραφή θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η 
για την υλοποίηση και υποστήριξη έργων business intelligence 
και ευρύτερα έργων business analytics - performance 
management - enterprise information management.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προγενέστερη εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) ετών,  
σε υλοποίηση έργων end-to-end με την πλατφόρμα  
της ΙΒΜ Cognos η/και microsoft business intelligence. 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. με κατεύθυνση την πληροφορική, 
θετικές ή οικονομικές σχολές. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις. 
•Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και επίλυσης  
προβλημάτων, καθώς και λήψης αποφάσεων. 
•Ευχέρεια στην διαμόρφωση και παρουσίαση λύσεων  
σε πελάτες. 
•Άριστη χρήση, γραπτά και προφορικά, της ελληνικής  
και αγγλικής γλώσσας. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση της πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυΐας άλλων 
τεχνολογιών (π.χ. Oracle, QlikView). 
•Βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον ΝΕΤ. 
•Γνώση της γερμανικής γλώσσας θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα αναφέροντας τον παραπάνω κωδικό στον 
αριθμό fax. +30 210 8056828 ή στο e-mail: dm@ergoman.
gr. (Υπόψη κ. Δημητρίου Μανούσου).

On behalf of our client, a leading local company with 
operations in the heavy processing industry, we seek to 
recruit an experienced and high caliber professional for 
the position of General Manager, to be based in Limassol. 

The position: The successful candidate will report directly 
to the Board of Directors and will have full responsibility for 
the organization’s smooth operations, provide leadership, 
set measurable objectives and manage the company in all 
operational and financial aspects. More specifically, the 
responsibilities of the position include, amongst other:

•Formulate the organization’s long term strategic plans 
and priorities 
•Oversee the organization’s functions, as well as  
the day-to-day operations of the business 
•Determine the commercial strategy, pricing policy  
and expansion related activities 
•Monitor the associated financial plans, budgets  
and internal controls system 
•Develop and maintain an effective organizational 
structure and business procedures 
•Ensure compliance with quality and risk standards 
•Set KPIs for all functions of the organization and ensure 
their direct alignment with the overall corporate strategy 
•Monitor competition and international market trends 
and inform the board of directors 
•Keep the board of directors informed on important 
issues and ensure the effective and efficient 
implementation of the  Board’s decisions 
•Be actively involved in networking & business 
development activities 
•Represent the company both locally and abroad  
as required

Requirements: 
•Bachelor degree in engineering (preferably on chemical 
engineering) or management related disciplines 
•A master degree and / or an MBA will be considered  
an advantage 
•Related experience in a related sector where there  
is a heavy processing activities 
•Proven management related experience in reputable 
organisations. Experience in multi-national organisations 
will be considered a plus 
•Experience in production units and in 24/7 production / 
operational activities, with advanced technologies,  

will be considered an advantage 
•Working knowledge of quality standards such as ISO 
14001, OHSAS 18001 
•Experience in project planning, budgeting and strategy 
and goal setting is a must 
•Fluency in the English language 
•Strong numerical, analytical and problem solving skills 
•Ability to interpret KPIs outcomes and financial related 
data 
•Strong Leadership and management skills 
•Commercial orientation and business development 
abilities, especially for exports 
•Professional judgement and influencing skills 
•People management skills 
•Negotiations skills, proven record of effectiveness  
is a must 
•Representation, communication skills and reporting 
ability

Remuneration: A very attractive and competitive remuneration 
package will be offered to the successful candidate, according 
to qualifications and experience.

Human Capital Services: 24 Spyrou Kyprianou Avenue, CY 
1075, Nicosia. E-mail: headofHR@deloitte.com, website: 
www.deloittecareers.com.cy

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανώνυμη τεχνική εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητάει:

Υπάλληλο Λογιστηρίου  
για το Τμήμα της Αποθήκης

•Καθήκοντα της θέσης είναι η παρακολούθηση αποθή-
κης, αναλώσεις παραγωγής, έκδοση δελτίων αποστολής.  
 
•Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση.  
 
•Γνώση χειρισμού ERP ENTERSOFT επιθυμητή. 
 
Aποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@decon.gr.  
Τηλ επικοινωνίας: 210 4617551.

Ανώνυμη εμπορική εταιρία επαγγελματικού εξοπλισμού 
στη ΒΙ.ΠΕ.Θ ζητεί:

Υπάλληλο Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής/λογιστικής κατεύθυνσης. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και συστημάτων ERP 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα. 
•Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες. 
•Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. και κατοχή Ι.Χ. αυτοκινήτου. 
•Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας μαζί  
με το βιογραφικό. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε λογιστήριο ανώνυμης εταιρείας. 
•Γνώση χειρισμού του E.R.P.  Enterprise της Singular 
Logic.

Τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια. 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: 
hr@egem.gr

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά για το τμήμα παραγωγής 
στη Θεσσαλονίκη:

Έμπειρο Στέλεχος Τμήματος Μηχανογράφησης 
(κωδ.: SKG.EXPROG14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 6 τουλάχιστον έτη 
•Άριστη γνώση διαχείρισης και συντήρησης servers  
τεχνολογίας Micorosoft (Windows Server, Active 
Directory, Exchange Server, SQL Server κλπ) 
•Άριστη γνώση διαχείρισης και συντήρησης  
τηλεπικοινωνιακών υποδομών 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογρα-
φικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: cv@epsilonnet.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 981700.Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα 
βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό 
κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Εμπορική επιχείρηση επιθυμεί να προσλάβει για τη στελέ-
χωσή της στην Αθήνα:

Υπάλληλο Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 28 ετών 
•Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office και ERP) 
•Γνώση αγγλικών επιθυμητή 
•Εμπειρία θα ληφθεί ως επιπλέον προσόν 
•Άριστη γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής 
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών 
σχέσεων 
•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 
•Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα 

•Ικανότητα εργασίας σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
telemarketing.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
TMS Auditors S.A. is an independent firm established in 
Greece, providing a broad range of audit & assurance, tax, 
business advisory and accounting services.

TMS Auditors S.A. in April 2013 joined the global network 
“IAPA International”, the 9th largest International Organization 
of independent accounting and auditing firms worldwide. 
It was founded in 1979 and comprises 220 member-firms, 
with offices in 60 countries and an annual turnover of $ 1 
billion approx.

TMS Auditors S.A. human capital currently consists of 
approximately 25 professionals, with knowledge and expertise 
in fields relevant to audit & assurance, such as those of 
accounting, taxation and corporate consulting.

We are currently seeking ambitious team players with 
exceptional analytical skills and a well-rounded personality 
to join our dynamic Audit team at Associate Level.

This is a challenging and rewarding business environment 
where very real prospects exist for bright, enthusiastic 
individuals who have the drive and commitment to make 
a difference.

About the role: 
As an audit associate, you will be a valuable resource 
in our audit department, focusing on the following: 
•Be involved in conducting audit engagements of both 
local and international clients. 
•Perform audit procedures in accordance with 
international standards on auditing. 
•Keep the senior auditor updated on any issues arising 
from the assignment. 
•Rapidly develop team management responsibilities. 
 
The successful candidates should have: 
•A university degree in accounting, business 
administration, finance or other relevant areas. 
•A postgraduate degree in relevant area will be 
considered as an extra asset. 
•Relevant professional qualification (ACCA or ΙΕΣΟΕΛ) 
will be highly regarded (partially or fully completed). 
•1-3 years of relevant audit working experience is 
required. 
•Excellent analytical and problem-solving skills, strong 
attention to detail and ability to meet deadlines. 
•Strong oral and written Greek & English language 
communication skills. Prerequisite level of English 
language qualification: proficiency. 
•Military obligation must be fulfilled for men candidates.

Our company provides a competitive remuneration package, 
continuous learning and development opportunities, excellent 
career prospects and pleasant working conditions within 
a dynamic environment. The learning takes place through 
interaction on the job with colleagues and clients and study 
for professional qualifications.

Interested candidates should send their curriculum vitae 
at the following e-mail: info@tms-auditors.gr

MEA Financial Software Specialist

NCR is seeking to recruit a MEA financial software specialist 
to join NCR financial services organisation and specifically 
the division that is focusing on:

Payments authorization, switching and routing 
Fraud detection and prevention 
 
The position will be based in one of the following 
locations: Greece, Cyprus, Lebanon, Jordan, Egypt 
 
The successful candidate: 
•Will be responsible for financial software sales across 
Middle East and Africa, working with customers and 
prospects for NCR software and services within financial 
market. 
•Will be responsible for identifying best fit accounts, 
targets financial SW & services solutions and supporting 
the field account managers on opportunities. 
•Will strategically design a plan to effectively manage 
his/her territory in order to maximize incoming revenue 
and profits in order to meet annual quota objectives 
 
Basic qualifications and skills required include: 
•5 +years of related experience 
•Proven success in solution sales environment 
•Experience in software solutions will be an asset 
•Understanding of financial markets with focus to added 
value software solutions 
•Strong communication skills 
•Must be prepared to travel across MEA countries. 
 
Additional skills required (will be considered  
as a plus): 
•Have an understanding of the main architectural 
components of a Switch and fraud system 
•General knowledge of payment systems and card 
•Prior experience of selling Switching/payments engine 
software into banking institutions and/or processors, 
acquirers, PSPs. 
 
And / or: 
•Prior experience of selling enterprise fraud solution, 
card issuer fraud detection, Acquirer/ISO fraud detection 
and credit risk, •PSP fraud detection and credit risk, 
Online merchant fraud detection and credit risk 

•Awareness of the key issues and trends in the payments 
market both from a vendor and a buyer perspective.

In return we offer a very attractive salary, benefits and 
a supportive environment, that encourages professional 
development and advancement opportunities.

If you are interested in this position, please apply online 
at www.ncr.com/careers.The job number to quote for this 
position is 633560. All applications must be in English 
and must reach NCR by July 5th, 2014. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Build your career with a company that is making an 
impact on a global scale! 

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

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

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

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

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

ASP.NET VB/C# Programmer  
(PR.ATH)

We are looking for a Programmer, based in Athens, to add new 
features to and maintain our custom reservations application.
Location: 
•Athens 
 
Requirements: 
•Very good knowledge of ASP.NET C# or VB 
•At least 3 years in relevant position 
•Good knowledge of HTML & JavaScript 
•Good knowledge of the English language 
Please send your CV with the reference code  
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in the subject area to the following e-mail:  
humanresources@elounda-sa.com

Software Developer

Responsibilities: 
•Experience with user Interfaces, links to service 
management back-office systems 
•Mobile application (User-Level tier) development

Required qualifications: 
•Very good knowledge of Java, pHp or C++ 
•Intermediate HTML/CSS/Javascript technologies 
knowledge 
•Intermediate database and SQL knowledge 
•Very good command of the English language 
•Analytical and communication skills 
 
Optional qualifications: 
•Programming in iPad/iPhone or Android platforms 
•Portfolio with an example of at least one complete 
application paradigm 
•Competence in graphical editing programs 
 
Send your cv’s to the following e-mail: info@veriah.com

Η Panasoft Α.Ε., εταιρεία πληροφορικής με ηγετική θέση 
στον χώρο της παραγωγής λογισμικού για την τουριστική 
βιομηχανία στην Ελλάδα, αναζητεί να προσλάβει:

Web Developer  
(Κωδ. WEBDEV14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό με  
την πληροφορική αντικείμενο 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση PHP, SQL, 
Javascript, JQuery, html/css. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες 
υποψηφίους) 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση και εμπειρία XML, SOAP & AJAX 
•Γνώση και εμπειρία σε Visual Studio, .NET/C# 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε σε μια δυναμική εταιρεία 
όπου θα μπορέσετε να αναδείξετε τις δημιουργικές ικανότητές 
σας, παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο hr@panasoft.
gr ή με φαξ στο +30 210 866 0905.

GNT Information Systems S.A., is a Greek software company 
with more than 20 years of presence, specializing in the 
development of complex IT projects, mainly in the telecom 
sector. We are seeking for a candidate to cover the following 
opening:

Java Developer

Required qualifications: 
•University degree in computer science or a related 
discipline 
•2+ years of experience in Java EE programming  
(EJB, Servlets/JSP, JSF, JDBC) 
•Object oriented analysis and design using common 
Design Patterns 
•Excellent knowledge of relational databases, SQL  
and ORM technologies (JPA, Hibernate) 
•Fluency in Greek and English 
•Ability to work independently and also as part of a team 
 
These would be a plus: 
•Knowledge of the Vaadin framework 
•Familiarity with Web Services, Javascript / JQuery 
 
If you are interested in applying for the above position, 
please send us your CV by e-mail at info@gnt.gr

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

Προγραμματιστή Mobile εφαρμογών 
(κωδ.: ATH.MOBPROG14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών mobile  
(HTML 5, Javascript, Json κλπ.) 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογρα-
φικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: cv@epsilonnet.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα 
βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό 
κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Zelitron AE: Εταιρία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων 
τηλεματικής μέλος του ομίλου Vodafone, ζητά να καλύψει 
άμεσα την παρακάτω θέση:

Database Software Engineer 
κωδικός θέσης DB011

Περιγραφή θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται 
στον διευθυντή του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης και θα 
είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και σχεδίαση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα ΑΕΙ/TEI μηχανικού πληροφορικής  
ή παρεμφερές. 
•3+ χρόνια εμπειρίας σε βάσεις δεδομένων MSSQL, 
Oracle DB. 
•Τεχνογνωσία best practices τεχνικών σε SQL. 
•Άριστη κατανόηση των n-tier enterprise application  
και ανάπτυξης σε Microsoft SQL Server / Oracle DB. 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και την βελτιστοποίηση υψηλής 
διαθεσιμότητας και μεγάλου όγκου συναλλαγών βάσεων 
δεδομένων. 
•Άριστη χρήση, γραπτά και προφορικά, της Ελληνικής  
και Αγγλικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες. 
•Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική. 
•Μερική γνώση βάσεων δεδομένων Big Data και Data 
Warehouse 
•Ικανότητα διαχείρισης έργων 
 
Η εταιρεία παρέχει: Εκπαιδευτική υποστήριξη, δυνατό-
τητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να 
στείλουν βιογραφικό σημείωμα δηλώνοντας τον κωδικό της 
θέσης DB011. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@
zelitron.com

H AST A.E. με έδρα την Θεσσαλονίκη επιθυμεί να προσλάβει:

Senior Web Designer

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•2 χρόνια προϋπηρεσία τουλάχιστον στον σχεδιασμο 
websites, eshops 
•Άριστη γνώση Adobe Photoshop & Adobe Illustrator 
•Πολύ καλή γνώση σε CMS, HTML/HTML5, CSS/CSS3, 
Javascript 
•Portfolio εργασιών 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων και δεξιότητα 
ομαδικής εργασίας 
•Ανεξάντλητη φαντασία και δημιουργικές ιδέες

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail: jobs@ast.gr

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

Senior WEB Developer/ UI Designer 
Athens, Greece - Ref: TRG-UI

The candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess the 
following: 
•University degree in information technology 
•Minimum 5 years of professional experience in IT after 
the completion of studies with experience in web design 
& development 
•Be creative, innovative and full of ideas 
•Good knowledge of HTML5, CSS3, Javascript 
•Proven working experience on Javascript MV* 
frameworks (preferably AngularJS) 
•Strong understanding of REST services 
•Knowledge on web and accessibility standards  
•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 inquiries and 
applications will be handled in strict confidence and will 
be acknowledged promptly. E-mail: careers@trasysgroup.
com, website: www.trasys.be

Atlassian JIRA Developer

Cententia S.A. is looking for a well-rounded, smart Developer 
who, as member of the projects implementation team will 
be responsible for the implementation of business solutions 
based on the Atlassian JIRA platform. You should know 
how to create robust production applications and develop 
prototypes quickly. You should have a good understanding 
of, and practical production experience with, enterprise 
application development. As part of our development 

team, you will participate in requirements analysis, planning 
and implementation of solutions based on the Atlassian 
Platform and you will work closely with other developers 
and application experts. 
Responsibilities: 
•Developing components (add-ons) or customizations  
for the Atlassian JIRA platform 
•Developing interfaces / connectors with enterprise 
systems and services for various integration projects. 
•Building and improving Open Source components and 
frameworks  
Required skills: 
•University degree preferably in IT or engineering 
•3+ years of experience in development using Java and 
web-based architectures and technologies (REST, XML, 
JSON) 
•Solid software development experience and talent. 
Working knowledge of Java application servers . Any 
experience using Open Source frameworks, is a benefit. 
•Experience with distributed, multi-tier, mixed 
technologies, software architectures 
•Good knowledge of data modelling techniques, SQL  
and experience working with relational databases 
ORACLE, MySQL, PostgreSQL)  
Preferred skills: 
•Experience with Atlassian products, primarily JIRA  
and Confluence 
•Software architecture and knowledge of Java,  
J2EE, Spring, Hibernate and AJAX technologies. 
•A working understanding of front end templating 
technologies 
•Experience with front end web technologies  
(Javascript, jQuery, HTML5, CSS3) 
•Advanced administration of Apache, Tomcat 
(configuration & tuning)  
•Understanding and hands-on experience of defect 
tracking, project management tools and wikis 
•An understanding of software design patterns, 
object-oriented programming techniques, and agile 
development methods is a strong asset 
•Broad knowledge of software industry and technological 
trends, especially web technologies  
How to apply: 
If you think this position suits you, send an email  
to and attach: 
•your resume (text, HTML, PDF or Word format) 
•a cover letter (text only please) explaining why you are 
best for the position  
Send your cv to the following e-mail: info@cententia.com

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η εταιρία με στόχο την ενδυνάμωση του δημιουργικού τμή-
ματος, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός:

Γραφίστα-ρια / Web Designer 
κωδικός αγγελίας: ΓΡΦ/2014

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άνεση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολύ 
καλή χρήση των προγραμμάτων Adobe Photoshop, 
Illustrator, In Design, Quark Xpress 
•Δημιουργικό πνεύμα 
•Γνώση επεξεργασίας φωτογραφιών 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Τουλάχιστον 2-3 χρόνια προϋπηρεσία 
•Οργανωτικές ικανότητες, πνεύμα ομαδικότητας και προ-
σανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων, ευχάριστη 
προσωπικότητα, δημιουργικό πνεύμα, υπευθυνότητα, 
διάθεση για δουλειά, συνεργάσιμη-ος. 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου και  
σε δύσκολες καταστάσεις να είστε επιδεκτικοί  
σε οποιαδήποτε αλλαγή 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων σε περιβάλλον  
Mac & PC 
•Επιπρόσθετη γνώση προγραμμάτων Javascript, PHP, 
HTML, CSS,3d max 
•Κάτοχος αυτοκινήτου 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές περαιτέρω 
εξέλιξης σε μία εταιρεία με ηγετική θέση στο κλάδο της

Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα μέσω e-mail: hrgradm@gmail.comκά-
νοντας χρήση του κωδικού αγγελίας ΓΡΦ/2014. Όλες οι 
αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

Η Planet Interactive SA και το www.readpoint.com ζητά:

Web Designer

Για το σχεδιασμό ιστοσελίδων, mobile εφαρμογών, social 
media και δημιουργία εικαστικών προωθητικών banner. 
 
Απαιτούμενα: 
•Άριστη γνώση Adobe Photoshop & Adobe Illustrator  
•Αποστολή Portfolio 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση Adobe Photoshop, Adobe Illustrator  
& CSS/CSS3 
•H επαρκής γνώση σε HTML/HTML5, Javascript,  
CMS (Wordpress, κλπ) θα θωρηθεί επιπλέον προσόν 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: info@planetinteractive.gr

Είμαστε εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου και δημιουρ-
γούμε μεγάλα projects με εγχώρια αλλά και διεθνή παρουσία.  
Περιγραφή θέσης: Ζητείται Senior Web Designer μεθοδικό 

και καταρτισμένο άτομο για πλήρη απασχόληση που θα ενι-
σχύσει το δυναμικό της ομάδας μιας αναπτυξιακής εταιρείας.

Το σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον της εταιρείας μαζί με τα 
projects εξέχουσας σημασίας στο web, δημιουργούν τις κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις για αυτοβελτίωση και δημιουργικότητα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•2 χρόνια προϋπηρεσίας τουλάχιστον σε διαφημιστική 
εταιρεία ή δημιουργικό γραφείο. 
•Άριστη γνώση HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript 
•Πολύ καλή γνώση σε CMS (Wordpress, Drupal, Joomla, 
Opencart, Magento) 
•Καλή γνώση Adobe Photoshop & Adobe Illustrator 
•Δυναμικό υπόβαθρο σε στέρεα επικοινωνία, και  
δεξιότητα ομαδικής εργασίας 
•Ανεξάντλητη φαντασία και δημιουργικές ιδέες 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•PHP, MySQL 
•Επιπλέον γνώσεις  θα θεωρηθούν συν 
 
Παρέχουμε: 
•Σύμβαση αόριστου χρόνου με ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, 1200€ (καθαρά) + ένσημα + bonus 
•Πενθήμερη εργασία 
•Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Προσωπική ανάπτυξη και πρωτοβουλίες 
•Ομαδικό πνεύμα και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης μέσω διάθεσης 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Προαπαιτούμενη η αποστολή portfolio. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: viografikanew@gmail.com

TΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Σύμβουλοι Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Πελατών 

Η εταιρεία TELEPHONE NET, Επίσημος Εμπορικός Συνερ-
γάτης του ομίλου Forthnet - Nova, επεκτείνει δυναμικά τις 
δραστηριότητές της και δημιουργεί νέο τμήμα πωλήσεων στο 
κέντρο της Αθήνας. Το νεοσύστατο τμήμα θα δραστηριοποιηθεί 
στην προώθηση των υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου 
και ψυχαγωγίας του ομίλου, καθώς επίσης στην διαχείριση και 
εξυπηρέτηση του υπάρχοντος πελατολογίου στις υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών.

Για την λειτουργία του νέου τμήματος η TELEPHONE NET 
θα αξιολογήσει και θα επιλέξει Συμβούλους Πωλήσεων & 
Εξυπηρέτησης Πελατών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Διάθεση για εργασία & δέσμευση για το αποτέλεσμα 
•Επαγγελματισμός, συνέπεια 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows  
(Ms Office) 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
(4,5,6 & 8ωρη απασχόληση)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική  
πώληση 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / internet 
 
Παροχές: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός (ανεξαρτήτου πωλήσεων) 
•Νόμιμη ασφαλιστική κάλυψη, δώρα & επιδόματα 
•Υψηλές προμήθειες επί των πωλήσεων, σε μηνιαία βάση 
•Συνεχής εκπαίδευση στις τεχνικές πωλήσεων,  
διαχείρισης πελατών καθώς επίσης & στα νέα  
τηλεπικοινωνιακά συστήματα 
•Σύγχρονο, νέο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Δυνατότητες επαγγελματικής & προσωπικής εξέλιξης  
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ  
Πλ. Βικτωρίας)

Αποστολή βιογραφικών: υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία 
Γραμμένου, e-mail: grammenou@telephonenet.gr. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 211 1030500, αρ. fax: 211 0121420.

Ελβετική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη ζητά νέους και νέες 
με πολύ καλή γνώση Γερμανικής γλώσσας (κυρίως ομιλία), 
με αντικείμενο:

Τηλεπωλήσεις σε Γερμανούς

Τηλ. επικοινωνίας: 6945 517611.

Call Center Supervisor - Αθήνα 
κωδικός θέσης: CCSΑ

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

 Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Καλή γνώση χειρισμού CRM / ERP 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση 
•Έμφαση στην εμπορική διαχείριση πελατών στον κλάδο 
της υγείας 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Συστάσεις απαραίτητες  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 

συνέχεια στη σελ. 10



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 12

•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Πενθήμερη εργασία, από 09:30 έως 18:00,  
στη Νέα Κηφισιά

Αποστολή βιογραφικών: στα fax: 210 6201333 στο e-mail: 
nio@gcp.gr, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση , Αυγής 60, Κη-
φισιά Αθήνα, 145 64, website: www.gcp.gr

Εταιρία παροχής υπηρεσιών - προώθησης πωλήσεων ζητά:

Άτομα 4ωρης Απασχόλησης για την Προώθηση  
και Επέκταση Νέου Πελατολογίου Μεγάλου  

Φορέα Τηλεπικοινωνιών
Προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
 
Παρέχονται: 
•Μισθός - ασφάλιση ΙΚΑ 
•Υψηλά πριμ παραγωγικότητας 
 
Εύκολη πρόσβαση (σταθμός μετρό Πανόρμου). 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7716706.  
Fax: 210 7716708, e-mail: ppnn.and@gmail.com

Τμήμα Επικοινωνίας - Customer Care - Αθήνα 
Κωδικός Θέσης: TECC

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

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Καλή γνώση χειρισμού CRM / ERP 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογο τμήμα  
εμπορικής επιχείρησης 
•Έμφαση στην εμπορική διαχείριση πελατών στον κλάδο 
της υγείας 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Συστάσεις απαραίτητες 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Πενθήμερη εργασία, από 09:30 έως 18:00  
στη Νέα Κηφισιά

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 6201333, στο e-mail: 
nio@gcp.gr, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αυγής 60, 145 
64 Κηφισιά, website: www.gcp.gr

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Πωλήσεις Τμήματος Promotion της Εταιρίας 
(Κωδ. SALES/05/2014)

Ο κάτοχος της θέσης με έδρα την Αθήνα θα έχει την ευ-
θύνη για την ανάπτυξη, προώθηση και υποστήριξη των 
πωλήσεων της εταιρείας στο συγκεκριμένο κλάδο. Η θέση 
αναφέρεται στο διευθυντή της εταιρίας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι., κατά προτίμηση σε διοίκηση επιχειρήσεων/
marketing 
•Αξιόλογη εμπειρία σε θέσεις πωλήσεων ανάλογης  
ευθύνης 
•Αξιόλογη εμπειρία σε θέση marketing 
•Διοικητικές ικανότητες 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Άνεση στην χρήση Η/Υ και MS Office 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες,  
πνεύμα ομαδικότητας και προσανατολισμός στην επίτευξη 
αποτελεσμάτων

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πρόσθετες παροχές 
(bonus, αυτοκίνητο, κινητό, ιδ. ιατροφαρμακευτική  
ασφάλεια κ.α.) 
•Διαρκής επαγγελματική επιμόρφωση 
•Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης σε σύγχρονο  
περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στη διεύθυνση με 
e-mail: hrgradm@gmail.com. Όλες οι αιτήσεις θα θεω-
ρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

Στελέχη Προώθησης Προϊόντων

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

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών και 
•Οργανωτική ικανότητα και μεθοδικότητα 
 
Το “πακέτο” αμοιβών, bonus παραγωγικότητας,  
ασφαλιστικών καλύψεων και εξειδικευμένης  
εκπαίδευσης είναι δελεαστικό. 
 
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα  
στο e-mail: dimostsintziras@gmail.com

Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο promotion 
marketing με σημαντικούς πολυεθνικούς πελάτες ζητά νέους/ 
νέες για να εργασθούν ως:

Merchandisers 
στο χώρο των Super Markets με έδρα την Αθήνα

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (υποχρεωτικά) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης  
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυναμικό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούνται μόνο οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα παραπάνω 
προσόντα να αποστείλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική 
επιστολή μέχρι 15/06/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
tradesupport@msps.net αναγράφοντας υποχρεωτικά τον 
κωδικό: ΜΑΤ 2014.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Κορυφαίος χώρος ομορφιάς στην Κηφισιά Αττικής αναζητά 
άτομο για:

Υπεύθυνο-η Καταστήματος

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
(υπεύθυνου ή receptionist 2 ή 3 έτη) 
•Άτομο επικοινωνιακό κ εμφανίσιμο 
•Άριστη ικανότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ικανότητα διαχειρίσεως  
ταμείου 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εστίαση στην άριστη εξυπηρέτηση και διαχείριση  
των πελατών και του προσωπικού 
•Απαραίτητη φωτογραφία  
Παρέχονται: 
•Υψηλός μισθός και σταθερή απασχόληση 
•Άψογο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φρύνη Τσάκωνα,  
τηλ: 6945 413782, e-mail:  
info@bar-b.gr & frinitsakona@gmail.com

Η εταιρία ενδυμάτων Boggi Milano ζητά:

Πωλητή -τρια 
για τo Κατάστημα στο Golden Hall

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση πελατών 
•Καλή γνώση του χώρου της μόδας 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Εξαιρετική εμφάνιση  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στα e-mail:  
fk@boggi.gr & info@boggi.gr

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητούνται:
Πωλητές - Πωλήτριες 

Έως 35 ετών

•Περιοχή: Καλλιθέα και Πεντέλη  
Αποστολή βιογραφικών στo e-mail: info@thebakers.gr

Η εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού AΝΑΔΕΙΞΗ σε συνεργα-
σία με κορυφαίους ομίλους εταιρειών, μεγάλες και μεσαίες 
επιχειρήσεις και με πιστοποιημένους φορείς (ΚΕΚ), έχει δια-
σφαλίσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας για ανέργους που 
θα επιτύχουν στα επιδοτούμενα προγράμματα της επιταγής 
εισόδου (Voucher) στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 
ετών, που αναμένεται να προκηρυχθούν. 

Πωλήτριες Λιανικής  
(V016), Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Μεγάλος όμιλος ειδών ένδυσης  
αναζητά πωλήτριες για τις ανάγκες στελέχωσης  
των καταστημάτων του.  
Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ασχολη-
θούν με την εξυπηρέτηση πελατών και τις πωλήσεις.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια 
•απόφοιτοι λυκείου - ΤΕΙ 
•ηλικία έως 29 ετών 
•γνώση αγγλικών απαραίτητη 
•επιθυμητή γνώση δεύτερης γλώσσας (ρώσικα) 
•κάτοχοι κάρτας ανεργίας σε ισχύ

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr και θα 
επικοινωνήσουμε μαζί σας για την υποβολή των αιτήσεων 
σας στο πρόγραμμα.

Περιοχές: Πυλαία Θεσσαλονίκης, κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εται-
ρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Πωλήτρια Καταστήματος Πληροφορικής  
(Κωδ. ΠΚΠ 0414)

Ρόλος / Αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει μέ-
λος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που εργάζεται στο 
κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρείας στο Χαλάνδρι 
(Λεωφ. Κηφισίας 298) και έχει ως στόχο την υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας. 

Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
•Εξυπηρέτηση των πελατών τόσο εντός του καταστήματος, 
όσο τηλεφωνικά και μέσω internet. 
•Παροχή συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων και λύσε-
ων που συνάδουν με τις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. 
•Πώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων και  
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης συσκευών.  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση. 
•Γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής. 
•Ηλικία έως 28 ετών. 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα  
και ομαδικό πνεύμα. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην άψογη  
εξυπηρέτηση των πελατών.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο απο-
δοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.), 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 email: hr@e-gate.gr

Ο όμιλος PEPSICO στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την 
TASTY FOODS, στον τομέα παραγωγής και πώλησης Snacks 
& την PepsiCo-HBH στα μη αλκοολούχα ποτά αντίστοιχα. 
Στην PepsiCo-HBH ζητάμε να καλύψουμε τη θέση του / της:

Πωλητή / Πωλήτριας

Για την προώθηση των προϊόντων της στα σημεία πώλησης 
της παραδοσιακής αγοράς και στα Super Market στην Σύρο 
- Κέα - Κύθνο - Σέριφο. Κωδικός SALSYR0514.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων 
•Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευ-
σης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες  
οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Μόνιμη κατοικία στη Σύρο  
Προσφέρεται: 
•Δυναμικό και προκλητικό περιβάλλον εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων 
•Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης 
•Αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο εταιρείας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη SALSYR0514, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepsicocareers.gr ή στο φαξ 
με αριθμό 2310 649505 ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη 
διεύθυνση: TASTY FOODS ΑΒΓΕ, Ιατρού Γωγούση & 
Τριποτάμου 2, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ΤΚ 56430. 
Τηλεφωνικό κέντρο: 2310-649500. Υπόψιν : H.R. με την 
ένδειξη SALSYR0514.

Η BAZAAR AE ζητά:
Διευθυντή Καταστήματος 
Έδρα Ηράκλειο Κρήτης

Καθήκοντα 
•Οργάνωση και επίτευξη οικονομικών στόχων  
της εταιρείας 
•Ομαλή και ορθή λειτουργία του καταστήματος 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Συμμετοχή στην διαμόρφωση των προωθητικών  
ενεργειών 
•Συμμετοχή στην δημιουργία και εφαρμογή της εμπορικής 
πολιτικής (ποικιλία, τιμές, προωθητικές ενέργειες  
& υπηρεσίες) καθώς και της ανάπτυξης του δικτύου 
•Εξασφαλίζει την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή  
των προϊόντων. 
•Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις απογραφές  
Προσόντα 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Απαραίτητη γνώση όλων των υφιστάμενων θέσεων 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής , 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (ECDL) 
•Πολύ καλή ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας 
•Πολύ καλή ικανότητα χειρισμού πολλαπλών θεμάτων

Διεύθυνση επικοινωνίας BAZAAR AE, διεύθυνση  
προσωπικού, e-mail: bazaargr@otenet.gr

Υπεύθυνος Καταστήματος

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στον χώρο της εστίασης 
αναζητά υπεύθυνο καταστήματος.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση  
με μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας του καταστήματος 
•Ικανότητα διοίκησης προσωπικού 
•Οργανωτικές ικανότητες 

•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα  
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθαριότητα  
Προφίλ υποψηφίου / επιθυμητά προσόντα: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
•Ηλικία άνω των 25 ετών 
•Γνώσεις Η/Υ (excel, word) 
•Γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
(καθαρό ποινικό μητρώο και βιβλιάριο υγείας)  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
jobs@paulgreece.com

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες

Για πλήρη απασχόληση, για το κατάστημα στo Μεσολόγγι. 

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

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: DEXIM 
A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Άγιος Στέφανος 
Αττικής, 145 10. Τηλ. 210 6217691, fax: 210 8140802, 
e-mail: info@dexim.gr. Κωδικός αγγελίας: 2004012

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Υπεύθυνη/ος Καταστήματος 
για το Υποκατάστημα στην Αθήνα (Ευαγγελιστρίας)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διοίκηση ομάδας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στον χώρο της λιανικής 
πώλησης 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Δυνατότητα εργασίας σε ωράριο καταστημάτων 
•Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ 
•Γνώση υπολογιστών Η/Υ (MS office, windows)  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές πωλήσεων, 
σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: DEXIM 
A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Άγιος Στέφανος 
Αττικής, 145 10. Τηλ. 210 6217691, fax: 210 8140802, ή 
e-mail: cv@dexim.gr. Κωδικός αγγελίας: 2004011.

Η εταιρία επίπλων ΑΒΑΞ ζητά άτομα δυναμικά και ευέλι-
κτα για το νέο της κατάστημα MOLTENI / DADA:

Πωλητές

Απαραίτητα προσόντα: 
•επικοινωνιακή ικανότητα 
•συνέπεια 
•άριστη γνώση Η/Υ 
•άριστη γνώση αγγλικών - γνώση ιταλικών / γαλλικών 
θα εκτιμηθεί 
•άριστη γνώση κουζίνας και ντουλάπας 
•τεχνικές γνώσεις και ικανότητα επιμέτρησης 
•γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pr@avaxdeco.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Στέλεχος Πωλήσεων

Η εταιρία κοσμημάτων Sabanis ενδιαφέρεται για ένα άτομο 
φιλικό και επικοινωνιακό το οποίο θα εργαστεί στο κατάστημα 
της εταιρίας στη Βουκουρεστίου. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει έχουν προηγούμενη εμπειρία στις 
λιανικές πωλήσεις ειδών πολυτελείας και στην εξυπηρέτηση 
πελατών ή μάρκετινγκ. Παρέχουμε ολοκληρωμένη εκπαίδευση 
και υποστήριξη που θα σας βοηθήσει να εκπροσωπήσετε 
με επιτυχία το brand Sabanis. Εργαστείτε σε ένα ασφαλές, 
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φιλικό και ευχάριστο κατάστημα.

Είσαι ο ιδανικός μας υποψήφιος αν 
•Σου αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους  
και ικανοποιείσαι με την επιτυχία σου στην πώληση 
•Έχεις κέφι και διάθεση για προσωπική ανάπτυξη  
και επαγγελματική εξέλιξη 
•Έχεις προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον  
2 ετών στις πωλήσεις ειδών πολυτελείας 
•Είσαι ένα υπεύθυνο και με συνέπεια άτομο 
•Είσαι απόφοιτος λυκείου τουλάχιστον 
•Έχεις άριστες γνώσεις Αγγλικών  
(απαραίτητο πτυχίο αγγλικών) 
•Έχεις γνώσεις χειρισμού ηλεκτρικών υπολογιστών  
Αρμοδιότητες θέσης 
•Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και δημιουργία 
σχέσης εμπιστοσύνης μαζί του 
•Τακτοποίηση εμπορευμάτων και διατήρηση τάξης  
και καθαριότητας στο κατάστημα 
•Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων  
του καταστήματος 
•Έκδοση τιμολογίων 
•Διοικητικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης  
της καθημερινής αναφοράς, αρχειοθέτησης εγγράφων, 
επίβλεψη και ολοκλήρωση παραγγελιών κα.  
Εμείς προσφέρουμε 
•Ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Εάν είστε μεταξύ 27-40 ετών και ενδιαφέρεστε να γίνετε 
μέρος αυτής της ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρίας κο-
σμημάτων παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας, μια 
συστατική επιστολή και μία φωτογραφία σας στο e-mail: 
career@sabanis.com

Είμαστε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρία 
με αντικείμενο την πώληση χαρτικών, απορρυπαντικών και 
επαγγελματικού εξοπλισμού σε χώρους μαζικής εστίασης. 
Αναζητούμε:

Πωλητές / Πωλήτριες 

Για να στελεχώσουν το εμπορικό τμήμα της εταιρίας.  
Αρμοδιότητες 
•Καθημερινές επισκέψεις σε πελάτες 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής  
της εταιρίας 
•Παρακολούθηση εισπράξεων 
•Περιοχή ευθύνης νομός Θεσσαλονίκης  
Προσόντα 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση 
•Οργανωτικές ικανότητες και αναλυτική σκέψη 
•Επιπρόσθετο προσόν η εμπειρία σε πωλήσεις 
•Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με κάρτα ανεργίας σε ισχύ  
Παροχές 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό στο e-mail:  
horecamarket@otenet.gr

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

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

Διευθυντή/ρια Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο χώρο 
ομορφιάς 
•ικανότητα διοίκησης 
•διάθεση για εργασία και πάθος για επίτευξη στόχων. 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•πτυχίο αισθητικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

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

H Salt Water, εισαγωγική εταιρία εμπορίας επώνυμων 
ενδυμάτων, ζητά:

Πωλητή Χονδρικής Πώλησης 
Αποκλειστικά Παιδικού Ενδύματος

Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και πολύ καλή 
γνώση της αγοράς και του πελατολογίου της παιδικής 
ένδυσης. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές  
σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά 
και γνώση 

•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό 
περιβάλλον εργασίας 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Επιθυμητή ηλικία 25-35 ετών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Αγγλικών 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
saltwaterismini@gmail.com

Σύμβουλοι Πωλήσεων  
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών

Από όμιλο εταιριών του κλάδου των τηλεπικοινωνιών 
ζητούνται έμπειρα, φιλόδοξα και δυναμικά άτομα, για να 
εργαστούν ως σύμβουλοι πωλήσεων τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών, με έδρα την Αθήνα και πεδίο δραστηριότητας 
σε όλη την Ελλάδα.

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου:   
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε εξωτερικές πωλήσεις 
εταιρικών (B2B) υπηρεσιών. 
•Αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα στις πωλήσεις,  
με υψηλές επαγγελματικές φιλοδοξίες. 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες, με δημιουργικό τρόπο 
σκέψης στην επίλυση προβλημάτων. 
•Άνεση στην επικοινωνία, την ανάπτυξη και διατήρηση 
διαπροσωπικών σχέσεων. 
•Ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου,  
αυτό-παρακίνησης και έγκαιρης επίτευξης στόχων. 
•Δεξιότητες Η/Υ (word, excel, powerpoint, internet,  
social media) και βασικές γνώσεις Αγγλικών. 
•Άνεση σε περιβάλλον εργασίας με βάση το αποτέλεσμα, 
χωρίς χρονικές ή άλλες δεσμεύσεις. 
•Δίπλωμα οδήγησης, κατά προτίμηση με δικό του ΙΧ. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες).  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Πώληση κυρίως εταιρικών (B2B), αλλά και οικιακών 
υπηρεσιών κινητής, σταθερής και internet. 
•Διερεύνηση νέων πελατών και διαρκής καλλιέργεια, 
διεύρυνση και ανάπτυξη πελατολογίου. 
•Καθημερινές εξωτερικές επισκέψεις σε εταιρικούς  
πελάτες, με προκαθορισμένα ραντεβού. 
•Ολική διαχείριση, υποστήριξη και ανάπτυξη σχέσης  
με υπάρχοντες και νέους πελάτες. 
•Σύνταξη προτάσεων και προσφορών, που καλύπτουν 
αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελατών. 
•Διαρκής ενημέρωση γύρω από νέα προϊόντα και  
υπηρεσίες της εταιρίας και του ανταγωνισμού.  
Παροχές: 
•Σταθερός μισθός και ασφάλιση. 
•Επιπλέον bonus επίτευξης στόχων. 
•Πρόσθετο ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα  
(σύνταξη/ υγεία). 
•Αποζημίωση εξόδων ΙΧ. 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο. 
•Προοπτικές ταχείας εξέλιξης στον ευρύτερο  
όμιλο εταιριών.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία τους στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: noiastore@masterphone.gr

Το NILAYA SPA στην Νέα Ερυθραία ζητεί:

Κυρία για Δημόσιες Σχέσεις -  
Πωλήσεις σε Spa

Κατά προτίμηση με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
για την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων spa.  
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο αισθητικής θα εκτιμηθεί 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
•Φιλική, με ευχάριστη προσωπικότητα

Το NILAYA Spa καλωσορίζει μια νέα εποχή Beauty  
& Wellness Spa!

Αποστολή μας υπήρξε από την πρώτη στιγμή η παροχή θεραπειών 
για την επίτευξη της ισορροπίας πνεύματος και σώματος και 
την απόδραση του ανθρώπου από την υλιστική καθημερινότητα.

Ανακαλύψτε ιεροτελεστίες και μασάζ εμπνευσμένα από τον 
εξωτισμό της Ανατολής, υψηλού επιπέδου θεραπείες ιατρικής 
αισθητικής αλλά και ειδικές σειρές προϊόντων φροντίδας 
για το σπίτι, που θα σας προσφέρουν ομορφιά και ευεξία!

Πριν δέκα χρόνια ξεκινήσαμε μαζί σας ένα υπέροχο ταξίδι 
αναζωογόνησης σώματος και πνεύματος, στο πιο ζεν περι-
βάλλον της Αθήνας. Ο χώρος μας ανανεώνεται συνεχώς για 
να εξυπηρετήσει τις δικές σας ανάγκες. Οχτώ πολυτελείς 
καμπίνες με μυστηριακή διακόσμηση και χρώματα, βασισμένα 
στα ενεργειακά σημεία του σώματος και τη χρωματοθεραπεία, 
σας περιμένουν για θεραπείες χαλάρωσης και ενεργειακής 
τόνωσης.

Επιλέξτε το αγαπημένο σας χρώμα και ζήστε την απόλυτη 
εμπειρία αναζωογόνησης και ηρεμίας. Mystic Violet, Heal-
ing Blue, Nature Green, Sunny Yellow, Tropic Orange και 
Royal Red! Τέλος, δύο κεντρικές ημικυκλικές καμπίνες 
σχηματίζουν το απόλυτο Yin Yang.

E-mail: nilaya@nilaya.gr. Τηλέφωνο: 210 8001130. 
Υπόψη: Τάση Βασιλική.

Βιομηχανία δομικών χημικών & κονιαμάτων ζητά:
Πωλητή με έδρα την Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή 
•Δυναμική προσωπικότητα, ικανότητα επικοινωνίας  
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & αυτοκίνητο 
•Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: careers@
isomat.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310 576 010. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η εταιρεία Mega Systems ζητά για τη στελέχωση του υπο-
καταστήματός της, στο Ρέθυμνο Κρήτης, Πωλητές για την 
ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Μεθοδικότητα και οργάνωση 
•ηλικία έως 45 ετών  
•Δίπλωμα οδήγησης μηχανής - αυτοκινήτου  
Η εταιρεία προσφέρει 
•Ελκυστικό περιβάλλον 
•Μισθό & ασφάλιση 
•Αρχική & συνεχή εκπαίδευση 
•Επαγγελματική εξέλιξη 
Για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικού, e-mail: 
giokasxa@otenet.gr

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

Εξωτερικούς Πωλητές 
(CVO6)

•Ηλικία έως 30 ετών.  
•Προσφέρεται μισθός και ποσοστά.  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@globiled.com, 
(με σημείωση του κωδικού θέσης).

Η εταιρία συμβούλων marketing και στρατηγικού σχεδιασμού 
Primemarketing ζητά να προσλάβει για λογαριασμό πελάτη 
της, μεγάλης εισαγωγικής και εμπορικής Α.Ε. στο χώρο των 
τροφίμων με εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα:

Υπεύθυνο/η Πωλήσεων Αττικής
Αρμοδιότητες: 
•Εφαρμογή του ετήσιου πλάνου πωλήσεων της εταιρίας 
•Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων λιανικής 
•Ανάπτυξη δικτύου χονδρικής 
•Ανάπτυξη νέων αγορών 
•Υποστήριξη πελατών 
•Εφαρμογή της εμπορικής & πιστωτικής πολιτικής της 
εταιρίας 
•Παρακολούθηση εισπράξεων 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό της στρατηγικής πωλήσεων 
•Προετοιμασία προβλέψεων και εκθέσεων προόδου  
πωλήσεων 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ επιθυμητό 
•Τουλάχιστον 3ετής επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση στον κλάδο των τροφίμων 
•Καλή γνώση χρήσης υπολογιστών 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα μετακινήσεων εντός & εκτός νομού 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες  
Άλλα χαρακτηριστικά: 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητες επικοινωνίας

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και αφορά σε σχέση 
εργασίας ανεξάρτητων υπηρεσιών (με έκδοση Τ.Π.Υ.) Συ-
νοδεύεται από ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, εταιρικό 
αυτοκίνητο, πρόσθετες παροχές, bonus επί των πωλήσεων/
εισπράξεων και ένα ατομικό πλάνο εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα με τον κωδικό ΥΠΑ, στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση info@primemarketing.gr. Όλα τα βιογραφικά 
θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

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

Υπάλληλο Τμήματος Πωλήσεων 
 (Code: SL)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή αντίστοιχης σχολής με κατεύθυνση 
στα τουριστικά επαγγέλματα 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
απαραίτητη στον ξενοδοχειακό ή τουριστικό κλάδο 
•Γνώση ξενοδοχειακής αγοράς 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση Ρώσικων θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
Επιθυμητή η γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους αναφέροντας τον 
αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος προσωπικού στο fax: 210 

9955586 ή με e-mail στο: hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Η εταιρεία KeyNet στο πλαίσιο της στελέχωσης του τμήματος 
εξυπηρέτησης πελατών ζητά να προσλάβει:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικής Προώθησης - Πωλήσεων 
(Δεσποινίδες ή Κυρίες Άνω των 28 Ετών)  

για την Παροχή και Εξυπηρέτηση  
σε Προγράμματα Υγείας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τυχόν εμπειρία σε εταιρία τηλεφωνικής προώθησης - 
πωλήσεων θα εκτιμηθεί 
•Δυναμική, ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές 
δεξιότητες 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Ευχέρεια στη διαδικτυακή & τηλεπικοινωνιακή  
επικοινωνία  
Η εταιρεία KeyNet προσφέρει: 
•5ωρη ή 8ωρη απασχόληση 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
•Μισθό Ασφάλιση bonus 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής & προσωπικής ανάπτυξης   
Άμεση πρόσβαση μετρό Ελληνικό.  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
keynet.office@gmail.com

Πωλητές, -τριες

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στον χώρο της εστίασης 
αναζητά νέες και νέους για την εξυπηρέτηση πελατών.   
•Απαραίτητα προσόντα χαμόγελο, διάθεση εξυπηρέτησης. 
•Προϋπηρεσία σε καταστήματα εστίασης τουλάχιστον 3 έτη 
απαραίτητη.  
•Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες 
εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
e-mail: jobs@paulgreece.com

Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Σύμβουλο Πωλήσεων

H Auto Marin λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας ανα-
ζητά άμεσα για πρόσληψη συμβούλου πωλήσεων. 

Σας προσφέρουμε τον καλύτερο μισθό και τα περισσότερα 
ποιοτικά και ποσοτικά bonus, στο πιο σύγχρονο περιβάλλον 
στο χώρο του αυτοκινήτου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ ή Α.Ε.Ι. 
•Γνώση Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας

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

H Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, 
πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύθηκε το 1982 και η 
εμπορική της δραστηριότητα περιλαμβάνει είδη θέρμανσης, 
μόνωσης, υδραυλικών & φυσικού αερίου. Η εταιρεία διαθέ-
τει οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, καλύπτοντας ολόκληρη 
την ελληνική αγορά με υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, που 
είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση των πελατών της στη 
Β. Ελλάδα. Για την υποστήριξη των αναγκών της, η εταιρεία 
ζητά να προσλάβει:

Εξωτερικό Συνεργάτη Πωλήσεων  
με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου σε περιοχή  
ευθύνης του την Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο. 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς, τις ενέργειες  
του ανταγωνισμού, εντοπίζει ανάγκες πελατών,  
και ενημερώνει την εταιρεία 
•Καταρτίζει και τηρεί το καθημερινό πρόγραμμα  
επισκέψεων στους πελάτες, υλοποιώντας το πλάνο  
των πωλήσεων ανά πελάτη & κατηγορία προϊόντος 
•Λήψη παραγγελιών σε συνεργασία με τον υπεύθυνο  
του καταστήματος-αποθήκης 
•Εισπράξεις κατά περίπτωση 
•Διατηρεί άριστες σχέσεις τόσο με τους πελάτες όσο  
και με τους συνεργάτες χτίζοντας βάσεις αμοιβαίας  
εμπιστοσύνης 
•Συμμετοχή στην επίτευξη εταιρικών στόχων  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, κατ’ ελάχιστον 2 έτη 
•Δυναμική /ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Μόνιμη διαμονή στην περιοχή της Κρήτης  
Προσφέρονται: 
•Πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης 
•Διαρκής επιμόρφωση/επαγγελματική εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών μέσω fax: 210 2819210 ή μέσω 
e-mail: hr@tzanos.gr, (υπ’ όψιν κου Τσουρέ) αναφέροντας 
το κωδικό της θέσης ΕΞΣ/ΚΡ.

Στέλεχος Πωλήσεων  
(Κωδ. Αγγ. ΥΠ2)

Η εταιρία Alexander επιθυμεί την περαιτέρω στελέχωση του τμή-
ματος πωλήσεων. Ανακοινώνει το άνοιγμα μίας θέσης εργασίας 
στο τμήμα πωλήσεων (αφορά το τμήμα εξαγωγών).

Περιγραφή εργασίας: 
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγγελειοληψίας, 
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού, 
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα 
αποθήκης, 
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων, τραπεζική 
παρακολούθηση εισπράξεων πελατών συνεργασία  
με το λογιστήριο 
•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση και διευθέτηση 
προβλημάτων 
•Συμμετοχή σε εκθέσεις  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής  
/οικονομικής κατεύθυνσης 
•Ηλικία από 25 μέχρι και 48 ετών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Για τους άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες  
οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίου: 
•Γνώση ρώσικης ή κινέζικης ή ισπανικής ή γερμανικής 
γλώσσας 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμά- 
τευσης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό 
•Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων και  
επίτευξης στόχων. 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις επιθυμητή  
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι τις 10 
Ιουλίου βιογραφικό ώστε να περάσουν από προσωπική 
συνέντευξη και να γίνει άμεσα η πρόσληψή τους. 

Κατάθεση βιογραφικών αυστηρά 10.00 π.μ. -13.00 μ.μ 
στην έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο 
e-mail hr@aqf.gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται 
φωτογραφία υποψηφίου. Στο βιογραφικό να αναφέρετε 
το κωδικός της αγγελίας ΥΠ2. Πληροφορίες: Κα Βίκη 
23310 22774.

Από εμπορική-βιομηχανική Α.Ε. στην περιοχή Αγ. Ι. Ρέντη 
ζητείται στέλεχος για το τεχνικό εμπορικό τμήμα της 
εταιρίας:

Πωλητής - Σύμβουλος Τεχνικού Εξοπλισμού

Ακτίνα δραστηριότητας: Ελληνική επικράτεια  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάλυση αγοράς και προώθηση προϊόντων και  
υπηρεσιών στα πλαίσια των εμπορικών στόχων  
της εταιρείας ανά περιοχή 
•Επίσκεψη των πελατών ανά την επικράτεια 
•Παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών σε πελάτες,  
σεμινάρια και εμπορικές εκθέσεις 
•Εντοπισμός και ανάλυση των αναγκών των πελατών  
με βάση την πολύ καλή γνώση των διαθέσιμων προϊόντων 
και υπηρεσιών 
•Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και πρόταση  
ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων 
•Διαπραγμάτευση σε προκαθορισμένα πλαίσια - κλείσιμο 
συμφωνίας - παρακολούθηση της υλοποίησης  
παραγγελίας και της εξυπηρέτησης των πιστώσεων  
προς τους πελάτες  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα πολυτεχνικής σχολής ειδικότητας:  
ηλεκτρολόγου μηχ., μηχανολόγου μηχ., χημικού μηχ.  
ή μεταλλειολόγου μηχ. 
•Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε πωλήσεις τεχνικών  
προϊόντων/υπηρεσιών 
•Ηλικία: έως 40 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου  
Η εταίρα προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: konkarpr@gmail.com

Στέλεχος Πωλήσεων Τμήματος Εξαγωγών

Εταιρία τροφίμων με έδρα το ψυχικό που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των εξαγωγών με προϊόντα τροφίμων υψηλής 
ποιότητας και αναζητά έμπειρο στέλεχος πωλήσεων. Αντικεί-
μενο της θέσης είναι η ανάπτυξη πωλήσεων εκτός Ελλάδας, 
η επικοινωνία με τους πελάτες, το άνοιγμα νέων αγορών και 
η παρακολούθηση  των εθνικών ή διεθνών προδιαγραφών.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής 
•Εργασιακή εμπειρία 3-5 χρόνια σε εξαγωγικό τμήμα  
σε κλάδο τροφίμων και ποτών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή 2η ξένη γλώσσα 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα ταξιδίων εντός & εκτός Ελλάδας 
•Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην επίτευξη  
αποτελεσμάτων. 

•Δραστήριος και οργανωτικός με θετική προσωπικότητα 
και ευελιξία. 
•Πολύ καλή γνώση της αγοράς. 
•Η γνώση και εμπειρία σε τμήμα αγορών και προμηθειών 
θα εκτιμηθεί θετικά.  
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Φιλικό & δημιουργικό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
finance@ecogreen.gr.com

Account Sales Manager 
Location: Thes/niki, Greece

Job profile: The account sales manager will be representing 
Meli Tours’ national & international clients. The account 
manager is responsible for the day to day support of Meli 
Tours sales and planning of activities related to national 
and international accounts in order to ensure and achieve 
account sales and growth targets. In addition, managing 
events and incentives, creating marketing strategies and 
planning budgets are included in this role.

Reporting & key relationships: 
•The accounts sales manager reports to the managing 
director. 
 
Key activities: 
•Attend and represent the company at trade shows, FAMs, 
conferences and events whenever needed. 
•Conduct training and product presentations with 
clients. Propose and develop client incentives including 
promotions, loyalty programs and other marketing 
activities in order to support the sales team. 
•Contribute to event & marketing plan in coordination with 
the sales department. 
•Act as first point of contact for partners related to day 
to day account sales planning, FAM trips, events, client 
issues and service inquiries. 
•Maintain excellent relationships with sales and marketing 
account managers. 
•Provide periodic status updates on activity, including 
news, industry & account trends. 
•Sales and service reporting including monthly sales 
reviews with account management, identifying positive 
and negative growth factors. Communicate results 
to account management and Managing Director with 
recommendations and solutions. 
•Work closely with peer departments to establish 
service and administrative processes that support travel 
operations on all levels. These include: finance, operations, 
excursions, transportation, IT and reservations. 
•Create & manage annual sales plan in coordination with 
management, sales and marketing teams, to maximize 
sales growth with each account, capitalize on identified 
opportunities and increase exposure of the Meli Tours 
brand throughout the year. 
•Contribute to annual Meli Tours budget planning, 
providing input and projections on national account 
financial commitments, commission, revenue and other 
sales support expense. 
•Liaise and assist managing director on various projects 
as assigned.  
Knowledge, skills & experience: 
•Bachelor degree in marketing, communications or 
business. 
•Minimum 5 years’ experience in the travel industry, with 
prior experience working with national and international 
accounts and travel agency sales. 
•Experience working with major national and 
international accounts. 
•Skills in sales reporting and analysis, negotiation and 
compensation tracking. 
•Comfortable in a team-oriented environment, ability to 
work across departments to garner necessary support 
and resources, including sales, marketing, PR, finance, 
operations, and more. 
•Excellent written and verbal communication skills in 
Greek and English language. 
•Demonstrated planning & organizational skills, with  
a calm demeanor under pressure. Deadline adherent. 
•Flexibility to travel as needed for events, client 
meetings, etc.  
Personal characteristics: 
•Professional demeanor: reliable, responsive, highly 
comfortable in client-facing roles. 
•Excellent people skills: friendly, outgoing, helpful, 
strong communicator with an emphasis on listening. 
•Customer focus: ability to think from client perspective 
and represent that perspective inside the team. 
•Problem solver. 
 
Send your cv’s to the following e-mail: hr@meligroup.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η C&P Medicals δραστηριοποιείται στο χώρο των ιατρικών 
ειδών με ταχύτατη ανοδική πορεία που οφείλεται στην δυνα-
μικότητα και στην εξειδίκευση των στελεχών της.

Ιατρικός Eπισκέπτης  
με Eμπειρία

Απαιτείται: 
•Επιτυχής προϋπηρεσία σε νοσοκομεία και κλινικές 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Εδραιωμένες πελατειακές σχέσεις σε χειρουργικές, 
παθολογικές και ουρολογικές ειδικότητες. 
•Επιθυμητή η κατοχή πτυχίου νοσηλευτικής ή συναφούς 
τίτλου 
•Άριστη γνώση των διαδικασιών προμήθειας και διαγωνι-
σμών δημοσίων νοσοκομείων 

•Επιπρόσθετο προσόν οι βασικές γνώσεις μάρκετινγκ 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο  
Περιοχές: 
•Αθήνα 
•Κρήτη: Ν. Ρεθύμνου, Ηρακλείου 
•Πελοπόννησος: Ν. Μεσσηνίας, Ν. Αχαΐας, Ν. Αρκαδίας,  
Ν. Αργολίδας 
•Ήπειρος: Ν. Ιωαννίνων, Ν .Θεσπρωτίας

Αποστολή βιογραφικών στα e-mail: kgrevenioti@cpmed.
gr & pkouroumalis@cpmed.gr, πληροφορίες: www.cpmed.gr

Η εταιρεία ANYMEL SA δραστηριοποιείται στην διάθεση 
επιστημονικών προϊόντων κοσμετολογίας και εξειδικευμένου 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προσφέροντας στην Ελληνική 
αγορά καινοτόμα και ποιοτικά ενέσιμα προϊόντα ομορφιάς 
υαλουρονικό οξύ, plasmatherapy, μεσοθεραπείες & μη-
χανήματα RF & Laser.

Η εταιρεία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε 
όλη την Αθήνα και Θεσσαλονίκη και αναπτύσσεται δυναμικά 
με στρατηγικές συνεργασίες προσεγγίζοντας νέες αγορές 
και αναζητά:

Ιατρικό Επισκέπτη

Υπευθυνότητες θέσης: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου σε ιατρούς: δερματολόγους - 
πλαστικούς & κέντρα αισθητικής. Έλεγχος- διαχείριση 
υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών σύμφωνα  
με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων  
Προφίλ / προσόντα υποψηφίου: 
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 3 έτη σε τμήμα  
πωλήσεων 
•Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο των ιατρικών  
δερμοκαλλυντικών  
•Άριστη γνώση αγγλικής  & άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
(word, excel, power point) 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα 
•Ηλικία έως 45 ετών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων. 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια νέα  
και δυναμική εταιρία στον ιατρικό χώρο.

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το επι-
θυμητό προφίλ υποψηφίου. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: hr@advanceproducts.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Πρόσκληση για την επιλογή:

Φαρμακοποιού 
για το Κοινωνικό Φαρμακείο Ιλίου

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» ζητά 1 άτομο έως 29 ετών με ειδικό-
τητα φαρμακοποιού προκειμένου να επανδρώσει τη Δομή 
του Κοινωνικού Φαρμακείου στο Ίλιον του προγράμματος 
«Ίλιον - Στήριξη».

Πληροφορίες Υπόψη κ. Γκούτσιου Αριστέα, Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 210 2610798  
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•Κάλχου 64 & Ικάρου 28, 13122 Ίλιον 
•Τηλ.: 210 2612603 
•E-mail: edra.farmakeio@gmail.com 
•Url: www.domesilion.gr 
•Url 2: www.edra-coop.gr

Φυσιοθεραπευτής 

Πτυχιούχος 25-35 ετών με προϋπηρεσία, γνώση Αγγλι-
κών και ειδικότητα στο θεραπευτικό αθλητικό και χαλα-
ρωτικό μασάζ.  
•Τόπος εργασίας Μύκονος. 
•Περίοδος εργασίας 1 Ιουνίου με 31 Αυγούστου.  
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο e-mail: 
career.mykonos@gmail.com

Ιατρός Παθολόγος (MED 0510) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, 
αναζητά για μόνιμη εργασία Ιατρό Παθολόγο, απόφοιτο Ρω-
σικού πανεπιστημίου.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί 
με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε 
ξένους κυρίως ασθενείς (επισκέπτες από χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης).

Απαραίτητα προσόντα: 
•άριστη γνώση ρωσικών (μητρική γλώσσα) 
•πτυχίο Ιατρικής από αναγνωρισμένο ρωσικό πανεπιστήμιο 
•ειδικότητα που αποκτήθηκε στην Ελλάδα 
•επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία 
•πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και  

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

Ειδικευμένος Ιατρός

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

Αποστείλατε βιογραφικό:  
medicaldesk@athensassistance.gr

Ζητούνται για εργασία στη Γερμανία:

Οφθαλμίατροι

•Με πολύ καλούς όρους και προϋποθέσεις.  
•Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση Γερμανικής γλώσσας, 
επίπεδο B1-C1 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kariera@md-hellas.gr σε μορφή europass στην Αγγλική 
ή Γερμανική γλώσσα.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητούνται άμεσα για μόνιμη απασχόληση στη Γερμανία:

Νοσηλευτές -τριες

Με εμπειρία στα εξής τμήματα: 
•παιδιατρική κλινική 
•παιδιατρική εντατική 
•γενική εντατική 
•αναισθησιολογία / χειρουργεία 
•ραδιολογία 
•εργαστηριακών εξετάσεων  
Απαραίτητη η γνώση της Γερμανικής.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
recruitment@md-hellas.gr

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

Αρχιτέκτονα Μηχανικό Πωλήσεων  
στο Τμήμα B2B της Εταιρίας 

(CVA2)

•Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία έως 30 ετών, Αγγλικά, 
επικοινωνιακή ευχέρεια. 
•Παροχές: Μισθός και ποσοστά.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@globiled.com 
(με σημείωση του κωδικού θέσης).

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Η εταιρία von Caprivi GmbH δραστηριοποιείται στη Γερμανία 
ως υπεύθυνος προσλήψεων στον τομέα των ευέλικτων λύσεων 
στελέχωσης επιχειρήσεων και διαθέτει αντιπροσώπους σε 
τρεις πόλεις της Γερμανίας.

Λειτουργώντας με γνώμονα την υψηλή ποιότητα των υπη-
ρεσιών, την καινοτόμο διαχείριση σε επίπεδο ανθρωπίνων 
πόρων και με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης καλύπτουμε 
τις ανάγκες κορυφαίων εταιριών της Γερμανίας, οι οποίες 
συγκαταλέγονται στους πιο ικανοποιημένους πελάτες μας.

Για το σκοπό αυτό αναζητάμε στον τομέα της βιομηχανίας:

Χειριστές CNC Φρέζας / Τόρνου 
 για Γερμανία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώσεις Γερμανικών 
•Πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Εμπειρία  
Παρέχονται:  
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές 
•Ασφάλιση  
•Συμβόλαιο εργασίας αορίστου χρόνου 
•Διαμονή 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών και πληροφορίες: Von Caprivi 
Fachpersonal GmbH, website: www.voncaprivi.de, Κος Κυριάκου. 
E-mail: charilaos.kiriakou@voncaprivi.de. Τηλ: 0049 711 
34252282.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η DigitalSΙΜΑ Α.Ε. με 20ετή παρουσία στο χώρο της πληρο-
φορικής, και ειδίκευση στους τομείς δικτύωσης, ασφάλειας 
δεδομένων και αποθήκευσης, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

IT Engineer

Περιγραφή θέσης: 
•Τεχνική υποστήριξη των μεγάλων πελατών της εταιρείας. 
•Σχεδίαση και υλοποίηση λύσεων στα αντικείμενα  
ειδίκευσης της εταιρείας. 
•Έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊοντικών  
λύσεων. 
•Εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών  
που προσφέρει το τεχνικό τμήμα.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ πληροφορικής ή θετικής κατεύθυνσης. 
•Πολύ καλή γνώση πρωτοκόλλων δικτύωσης. 
•Καλή γνώση τεχνολογιών ασφάλειας δεδομένων. 
•Καλή γνώση λειτουργικών Windows Server ή Linux  
ή Unix. 
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Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακές σπουδές. 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία (γραπτή και προφορική). 
•Προσήλωση στην επίτευξη ποιοτικών και χρονικών στόχων.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus. 
•Προγράμματα εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά 
τους, αναφέροντας τον κωδικό IT_ENGINEER, στο e-mail: 
vkal@digitalsima.gr ή στο fax: 210 9010405.

MyOmega is the technology company for the internet 
of things.  
MyOmega is a growing company, specialized in R & D 
for information and communications technology services 
and products.  
MyOmega provides Mobile technology and application 
services, mobile IP and products.  
We are located in Athens and Nuremberg. Our customers 
are top international companies in the forefront of the 
technology.  
MyOmega is currently seeking to recruit candidates 
with the following academic and professional skills:

SW Engineers - Cryptology

Definition and implementation of algorithms RSA, Elliptic 
Curves, SHA, DES and similar state of the art cryptologic 
methods. Knowledge how to create Physical Unclonable 
Functions (PUF), noise generators and other means to create 
unique physical entities. Methods and knowledge how to 
protect and design protocols and information exchanges 
to create the highest levels of security and secure systems 
for the internet of things.
•Java, C, C++, C#, Objective C, assembly for ARM CPU’s. 
•Basic Knowledge of embedded systems, ARM CPU, 
Busses I²C, SPI, UART, ISO 7816 
•Knowledge of smart cards and related operating 
systems. 
•Knowledge how to create physical implementation  
and how to protect security relevant circuits. 
•Payment system (EMV) and smart card (ISO 7816)  
and NFC standards  
Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies in relevant 
fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 
•Proactive attitude, communicative and  
customer-oriented 
•Willingness to travel and work within the EU  
Kindly submit your detailed CV in English to: 
webadmin@myomegasys.com

MyOmega is the technology company for the internet 
of things.

MyOmega is a growing company, specialized in R & D 
for information and communicationstechnology services 
and products.  
MyOmega provides Mobile technology and application 
services, mobile IP and products.  
We are located in Athens and Nuremberg. Our customers 
are top international companies in the forefront of the 
technology.  
MyOmega is currently seeking to recruit candidates 
with the following academic and professional skills:

SW Application Designers

•Application techniques, efficient creation of high 
performing applications and application frameworks 
•C, C++, Java 
•Android 
•Code optimization, security protocols, cryptography, 
smartcard 
•Tools: MS Visual Studio, Eclipse.

SW Platform Designers

•All of the above, plus experience on Intel, ARM platforms

System Engineers

•Definition of systems through architectural methods 
•Definition of system components and Interfaces 
•Requirements management from definition to acceptance 
•Definition of system content and capabilities from white 
papers to architectures 
•System creation with multi-competence teams 
•Ability to define system user scenarios and use cases 
for the internet of things 
•Java, C++, C#, C, PHP, PYTHON 
•Windows & Intel, Android based Platforms, LINUX.
Server and client architectures 
•Knowledge and Insight to LTE, wifi, 3G, 2G mobile 
telecommunciation standards.  
Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies in relevant 
fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 
•Proactive attitude, communicative and customer-
oriented 
•Willingness to travel and work within the EU  
Kindly submit your detailed CV in English to: 
webadmin@myomegasys.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ENOIA Group is looking for a:

Project Engineer 

To be appointed in Al - Jubail, KSA to work in 
multidiscipline projects in the energy and industrial field.   
Required qualifications and job description as follows:

1. Job details:
Project Engineer

Reports to: Enoia-Entaj Residence manager 
Location: Al - Jubail, KSA 
Group Company: Enoia-Entaj Saudi Company LLC  
2. Job purpose: 
•Project engineering in multidiscipline projects at the 
field of energy and industrial projects. 
•Project coordination with all involved parties  
for a project during the bidding stage and later during  
its execution.  
3. Key accountabilities: 
Description 
•Communicates on regular basis with the resident 
manager as well as the group companies as required 
for update on the running project and quotations under 
preparation or submitted. 
•Analyse the project invitation general scope, in order  
to facilitate the decision on bidding strategy 
(participation, involvement of sister companies etc.) 
•Participates in Site surveys either for the bids  
or for the projects execution. 
•Commence progress review meetings with client and 
internal. 
•Participate in meetings with clients held by the business 
development manager or coordinator for update on their 
needs and plans. 
•Perform portion of the engineering for the projects 
attributed in the project engineering discipline as per 
company’s procedures. 
•Assist project manager on his duties, relevant  
to the engineering project issues.  
4. Span of communication 
Internal: Resident manager, business development 
manager / coordinator, rest engineers as per company 
and specific project organization chart and procedures. 
External: Clients, group companies, subcontractors.  
5. Qualifications, experience, & skills 
Preferred qualifications: 
•Bachelor’s or master’s degree in engineering (chemical 
or mechanical engineering)

Preferred experience: Minimum 10 years of experience as 
engineer 5 years of experience as project engineer/coordinator 
in engineering for projects performed by a multidiscipline 
company preferably on power and energy sector.

Job-specific skills: 
•Communication skills and ability to work in a dynamic, 
fast paced, diverse environment 
•Fluent in reading, writing and talking in English  
is a must. 
•Knowledge of Arabic language will be considered  
as a plus. 
•Good knowledge on the use of Microsoft office common 
programs. 
•Knowledge of other engineering related programs will 
be considered as a plus. 
•Knowledge of project planning will be considered  
as a plus.  
6. Competencies 
•Operational effectiveness 
•Leadership, teamwork, communication 
•Quality execution 
•Innovative thinking 
•Negotiation skills 
•Organizational skills 
•Concept engineering

Disclaimer: Job descriptions are not exhaustive and the 
job holder may be required to undertake duties which are 
in line with but not limited to the above responsibilities.

Please send your CV with reference code EE-01 to the 
following e-mail: mail@enoia.eu

Η εταιρία Control System Α.Ε. στα πλαίσια της ανάπτυξης της 
ζητά να προσλάβει μηχανικό έργων για την περιοχή της Αττικής:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανικό Αυτοματισμού 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία εργασίας σε βιομηχανικό περιβάλλον 
•Τριετής εμπειρία σε PLC του οίκου Allen Bradley 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία σε λογισμικά του οίκου Wonderware και 
Siemens θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν. 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας 
•Ευχέρεια επικοινωνίας  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@controlsystem.gr

Μηχανικοί

Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται 
από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών 
και προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες από την ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει 
πολυετή πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής 
μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της δραστηριότητας 
της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία με 

ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία εργάζονται 
μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί 
λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες 
των ανθρωπιστικών σπουδών.

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία 
Πολιτικούς / Μηχανολόγους / Αεροναυπηγούς μηχανι-
κούς, κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού σε τομείς 
όπως Computational Mechanics, Structural Engineering and 
Design Optimization, Computational Fluid Dynamics, High 
Performance Computing, Applied Numerical Methods, Process 
Engineering με εμπειρία στην έρευνα και την προσομοίωση 
CAE/CAD, ανάπτυξη λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια σε μία scripting γλώσσα προγραμματισμού, 
όπως Python, Matlab/Simulink 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών αγγλικών, επιθυμητή η καλή γνώ-
ση γερμανικών

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής 
επιστολής στα Aγγλικά στη διεύθυνση career@nikitec.gr, 
NIKI ΜΕΠΕ, Digital Engineering, Κα. Βιβή Ζάψα, διεύθυνση 
ανθρώπινου δυναμικού, Εθνικής Αντίστασης 205, 45500 Κα-
τσικάς- Ιωάννινα, τηλ.: +30 26510 85240, fax: +30 26510 
85249, website: www.nikitec.gr

Εταιρεία μελετών-επιβλέψεων, ζητά να προσλάβει:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στον καθορισμό  
των απαιτήσεων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 
κυρίως για εφαρμογές κτιριακών εγκαταστάσεων, 
•Εμπειρία στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής,  
κατασκευαστικών σχεδίων ηλεκτρολογικών πινάκων 
χαμηλής & μέσης τάσης, 
άριστη γνώση του τρόπου & των σταδίων υλοποίησης 
τεχνικών έργων κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιωτικών  
& δημοσίων), 
γνώση των διαδικασιών έκδοσης αδειών δόμησης  
κτιριακών εγκαταστάσεων και ευχέρεια στην συναλλαγή 
με δημόσιες υπηρεσίες. 
•Άριστη γνώση autocad 
•Άριστη γνώση υπολογιστικού προγράμματος ΑDAPT (4M) 
•Καλή γνώση αγγλικών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση γερμανικών 
•Γνώση κατασκευαστών προγραμμάτων ηλεκτρολογικών 
πινάκων όπως ΕPLAN. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@lever.gr.  
Κωδικός θέσης: ΗΜ0306.

Εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ζητεί, για 
την περιοχή της Θεσσαλονίκης:

Πολιτικό ή Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό Πολυτεχνείου (όχι ΤΕΙ)

•Με τουλάχιστον πέντε χρόνια εργοταξιακή εμπειρία για 
πλήρη απασχόληση ως Τεχνικός Ασφαλείας.  
•Θα ληφθεί υπόψη εργασιακή εμπειρία σε θέματα ασφά-
λειας εργασίας.  
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ απαραίτητη.   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
exyppthes@gmail.com, κωδ. θέσης ΤΑ - 11.  
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ο όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή ζητά να προσλά-
βει για απασχόληση σε εργοτάξιό της στη Λαμία:

Τοπογράφο Μηχανικό   
(Κωδ. Θέσης: SEL)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο τοπογράφου μηχανικού ανώτατης σχολής  
ελληνικού ή διεθνούς πανεπιστημίου 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε έργα οδοποιίας  
και υποδομής 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ομαδικής 
συνεργασίας 
•Επιθυμητή η μόνιμη κατοικία τους στην ευρύτερη περιοχή

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

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Εργάτης Αποθήκης

Όνομα πελάτη: Μεγάλη εταιρία πελάτης μας  
(Μαγούλα - Δερβενοχώρια) 
Τοποθεσία: Ασπρόπυργος βιομηχανική ζώνη 
Αμοιβή / παροχές: 800 ευρώ μικτά 
Κλάδος: Pharmaceutical 
Κωδικός αγγελίας: GRC/7319 
Τύπος θέσης: Προσωρινή / σύμβαση εργασίας

Περιγραφή εργασίας 
•Φόρτωση - εκφόρτωση προϊόντων 
•Τακτοποίηση αποθήκης  
Προφίλ υποψηφίου 
•Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσία σε αντίστοιχο ρόλο 

•Ιδανικά πτυχίο τεχνικής σχολής (ψυκτικός, υδραυλικός, 
τεχνικός αερίων)  
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Επαγγελματισμός & συνέπεια 
•Ικανότητα ακολούθησης διαδικασιών και κανόνων  
ασφαλείας 
•Ικανότητα χειρισμού προβλημάτων

Πληροφορίες συμβούλου 
•Άρτεμις Θεοδώρου

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

Η εταιρεία ΓΚΕΡΟ ΑΕ που δραστηριοποιείται στο εμπόριο 
ηλεκτρολογικού υλικού επιθυμεί να προσλάβει:

Αποθηκάριο / Εσωτερικό Πωλητή

Για τη στελέχωση του καταστήματος της στην πόλη  
του Βόλου.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Όρεξη για δουλειά και συνεχή εκπαίδευση 
•Προηγούμενη εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο  
θα θεωρηθεί προσόν 
•Άριστη επικοινωνία & ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμικό χαρακτήρα, οργανωτικές ικανότητες 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Εντοπιότητα  
Παροχές: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
Βιογραφικά στο e-mail: careers@gero.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
A family of 1530 hotels worldwide.  
Start an international career   

Le Meridien Limassol Spa & Resort, the only 5-star 
international chain resort in Limassol, is seeking to recruit 
the following positions:

Bartenders

•Some experience necessary 
•Fluent in English, knowledge of Russian will be 
considered an advantage 

Candidates interested in this exciting opportunity to start 
an international career should send their Curriculum Vitae/
Resume to: The Personnel Manager Le Meridien Limassol 
Spa & Resort, P.O. Box: 56560, CY-3308 Limassol, e-mail: 
evi.kyriacou@lemeridienlimassol.com. Tel. 25863226

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts ανα-
ζητά για ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Κέρκυρας 
υποψήφιους για τη θέση:

Maitre (M/14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση τουλάχιστον 
3 ετών κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακές μονάδες all 
inclusive 
•Προϋπηρεσία στην διοργάνωση εκδηλώσεων  
πχ γάμων, δεξιώσεων κλπ 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Ικανότητα λειτουργίας υπό πίεση 
•Αντίληψη των αναγκών του πελάτη και ικανότητα  
κάλυψης αυτών με ολοκληρωμένες προτάσεις 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και  
ευχάριστη προσωπικότητα
Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω προ-
σόντα, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το αναλυτικό 
βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο με πρόσφατη 
φωτογραφία, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης στην πα-
ρακάτω διεύθυνση e-mail: hr@aquisresorts.com

Το κατάστημα εστίασης «Το Σπιτικό» στο κέντρο της Αθήνας, 
αναζητά Υπαλλήλους πλήρης απασχόλησης για θέση:

Πωλητή και Παρασκευαστή 
 Ταχυγευμάτων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: etassi@tospitiko.gr

Από ξενοδοχειακή μονάδα στη Ζάκυνθο ζητούνται:

Βοηθοί Εστιατορίου & Bar

•Με γνώσεις Αγγλικών και προαιρετικά Ρώσικα  
ή Γαλλικά. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
zanteroyalresort@gmail.com

Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο - Πηλίου, 
αναζητά υποψήφιους για τις θέσεις:

Μπουφετζή - Υπεύθυνου Beach Bar

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση τουλάχιστον  
2 ετών. 

συνέχεια στη σελ. 18

Τ: 210 25 17 645
F: 210 25 17 605
M: 6944 596 386 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ-ΡΗΤΙΝΕΣ
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ-ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

info@armatim.gr
 www.armatim.gr

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

ΤOΥΡΙΣΜΟΣ
Από ξενοδοχειακή μονάδα στη Ζάκυνθο ζητείται:

Άτομο για το Management

•Με προϋπηρεσία στο ξενοδοχειακό κλάδο και ηλικία 
από 30 έως 45 ετών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
zanteroyalresort@gmail.com

A family of 1530 hotels worldwide. 
Start an international career.

Le Meridien Limassol Spa & Resort, the only 5-star in-
ternational chain resort in Limassol, is seeking to recruit 
the following positions:

Floor Supervisors

•Fluent in English 
•Knowledge of Russian will be considered an advantage 

Candidates interested in this exciting opportunity to start 
an international career should send their Curriculum Vitae/
Resume to: The Personnel Manager, Le Meridien Limassol 
Spa & Resort, P.O. Box 56560, CY-3308 Limassol, e-mail: 
evi.kyriacou@lemeridienlimassol.com. Tel. 25863226.

Από ξενοδοχειακή μονάδα στη Ζάκυνθο ζητείται:

Υπάλληλος για το Τμήμα Κρατήσεων / Ρεσεψιόν

•Με προϋπηρεσία, γνώσεις Αγγλικών και προαιρετικά 
Ρώσικα ή Γαλλικά. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
zanteroyalresort@gmail.com

PCO CONVIN S.A. a leading company in organizing and 
coordinating Congresses and Events is seeking to recruit  
a dynamic person with energy and dedication, for the 
position of:

Travelling Department  
(Travel Agency) Assistant

Candidate should be responsible for organizing and selling 
all necessary outgoing and incoming travelling services 
in regards to participation to International congresses, 
corporate travel as well as leisure.

The ideal candidate should have the following 
qualifications: 
•University degree 
•Fluent use of written and oral languages 
•Very good knowledge of foreign languages (at least 
English) 
•Communication & selling abilities 
•Presentation abilities 
•Effective and immediate in providing services 
•Good knowledge of making and maintaining schedules 
•3 or more years professional experience in similar 
position 
•Very good knowledge of PC 
•Very good knowledge of AMADEUS /SABRE 
•Very good knowledge of travelling (having a good idea 
of lots of destinations and have travelled a lot) 
•Very good knowledge of hotels and other services 
within Greece 
•Ability to work under pressure and strict deadlines 
•Fulfilled military obligations

We offer career opportunities, a competitive remuneration 
package based on qualifications and experience and a 
continuous training within a stimulating and growing 
working environment. All applications will be treated as 
confidential. CVs to be submitted to: kkonstantopoulos@
pco-convin.gr

Η εταιρεία MD Holidays / Myholidaysgreece.com που 
δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού, ζητεί:

Στέλεχος 
Με έδρα το Ηράκλειο 

Προφίλ υποψηφίου: 
•γνώση αγγλικής, γερμανικής γλώσσας σε πολύ καλό 
επίπεδο 
•προϋπηρεσία στον τομέα του τουρισμού 
•εμπειρία σε διοικητικές θέσεις και ή τμήμα γκρουπ  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
reservations@myholidaysgreece.com

General overview of the property: “The renowned Nikki 
Beach Brand is set to open its newest resort in Porto Heli 
in the summer of 2014. This totally converted 1970’s beach 
front building brings with it a lively yet refined elegance in 
design, service and overall feel to the resort town of Porto 
Heli. Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli is renovated using 
Mediterranean elements fused with high-end design. Making 
this a unique contemporary lifestyle boutique resort where 
Athenians and those ‘in the know’ aspire to be. 

The vision of Nikki Beach Hotels and Resorts is to create a 
new standard in luxury hotels, characterised by indisputably 
unique beachfront and urban locations, bespoke service and 
a distinctive entertainment for the most discerning travelers 
around World. We aim to grow our portfolio in the coming 
years and we are keen to hear from individuals who feel they 
have the Nikki fit. We pride ourselves in providing owners and 
guests with an unrivalled and distinct lifestyle experience 
reflecting timeless and sustainable luxury design subtly 
adapted to indigenous key architectural details of the region”

Chief Steward

Manages the daily kitchen utility operations and staff. Areas of 
responsibilities include dish room operations, night cleaning, 
back dock cleaning and maintenance, banquet plating and 
food running. Supervises kitchen employees not actively 
engaged in cooking (e.g., dishwashers, kitchen helpers, 
etc.). Strives to continually improve guest and employee 
satisfaction while maintaining the operating budget.

Core competencies: 
•Orders and manages necessary supplies. Ensuring 
workers have supplies, equipment, tools, and uniforms 
necessary to do their jobs. 
•Monitors the inflow of ordered materials and the 
maintenance of current materials. 
•Conducts china, glass and silver inventories and  
is familiar with the various types of cutlery, crockery 
and glassware 
•Controls inventories of food, equipment, smallware, 
and liquor, and report shortages to designated 
personnel. 
•Inspects supplies, equipment, and work areas  
in order to ensure efficient service and conformance  
to standards. 
•Participates in the management of departments 
controllable expensies to achieve or exceed budgeted 
goes.

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

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:
Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 3-5 αστέρων  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 
 
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
 
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας  
προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@athenslotushotel.gr

Marine Tours αναζητά Air Ticket Operators για το τμήμα 
ναυτιλίας. Το βασικό αντικείμενο εργασιών τους θα είναι 
η εξυπηρέτηση ναυτιλιακών εταιρειών για μετακινήσεις 
πληρωμάτων και στελεχών. (έκδοση αεροπορικών εισι-
τηρίων-ακτοπλοϊκών εισιτηρίων).

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•5ετη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πολύ καλή χρήση των συστημάτων κρατήσεων 
Travelport, Amadeus, Saber 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών - επιπλέον γλώσσες  
θα εκτιμηθούν 
•Άριστη γνώση του MS Office  
(Word, Excel, PowerPoint) 
•Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα  
επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
•Ωράριο εργασίας κυκλικό

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλεια ζωής. 
Επίσης, προσφέρει εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό 
περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: cv@marinetours.
gr. Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή των Αθηνών.

Reservations Agent French Speaking 
Reference number: RV14-FR

Experience 
•Two or more years experience in comparable operation. 
 
Languages 
•English required 
•Language listed in Ad title is required 
•Additional languages are an advantage 
 
Training 
•Professional training is required 
 
Please send your CV with the reference code in the 
subject area to humanresources@elounda-sa.com

Employee for Transfer & Excursion 
Location: Thes/niki, Greece

Qualifications: 
•Very good knowledge of English (speaking and writing). 
Candidates with a very good knowledge of German will 
be preferred. 
•Very good knowledge of MS Office package. 
•Ability to organize the bus itineraries and excursions to 
various locations. 
•Ability to create tailor made packages. 
•Ability to work under pressure. 
•Friendly and outgoing personality. 

•Previous work experience will be highly appreciated. 
•Driving license category B. 
 
What we offer: 
•Satisfactory salary and insurance. 
•Permanent employment. 
•Professional work environment. 
 
Send your cv’s to the following e-mail: hr@meligroup.gr

Το ξενοδοχείο Πεντελικόν αναζητά:

Υπάλληλο Τμήματος Κρατήσεων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση προγραμμάτων Fidelio ή Opera 
•Γνώση MS Office 
•2-3 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε 5*  
ξενοδοχείο της Αττικής 
•Γνώση online συστημάτων (GDS, OTAs) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας 
•Γνώση της corporate αγοράς της Αττικής 
•Ευελιξία στο ωράριο 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
με μια φωτογραφία δηλώνοντας για ποια θέση ενδιαφέρεστε 
στο E-mail: pentelikon@pentelikon.gr

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

Λαντζέρης

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

Αποστολή βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο 
e-mail: melinaxomata@gmail.com. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

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

Προϊστάμενο Συντήρησης - Εργοδηγό  
(Code ΜPC)

Κύρια προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•Απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλματος 
•5ετή εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
(κλιματισμός, αντλιοστάσια, ύδρευση, αποχέτευση,  
ηλεκτρολογικά μέσης και χαμηλής τάσης κλπ) απαραίτητη 
σε ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ομαδικής 
συνεργασίας

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

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

Groom
Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής 
 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό  
περιβάλλον 
•Μόνιμη εργασία 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία υπόψη διεύ-
θυνσης ανθρώπινου δυναμικού στην διεύθυνση E-mail: 
hr-manager@president.gr. Fax: 210 6924900.

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται στην Κω, 
ζητά να προσλάβει άμεσα:

Operations Manager 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση στον τουρισμό/διοίκηση 
επιχειρήσεων 
•Απαραίτητη 5ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο άνω  
των 300 δωματίων 
•Εμπειρία στην επικοινωνία και διαχείριση διοικητικών 
καθηκόντων σε εταιρικό επίπεδο πολλών ξενοδοχείων 
(Multi-unit hotel corporate level) 
•Εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση συνεδρίων 

είναι επιθυμητή 
•Οργανωτική και δυναμική προσωπικότητα, με ευχέρεια 
στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα, με ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και λογισμικών 
Microsoft Office θεωρούνται απολύτως απαραίτητα 
 
Καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος συντονισμού και εύρυθμης λειτουργίας 
όλων των τμημάτων ξενοδοχείου 
•Καθημερινές συναντήσεις με τους επικεφαλής  
των τμημάτων για την επίτευξη καλής λειτουργίας 
•Παρακολούθηση και έλεγχος καθηκόντων τμημάτων/
βάρδιες 
•Εφαρμόζει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους  
της διοίκησης ανά τμήμα, τους οποίους και ελέγχει 
•Δημιουργεί και ελέγχει προγράμματα εκπαίδευσης  
για όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου 
•Έλεγχος αποθήκης και τήρηση προγράμματος αγορών 
και εποπτεία απογραφών 
•Συνεχής δημιουργία ενημερώσεων για τα γεγονότα  
που λαμβάνουν χώρα στους χώρους του ξενοδοχείου 
•Προγραμματισμός 
•Οικονομική διαχείριση budgeting (τήρηση οικονομικών 
στόχων) 
•Μηνιαίες εκθέσεις οικονομικών αποτελεσμάτων  
τμημάτων και εργασιακού κόστους 
•Δημιουργία κανόνων λειτουργίας τμημάτων και τήρηση 
πειθαρχίας και απόδοσης προσωπικού 
•Τήρηση νομοθεσίας λειτουργίας ξενοδοχείου και  
προσωπικού 
•Ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντος, in house  
βελτιστοποίηση εσόδων τμημάτων 
•Διατήρηση άριστων σχέσεων με εκπροσώπους tour 
operators 
•Εποπτεία διαχείρισης σχέσεων πελατών και online 
reviews (customer care) 
 
Εκ του πακέτου μισθού, προσφέρονται:  
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

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

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

Ψυκτικό

•Με προϋπηρεσία και εμπειρία στις αντλίες θερμότη-
τας και στους ψυκτικούς θαλάμους.

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

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

Ηλεκτρολόγο Τεχνίτη

•Με εμπειρία σε κατασκευές.

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

Το ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi, επιθυμεί να προ-
σλάβει για εποχική πλήρη απασχόληση:

Night Audit
Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας & μίας  
τουλάχιστον ακόμη 
•Γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook) 
& γνώση PMS Software (Epitome) 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα διαχείρισης 
προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών  
υπηρεσίες 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
plachanas@grandresort.gr

Το ξενοδοχείο Elies Resorts δημιουργήθηκε στη Σίφνο με 
τη φιλοδοξία να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε εγχώριο 
αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι σχεδιάστηκε ένα ιδιαίτερα 
πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα με τις υψηλότερες 
δυνατές προδιαγραφές και παράλληλα με απόλυτο σεβασμό 
στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και με την μικρότερη δυνατή 
επέμβαση στο φυσικό τοπίο, αναδεικνύοντας με αυτό τον 
τρόπο το χαρακτήρα του νησιού. Από το ξενοδοχείο Elies 
Resorts στην Σίφνο ζητείται:

Υπάλληλος Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχείο 5* 
•Γνώση διαχείρισης IDS 
•Άριστη γνώση Αγγλικής & Γαλλικής γλώσσας 
•Γνώση PMS και ξενοδοχειακού προγράμματος Sysco 
Epitome 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν  
το βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
info@eliesresorts.com

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία του, 
προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, δη-
μιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοσημείωτη παράδοση.

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλογες υπη-
ρεσίες και προϊόντα και το 2014, ζητάμε συνεργάτες για την 
παρακάτω θέση εργασίας:

Βοηθός Προϊσταμένης Ορόφων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Διοικητικές ικανότητες 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία πολυτελείας 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Γνώση Αγγλικών (γνώση άλλων ξένων γλωσσών  
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν) 
•Απαραίτητα συστάσεις 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα) 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία  
να σταλούν στο hotelsaintjohn@gmail.com.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 439894.

Sani S.A. is currently seeking to recruit for season 2014 
professionals for the position of:

Receptionist (Russian Speaker)

Job description: To handle all guest enquiries and guest 
information ensuring maximum guest satisfaction and 
adhering to the standard required by the hotel.

Candidate profile: 
•At least 2 years of experience at the same position  
in a four/five star property 
•Excellent command of English language 
•Excellent command of Russian language 
•Good knowledge of Fidelio or Opera 
•Preferably tourism or hospitality degree 
•Pleasant personality 
•Excellent communication and organizational skills 
 
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment.

Those interested can send their resumes with a recent 
photo attached to the following address or e-mail: Maria 
Karafoulidou, human resources and development department, 
Kassandra, Chalkidiki, 630 77. Τel.: 23740 99 440. Fax: 
23740 99 441. E-mail: mkarafoulidou@saniresort.gr

Agapi Beach Hotel in Ammoudara, Heraklion, member 
of the Sbokos Hotel Group seeks an individual to cover 
the following position:

Receptionist
Key duties: 
•Handling of the check in/ checkout process 
•Cashier responsibilities 
•Concierge 
•Controlling reservations and rates 
 
Skills and qualifications: 
•Work experience in a similar position is required 
•Excellent command of russian and english Language 
•Good command of german language will be considered 
an asset 
•Protel or other knowledge in hotel package software 
would be considered an asset 
•Communication skills

Applications should be submitted in English or in Greek. 
Sbokos Hotel Group, 1 A Malikouti Str., 71202 Heraklion, 
Crete - Greece, Att: Mr. Bokeas Menelaos, e-mail: hr@
sbokoshotels.gr, tel.: 2810 334034, fax: 2810 334037.

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

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστού ξενοδοχείου 
τριών αστέρων στη Μύκονο, αναζητά δύο (2) άτομα για τη 
στελέχωση των παρακάτω θέσεων: 

Υπάλληλοι Υποδοχής  
(κωδ. θέσης: S-722/41755)

Περιγραφή θέσης: Οι κάτοχοι των θέσεων θα είναι υπεύ-
θυνοι για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των πελατών 
του ξενοδοχείου.

Προφίλ υποψηφίων: 
•Απόφοιτοι σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο επικοινωνίας 
(επιθυμητή η γνώση τρίτης ξένης γλώσσας) 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Επιθυμητή η γνώση του προγράμματος Ermis 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Πελατοκεντρική αντίληψη 
 
Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και σίτιση εντός ξενοδοχείου 
•Δυνατότητα μελλοντικής συνεργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Georgia.Alexopoulou@adecco.
com, μέσω fax στον αριθμό 210 7297197, ή στη διεύθυνση: 
Adecco HR, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41 Αθήνα.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών ση-
μειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές. Follow Adecco Greece on Face-
book, LinkedIn. 

The 5* Galaxy Hotel Iraklio in Heraklion Crete is inviting 
applicants for the position of:

Sales Executive (Rooms and Banquets)

•To manage, maintain and build on hotel’s existing 
customer base (individual guests esp. corporate, 
companies, organizations and travel agents). 
•To scout for new business (rooms and events/
banquets). 
•To conduct active sales calls including visits to 
existing and potential customers. 
•To constantly monitor the Hotel’s rooms and 
banquets business and take necessary action in 
order to maintain and increase revenue. 
•To manage (create, implement, monitor) the hotel’s 
sales plan on a daily basis. 
•To closely collaborate with the hotel’s top 
management and actively take initiative and 
contribute to the Hotel’s Sales strategy and plan. 
 
Necessary qualifications: 
•Significant experience in the position (experience in city 
hotels will be considered an extra asset) 
•Experience in working with companies, organizations, 
travel agencies & tour operators (leisure, corporate 
and MICE) and ability to collaborate effectively 
•An existing personal customer database / portfolio 
will be considered and extra asset 
•Proficiency in Greek and English (written and spoken) 
- additional languages desirable 
•Proficiency in computer skills especially MS Office 
•Managerial, organization and teamwork skills 
•Negotiation and excellent communication skills 
•Excellent interpersonal skills and contact / rapport 
with the Hotel’s existing and potential clientele 
•Strong hospitality culture / mentality 
•Self-motivation and strong desire to succeed and 
progress in one of the country’s leading city hotels 
•A degree in sales and/or tourism would be desirable 
•Valid driver’s license

For more information about the hotel visit:  
www.economouhotels.com

Only relevant candidates with the above pre-requisites may 
apply (confidentiality guaranteed) at: hr@economouhotels.
com, GALAXY HOTEL Iraklio, 75 Dimokratias Av., 71306 
Heraklion Crete. T. +30 2810 238812. F. +30 2810 215161.

The 5* Galaxy Hotel Iraklio in Heraklion Crete is 
inviting applicants for the position of:

Sales and Reservations Manager

To manage (create, implement, monitor) the hotel’s 
sales & reservation plan on a daily basis. To closely 
collaborate with the hotel’s top management and 
actively take initiative and contribute to the hotel’s 
sales strategy and plan.

Necessary qualifications: 
•Significant experience in the position (experience in city 
hotels will be considered an extra asset) 
•Proficiency in online & offline distribution systems  
& extranets (GDS, OTA/IDS, Wholesalers etc.) 
•Proficiency in online reservation & channel 
management systems (Webhotelier & RateTiger will 
be considered an extra asset) 
•Proficiency in Opera/Fidelio PMS & Micros POS 
•Competence in yield management / revenue 
maximization 
•Experience in working with travel agencies & tour 
operators (leisure, corporate and MICE) and ability to 
collaborate effectively 
•Experience in Front Office management 
•Proficiency in Greek and English (written and spoken) 
- additional languages desirable 
•Proficiency in computer skills especially MS Office 
•Managerial, organization and teamwork skills with 
ability to train and motivate 
•Negotiation and excellent communication skills 
•Excellent interpersonal skills and contact / rapport 
with the Hotel’s clientele 
•Strong hospitality culture / mentality 
•Self-motivation and strong desire to succeed and 
progress in one of the country’s leading city hotels 
•Degree in hospitality/tourism management/marketing/
sales 
•Valid driver’s license 
 
An attractive package is offered according  
to qualifications

For more information about the hotel visit:  
www.economouhotels.com

Only relevant candidates with the above pre-requisites may 
apply (confidentiality guaranteed) at: hr@economouhotels.
com, GALAXY HOTEL Iraklio, 75 Dimokratias Av., 71306 
Heraklion Crete. T. +30 2810 238812. F. +30 2810 215161.

Η Aktina Travel SA ηγέτιδα εταιρεία για τέσσερεις δεκαετίες 
στον χώρο της, δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών. Η σταθερά αυξανόμενη πελατειακή 
μας βάση βασίζεται στην πελατοκεντρική προσέγγιση μας 
και τον δυναμισμό της Εταιρείας μας.

Αν διαθέτετε ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, δημι-
ουργικότητα, οργανωτικότητα, δυναμισμό, διάθεση συνερ-
γασίας και ομαδικότητα και σας προκαλεί η παροχή υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ζητούμε στελέχη για τα τμήματα: 
•του corporate travel και 
•του seamen travel 
 
Ικανότητες και εμπειρία: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
•10+ έτη εμπειρίας στην διαχείριση corporate πελατών  
ή ναυτιλιακών εταιρειών αντιστοίχως. 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής  
(γραπτώς και προφορικώς). 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων του MS Office. 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον Sabre ή Galileo. 
•Εμπειρία σε κρατήσεις ξενοδοχείων. 
•Γνώση Open seas. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άντρες υποψηφίους).

Βιογραφικό με φωτογραφία θα πρέπει να αποσταλεί στην 
Aktina Travel SA, Φιλελλήνων 26 Αθήνα ή στο e-mail: 
careers@aktinatravel.gr

Front Office Agent

Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, currently 
operating properties in Mykonos (www.gracehotels.com/
mykonos) and in Santorini (www.gracehotels.com/santorini).
The group is rapidly expanding both in Greece and on an 
International scale with fresh & innovating projects 
opening in different destinations developing Grace into a 
well established brand in the tourism sector.

The group aims at creating a young & dynamic team that will 
achieve excellence in all levels of hospitality and become 
the soul of the hotels. 

Grace Santorini are under preparation for another successful 
season by putting together a strong team of well experienced 
individuals and is currently seeking to recruit FO Agent for 
the daily operation of the Front Office departments of the 
hotels during the 2014 season. The reception operates 24 
hours and provides full concierge services. Daily activities 
and responsibilities require the following:

Essential qualifications 
•Previous experience in similar position in a 5* boutique 
hotel. 
•Hospitality or tourism degree. 
•Ability to communicate fluently in both Greek, English 
and another language will be advantage. 
•Computer literate and experienced with Opera. 
•Excellent organization and communication skills 
 
Key responsibilities & attributes  
•Have full knowledge of hotel facilities and services,  
as well as the local area. 
•Prompt and efficient completion of the shift’s duties. 
•Adhere to company check-in and check-out procedures, 
rooming, phone and e-mail handling. 
•Contribute actively in achieving high sales turnover 
with cross selling. 
•Develop and form positive relationships with guests 
and team members, whilst remaining professional and 
service standard orientated at all times 
•Demonstrate service attributes in accordance with 
industry expectations and company standards including: 
-Guest attentiveness 
-Anticipate Guest needs 
-Demonstrate a “service” attitude 
-Accurately & promptly fulfilling Guests requests 
-Maintain a high level of knowledge which affects  
the Guest experience    
-Take appropriate action to resolve Guest 
dissatisfaction

The FO Agent will report directly to the front office manager. 
Interaction with guests will necessitate being well-mannered, 
well-presented and helpful. The group offers a competitive 
salary, accommodation, meals at the hotel, a friendly work 
environment, and opportunities for career development 
within a dynamic group.

Please send CV with photograph to careers.greece@
gracehotels.com or fax your resume to +30 22860 21299 
for Santorini. For your convenience, apply by mentioning 
the terminus location of interest. All applications will be 
treated with strictest confidence. 

Sbokos Hotel Group seeks an individual to cover the 
following position:

Sales Manager/Coordinator  
(Russian Market)

Key duties: 
•Responsible for Russian market and former Soviet 
Union Countries 
•Responsible for the three hotels of the SHG Group 
(Agapi Beach, Blue Palace, Cretan Malia Park) 
•Travelling, during January and April, within the as-
signed geographic region for several sales activities, 
based in Moscow 
•During May and September, assisting activities in both 
Sales and PR fields, located either in one of the Hotels 
or in SHG’s head offices 
 
Skills and qualifications: 

•Work experience in a similar position is required 
•Excellent command of Russian and English Language 
•Knowledge of any additional languages will be consid-
ered an asset 
•Computer literacy (Ms office) 
•Communication skills

Applications should be submitted in English or in Greek. 
Sbokos Hotel Group, 1 A Malikouti Str., 71202 Heraklion, 
Crete - Greece. Att: Mr. Bokeas Menelaos, e-mail: hr@
sbokoshotels.gr, tel.: 2810 334034, fax: 2810 334037.

Tο ξενοδοχείο 5* Diamond Deluxe Hotel Wellness & 
Business στο Κέντρο της Κω επιθυμεί να προσλάβει για 
τη σεζόν 2014:

Γερμανόφωνο /η Προϊστάμενο/η 
Υποδοχής / Front Office Manager

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Ηλικία 30- 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5 αστέ-
ρων 
•Ομαδικότητα - προσαρμοστικότητα - επικοινωνία -  
οργανωτικότητα 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Τρίτη ξένη γλώσσα επιθυμητή 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
x_tsaousis@diamondhotel.gr

Welcome Service

Company description: The Rocabella Mykonos Art Hotel 
& Spa intents to be hopitality heart of the area of Agios 
Stefanos - a small picturesque Mykonina village, offering 
great views to Mykonos town, Delos, Syros and the new 
Mykonos port.

This boutique hotel & spa is a refreshing addition to a 
village sprawling with traditional whitewashed structures 
and intends to put the focus back on the outdoors and 
natural surroundings.

Location: The hotel is located 100 meters from the sandy 
beach of Agios Stefanos and all rooms offer inspiring views 
of the Aegean Sea. From the hotel, a short drive takes you 
to the premier attractions in Mykonos Town such as the 
famous cocktail bars; the folklore museums and the fine 
dine restaurants.

The hotel is located in an area of 4000 square meters 
strategically overlooking Mykonos and the Mykonos Airport 
is just 6 kilometers away.

You should then send us by using your email: Your CV 
and a recent photo of yours at e-mail: hr@rocabella.gr

If you do not have an email address, you can create one 
using a free email service (e.g.: Gmail, Yahoo, Hotmail). 
Upon creating your email account, enter your email address 
and begin the online application and registration process. 
Upon its receipt we will inform you accordingly. Please 
note that no application will be accepted if you fail to 
send us the required documents (CV, Photo). Looking 
forward meeting you in person!

Spa Manager / Therapist

Company Description: The Rocabella Mykonos Art Hotel 
& Spa intents to be hopitality heart of the area of Agios 
Stefanos - a small picturesque Mykonina village, offering 
great views to Mykonos town, Delos, Syros and the new 
Mykonos port.

This boutique hotel & spa is a refreshing addition to a 
village sprawling with traditional whitewashed structures 
and intends to put the focus back on the outdoors and 
natural surroundings.

Location: The hotel is located 100 meters from the sandy 
beach of Agios Stefanos and all rooms offer inspiring views 
of the Aegean Sea. From the hotel, a short drive takes you 
to the premier attractions in Mykonos Town such as the 
famous cocktail bars; the folklore museums and the fine 
dine restaurants.

The hotel is located in an area of 4000 square meters 
strategically overlooking Mykonos and the Mykonos Airport 
is just 6 kilometers away.

You should then send us by using your email: Your CV 
and a recent photo of yours at e-mail: hr@rocabella.gr

If you do not have an email address, you can create one 
using a free email service (e.g.: Gmail, Yahoo, Hotmail). 
Upon creating your email account, enter your email address 
and begin the online application and registration process. 
Upon its receipt we will inform you accordingly. Please 
note that no application will be accepted if you fail to 
send us the required documents (CV, Photo). Looking 
forward meeting you in person!

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

Καμαριέρες
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη  
φωτογραφία στο: hr@perivolas.gr
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•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και πολύ καλή 
διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη καθώς και ευχάριστη 
προσωπικότητα και παρουσία. 
•Ικανότητα αντίληψης προϋπολογισμών και  
παρακολούθησης εσόδων και εξόδων του μπαρ. 
•Υπεύθυνος προμηθειών. 
•Άριστες γνώσεις παρασκευής διαφόρων τύπων καφέ  
και cocktail. 
•Απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση άλλων ξένων γλωσσών.  
(σέρβικα, ρώσικα, γερμανικά, γαλλικά) 
•Δίπλωμα σχολής τουριστικών επαγγελμάτων ή εστίασης. 
•Γνώση των τάσεων της μουσικής σε καλοκαιρινά Beach 
Bar. 
•Γνώση χρήσης Η/Υ 
•Γνώση προγράμματος παραγγελιών SUNSOFT Αμβροσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ledahotel.gr. 
Κωδικός θέσης: BEACH-BAR.

Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρεία στον κλάδο 
της αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, με οργανωμένο δίκτυο 
16 σημείων πώλησης στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της 
ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό Ζαχαροπλάστη
Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής ζαχαροπλαστικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος 
ζαχαροπλαστικής 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα  
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Γνώση διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Καθήκοντα: 
•Παραγγελίες προμηθειών  
•Οργάνωση, επίβλεψη, σχεδιασμός όλων των εργασιών 
για την παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής  
Προσφέρονται:  
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με μια πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη δι-
εύθυνση e-mail: hr@estiabakery.gr

Bartender

Employer type: Guilty Beach, www.guiltybeach.com 
Club-restaurant 
Location: Mykonos 
Salary: be negotiated

About us: A very exciting opportunity has arisen to join a 
really exciting club-restaurant in Mykonos.

Our club & restaurant serves modern and contemporary 
Mediterranean cuisine in a trend designer setting. Our place 
offers a big variety in champagne and classic cocktails. 
Offers a loyal and devoted customer base and we focused 
in everything we do on maintaining the best customer service 
in industry. The concept is based on quality fresh dishes 
with a chic design and great service. It is a place which can 
host birthday parties, bachelor parties or any other very 
special event. We strive to create a work place culture that 
values family, work life balance, and community. Our focus 
is to greet all guests equally and warmly. This is a luxury 
concept and as such we require that all staff have relevant 
experience. It is an ongoing position where the team is of 
crucial importance to the success of the restaurant, so we 
are only looking for serious candidates who want to commit 
to a full time permanent position.

Specific responsibilities include but are not limited to: 
•Mixing and serving drinks to guests 
•Mixes ingredients to prepare cocktails and other 
beverages according to recipe 
•Ensure cleanliness of bar and glassware 
•Ensure highest standards of customer care at all time, 
providing a friendly, courteous and professional service 
at all time 
•Understanding the flow of service in order to anticipate 
whenever possible 
•Ensure supplies/ingredients are properly stocked 
before, during and after shift 
•Accurate and timely delivery of orders to guests 
•Understand and adhere to the statutory food hygiene 
rules and regulations  
•Listen and act 
•Answer any guest queries accurately, following company 
standards 
•Show real trust 
•Other duties as required  
Requirements 
•High school diploma or equivalent hold a hospitality/
travel, tourism qualifications 
•Previous experience in a 5 star resort or similar 
establishment desirable 
•Solid knowledge of international drinks and cocktails 
•A proven track record and background in a busy bar 
environment 
•Strong knowledge about wine and champagne 
•Excellent social and communication skills 
•Strong attention to detail 
•Must have excellent listening skills 
•The ability to work calm and well under pressure 
•Passion for serving people 

•Friendly and approachable 
•To have a great personality and be genuine, attentive 
and instinctive 
•To love people 
•Able to work flexible hours  
•Possess excellent level of verbal English face t face  
•Ability to deal with high profile clients in a 
professional manner  
Benefits  
•Meals on duty 
•Accommodation 
•Uniforms provided 
•Parking

Send your CV (photo included) to: career@guiltybeach.com 
We are looking for people to start immediately so please 
send your CV for consideration today. Unfortunately due to 
the volume of applications we are only able to respond to 
candidates we wish to interview.

Από μεγάλη αλυσίδα στον χώρο της εστίασης ζητείται:
Chef

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστες διοικητικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση κοστολόγησης 
•Δημιουργικότητα και συνεχή ενημέρωση των τάσεων 
στον χώρο της εστίασης 
•Εκπαίδευση προσωπικού 
•Δυνατότητα ταξιδιών ή προσωρινής μετεγκατάστασης  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@estiabakery.gr

Μάγειρας 

•Για δημιουργική κουζίνα σε εστιατόριο στο Γαλάτσι.  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: mhalldoum@me.com. 
Τηλ: 6932 991800.

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητείται:
Αρτεργάτης

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

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ εστιάζει στην 
υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
της. Διακρίνεται για την οργάνωση των τμημάτων- τον εκ-
συγχρονισμό των εγκαταστάσεων - την εντατική εκπαίδευση 
και ειδίκευση του προσωπικού της. Απώτερος σκοπός της 
εταιρίας η διασφάλιση μιας γκάμας εξαιρετικών προϊόντων 
και η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της. Με γνώμονα την 
φιλοσοφία αυτή η εταιρία ‘’MIKEL’’ προκειμένου να επανδρώσει 
το δεύτερο νέο της κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης ζητά 
προσωπικό ηλικίας 20 - 35 ετών για τις παρακάτω θέσεις:

Υπεύθ. Καταστήματος Service (με εμπειρία) 
Barista - Ταμία - Κουζίνα

Αποστολή βιογραφικών (με επισυν. φωτογραφία) στο e-mail: 
hr@mikelcc.gr. Fax: 2410-534020, τηλ. 2410-255260.

Σερβιτόροι για Room Service

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

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

A’ Σερβιτόρους - Σερβιτόρες

Περιγραφή εργασίας: Γνώστες λειτουργίας μπουφέ και a 
la carte. Υπεύθυνοι για την οργάνωση και καθαριότητα του 
χώρου ευθύνης σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρεί-
ας. Διατηρούν υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους 
πελάτες, εξυπηρετούν με χαμόγελο, ευγένεια και ταχύτητα, 
ακολουθούν τις οδηγίες του maître και αναφέρουν επιθυμίες 
ή παράπονα πελατών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία 4 και 5 
αστέρων  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Ρωσική  
γλώσσα 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευέλικτος/η σε ωράρια  
•Ευχέρεια λογού και συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Εμπειρία σε προγράμματα POS  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη διεύθυνση: 
e-mail:hrd@iliomare.gr, fax: 25930 72085.

Η αλυσίδα ξενοδοχείων Castello Hotels ζητάει:

Α’ Σερβιτόρο/α Κεντρικού Εστιατορίου  
(για Πρωινά και Δείπνα)

Για άμεση συνεργασία σε ξενοδοχείο της στο Σίσσι Λασιθίου.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία σε ανάλογη θέση  

•Γνώση της Αγγλικής και της Γερμανικής γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστα αποτελέσματα στην επικοινωνία και στις πωλήσεις 
•Καλή γνώση στην οινολογία 
•Γνώση στις αρχές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά  
Επιθυμητά επιπλέον προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Πολύμηνη εποχιακή εργασία ανά έτος 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων  
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com. Συστάσεις απαραίτητες. 

Α’ Σερβιτόρος

Εργοδότης: Santikos Collection, Skiathos Princess Hotel 
Περιοχή: Σκιάθος 
Απασχόληση: από Ιούνιο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση

Προϋποθέσεις 
•Καλή γνώση Αγγλικών και κατά προτίμηση μιας τρίτης 
γλώσσας 
•Tουλάχιστον τρία με τέσσερα χρόνια προϋπηρεσίας ως 
επαγγελματίας σερβιτόρος σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο 
αντίστοιχης κατηγορίας (5 star / luxury hotel) 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, καθαριότητα και συνέπεια 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω από συνθήκες 
πίεσης  
Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά τη διάρκεια 
της εργασίας σας στο ξενοδοχείο.

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

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5* στην Χαλκιδική, μέλος 
της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα για τη σεζόν 2014: 

Έμπειρους Σερβιτόρους-ες A la Cart 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Οπωσδήποτε καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Ηλικία από 30 έως 45 ετών 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική συμπεριφορά   
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Δυνατότητα μακρόχρονης συνεργασίας 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα 
με φωτογραφία: τηλ.: 23740 20820, φαξ: 23740 24750, 
e-mail: manager-chal@aegeanstar.com

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star Hotels με ξενοδοχεία 
στην Κρήτη και Χαλκιδική, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα για 
τη σεζόν 2014:

1 Άτομο για τη Θέση του 
Β’ Μάγειρα, Υπευθύνου Απογευματινής Βάρδιας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε έτη  
στην παραπάνω θέση σε ξενοδοχεία 4* και 5* 
•Ηλικία από 35 και άνω  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα 
με φωτογραφία: τηλ.: 23740/20.820, φαξ 23740/20544, 
e-mail: manager-chal@aegeanstar.com

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

Μάγειρας Γ’  
Για το Fine Dining Restaurant

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε a la carte τμήμα 
ξενοδοχείου 5 αστέρων 
•Καλή αντίληψη, ακρίβεια και συνέπεια στην εκτέλεση 
συνταγών του chef 
•Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων  
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία: Οι 
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: melinaxomata@gmail.
com. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Το ξενοδοχείο AFRODITI VENUS στο Καμάρι της Σαντορί-
νης, ζητά να προσλάβει: 

Μπουφετζή για το Beach Bar & Restaurant

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση τουλάχιστον  
2 ετών. 
•Καλή γνώση παρασκευής ροφημάτων  
(καφέδες, χυμούς, milk shake κλπ), ποτών και cocktail 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και πολύ καλή 
διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και προσεγμένη εμφάνιση 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση  
Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη από πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: hr@afroditivenushotel.gr

 Σερβιτόροι-ες Α’ και Β’ - Γλυφάδα

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στον χώρο της εστίασης 
αναζητά για το νέο της κατάστημα στη Γλυφάδα σερβιτόρους 
και σερβιτόρες. 
•Απαραίτητα προσόντα χαμόγελο, διάθεση εξυπηρέτησης.  
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη απα-
ραίτητη.  
•Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες 
εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
e-mail: jobs@paulgreece.com

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

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

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

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

Ο πελάτης μας είναι εταιρία παραγωγής κι εμπορίας καλ-
λυντικών. Στα πλαίσια της δυναμικής ενίσχυσης της ομάδας 
λιανικών πωλήσεων στα καταστήματα της εταιρίας, αναζητείται 
κατάλληλη υποψήφια για την άμεση κάλυψη της παρακάτω 
θέσης στη Θεσσαλονίκη:

Αισθητικός - Σύμβουλος Ομορφιάς 
(κωδ. ΒC2)

Το έργο: Η αποτελεσματική παροχή συμβουλών αισθητικής 
για την εξυπηρέτηση των πελατών και η δυναμική συμμετοχή 
στην αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Πτυχίο ΤΕΙ αισθητικής 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε θέση προώθησης καλλυντι-
κών σε φαρμακείο ή κατάστημα λιανικής ή σε ινστιτούτο 
αισθητικής 
•Ικανότητα πρακτικής εφαρμογής γνώσεων σε θεραπείες 
αισθητικής 
•Ευγένεια, υπομονή, καλή επικοινωνία 
•Προσεγμένη επαγγελματική εμφάνιση 
•Εστίαση στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών  
και τη διαχείριση παραπόνων 
•Άνετη χρήση Η/Υ και ταμειακής μηχανής, με διαχείριση 
χρημάτων 
•Ενεργός συμμετοχή στις λοιπές εργασίες του καταστή-
ματος (ελλείψεις, παραγγελίες και παραλαβές προϊόντων, 
τακτοποίηση στα ράφια, κλπ) 
•Ικανότητα αποτελεσματικής προσαρμογής σε περιβάλλον 
καταστήματος λιανικής (διευρυμένο ωράριο, βάρδιες, 
εορταστικές περίοδοι, κλπ) 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 
•Επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα
Οι υποψήφιες 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.

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

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

Διαιτολόγο ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ
Απαραίτητα προσόντα: 
•διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο χώρο ομορφιάς 
•Άνεση στην επικοινωνία 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: figurathess@outlook.com, υπόψη κας Αναγνωστοπούλου. Τηλ. Κεντρικής 
Διοίκησης 2310 242429. Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Το e-shop.gr ζητά:

Προϊστάμενο Πωλήσεων 
για Εργασία στην Αττική

Η θέση αναφέρεται στον εμπορικό διευθυντή και η συμβολή 
της στη συλλογική προσπάθεια της επιχείρησης προς την 
επίτευξη των εταιρικών στόχων είναι εξαιρετικά σημαντική.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων 
•Ηγείται της ανάπτυξης δράσεων και ενεργειών  
που βοηθούν άμεσα στην επίτευξη των στόχων  
της εταιρείας σε επίπεδο αύξησης κύκλου εργασιών  
& κερδοφορίας. 
•Διαχειρίζεται, οργανώνει και καθοδηγεί την ομάδα 
πωλήσεων. 
•Συμμετέχει στην ανάπτυξη key account πελατών. 
•Παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τις τάσεις και  
τις αλλαγές στην αγορά. 
 
Προφίλ υποψήφιων 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων, marketing  
ή παρεμφερές αντικείμενο. 
•Ανάλογες ικανότητες, ικανές να εμπνέουν την ομάδα 

πωλήσεων στο να επιτυγχάνονται οι τεθέντες στόχοι. 
•Δυναμική προσωπικότητα, με ομαδικό πνεύμα και 
ικανότητα οργάνωσης, ελέγχου και διαχείρισης  
προτεραιοτήτων. 
•Αποτελεσματικός στην επικοινωνία, δεινός  
διαπραγματευτής με υψηλό δείκτη D (Dominance). 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών, Ms Office, 
Internet. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη  
θέση. 
 
Προσφέρονται 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης. 
•Εταιρικό αυτοκίνητο. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
xpapadopoulos@e-shop.gr

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ εστιάζει στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών της. Διακρίνεται για την οργάνωση των τμημάτων- τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων - την εντατική 
εκπαίδευση και ειδίκευση του προσωπικού της. Απώτερος σκοπός της εταιρίας η διασφάλιση μιας γκάμας εξαιρετικών 
προϊόντων και η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της. Με γνώμονα την φιλοσοφία αυτή η εταιρία ‘’MIKEL’’ προκειμένου 
να επανδρώσει το νέο της κατάστημα στην Καλαμάτα ζητά προσωπικό ηλικίας 20 - 35 ετών για τις παρακάτω θέσεις:

Υπεύθ. Καταστήματος Service  
(με εμπειρία) Barista - Ταμία - Κουζίνα

Αποστολή βιογραφικών (με επισυν. φωτογραφία) στο hr@mikelcc.gr. Fax: 2410-534020, τηλ. 2410-255260.

Εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ: Η Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, η μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού με 41 κατα-
στήματα σε όλη την Ελλάδα, διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, φωτοβολταικών, βιομηχανικού υλικού και 
κτιριακών λύσεων, καθώς και μία υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής ηλεκτρολογικών πινάκων.

Συνεχίζοντας την ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων της σε Αθήνα και Περιφέρεια, σύντομα πρόκειται να ανοίξει 
νέο κατάστημα στη Μυτιλήνη και αναζητά να το στελεχώσει με:

Σύμβουλους Πώλησης,  
Ταμίες, Αποθηκάριο και Οδηγό 

Όλοι οι υποψήφιοι ανεξαρτήτως θέσης θα πρέπει να 
διαθέτουν: 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες 
•Γνώσεις τεχνικών πωλήσεων 
•Ευχέρεια χρήσης υπολογιστών και πληροφοριακών 
συστημάτων 
•Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο 
 
Σύμβουλοι Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού: 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ Τεχνικής κατεύθυνσης  
(Ηλεκτρολογίας) 
•Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία στον χώρο 
των πωλήσεων 
 
Σύμβουλοι Πώλησης Φωτισμού: 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ Τεχνικής κατεύθυνσης 
•Επιθυμητές γνώσεις διακόσμησης και αρχιτεκτονικής 
εσωτερικών χωρών 
•Επιθυμητή γνώση Autocad 2D 3D και φωτομετρίας 

Ταμίες:  
•Απόφοιτοι λογιστικής 
•Εμπειρία στην προώθηση προϊόντων  
ή υπηρεσιών

Εάν επιλεγείτε για την θέση: Θα παρακολουθήσετε ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να κατανοή-
σετε τον τρόπο λειτουργίας και την εταιρική μας φιλοσοφία 
ενώ θα λάβετε εξειδικευμένη εκπαίδευση, προσαρμοσμένη 
στις απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου.

Κατά την διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης θα 
γνωρίσετε τη βασική δραστηριότητα όλων των τμημάτων 
της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα και τις διαδικασίες 
της εταιρείας.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας: Αποστείλατε 
βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
hr@kafkas.gr, υπεύθυνη κ. Μαίρη Αλεξανδροπούλου.

Nokia Solutions and Networks is the world’s specialist in mobile broadband. From the first ever call on GSM, to 
the first call on LTE, we operate at the forefront of each generation of mobile technology. Our global experts invent 
the new capabilities our customers need in their networks. We provide the world’s most efficient mobile networks, 
the intelligence to maximize the value of those networks, and the services to make it all work seamlessly. With 
headquarters in Espoo, Finland, we operate in over 150 countries around the globe.

General purpose: We are looking for enthusiastic and motivated professionals to join our R&D Organization as 
Software Engineers.

Main responsibility area: You will be working as Software Developer or Software Tester in Nokia Solutions and 
Networks Telecom products addressing the world market.

Position description: As software developer or software tester you will be responsible for the development / testing 
of software programs for interfaces, protocols and network layer services of real-time telecommunications systems 
according to customer requirements.

You will work in an agile development environment following the scrum methodologies and be involved in all development 
phases: Analysis, Design, SW implementation (coding), Testing and Maintenance.

Position requirements: 
Suitable applicants should possess following set of qualifications and competencies: 
•University degree in computer science / telecom engineering or related subject. 
•Preferable minimum working experience (2-4 years) on IP protocols, interfaces, standards and techniques, with a 
substantial practical contribution to software engineering production cycles. 
•Substantial experience in C/C++ and/or Java programming and software design (preferably in Unix/Linux 
platforms). 
•Good knowledge of operating systems UNIX/Linux and scripting languages (e.g. Bash, Python, Perl). 
•Pro-active way of thinking, team player and quick learning ability. 
•Innovative spirit. 
 
Moreover all successful candidates should be: 
•Fluent in English 
•Flexible to travel/stay abroad 
•Free of military service obligations (applicable for male candidates). 
 
You are kindly requested to apply only through our internet site www.nsn.com(Job seekers - Job search).

Η MD Professionnel εταιρεία παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών με 25ετή δραστηριότητα ζητεί:

Χημικό
Η Θέση: 
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για: 
•Τη διασφάλιση της σταθερής και υψηλής ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 
•Διαμόρφωση του προγράμματος παραγωγής και επίβλεψη της εφαρμογής του  
•Την επικοινωνία με τους προμηθευτές της εταιρίας στο εξωτερικό 
•Τη σύνταξη και κατάθεση του φακέλου προϊόντων στον ΕΟΦ 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 χρονών 
•Πτυχίο Χημικού  
•Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, θα εκτιμηθεί η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της 
Ιταλικής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: g.psomas@mdcosmetics.gr. Website: http://www.mdprofessionnel.com

Telecommunications Sales Representative
Μια νέα συναρπαστική ευκαιρία στον τομέα των πωλήσεων!  
Εντάξου στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας.

Η εταιρεία Mediatel A.E. αναζητά εξαιρετικά δυναμικούς, δραστήριους και φιλόδοξους συνεργάτες με ευχέρεια στην 
επικοινωνία για να ενταχθούν στο δυναμικό της, στο τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
(τηλεφωνία, internet και τηλεόραση).

Αρμοδιότητες: Οι υποψήφιοι συνεργάτες θα ενταχθούν στη διεύθυνση πωλήσεων και θα έχουν ως αντικείμενο την 
τηλεφωνική ενημέρωση υποψήφιων πελατών με στόχο την ενεργοποίηση υπηρεσιών, κινητής και σταθερής τηλε-
φωνίας για λογαριασμό ενός από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δυνατό ομαδικό πνεύμα & θετική διάθεση 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες & πελατοκεντρική αντίληψη 
•Προσανατολισμός στους στόχους και στο αποτέλεσμα 
•Δυναμική & ευχάριστη προσωπικότητα, με αυτοπεποίθηση & ακεραιότητα 
•Άνεση στη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (πρωινή - απογευματινή)  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις- τηλεφωνικό κέντρο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / internet

Η εταιρία προσφέρει: 
•Βασικό μηνιαίο μισθό, με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις & ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ, ανεξαρτήτως πωλήσεων  
& χωρίς καθυστερήσεις 
•Υψηλό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχου 
•Δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής & μισθολογικής εξέλιξης 
•Δυναμικό, μοντέρνο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση από ικανά στελέχη 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας (4ωρο-5ωρο-6ωρο πρωινό ή απογευματινό) 
•Παροχή ιατρικών υπηρεσιών (In-House doctor) 
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον μετρο Πανόρμου)  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@mediatel.gr
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος με πρωτοπόρο πορεία ζητά για 
άμεση πρόσληψη 4 δυναμικές-ούς Πτυχιούχους, 
για στελέχωση νευραλγικών θέσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: karram192@yahoo.gr, κος Παππάς.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος εταιριών ζητά Πτυχιούχες -ους 
ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, με εργασιακή εμπειρία, ικανούς 
να στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις marketing-
management-finance-sales-banking. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsakiris1958@gmail.com, τηλ: 210 
6773990, κος Μάλλας.

ΑΤΟΜΟ Γραμματέας - Manager με καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ ζητείται από εισαγωγική εταιρία. 
Τηλ: 6944 842064.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ-δημοσιογραφικός οργανισμός ζητεί 
κυρία-ο. Προσόντα: πτυχίο Πολιτικών Επιστημών 
και Δημοσιογραφίας για τη θέση Διοικητικού-
Διευθυντικού Στελέχους. Εμπειρία σε εταιρία 
δημοσιογραφική ή επικοινωνίας απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: editor.karamanlis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για την κάλυψη διευθυντικής 
θέσης σε γνωστή εταιρία παροχής υπηρεσιών. 
Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καλή χρήση Αγγλικής, 
διοικητικές ικανότητες, δυναμική προσωπικότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: anastpapagrigoriou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για την κάλυψη διευθυντι-
κής θέσης σε γνωστό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην 
Βόρεια Ελλάδα. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καλή 
χρήση της Αγγλικής και δυναμική προσωπικότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Διοικητικά και Οικονομικά 
Στελέχη για διοικητική και οικονομική υποστήριξη 
κοινωφελούς οργανισμού. Προτιμούνται Από-
φοιτοι ΑΕΙ, καταγωγής - γέννησης από δημοτικά 
διαμερίσματα τέως δήμου Φραγκίστας Ευρυτανί-
ας. E-mail: gynaikes.fragistas@gmail.com, τηλ: 
6986 648515.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διαχείρισης αποβλήτων, ζητείται 
Υπάλληλος για το τμήμα προμηθειών. Αγορές 
εσωτερικού - εξωτερικού. Πρέπει να έχει τεχνι-
κές γνώσεις, προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών, 
άριστα Αγγλικά και H/Y. Ε-mail: logisman2014@
gmail.com.

ΤΟ 5* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GDM MEGARON στο Ηράκλειο 
ζητεί Βοηθό Διευθυντή με απαραίτητη προϋπηρε-
σία και γνώση ξένων γλωσσών. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: megaron@gdmmegaron.
com, τηλ: 2810 305300.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία από εταιρία δι-
ατροφής. Τηλ: 6939 791124.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ άμεσα ζητείται από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργανωτι-
κές ικανότητες, εξέλιξη, υψηλό πακέτο αμοιβών. 
Βιογραφικά στο e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, 
τηλ: 6940 016008.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για συμβουλευτική και 
διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
με εμπειρία στην υλοποίηση έργων. Προτιμητέες 
ειδικότητες: Λογιστής-Οικονομολόγος-Ψυχολόγος-
Κοινωνικός Λειτουργός. Εμπειρία σε υλοποίηση 
έργων ΕΚΤ (π.χ. EQUAL) θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
E-mail: info@socialplan.gr.

Τα ΑΧΑΪΚΑ πλαστικά ΑΕΒΕ ζητούν για το εργο-
στάσιο τους στο Αίγιο, Στέλεχος Διοίκησης με 
πτυχίο ΑΕΙ, άριστα Αγγλικά και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: elena@achaika.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Στέλεχος ζητά γνωστή εταιρία παροχής 
υπηρεσιών στην κεντρική Μακεδονία. Υψηλές 
αποδοχές, μονιμότητα, καριέρα. Βιογραφικά στο 
e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται για την διαχείριση πελατειακής 
βάσης και ανθρώπινου δυναμικού. Πλήρης απα-
σχόληση-μερική απασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από πολυιατρική, για πεν-
θήμερη εργασία, 8ωρο 950€, 4ωρο 640€, άμεση 
πρόσληψη, ασφάλιση, ΙΚΑ. Τηλ: 211 5554925.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητεί 4 άτομα ως Υπαλλή-
λους Γραφείου, για κάλυψη θέσεων εργασίας. 
Ωράριο ευέλικτο, 8ωρο 1.040€, 5ωρο 590€. 
Τηλ: 211 5554925.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με γνώση Αγγλικών, 8ωρη απα-
σχόληση. Περιοχή Ασπρόπυργος, συζητήσιμη. Τηλ: 
6977 910334, 210 5578477.

ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκή ζητεί για άμεση πρόσληψη 
Υπάλληλους Γραφείου για το τμήμα τηλεφωνι-
κής ενημέρωσης του πελατολογίου της. Παρέχεται 
μισθός, ασφάλιση. E-mail: hr.sales.my@gmail.com, 
τηλ: 215 5304065.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με καλή γνώση Αγγλικών 

και Η/Υ, ζητείται από κέντρο ξένων γλωσσών στη 
Ν. Σμύρνη. Ωράριο 17:00-22:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: languages4uall@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εξυπηρέτηση - οργάνωση 
ανθρώπινου δυναμικού, για ημιαπασχόληση. Προ-
ϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Παρέχεται εκπαίδευση, 
υψηλές αποδοχές, δυνατότητα καριέρας, ωράριο 
ευέλικτο, ημιαπασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Υπάλληλος part-time Γραφείου 
κέντρου ξένων γλωσσών στη Λάρισα. Καλή γνώση 
Η/Υ και Αγγλικών ή Γαλλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: larissals@in.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Υπάλληλος Γραφείου από 
εταιρία στα Νότια Προάστια με γνώσεις Η/Υ και 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: healthway@
otenet.gr, fax: 210 9938533.

ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ Μουσείο Ιακωβίδη στα Χύδηρα 
ζητάει άτομο να μείνει στην περιοχή της Δυτικής 
Λέσβου. Απόφοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ, απαραίτητα άριστη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
idrimapapadimitriou@nikopapafoundation.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται να γνωρίζουν από Η/Υ. Πολύ 
καλό εισόδημα το μήνα. Μόνο σοβαρές προτάσεις, 
περιοχή Νίκαια. Τηλ: 6906 601989.

ΑΤΟΜΟ με γνώσεις Η/Υ ζητείται από εταιρία internet 
για εργασία με δυνατότητα ταξιδίων στα Ελληνικά 
νησιά. Βιογραφικά στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα εμφανίσιμη με άνεση στις δημόσιες 
σχέσεις δυνατότητα ταξιδίων, Αγγλικά, Η/Υ, για 
Γραμματεία Διεύθυνσης. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: email.proxiscompany@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ Γραμματέας - Manager με καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ ζητείται από εισαγωγική εταιρία. 
Τηλ: 6944 842064.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ αθηναϊκή ζητεί να προσλάβει άμεσα 
άτομο στο τμήμα επεξεργασίας και καταχώρισης 
καρτελών πελατών. Μόνιμο πρωινό 5νθήμερο 
09:00-15:00, σταθερός μισός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 
5233188.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για παιδική κατασκήνωση 
στον Κάλαμο. Τηλ: 210 3301468, ώρες επικοινω-
νίας 14:00-16:00.

ΑΤΟΜΑ δυναμικά ζητούνται από εταιρία στον Πύργο 
Αθηνών για 8ωρη 5νθήμερη εργασία. Τηλ: 6936 
020366.

ΑΝΩΝΥΜΗ - Εμπορική εταιρία ζητεί άμεσα άτο-
μο για μόνιμη πρωινή απασχόληση στο τμήμα 
της Γραμματείας. Άμεση πρόσληψη, σταθερός 
μισθός, ασφάλιση, κατοχή moto, επιθυμητή. Τηλ: 
210 5230888.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου, ζητείται από εταιρία που 
εμπορεύεται γραφική ύλη και αναλώσιμα Η/Υ, 
επικοινωνιακή, με γνώσεις ERP Soft1, COREL, 
για κατασκευή μακετών, και γνώσεις marketing. 
700€ και ένσημα. Λάκκωμα Χαλκιδικής. E-mail: 
prooffice@prooffice.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με δίπλωμα για μηχανάκι να εργα-
στεί σε γραφείο απολυμάνσεων. Θα προτιμηθεί σε 
περιοχές γύρω από το Βύρωνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: dvlachou@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εμπορική ΑΕ παιδικών ενδυμάτων 
ζητείται νέος-α για υποβολή λήψη παραγγελιών, 
γραμματειακή υποστήριξη, στελέχωση τμήματος 
πωλήσεων. Απαιτείται ευχέρεια στην επικοινωνία, 
γνώση Αγγλικής, office, προγράμματος softone. 
Ευχάριστη προσωπικότητα. E-mail: info@lanekids.gr.

Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ξυλεμπόρια στην Ελευσίνα ζητά-
ει Υπάλληλο Γραμματείας. Προσόντα: Απόφοιτος 
ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ, άριστη Γνώση Αγγλικών, πολύ καλή 
γνώση Η/Υ και των προγραμμάτων του Office, άριστη 
χρήση προφορικού και γραπτού λόγου. E-mail: 
papadakis@interwood.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για Υπάλληλους 
Γραφείου. Θα προτιμηθούν Τελειόφοιτες Νοσηλευ-
τικής για διαφήμιση προϊόντων υγείας. Εσωτερική 
θέση γραφείου. Σταθερός μισθός, μπόνους. Τηλ: 
210 8020550.

ΑΤΟΜΑ ως Υπάλληλοι Γραφείου ζητούνται για 
4ωρη εργασία. Τηλ: 210 6669765, 6936 669767, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00, 16:00-20:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ Βραζιλιάνικη ζητεί 8 φοιτήτριες για τις 
θέσεις της Γραμματείας και της Τηλεφωνήτριας, 
4ωρη εργασία κάθε μέρα, πρωί ή απόγευμα. Τηλ: 
6936 379693.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία σε ασφαλιστικό γραφείο στη 
Γλυφάδα. Η εργασία είναι πενθήμερη και μερικής 
απασχόλησης. Γνώσεις Η/Υ απαιτούνται. Η εργασία 
περιλαμβάνει καταχωρήσεις, τηλεφωνικές επικοι-
νωνίες με πελάτες και εταιρίες. E-mail: admin@
winwinagents.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικής τηλεγραμματείας ζητά νέα Γραμματέα. 
Απαραίτητη η καλή χρήση Η/Υ, τυφλό σύστημα και 
γνώση Αγγλικών. Εργασία πενθήμερη. Βιογραφικά 
στο e-mail: profclinicsecretary@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται άμεσα από κα-
τασκευαστική εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης. Από-

φοιτος Λυκείου, γνώσεις Η/Υ, άδεια οδήγησης Α’ 
και Β’ κατηγορίας, διάθεση για εργασία. Πλήρες 
ωράριο, βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ktirioae.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στα Βόρεια Προάστια ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου. Άπταιστη γνώση Αγγλικών. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετής. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@modabagno.gr.

ZHTEITAI Γραμματέας για άμεση πρόσληψη. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Τηλ: 210 9703669, 
6955 084436.

ΟΜΙΛΟΣ ζητεί για την κλινική του, άτομο για Γραμ-
ματεία εξωτερικών ιατρείων, η προϋπηρεσία θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν, στο Βύρωνα. Τηλ: 210 
7676104, 210 7676100, κα Δεληγιάννη.

ΑΤΟΜΟ ελεύθερο, χωρίς υποχρεώσεις, ζητείται ως 
Γραμματέας με στοιχειώδης γνώσεις λογιστικής 
για επιχείρηση υπό σύσταση. Τηλ: 210 8676053, 
6998 676053.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί άτομα, Αποφοί-
τους Λυκείου για κάλυψη κενών θέσεων γραφείου, 
μισθός 400€ συν ΙΚΑ. Περιοχή κέντρο. Τηλ: 210 
8617959, 6985 919546.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται να γνωρίζει Η/Υ με ευφρά-
δεια λόγου και καλή επικοινωνία ευπαρουσίαστη, 
περιοχή Πειραιά. Τηλ: 6980 972985.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για λίγες ώρες απασχόληση με 
ευέλικτο ωράριο, ανεξαρτήτου ηλικίας και προϋ-
πηρεσίας. Τηλ: 6939 645429, ώρες επικοινωνίας 
10:00-22:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα, με βασικές γνώσεις χρήση 
υπολογιστή και Αγγλικά, για 3ωρη απασχόληση. 
Καλέστε για ραντεβού. Τηλ: 6936 645429.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Almeco επιθυμεί να προσλάβει άτομο 
για γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητα φωτο-
γραφία και κάτοχος Ι.Χ. Βιογραφικά στο e-mail: 
almeco@almeco.gr.

KG LAW firm is looking for Personal Assistant. 
Secretarial support and customers billing. Excellent 
knowledge of English, 2-year experience, organisational 
skills. Applications will be treated as confidential. 
CVs: hr@kglawfirm.gr, code: S06A.

ΜΕΓΑΛΟ μεσιτικό γραφείο ασφαλειών ζητά 
Υπάλληλο Γενικών Κλάδων (εκτός αυτοκινή-
των) με γνώσεις underwriting. Προϋπηρεσία σε 
ασφαλιστική εταιρία ή μεσιτικό γραφείο θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. E-mail: nharapi@megabroker.gr, 
fax: 210 9220967.

EΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ιατρικών αναλωσίμων ζητά 
επικοινωνιακό, ευπαρουσίαστο και ευγενικό άτομο 
για εργασία ως Υπάλληλος Γραφείου (75%)-εξω-
τερικές εργασίες (25%). Απαραίτητη άριστη χρήση 
Η/Υ, εμπειρία σε εμπορική εταιρία. Επιθυμητά, πτυχίο 
μάρκετινγκ, προϋπηρεσία. E-mail: iatrikoanalosimo@
gmail.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκή ζητεί να προσλάβει άμεσα άτομα, 
ως Υπαλλήλους Γραφείου. Βασικός μισθός, ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 8671605.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη 
ζητά άτομο που να έχει ασχοληθεί με προγράμ-
ματα επιδοτούμενων προγραμμάτων. Επιθυμητή 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: apasxolisicv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος-α Απόφοιτος Οικονομικού Πανε-
πιστημίου για άμεση πρόσληψη ως Βοηθός Λογι-
στή και Γραμματειακή Υποστήριξη σε εισαγωγική/
εμπορική επιχείρηση. Δυνατότητα εξέλιξης σε θέση 
Λογιστή, αναλόγως προσόντων. Απαιτείται κάρτα 
ανεργίας. E-mail: interlab@tee.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με γνώσεις Η/Υ, επιθυμητά 
ξένη γλώσσα - εμπειρία σε αλουμίνια ζητείται από 
εταιρία συστημάτων αλουμινίου. Τηλ: 6944 651416.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία. Ευέλικτο ωράριο. 
Τηλ: 6939 791124.

ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκή γνωστής εταιρίας ζητεί άμεσα 
άτομα ως Υπαλλήλους Γραφείου, για ημιαπασχό-
ληση, βασικός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8671605.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για κάλυψη γραμματεια-
κής υποστήριξης κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού με έδρα νομό Καρδίτσας, κατά προτί-
μηση Απόφοιτος ΑΕΙ, κάτοικος νομού Καρδίτσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: kepke.sofadon@gmail.com, 
τηλ: 6986 648515.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία επίπλων ζητεί Υπάλληλο 
Γραφείου με άριστη γνώση Αγγλικών - Η/Υ, για 
πλήρη απασχόληση, Αχαρναί(Λεωφ. Καραμανλή). 
Βιογραφικά στο e-mail: info@uhome.gr, fax: 210 
5157335.

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ κατάστημα pennie.gr αναζητά 
άτομα με όρεξη και ενθουσιασμό για εργασία στην 
εκτέλεση και τη λήψη παραγγελιών e-commerce. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: hello@
pennie.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 
στη Μύκονο ζητάει Personal Assistant. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, γνώ-

σεις Marketing και ξένων γλωσσών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@billandcoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου σε εταιρία στην 
Αγγλία με γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και πολω-
νικής. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
αναζητά Υπάλληλο Γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, 
πρόγραμμα Softone, Η/Υ, Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με ευχέρεια στην επικοινωνία, 
βασικές γνώσεις Η/Υ, επιλογή ωραρίου. Βιογραφικά 
στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

Η ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων Pennie αναζητά νέους 
Συνεργάτες με κλίση στην κειμενογράφηση και την 
χρήση Η/Υ για την ανανέωση-τροποποίηση-ενημέ-
ρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος pennie.gr. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: hello@
pennie.gr.

Η INTERLAB Ltd. ζητά Γραμματέα για την υποβο-
λή/λήψη παραγγελιών, γραμματειακή υποστήριξη, 
προετοιμασία διαγωνισμών. Απαιτείται: ευχέρεια 
στην επικοινωνία, γνώση Ms Office, Αγγλικής 
(Proficiency), γνώσεις λογιστικής, εμπειρία σε 
διαγωνισμούς δημοσίου. E-mail: info@interlab.gr.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται για ημιαπασχόληση. Τηλ: 6939 
791124.

ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγραμμα με (κάρτα 
ανεργίας, βασικός μισθός), ζητά τεχνική εταιρία 
κατασκευών να προσλάβει μια Γραμματέα στην 
περιοχή της Κυψέλης. Βιογραφικά στο e-mail: 
biografika.technical@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Διοίκησης από κέντρο ξένων 
γλωσσών στο Ωραιόκαστρο, με προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση. Αγγλικά B2, άριστο office, βασι-
κές γνώσεις λογιστικής. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: frontistirio@mail.com, 
ώρες επικοινωνίας 15:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα δραστήρια. Ευέλικτο ωράριο, 
άμεσο ξεκίνημα, βασικές γνώσεις Η/Υ, μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: alexandros.
xenos@yahoo.gr, τηλ: 6945 723972, ώρες επι-
κοινωνίας 10:00-18:00.

ΝΕΟ Voucher εργασίας για νέους. Κάντε την αίτη-
ση σας τώρα για 5μηνη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: itraining@hotmail.gr, τηλ: 211 1824762.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο 
ζητά Υπάλληλο Γραφείου με απαραίτητες γνώ-
σεις Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimiseleni@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη για Υπάλληλος Υποδοχής 
(Receptionist) να εργαστεί σε οδοντιατρική κλι-
νική. Βιογραφικά στο e-mail: athina@e-smile.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα υπεύθυνα και σοβαρά, για 
πλήρη απασχόληση. Βασικές γνώσεις Η/Υ, άμεσο 
ξεκίνημα. Βιογραφικά στο e-mail: popirodopoulou@
gmail.com, τηλ: 6949 291999.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εσωτερική απασχόληση, περιοχή 
Χαλάνδρι, με προϋπηρεσία για θέση Γραμματειακής 
Υποστήριξης πελατών και προμηθευτών. Άπταιστα 
Αγγλικά και πακέτο office. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@fasttrans-late.gr, τηλ: 210 6853480.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Υπάλληλος Γραφείου από 
βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων, πρωί ή από-
γευμα, χωρίς εμπειρία, περιοχή Αγ. Ελευθέριος. 
Τηλ: 210 2019054.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγών - εξαγωγών, ζητεί άτομο με 
άριστες γνώσεις Αγγλικών γλώσσα, Η/Υ, προτιμούνται 
με εμπειρία στο σχέδιο μόδας. Fax: 210 3239456.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για καρδιολογικό ιατρείο 
στη Λεωφ. Κηφισίας Αμπελόκηποι. Απαραίτητη 
προϋπόθεση, γνώση ηλεκτρονικής-φαρμακολογικής 
συνταγογράφησης και υποβολή παραπεμπτικών 
ΕΔΑΠΥ, ΕΟΠΥΥ, πλήρη απασχόληση, ασφάλιση. Τηλ: 
210 6924666, 6974 882248, ώρες επικοινωνίας 
10:00-13:00, 18:00-21:00.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ σε spa με γνώσεις λογιστικής και 
social media, προϋπηρεσία σε spa προτιμάται. Για 
μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
olivetreespa.gr, τηλ: 210 7244425.

ΖΗΓΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για υποστήριξη τεχνικών 
συνεργείων. Γνώση Αγγλικών και Η/Υ, κάτοχος 
πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
rutech.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου σε πολυεθνική, ζητείται 
για γραμματειακή υποστήριξη, χειρισμό αποθήκης 
και εξυπηρέτηση πελατών. Πολύ καλή γνώση Γερ-
μανικών και Μs Office. Τεχνικές γνώσεις θέρμαν-
σης-ύδρευσης θα συνεκτιμηθούν. Βιογραφικά στο 
e-mail: reflex-hellas@reflex-hellas.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά άτομο για τη θέση Ιδιαιτέ-
ρας Γραμματέως Διευθύνσεως. Άριστη εμφάνιση, 
ικανότητα στην επικοινωνία, χρήση Η/Υ και Αγγλικά. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_ΓΡΑΜ.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομο για γραμματεία-

δημόσιες σχέσεις. Άριστη εμφάνιση και επικοινωνία, 
χρήση Η/Υ, Αγγλικά. Δυνατότητα ταξιδίων. Απαραίτητη 
πρόσφατη φωτογραφία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_ΓΡΑΜ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για θέση σε ιατρική τηλεγραμ-
ματεία. Απαραίτητη η καλή χρήση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: secretary@profclinic.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Γραμματειακή Υποστήριξη, από 
εισαγωγική εταιρία στην Άνω Γλυφάδα. Προτίμηση 
κοντινές περιοχές. Τηλ: 210 9690593.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητούνται για εργασία από εταιρία 
διατροφής. Τηλ: 6939 791124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη 
Οδοντιατρικής Κλινικής με εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: athina@e-smile.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ (4) ζητούνται για εργασία ως Υπάλληλοι 
Γραφείου σε εταιρία υπηρεσιών υγείας, για ρεσε-
ψιόν-τηλεφωνικό κέντρο-γραμματεία και αποθή-
κη, ανεξαρτήτου ηλικίας, γνώσεων και εμπειρίας, 
σταθερός μισθός, καριέρα. Τηλ: 211 5554156.

ΑΤΟΜΟ ευπαρουσίαστο, ανεξάρτητο, ζητείται 
ως Γραμματέας Γενικού Διευθυντή, απαραίτητα 
προσόντα άριστη γνώση Η/Υ, δημόσιες σχέσεις, 
Αγγλικά, υπευθυνότητα και φιλοδοξία ανέλιξης σε 
διοικητικό στέλεχος, με υψηλούς οικονομικούς στό-
χους. Βιογραφικά στο e-mail: katerina_teveakima@
yahoo.gr, τηλ: 6977 457743.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Γραμματειακή Υποστήριξη 
από εισαγωγική εταιρία στην Άνω Γλυφάδα και 
κοντινές περιοχές, απογευματινό ωράριο. Τηλ: 
210 9690592-4.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ όμιλος ζητεί άτομα, κατόχους Ι.Χ. με 
καλή παρουσία και άνεση επικοινωνίας, για το 
τμήμα υποστήριξης νέων μητέρων. Μισθός 700€, 
ασφάλιση, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 4071446.

ΕΤΑΙΡΙΑ Αθηναϊκή ζητεί άτομα ευπαρουσίαστα, με 
ελάχιστες γνώσεις Αγγλικών ή Γερμανικών και 
Η/Υ, για τα γραφεία στο Πεδίον του Άρεως, μισθός 
650€, ασφάλιση. Τηλ: 6983 825749.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέας 
Διευθύνοντος Συμβούλου σε εξαγωγική εταιρία 
τροφίμων. Τηλ: 6948 725553.

ΓΡΑΦΕΙΟ τηλεοπτικών παραγωγών για τα γραφεία 
της στην Ελλάδα προσλαμβάνει 5 άτομα για την 
Ρεσεψιόν, το Εμπορικό Τμήμα και το Τηλεφωνικό 
Κέντρο, ανεξαρτήτου ηλικίας και εμπειρίας. Μισθός, 
πριμ, καριέρα. Τηλ: 211 5554830.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για εργασία σε επιχείρηση 
κλιματισμού. Βιογραφικά στο e-mail: climasolutions21@
gmail.com, τηλ: 6977 707591.

ΑΤΟΜΑ με πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ζητούνται από οικονο-
μικό όμιλο, ως Υπάλληλοι Γραφείου, απαραίτητα 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: karos_geo@
yaahoo.com, τηλ: 6975 900431, ώρες επικοινωνίας 
11:00-14:00, 18:00-20:00.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ πλακιδίων ζητεί για εργασία 
γραφείου, άτομο σοβαρής εμφάνισης και ιδιο-
συγκρασίας, κάτοικο Γλυκών Νερών και γύρω 
περιοχών, χρήση Η/Υ, άριστη γνώση Αγγλικών, 
βασικός μισθός. Τηλ: 210 45 16698, 6942 420285.

ΕΤΑΙΡΙΑ catering ζητά Γραμματέα Διεύθυνσης με 
προϋπηρεσία σε ανάλογη εταιρία ή σε ξενοδοχείο. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: sales@
ffoods.gr.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις 
- Διαφήμιση
THEY HIRE Junior Account online Executive. CVs: 
info@econcept.gr, tel: 210 6255570.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας επιθυμεί να 
προσλάβει έμπειρη και εμφανίσιμη Συνεργάτιδα 
για το τμήμα Marketing. Απαραίτητα προσόντα: 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών, άριστη 
γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παραγωγός Διαφήμισης για part-time 
σχέση εργασίας, με πανεπιστημιακές σπουδές, γνώση 
ξένης γλώσσας και Η/Υ. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
στο χώρο της τέχνης. Τηλ: 210 7291260.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με ενέργεια και διάθεση από 
εταιρία, για δραστηριοποίηση στον τομέα του 
Marketing. Απαραίτητα στοιχεία: επικοινωνία-αυ-
τοπεποίθηση-οργάνωση. Βιογραφικά στο e-mail: 
thinkheraklion@gmail.com, τηλ: 2811 115036.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στις Αχαρνές Αττικής αναζητά νέο-α 
για το τμήμα Marketing. Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ (Τε-
λειόφοιτοι), εμπειρία σε Graphic Design, άριστη 
γνώση Illustrator-InDesign-Photoshop, άπταιστα 
Αγγλικά, έφεση στη τεχνολογία δημιουργικότητα 
και θετική διάθεση. E-mail: recruiting.athens@
gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Online Management Solutions ζητά 
Συγγραφέα-Μαρκετίστα για μόνιμη συνεργασία. 
Απαιτείται εμπειρία στην συγγραφή Αγγλικών προω-
θητικών κειμένων για ιστοσελίδες. Επίσης απαιτείται 
η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά 
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Vision Solutions a dynamic startup developing innovative and integrated enterprise software solutions is seeking 
professionals to cover the following openings:

Junior .NET Developer 
.NET Developer 

Data Mining Developer
Candidate profile: 
Required skills: 
•Degree in computer science or software engineering 
•2 years experience in development 
•Excellent understanding and practical experience of 
- C # 
- ASP.NET MVC 
- jQuery 
- SQL Server 
•Ability to quickly learn new technologies 
•Ability to meet objectives within specified time limits

Additionally for the data mining position: Academic 
or professional experience in complex algorithmic work 
(such as data mining algorithms, pattern recognition, 

artificial neural networks, combinatorial optimization, 
machine learning)

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

Η Mega Motors SA επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Opel επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο 
δυναμικό της:

Υπεύθυνο Μεταχειρισμένων
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση 
•Πτυχίο ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικής 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Άνεση στην επικοινωνία  
Καθήκοντα 

•Εκτιμήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων  
•Διαχείριση stock μεταχειρισμένων 
•Διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής 
•Αναζήτηση μεταχειρισμένων προς αγορά 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού 
 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
megamotors@megamotors.gr

H RAINBOW WATERS, η Νο.1 Εταιρεία ψυκτών νερού και οικιακών φίλτρων στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει 
στέλεχος στο Τμήμα Marketing στα γραφεία της στις Αχαρνές Αττικής:

Γραφίστας - Στέλεχος Marketing  
(κωδ. Θέσης MA14)

Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Συνεργασία στο σχεδιασμό και ανάλυση των προϊόντων της εταιρείας 
•Εταιρικό και προϊοντικό branding (σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής) 
•Δημιουργία και υλοποίηση προωθητικού υλικού (διαφημιστικά φυλλάδια, συσκευασίες προϊόντων κτλ) 
•Σύνταξη newsletters, δελτίων τύπου, εταιρικών επιστολών 
•Δημιουργία εικαστικών για εταιρική ιστοσελίδα, social media 
•Καθήκοντα CRM  
Προσόντα: 
•Πτυχίο ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Φαντασία 
•Άνεση στην επικοινωνία και συνεργασία 
•Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων MS-Office 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους) 
•Γνώση Photoshop, Illustrator θα θεωρεί επιπλέον προσόν

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικός μισθός, συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης 
σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό θέσης, στο 
e-mail: hr@rainbowwaters.gr ή στο fax: 210 8003362. Θα απαντηθούν τα βιογραφικά που ενδιαφέρουν την εταιρεία. 
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Όμιλος εταιρειών με πολυετή παρουσία και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στον κλάδο των μηχανημάτων 
δάσους, αγρού και κήπου, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη ζητά:

Υπεύθυνο Διαχείρισης Αποθήκης

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποθήκης θα έχει την ευθύνη της επίβλεψης, οργάνωσης και ελέγχου των αποθηκών, 
καθώς και της παραλαβής, διαλογής και οργάνωσης της αποστολής των εμπορευμάτων στους συνεργάτες της εταιρίας. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ τεχνικής ή οικονομικής (logistics) κατεύθυνσης επιθυμητό. 
•Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας & H/Y (Ms Office).  
•Ηλικία μέχρι 40 ετών. 
•Προσωπικότητα δυναμική με ικανότητες διοίκησης, επικοινωνίας και οργάνωσης. 
•Άτομο υπεύθυνο, ηθικό, μεθοδικό, με όρεξη για δουλειά και εχέμυθο. 
•Δίπλωμα οδήγησης Γ κατηγορίας και χειριστού ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ) επιθυμητό.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας κωδ. θέσης: ΥΔΑ1-05.14 στο e-mail: 
human.resources@papadopoulos.com.gr

Η εταιρεία Mega Systems ζητά για τη στελέχωση του 
υποκαταστήματός της, στο Μενίδι Αττικής, Πωλητές για 
την ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Μεθοδικότητα και οργάνωση 
•ηλικία έως 45 ετών  

•Δίπλωμα οδήγησης μηχανής - αυτοκινήτου  
Η εταιρεία προσφέρει 
•Ελκυστικό περιβάλλον 
•Μισθό & ασφάλιση 
•Αρχική & συνεχή εκπαίδευση 
•Επαγγελματική εξέλιξη  
Για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικού,  
e-mail: giokasxa@otenet.gr

Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας επιτυχία ως:

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

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

εξασφαλίσουν τη δική σας επιτυχία.

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

Στοιχεία επικοινωνίας για αποστολή βιογραφικών: 
•Ε-mail: ea.athina8956@insurance.nbg.gr 
•Fax: 219 093032 ΤΗΛ: 210 9093030 
•Γραφείο πωλήσεων Δημ. Τζουγανάτου

Σύμβουλοι Ακίνητης Περιουσίας 
Αξίζεις 5,000 ευρώ μηνιαίως;  
Θέλεις; 
•Θέλεις να ενταχθείς στον μεγαλύτερο οργανισμό πωλήσεων ακινήτων παγκοσμίως; 
•Θέλεις να κερδίζεις περισσότερα από 60.000€ ετησίως; 
•Θέλεις να κάνεις καριέρα στο καλύτερο και μεγαλύτερο γραφείο στην Ελλάδα; 
•Θέλεις την καλύτερη εκπαίδευση διεθνώς; 
•Θέλεις να έχεις προσωπική καθοδήγηση και να υποστηρίζεσαι από έμπειρο επαγγελματία; 
•Θέλεις να έχεις ένα πλάνο καριέρας προσαρμοσμένο σε σένα; 
•Θέλεις να αυξήσεις τον προσωπικό σου πλούτο;  
Μπορείς; 
•Μπορείς να επενδύσεις στην προσωπική σου επιτυχία; 
•Μπορείς να διαχειριστείς τις προσωπικές σου δαπάνες για 3 μήνες; 
•Μπορείς να αναλάβεις προσωπική ευθύνη για τη δουλειά σου το χρόνο σου  
και τα αποτελέσματα της προσπάθειάς σου; 
•Μπορείς να ακολουθείς οδηγίες και κατευθύνσεις; 
•Μπορείς να επικοινωνείς και να συναντάς νέους πελάτες; 
•Μπορείς να δουλέψεις πολύ σκληρά; 

Επικοινώνησε με την RE/MAX ΝEWDEAL, Νο 1 στις πωλήσεις ακινήτων στην Ελλάδα με 
τους περισσότερους και τους καλύτερους συμβούλους ακίνητης περιουσίας.. 

Είναι η ελίτ των επαγγελματιών στο real estate. Δείτε αναλυτικά www.kariera.remax-newdeal.
com. Προϋπηρεσία και μεταφορικό μέσο δεν είναι απαραίτητα.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Δυνατότητα υψηλών εισοδημάτων 
•Συνεχή και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση (University of REMAX) 
•Ισχυρό brand name (ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα σήματα διεθνώς) 
•Πανελλαδικό δίκτυο γραφείων για την ανάπτυξη των συνεργασιών 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Διαφημιστική προβολή  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: newdeal.remax@gmail.com

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

Πολιτικό Μηχανικό / Μηχανολόγο Μηχανικό  
(Code ΜΕPC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πολιτικού μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής Ελληνικού ή διεθνούς πανεπιστημίου 
•7ετή εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (κλιματισμός, αντλιοστάσια, ύδρευση, αποχέτευση, ηλε-
κτρολογικά μέσης και χαμηλής τάσης κλπ) επιθυμητή σε ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες 
•Γνώση εφαρμογής διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας

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



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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στο e-mail: info@onlinemanagementsolutions.com.

ΑΤΟΜΑ δραστήρια και υπεύθυνα με εμπειρία στο 
δικτυακό μάρκετινγκ, ζητούνται για συνεργασία με 
πολυεθνική εταιρία διατροφής, για την προώθηση 
επιχειρηματικού της σχεδίου, συνεργασία κατόπιν 
αξιολόγησης. Τηλ: 6973 910604.

Η IWD MARKET RESEA ζητά Σuνεργάτες που θα 
δραστηριοποιηθούν στα Lidl στην Αργυρούπολη 
και Μπραχάμη από 2 εως 7 Ιουνιου 2014. Ωράριο 
απασχόλησης είναι κατ’επιλογή του καθενός. Πλη-
ρωμή με ώρα. E-mail: natashapolyz@yahoo.gr.

E-COMMERCE, B2B Sales-Social Networks 
Marketeer, B2B Marketing and Sales in Greece 
and abroad. CVs: arisblrd@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εταιρία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο του τουρισμού για διαφήμιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: grafeiosofia@yahoo.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία digital marketing ζητά 2 Development 
Area Managers με ταλέντο επικοινωνίας και δημο-
σίων σχέσεων, καλλιεργημένες, ευπαρουσίαστες 
για το τμήμα προώθησης μοναδικού διαφημιστι-
κού προγράμματος επιχειρήσεων στο internet. 
Ανταγωνιστικές αμοιβές. E-mail: info@ssinet.biz.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία digital marketing ζητά 2 Sales 
Development Managers με ταλέντο επικοινωνίας 
και δημοσίων σχέσεων, καλλιεργημένες, ευπα-
ρουσίαστες για το τμήμα προώθησης μοναδικού 
διαφημιστικού προγράμματος επιχειρήσεων στο 
internet. Ανταγωνιστικές αμοιβές. E-mail: info@
ssinet.biz.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ δραστήρια, άριστης εμφάνισης, καλ-
λιεργημένη Assistant Sales Manager ζητείται για 
το τμήμα δημοσίων σχέσεων της εταιρίας Social 
Media Marketing. Eλκυστική αμοιβή, εκπαίδευ-
ση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
ssinet.biz.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στα Βόρεια προάστια ζητά Υπάλ-
ληλο για τη θέση Assistant Marketing, απαραίτητη 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@modabagno.gr.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για promotion, marketing, από 
διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@idplusmedia.com.

WEB TV Channel που δραστηριοποιείται στον 
τουρισμό, ζητά Αντιπροσώπους Διαφήμισης για 
την εκπροσώπησή του σε τουριστικούς προορι-
σμούς. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
onlinetvgreece1@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται 
στον τουρισμό, ζητά 5 Αντιπροσώπους Διαφήμισης 
για την εκπροσώπησή της σε τουριστικούς προο-
ρισμούς. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@greek-advertising.com.

Η ORANGE Advertising Thessaloniki προσλαμ-
βάνει Account Executive. Απαραίτητα προσόντα: 
Προϋπηρεσία 3ετή σε μέσο, διαφημιστική ή εται-
ρία δημοσίων σχέσεων. Σπουδές Επικοινωνίας-
Marketing. Άριστη γνώση Αγγλικών-H/Y και νέων 
μέσων. Ικανότητα διαχείρισης new business. E-mail: 
info@orangeadv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πτυχίο και προϋπηρεσία στον 
τομέα του Marketing! Βιογραφικά στο e-mail: hr@
bgb.gr.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ όμιλος προσλαμβάνει άμεσα 2 
νέες για το τμήμα δημοσίων σχέσεων. 5νθήμερη 
εργασία, πρωινό ωράριο εκπαίδευση δωρεάν, μισθός 
και μπόνους. Τηλ: 215 5505651, 6971 722068.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Διαφήμισης και Δημοσίων 
Σχέσεων για εργασία πλήρους ωραρίου σε κλαδικό 
περιοδικό. Προσόντα: Ευχέρεια στην επικοινω-
νία, άριστα Αγγλικά, γνώσεις Η/Υ. Προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@froutonea.gr.

ΜΕΓΑΛΗ πολυεθνική ζητά άτομα για εργασία. 
Αμοιβή με ποσοστά. Τηλ: 6978 016890.

ΕΤΑΙΡΙΑ φωτισμού αναζητά Πτυχιούχο Επικοινω-
νίας και Διαφήμισης για στελέχωση και οργάνωση 
εμπορικού τμήματος, διαμορφώνοντας σχέσεις 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας με το πελατολό-
γιο. Επικοινωνιακή επάρκεια, δεξιότητες λόγου, 
επιχειρηματολογία. Πλήρης απασχόληση. E-mail: 
serpa@otenet.gr, κωδ: MR21.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας καφέ σε καταστήματα καφέ 
όλης της Αττικής ζητεί Υπεύθυνη -ο Επικοινωνίας, 
εμπειρία σε δημόσιες σχέσεις-πωλήσεις, δίπλω-
μα αυτοκινήτου, μισθός, ποσοστό, έξτρα μπόνους, 
μισθός 1.000€, συζητήσιμη. Τηλ: 6974 705887, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση ζητά Συνεργάτες για το 
τμήμα marketing προώθησης και ανάπτυξης. Πα-
νελλαδικά μεγάλες ευκαιρίες καριέρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: elpissavvopoulou@gmail.com, τηλ: 210 
9847870, 6956 021711, κα Σαββοπούλου Τίνα.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ Δημοσίων σχέσεων-Επικοινωνίας ζητείται 
από κλινική δερματολογίας, αισθητικής ιατρικής, 
πλαστικής χειρουργικής για πλήρη απασχόληση. 
Εμπειρία σε κλάδο Δημοσιογραφίας επιθυμητή. 
Γνώση Αγγλικών απαραίτητη. Άριστο περιβάλλον 
εργασίας. Εξέλιξη. E-mail με φωτογραφία: lagiant@
cosmeticdermamedicine.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται 

στον τουρισμό, ζητά 4 Αντιπροσώπους Διαφήμισης 
για την εκπροσώπηση της σε τουριστικούς προο-
ρισμούς. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@greek-advertising.com.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
για πλήρη απασχόληση. Απόφοιτος Παν. Μακε-
δονίας. Βιογραφικά στο e-mail: panidisp@hol.gr, 
τηλ: 6937 437451.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τον Άλιμο ζητά Βοηθό Λογιστή 
με προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας 3 ετών 
τουλάχιστον. Γνώση Αγγλικών - Προγράμματος 
SEN της Singular θα θεωρηθούν ιδιαίτερα προ-
σόντα. Βιογραφικά στο e-mail: central@ariexpo.
gr, fax: 210 9831346.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τιμολόγησης με καλή γνώση 
Η/Υ, για εταιρία με έδρα το Μενίδι. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@captainspices.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Εμπορικής Διαχείρισης ζητείται με 
απαραίτητη 5ετή προϋπηρεσία (ανάλογη σε εται-
ρία τροφίμων θα εκτιμηθεί). Άριστη γνώση Office, 
προγράμματος ERP, τιμολόγηση, παραγγγελειο-
ληψία, τήρηση αποθήκης, αγορές, διακίνηση και 
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας ISO. E-mail: 
alagou@gotsishouse.gr.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητείται Συνεργάτης με 
γνώσεις βιβλίων τήρησης βιβλίων Β’ κατηγορίας, 
εργατικών και μισθοδοσίας. Θα προτιμηθεί Συ-
νεργάτης με προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο κέντρο της Αθήνας, ζητά 
Συνεργάτη με γνώσεις Μισθοδοσίας με 2ετή του-
λάχιστον προϋπηρεσία και άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: kmeni@premier.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο κέντρο της Αθήνας, ζητά 
Συνεργάτη για βιβλία Γ’ κατηγορίας. Προϋπηρε-
σία σε λογιστικό γραφείο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
Αποδοχές αναλόγων προσόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή γνώστης βιβλίων 
Γ’ κατηγορίας με ενημέρωση βιβλίων πελατών 
μας. Επιθυμητό δίκυκλο. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxofficce@gmail.com.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο Κολωνάκι ζητεί-
ται έμπειρος -η Λογιστής -τρια, για ενημέρωση 
βιβλίων πελατών μας. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxofficce@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στους Αμπελόκηπους, ζητεί 
νέα με 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δηλώσεις 
εισοδήματος φυσικών προσώπων και σε βιβλία Β’ 
και Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: codes@
enternet.gr, fax: 210 6996965.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Λογιστή για συνεργασία. 
Τηλ: 6932 513858.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ -τρια ζητείται από ΕΠΕ, ως Εξωτερικός 
Συνεργάτης. Αρμοδιότητα ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών. Μόνιμη 
απασχόληση. Τηλ: 6985 788663.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή, Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με κάρτα 
ανεργίας, ζητείται σε λογιστικό γραφείο στην Κερατέα 
για ένταξη στο πρόγραμμα ανέργων πτυχιούχων. 
Τηλ: 6948 062135.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανογράφος από φοροελεγκτική εταιρία. 
Απαραίτητες οι γνώσεις λογιστικής, MS-Office, ERP 
Softone, εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL & 
Oracle & γνώσεις προγραμματισμού (Scripting). 
Βιογραφικά στο e-mail: mifosoft@mifo.gr, fax: 
210 6615989.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά έμπειρο Συνεργάτη για 
βιβλία Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος-α Απόφοιτος Οικονομικού Πανε-
πιστημίου για άμεση πρόσληψη ως Βοηθός Λογι-
στή και Γραμματειακή Υποστήριξη σε εισαγωγική/
εμπορική επιχείρηση. Δυνατότητα εξέλιξης σε θέση 
Λογιστή, αναλόγως προσόντων. Απαιτείται κάρτα 
ανεργίας. E-mail: interlab@tee.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με τουλάχιστον 10 έτη εμπει-
ρία, γνώση Αγγλικών και Η/Υγια υπεύθυνη θέση 
στο λογιστήριο εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hatzoudis@airtechnic.gr, τηλ.: 211 7055500, fax: 
210 2223283.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Μισθοδοσίας με τουλάχι-
στον 2ετή εμπειρία (ιδιαίτερα επιθυμητή η γνώση 
του προγράμματος XLINE). Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, καλή 
γνώση MS Office. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
masterkek.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
αναζητά Υπάλληλο Γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, 
πρόγραμμα Softone, Η/Υ, Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στη Λυκόβρυση ζητεί άτομα 
για άμεση πρόσληψη για νυχτερινή τιμολόγηση 
00.00, γνώση Η/Υ - διακίνηση μισθός ικανοποι-
ητικός, δυνατότητα εξέλιξης. E-mail: mikros@
venetis.com.gr, fax: 210 2849016.

AΕ ΨΗΦΙΑΚΩΝ εκδόσεων ζητεί Βοηθό Λογιστή με 
προϋπηρεσία σε Λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορί-
ας, γνώση λογιστικών πακέτων ERP, καλή γνώση 
ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, Microsoft office και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: chrysa@koolworks.gr.

ΑΕ ΨΗΦΙΑΚΩΝ εκδόσεων ζητεί Λογιστή -τρια με 
5ετή εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, πολύ καλή 
γνώση ΕΓΛΣ, φορολογίας εισοδήματος, ΚΦΑΣ, 
ΦΠΑ, υπευθυνότητα στην τήρηση προθεσμιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: chrysa@koolworks.gr.

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

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ζητείται με εμπειρία σε λογιστικό γραφείο 
(βιβλία Β - Γ - μισθοδοσία), με δυνατότητα παραμονής 
εκτός Αθήνας (Κέα). Η διαμονή προσφέρεται εκτός 
μισθού. E-mail: mseditions@gmail.com, τηλ: 6988 
240481, 6984 059053.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Πτυχιούχους Λο-
γιστές - Φοροτεχνικούς με προϋπηρεσία 5 έως 10 
έτη σε βιβλία Γ΄κατηγορίας. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
yourc.gr.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ Λογιστικής, ζητείται για ημιαπασχόληση 
από ΑΕ εμπορίας τροφίμων στη ΒΙΠΕΘ. Επιθυμη-
τή προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών και δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: accounts@
flavour-factory.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή στην Κατερίνη - Βιοζωκάτ 
με 3ετή προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο, 
γνώση Αγγλικής γλώσσας, ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@viozokat.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο μερικής απασχόλησης ως Υπάλ-
ληλος Γραφείου - Βοηθός Λογιστή, Απόφοιτη ΤΕΙ 
Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, απαραίτητες 
γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ, Office, Internet. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ecosafe.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στην Λυκόβρυση, ζητεί 
για άμεση πρόσληψη άτομο, για νυχτερινή (12:00 
π.μ.) - πρωινή τιμολόγηση, με ανάλογη εμπειρία, 
γνώση Η/Υ, διακίνησης. Μισθός ικανοποιητικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: mikros@venetis.com.gr, 
fax: 210 2849016.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στην Λυκόβρυση, ζητεί 
Βοηθό Λογιστή, με 3ετή εμπειρία, γνώση λογιστικών 
πακέτων, γνώση του ΕΓΛΣ, κώδικα φορολογίας 
εισοδήματος, ΚΒΣ, ΦΠΑ, γνώση Microsoft Office. 
Βιογραφικά στο e-mail: mikros@venetis.com.gr, 
fax: 210 2849016.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στην Λυκόβρυση, ζητεί 
Υπεύθυνο Λογιστηρίου, Απόφοιτο ΑΕΙ, 5ετή εμπειρία, 
γνώση ΕΓΛΣ, φορολογίας εισοδήματος, ΚΦΑΣ, 
ΦΠΑ, αναλυτικής λογιστικής, βιομηχανικής κο-
στολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: mikros@
venetis.com.gr, fax: 210 2849016.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ιατρικού χώρου, αναζητά Υπάλληλο 
για το λογιστήριο, με απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο 
Λογιστικής, γνώση ERP (κατά προτίμηση Entersoft), 
χρήσης υπολογιστών και ιδιαίτερα Microsoft Office, 
γνώση Ε.Γ.Λ.Σ, ΚΒΣ, ΦΠΑ και Αναλυτικής Λογι-
στικής. E-mail: info@orthosurgical.gr.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ζητείται με εμπειρία σε γραφείο, Β - Γ 
μισθοδοσία. Δυνατότητα διαμονής εκτός Αθήνας 
Κέα. Βιογραφικά στο e-mail: mseditions@gmail.
com, τηλ: 6978 483971, 6984 059053.

Οικονομικά Στελέχη - Ελεγκτές 
- Φοροτεχνικοί
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ζητούνται με 5ετή προϋπηρεσία 
σε αγοραπωλησίες χρήματος διεθνώς: BG, LC και 
λειτουργία offshore εταιριών. Επιθυμητή Οικο-
νομολόγοι Τραπεζών και Χρηματοοικονομικών 
οίκων διεθνώς. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: Fin-TRAD-SK.

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

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Διοικητικά και Οικονομικά 
Στελέχη για διοικητική και οικονομική υποστήριξη 
κοινωφελούς οργανισμού. Προτιμούνται Απόφοιτοι 
ΑΕΙ, καταγωγής - γέννησης από δημοτικά διαμερί-
σματα τέως δήμου Φραγκίστας Ευρυτανίας. E-mail: 
gynaikes.fragistas@gmail.com, τηλ: 6986 648515.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 
ζητά Απόφοιτο Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ να εργαστεί στο εμπορικό τμήμα ως 
Σύμβουλος Διαχείρισης Κεφαλαίων. E-mail: hrdb.
dept@gmail.com, τηλ: 6939 159010.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον τομέα ΑΠΕ επιθυμεί Οικονομολό-
γο ή Μηχανικό μόνιμα Project Manager, Λονδίνο 
8-12 μήνες και Αθήνα. Οι υποψήφιοι να γνωρίζουν 

άριστα Αγγλικά-Γερμανικά, να έχουν αντίστοιχη 
προϋπηρεσία 2-4 ετών. E-mail: np@infratec.gr.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Υπάλληλο, με προ-
ϋπηρεσία στο χώρο. Περιοχή Αιγάλεω. Τηλ: 210 
5912940.

 ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ Επενδύσεων (investment/private 
bankers), Χρηματομεσίτες (money brokers), Επεν-
δυτικοί Σύμβουλοι ζητούνται για αγοραπωλησίες 
BG, LC διεθνώς. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: PB-TRAD-SK.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης - Διευθυντής περιοχής, από 
εταιρία συμβούλων ακινήτων, ενεργό πελατολό-
γιο, με μεταφορικό μέσο, γνώσεις υπολογιστή, για 
υπόδειξη ακινήτων, περιοχές Άγιος Δημήτριος, 
Πειραιάς. Συζητήσιμη. Τηλ: 6942 545405.

ΤΕΩΣ Μεσίτης οργανώνει διεθνές επενδυτικό δίκτυο 
και ζητά Συνεργάτες με προϋπηρεσία-γνώσεις σε 
μεσιτικά ή διοίκηση-Marketing-πωλήσεις-διαφήμιση, 
καλή χρήση H/Y, άριστη επικοινωνία σε Ελληνικά-
Αγγλικά, Ρώσικα επιθυμητά. E-mail με φωτογραφία: 
jobslinks1@gmail.com, κωδ: ms-sk.

ΧΟΡΗΓΟΙ, Σπόνσορες για κεντρώο πολιτικό κόμμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@neagrammh.gr, τηλ: 
6973 489696, 6947 565158.

ΚΑΡΙΕΡΑ στο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό (Financial 
Planning) σε: επενδύσεις-διαχείριση κινδύνου-τρα-
πεζικά ζητούνται με προσόντα: Πτυχιούχοι -ες ΑΕΙ-
ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, ποιοτική εκπαίδευση-αξιοκρατική 
εξέλιξη-υψηλές προοπτικές. Ε-mail: karram192@
yahoo.gr, τηλ: 210 6773990, κα Καρρά.

ΕΤΑΙΡΙΑ Real Estate στα πλαίσια της ανάπτυξης 
της, ζητεί άμεσα Στελέχη για τα τμήματα ενοικιά-
σεων-πωλήσεων. Προσφέρει 500€ αντιμισθία, 
υψηλά ποσοστά προμηθειών, υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: k.golfinopoulou@
goldenhome.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με κτηματομεσιτική δραστηριότητα ζητεί 
έμμισθους Συμβούλους Ακινήτων για εργασία στο 
κέντρο και νότια προάστια. Προϋπηρεσία απαραί-
τητη, μπόνους. Παρέχεται εκπαίδευση - σεμινά-
ρια, δυνατότητα και εκτός έδρας. E-mail: info@
marylandproperties.gr, fax: 211 8001339.

ΕΤΑΙΡΙΑ brokers εξειδίκευση στον κλάδο ζωής, ζητά 
Συνεργάτες-Συνέταιρους από χώρο ασφαλίσεων 
γενικών κλάδων για μετατροπή-ανάπτυξη χαρτο-
φυλακίου. Ιδιαίτερες συμφωνίες με μεγαλύτερες 
ασφαλιστικές εταιρίες αγοράς. Άδεια Ασφαλιστικού 
Συμβούλου, προϋπηρεσία στην ασφαλιστική αγορά. 
Τηλ: 6981 942068.

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ τη δική σας επιχείρηση από το χώρο 
σας, με την υποστήριξη και δωρεάν εκπαίδευση 
που παρέχει γνωστή πολυεθνική, δυνατότητες 
καριέρας-υψηλών εισοδημάτων, αμοιβές με 
ποσοστά βάσει αποτελέσματος. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για μεσιτικό γραφείο, πολύ 
καλές αμοιβές με δυνατότητα εργασίας από το χώρο 
σας. Βιογραφικά στο e-mail: info@sapphireresidence.
gr, τηλ: 6989 280785.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών και Δορυ-
φορικών Συστημάτων για εξωτερικός Συνεργάτης 
για μικτινομήσεις-βλάβες παρόχου και εγκατα-
στάσεις δορυφορικών συστημάτων. Απαραίτητη 
προϋπόθεση κάτοχος αυτοκινήτου, δελτίου παροχής 
υπηρεσιών, προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@sequence.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ συνεδρίων ζητεί Εξωτερικό Συνεργάτη 
για κάλυψη θέσης Τεχνικού σε συνέδρια. Απα-
ραίτητες γνώσεις Η/Υ, Ασυρμάτων Δικτύων και 
οπτικοακουστικών συστημάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: p.chagipapas@events.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ζητείται για υποστήριξη software 
(κυρίως), δικτύου και hardware. Εμπειρία είναι 
απαραίτητη. Έμφαση θα δοθεί στην καλή γνώση 
software (databases & servers). Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@protean.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί Λογισμικού σε μεγάλη 
εταιρία πληροφορικής. Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ. 
4+ έτη εμπειρία. Ερευνητικό και επαγγελματικό 
περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: info@link-
tech.gr, τηλ: 2310 383403.

LOGIKON Labs is looking to hire Electronics - 
Computer Engineers in one (or more) of the following 
fields: PCB design, FPGA development, embedded 
software development. CVs: careers@logikonlabs.
com, ref.code: 20140507-EE-001.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά έμπειρους Μηχανικούς 
Η/Υ και Προγραμματιστές ΑΕΙ για development 
- documentation διαδικτυακών εφαρμογών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς 
ή Μηχανικούς Η/Υ για πιλοτική ανάπτυξη, κατασκευή 
και τεκμηρίωση εφαρμογών μικροεπεξεργαστών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Υπολογιστών συστημάτων ζητείται 

για εργασία σε internet cafe στα Άνω Πατήσια. 
Τηλ: 6930 804378.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Υπολογιστών και Δικτύων σε 
εταιρία στο κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του 
Συντάγματος. Βιογραφικά στο e-mail: b.ypodioikisi@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Τεχνικό Η/Υ, με εμπειρία σε MS προϊόντα-κάτοχο 
διπλώματος μηχανής. Απαραίτητα για υποστήριξη 
πελατών on site. E-mail: hr@microquest.gr, fax: 
210 9531001, τηλ: 210 9531000, κωδ: FEΑ05/14.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής ή Web Designer για 
ιατρικές εφαρμογές. Περιοχή Αμπελοκήπων, Αττικής 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr. Τηλ: 
6976 654854, ώρες επικοινωνίας: 09:30-14:30.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ Φοιτητής ή Τελειόφοιτος Ιατρικής 
ή Πληροφορικής (Πανεπιστημιακού επιπέδου), 
Proficiency για πρωινή-μερική απασχόληση ως 
Διαχειριστής Ιατρικής Ιστοσελίδας. Κάτοικος Ψυ-
χικού-Αμπελοκήπων-Μαρουσίου (υποχρεωτικά). 
E-mail: goules@otenet.gr.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer για Συνεργασία σε νέο 
project. Καλή γνώση: JavaScript, SQL, C++, PHP, 
ASP, AJAX). Βιογραφικά στο e-mail: d.kouskousis@
gmail.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ζητούνται από εταιρία κα-
τασκευής ιστοσελίδων. Προσόντα: HTML, CSS, 
C++, joomla, drupal. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@loginet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με γνώσεις HTML/
CSS, PHP, Javascript, JQuery, Ajax, MySQL, 
Wordpress. Επιθυμητή η γνώση Photoshop, 
Responsive development και e-Commerce (sites, 
frameworks, wordpress plugins). Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@noon.gr.

ΠΑΡΑ εταιρίας ζητούνται Χειριστές Κομπιούτερ 
για νυχτερινή απασχόληση. Τηλ: 210 8228183, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά έμπειρους Προγραμ-
ματιστές ΑΕΙ για development - documentation 
διαδικτυακών εφαρμογών (σε C# / Java). Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

THE CLIENT is a leading supplier for electronic 
components. Good knowledge of SAP and CAQ 
systems. Knowledge of the English and German 
language. CVs with photo and skype: silver.lining37@
yahoo.com, tel: 2311 242026, 6937 212290.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητεί Εξωτερικό Συνεργάτη 
για part time απασχόληση σε ανάπτυξη εφαρμογών 
στο internet σε ανοικτό λογισμικό για εφαρμογή 
των απαιτήσεων του προτύπου ISO9001. Τηλ: 
210 4286227, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένας Μηχανικός Λογισμικού με έμφαση 
όσο και 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στα πιο 
κάτω: C#, .NET Framework 3.5+, ASP.NET Web 
Forms, SQL Server 2008+, HTML, CSS, JavaScript. 
Βιογραφικά στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΤΟ WWW.FOODOODELIVERY.GR αναζητά Προ-
γραμματιστή για την Θεσσαλονίκη με εμπειρία στην 
κατασκευή ιστοσελίδων και προγραμματισμού. Απα-
ραίτητες γνώσεις: html, css, php και καλή javascript, 
jquery. Επιθυμητές, node.js. Παρέχεται μισθός και 
ασφάλιση. E-mail: info@foodoodelivery.gr.

MOZAIK Awarded Digital Agency is recruiting 
a Web Developer. Minimum 4 years’ experience 
using front-end technologies - HTML, HTML5, CSS, 
Javascript, JQuery, Ajax. position code DEV. CVs: 
career@mozaik.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με εμπειρία σε τεχνο-
λογίες ASP.NET, VB.NET., C#.NET. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@noon.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής αναζητά Προγραμματιστή 
-τρια, με πτυχίο, με γνώση και εμπειρία σε σχεδίαση 
εφαρμογών και αντικειμονοστραφή προγραμματι-
σμό με γλώσσα java ή C-SHARP. Βιογραφικά στο 
e-mail: logistika1998@yahho.gr.

ANDROID Developers required Senior Level with 
extensive knowledge of the Android PlatformCVs 
in Word: fiogr@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής ο οποίος θα προσλη-
φθεί για να συμμετάσχει ως Android Developer σε 
ομάδα ανάπτυξης, ενός Project της εταιρίας μας 
στην Λευκωσία. Βιογραφικά στο e-mail: fiogr@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Λογισμικού, Πτυχιούχος ΑΕΙ, 
για ανάπτυξη λογισμικού σε Java SE, EE & Liferay. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@outsourcing.com.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται, με αντικείμενο 
εργασίας την ανάπτυξη εφαρμογών web τεχνο-
λογίες Microsoft (.Net). Απαιτούμενα: Εμπειρία και 
καλή γνώση ανάπτυξης λογισμικού web, .Net και 
βάσεων δεδομένων. Πλήρης απασχόληση. E-mail: 
hr@protean.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών διαδι-
κτύου ζητεί συνεργασία με Web Developer, άριστες 
γνώσεις, php, asp, mysql, java, css, adnroid, ios. 
Τηλ: 6972 987578.

συνέχεια στη σελ. 24

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

Μηχανικό Συντήρησης 
(ΜΣΑ_052014)

•Θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των 
μηχανών παραγωγής και συσκευασίας και θα έχει τις 
εξής αρμοδιότητες: 
•Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν  
κατά τη λειτουργία των μηχανών (βλάβες,  
ρυθμίσεις κλπ) 
•Προληπτικές συντηρήσεις του εξοπλισμού 
•Βελτιωτικές ενέργειες 
•Συνεργασία με τα αρμόδια άτομα παραγωγής  
και συσκευασίας  
Η θέση αφορά εργασία στη Γ΄ βάρδια (22:00 - 06:00)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πρακτικός μηχανικός ή πτυχιούχος μηχανολόγος  

μηχανικός ΤΕΙ 
•Εμπειρία 5 ετών τουλάχιστον, σε αντίστοιχη θέση 
•Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Βασική γνώση χρήσης Η/Υ  
Προσφέρουμε:  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό 
περιβάλλον 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας τον κωδικό της 
θέσης) στην παρακάτω διεύθυνση μέσω του link: http://
famarforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html

Είμαστε μια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρείες παραφαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Για την 
ενίσχυση του δυναμικού του τμήματος πωλήσεων ζητάμε:

Στελέχη Πωλήσεων για Θεσσαλονίκη
Οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•Δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια στην επικοινωνία, 
ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Πάθος και ενθουσιασμό για την επίτευξη υψηλών 
στόχων 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην ευρύτερη περιοχή  
της Βορείου Ελλάδος 
•1-2 έτη προϋπηρεσία στις πωλήσεις στο χώρο  
του φαρμακείου 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής 

H εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών (μηνιαίο μισθό  
& bonus, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο) 
•Συνεχή εκπαίδευση & 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα άριστο περιβάλλον  
εργασίας. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  
thomas@medisei.gr

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

Σερβιτόρο
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Καλή γνώση Αγγλικής 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
maitre@president.gr

ARITI ΑΕ ανώνυμη εταιρεία φαρμακευτικών & ιατρικών προϊόντων ζητά να προσλάβει:

Ιατρικό Επισκέπτη 
με έδρα την Αθήνα

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να: 
•Έχει απαραίτητη προϋπηρεσία στο CNS 
•Είναι απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ 
•Γνωρίζει καλά την Αγγλική γλώσσα 
•Έχει γνώσεις στο χειρισμό Η/Υ 
•Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 
 
Στην/ον κατάλληλη/ο υποψήφια/ο συνεργάτη  
παρέχονται: 
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
•Βonus 

•Ιδιωτική ασφάλιση 
•Αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης στην εταιρεία

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που καλύπτουν τα παραπά-
νω να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην 
διεύθυνση: ARITI A.E., Λεωφ. Τατοίου 52 Αχαρναί Τ.Κ. 136 
77, fax: 210 6207503 ή e-mail: hr@ariti.gr

Επιθυμητή ειδικότητά: μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ ή ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕ ή μηχανικός εμπορικού ναυτι-
κού.  
Θέση: Τμήμα τεχνικής υποστήριξης  
Τόπος: Αθήνα

Επιπλέον προσόντα: Απαραίτητη η 3ετης προϋπηρεσία, η εξοικείωση με τον εξοπλισμό υδραυλικών δικτύων  
& ηλεκτρικών δικτύων και η βασική γνώση αγγλικών και Η/Υ.

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

Προσφέρεται: Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.  
Επικοινωνία: Βιογραφικά στο jobs@sychem.gr ή στο fax: 2106084942 με κωδικό ΣΑΘ.

Στέλεχος Πωλήσεων Τμήματος Διεθνών Μεταφορών
Η εταιρεία Χάρλας διεθνείς μεταφορές ζητεί για να 
στελεχώσει το τμήμα πωλήσεων, πωλήτρια εμφανίσιμη 
έως 35 ετών.

Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη νέων πελατών και διαχείριση υπάρχοντος 
πελατολογίου. 
•Τηλεφωνικό marketing και πωλήσεις 
•Καταρτίζει και τηρεί το καθημερινό πρόγραμμα  
επισκέψεων ή τηλεφωνημάτων στους πελάτες,  
υλοποιώντας το πλάνο των πωλήσεων ανά πελάτη  
& κατηγορία υπηρεσίας 
•Προετοιμασία και υποβολή προσφορών,  
λήψη παραγγελιών 
•Έρευνα αγοράς 
•Εισπράξεις κατά περίπτωση  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. 
•Δυναμική προσωπικότητα, επιμονή και θέληση  
για επιτυχία 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμό  
στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας 

•Εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων διεθνών μεταφορών. 
•Πολύ καλή γνώση προφορικού και γραπτού λόγου της 
Αγγλικής. 
•Οποιαδήποτε άλλη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν 
•Δεύτερη ή τρίτη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Καλή γνώση των Windows XP ή Vista ή Win8  
και του πακέτου Microsoft Office 
•Δίπλωμα Οδήγησης ΙΧ (απαραίτητο)  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τη θέση  
και την απόδοση. 
•Δημιουργικό περιβάλλον σε συνθήκες πλήρους  
αξιοποίησης των γνώσεων και ικανοτήτων. 
•Ευχάριστο περιβάλλον με σύγχρονες συνθήκες  
εργασίας και πνεύμα συνεργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης και παρακολούθησης  
των αλλαγών στο συνεχώς αναπτυσσόμενο χώρο  
των μεταφορών. 
•Διαρκή επιμόρφωση / επαγγελματική εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 4115780  
ή στο e-mail: v_nassi@harlas.gr

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει (μέσω τοπικού συνεργάτη):

Συμβούλους Διαφήμισης
Για τις πόλεις Κοζάνη, Καστοριά, Πτολεμαΐδα, Γρεβενά. 
 
Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Ανεύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες  
της εταιρείας 
•Προσωπικές πωλήσεις 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα/θέση πωλήσεων 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, 
Word, PowerPoint, Internet) 
•Δυνατότητα μετακίνησης 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων  
για τους άντρες υποψήφιους 
•Απαραίτητη εντοπιότητα 

Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση της τοπικής αγοράς 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδια-
γραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφι-
κό τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε., διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Γ. 
Αβέρωφ 26-28, 142 32, Νέα Ιωνία-Περισσός. Fax: 210 
9204172. E-mail: ikamakaris@yellowpages.gr Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών 
σημειωμάτων.

Οι ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ επιθυμούν να προσλάβουν:

Top Management Personal Assistant
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικών / διοίκησης  
επιχειρήσεων / μάρκετινγκ 
•Άψογη γνώση αγγλικών και πολλή καλή γνώση  
ισπανικών ή αραβικών 
•Γνώσεις marketing 
•Γνώση γραμματειακής υποστήριξης 
•Πολύ καλή γνώση MS Office (Excel, Word,  
PowerPoint) 

•Βασική κατανόηση οικονομικών στοιχείων 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εσωτερικό και εξωτερικό 
•Οργανωτικότητα και ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: 
http://www.chrispa.gr/component/rsform/form/32-
top-management-personal-assistant.html

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού ζητά:

ΙΤ Manager
Ο οποίος θα αναφέρεται στη γενική διεύθυνση. 
 
•Δημιουργία και ανάπτυξη reporting tools και εμπορι-
κών εφαρμογών 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ σε τομέα «τεχνικού υπολογιστών» 
ή «προγραμματιστή» 
•Γνώση και εμπειρία εφαρμογών λογιστικού και εμπο-
ρικού περιεχομένου σε γλώσσα SQL 
•Γνώση και εμπειρία Web και Digi Mobile εφαρμογών 
•Βασικές γνώσεις hardware και δικτύων 
•Minimum 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
θεωρείται σημαντικό προσόν 

•Άριστη χρήση του Microsoft Office, Internet Browsers, 
Adobe 
•Πρόσθετες γνώσεις εφαρμογών θα φανούν χρήσιμες  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα ανα-
φέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση e-mail: 
g.chioti@andreadis.com



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ANDROID Web Developer ζητείται από εταιρία 
ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου για συνεργασία 
με γνώσεις HTML, PHP, ASP, Action script mysql, 
java, css, ios. Τηλ: 6972 987578.

H MEGASOFT ζητά Delphi Software Engineer 
Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής με γνώσεις Delphi, 
PHP και MS SQL, με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. Προσφέρονται εκπαίδευση, ικανο-
ποιητικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά με κωδικό 
DSE14 στο e-mail: info@megasoft.gr.

H MEGASOFT ζητά C# Software Engineers Ανώτερης 
ή Ανώτατης Σχολής. Γνώσεις Visual Studio, C# και 
MS SQL. Εκπληρωμένο στρατιωτικό. Προσφέρο-
νται εκπαίδευση, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, 
προοπτικές. Βιογραφικά με κωδικό C#SE14 στο 
e-mail: info@megasoft.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Προγραμματιστές Λογισμικού με 
εμπειρία για εργασία στην Αγγλία, μισθός αναλόγως 
προσόντων, Sql, Java, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Junior Software Developer. Επιθυμητές 
οι γνώσεις Visual Studio και SQL Server. Απαραί-
τητη η δυνατότητα άριστης γραπτής και προφορι-
κής επικοινωνίας σε μία ή περισσότερες από τις 
γλώσσες Βουλγάρικα, Ρουμάνικα, Σέρβικα. E-mail: 
hr@geobanking.gr.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΔΑΣΚΑΛΑ κλασικού μπαλέτου, σύγχρονου χο-
ρού, μουσικοκινητικής αγωγής, hip hop, για μόνιμη 
4ωρη συνεργασία σε σχολή χορού στην Αρτέμιδα 
Ανατολικής Αττικής. Τηλ: 6945 205000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας -τρια με εμπειρία τουλάχι-
στον 3 ετών, από διαφημιστική εταιρία. Τηλ: 210 
6811565, ώρες επικοινωνίας 12:00-14:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με καλές γνώσεις Autocad για 
εργασία σε εταιρία με ηλεκτρολογικούς αυτομα-
τισμούς. Συζητήσιμη. Τηλ: 210 4615201, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-19:00.

ΔΑΣΚΑΛΑ Μπαλέτου-Φοιτήτρια επαγγελματικού 
ζητείται, για μαθήματα κατ’ οίκον κλασσικού χο-
ρού, σε ενήλικη, 4χρόνια εμπειρία στο κλασσικό, 
λίγο πουέντ, να είναι σοβαρή-υπεύθυνη-άριστη, 
τεχνική γνώση-μεταδοτικότητα, επιθυμία μακρο-
χρόνιας συνεργασίας, Καλλιθέα. E-mail: elenisrc@
windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ με άριστες γνώσεις παραγωγής δειγ-
μάτων ζητείται από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. 
Περιβάλλον ευχάριστο και σοβαρό. Ηλεκτρικός 
σταθμός Κάτω Πατήσια. Τηλ 210 2114100, 210 
2114150.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, επικοινωνιακή, με δεξιότητα στη 
ζωγραφική, για εταιρία παραφαρμακευτικών προϊό-
ντων. Βιογραφικά στο e-mail: e.douridasmedical@
gmail.com, τηλ: 6934 006672.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεμιναρίων Web & Graphic Design, 
με εκπαιδευτική εμπειρία και άριστη γνώση των 
προϊόντων της Adobe, ζητείται από γνωστή σχολή 
πληροφορικής στο κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας, από σχολή για πρακτική, σε 
περιβάλλον mac. Σε εταιρία παραγωγής εντύπων. 
Βιογραφικά στο e-mail: newideas@on.gr, τηλ: 
6932 225111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο 
για εστιατόριο στη Γλυφάδα. Τηλ: 6984 279080.

ΑΕΒΕ ζητεί νέο με γνώσεις στον τομέα της αρ-
γυροχρυσοχοΐας για άμεση πρόσληψη στο τμήμα 
παραγωγής. Βιογραφικά στο e-mail: ng.agstefanos@
nikolisgroup.com, fax: 210 8140703.

ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ενδυμάτων ΑΕ, ζητεί Μοδίστρα 
πεπειραμένη, για ραφή δειγμάτων σε παιδικό ρούχο. 
Τηλ: 211 1057792, κα Νίκη.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία internet για 
ενημέρωση ιστοσελίδων πελατών μας. Εργασία 
από το σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: .design@
galaxynet.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία internet με εμπειρία 
στο στήσιμο και διαχείριση ιστοσελίδων και να είναι 
κάτοχος laptop. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: design@galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητεί Γραφίστα για μόνιμη εσωτερική 
εργασία γραφείου με γνώσεις διαχείρισης website 
joomla και να είναι κάτοχος laptop. Βιογραφικά 
στο e-mail: design@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με καλή γνώση 3D και καλά 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: pan@proevents.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με άριστες γνώσεις 3D και 
καλά Αγγλικά για εταιρία διοργάνωσης εκδηλώ-
σεων. Βιογραφικά στο e-mail: pan@proevents.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία επίπλου στα Βόρεια Προάστια 
ζητά Interior Designer. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@modabagno.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για το ατελιέ μεγάλου περιο-
δικού μόδας. Απαραίτητη η άρτια γνώση indesign, 
photoshop και illustrator, καθώς και η προϋπηρε-
σία στο περιοδικό και κυρίως στο γυναικείο τύπο. 
Bιογραφικά στο e-mail: svernardou@pegasus.gr.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ με γνώσεις: Rhinogold ή Matrix 
gemvision-Magics envisiontec ζητείται για την 
παραγωγική διαδικασία. Με κάρτα ανεργίας και 
να μην έχει εργασθεί το τελευταίο 12μηνο σε 
αντίστοιχη θέση αυτής της ειδικότητας. Ε-mail: 
digeniakrita@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ φωτιστικών επιθυμεί να προσλάβει Από-
φοιτο του Τμήματος Σχεδιαστών και Γραφιστικής, 
για τη δημιουργία εντύπου διαφημιστικού υλικού, 
σχεδιασμό προϊόντων και συσκευασίας. Επιθυμητή 
η γνώση φωτογραφίας. E-mail: serpa@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια με εμπειρία 7-10 ετών σε 
διαφημιστικές εταιρίες κυρίως σε προϊόντα τε-
χνολογίας. Εμπειρία χειρισμού από concept έως 
τελική μακέτα. Με άριστη γνώση Adobe Illustrator, 
Photoshop, Indesign. E-mail: jobs.emcb@gmail.com.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (συνεργεία, ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες), ζητούνται από Διακοσμήτρια. Βιογραφικά και 
δείγμα δουλειάς απαραίτητα στο e-mail: interiorhr@
outlook.com.

ΟΡΙΕΝΤΑΛ Δασκάλα ζητείται για μαθήτρια Λυκείου 
στα Μελίσσια με προϋπηρεσία και πείρα. Δίδεται 
αμοιβή 15€ το μάθημα. Τηλ: 6973 201222, ώρες 
επικοινωνίας 18:00-21:00.

ΚΙΘΑΡΑΣ Καθηγητής -τρια έμπειρος ζητά στα Με-
λίσσια για μαθήτρια με γρήγορη μέθοδο εκμάθησης 
και ακομπανιαμέντο με γραπτή προϋπηρεσία σε 
σχολή μουσική ή ωδείο, μισθός 20€ το 24ωρο. Τηλ: 
6973 201222, ώρες επικοινωνίας 18:00-21:00.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ εφημερίδα με έδρα τον Πειραιά ζητά 
Σελιδοποιό με προϋπηρεσία, γνώστης προγράμμα-
τος QuarkXPress σε περιβάλλον pc, photoshop, 
illustrator. 4ωρη απασχόληση, (14:00-18:00). Μι-
σθός-ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
koinoniki.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Οργανισμός ζητεί νέους-ες 
Τελειόφοιτους Σχολών Γραφιστικής για πρακτική 
άσκηση στα site του, με άριστες γνώσεις photoshop. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: 
Portal - ΠΓ.

Call Center - Εξυπηρέτηση 
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κάλυψη τηλεφωνικού κέ-
ντρου με σκοπό την προώθηση υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας. 4ωρη απασχόληση, βασικός μισθός, 
ΙΚΑ. Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 6978 898402.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κοντά στο Κρατικό Νίκαιας ζητεί άτο-
μα, για κάλυψη τηλεφωνικού κέντρου. 5θήμερη 
εργασία, μισθός, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr01072013@gmail.com, τηλ: 215 5304074.

ΑΠΟΦΟΙΤΕΣ -οι Γυμνασίου-Λυκείου ζητούνται από 
εταιρία στην περιοχή Νίκαιας Πειραιά, για μόνιμη 
τηλεφωνική 5θήμερη απασχόληση γραφείου. Βασικός 
μισθός, ασφάλιση, δυνατότητα ημιαπασχόλησης 
ή πλήρους απασχόλησης. E-mail: karta.ey.club@
gmail.com, τηλ: 215 5304073.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία ζητεί Προσωπικό 
για κάλυψη του τηλεφωνικού τμήματος. Μισθός, 
μπόνους, ασφάλιση. E-mail: hr.sales.my@gmail.
com, τηλ: 215 5304072.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ζητούνται για λογαριασμό εταιρίας 
σταθερής τηλεφωνίας. Παρέχεται δωρεάν εκπαί-
δευση, επιμόρφωση, υποστήριξη. Μερική, πλήρης 
απασχόληση. Βασικός μισθός, ασφάλιση, bonus, 
περιοχή Νέος Κόσμος. Βιογραφικά στο e-mail: 
viografika1@teleoffice.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με αντικείμενο εσωτερική 
Τηλεπικοινωνιακή εργασία για λογαριασμό με-
γάλης εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας. Mερική 
ή πλήρης απασχόληση. Νέος Κόσμος. Παρέχεται 
μισθός, ασφάλιση, extra bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: viografika1@teleoffice.gr.

ΝΕΟΣ-α με ευχέρεια λόγου ζητείται για Τηλεφωνική 
προσέγγιση ή πόρτα-πόρτα. Αμοιβές πολύ καλές. 
Τηλ: 210 9549700, 6973 660469, κος Βασίλης 
Γκόγκας, ώρες επικοινωνίας 09:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για διοίκηση ομάδας, με άνεση 
στην επικοινωνία. Παρέχονται: Μισθός, bonus ατομικό, 
ομάδας, κινητό, ιδιωτική ασφάλιση. Bιογραφικά στο 
e-mail: info@amci.gr, τηλ: 210 4082557.

ZHTOYNTAI άτομα για τηλεφωνικές πωλήσεις 
ασφαλιστικών προϊόντων. 4ωρη απογευματινή 
απασχόληση. Μισθός και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για τηλεφωνική προώθηση 
θερμοψυκτών με ευχέρεια για δημόσιες σχέσεις 
και επικοινωνία με πελάτες ζητείται στην περιοχή 
Μεταμόρφωση, μισθός 600€. Τηλ: 6947 564040.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί για άμεση πρόσληψη 
20 άτομα για στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου. 
Βασικός μισθός - ασφάλιση - μπόνους, μισθός 
700€. Τηλ: 6906 486700.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εσωτερική απασχόληση 
εξερχόμενων κλήσεων. Υπάρχει βασικός μισθός, 
ασφάλιση, μπόνους, άριστες συνθήκες εργασίας, 
μισθός 700€. Τηλ: 6906 486700.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία τηλεοπτικών παρα-
γωγών και διαφήμισης για στελέχωση τηλεφωνικού 
τμήματος. Προοπτικές μακροχρόνιας συνεργασίας, 
ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 210 8252104.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Πτυχιούχο για τη-
λεφωνική θέση εργασίας, 6ωρο 480€, ΙΚΑ και 
μπόνους. Τηλ: 6944 919577.

Η NIKOLIDAKIS Group ζητά Στέλεχος Customer 
Service με έδρα τη Θήβα. Απαραίτητα προσόντα η 
εμπειρία σε έπιπλα κουζίνας καθώς και η άριστη 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
nikolidakisgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Team Leader με προϋπηρεσία από Call 
Center με αντικείμενο την προώθηση σταθερής 
τηλεφωνίας. Παρέχονται, μισθός-ΙΚΑ-bonus. 6ωρο, 
ωράριο εργασίας 09:00-15:00. Μετρό Κεραμεικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: exelixis_callcenter@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται επίσημος Συνεργάτης Vodafone, 
με έδρα Πολίχνη, δραστήριοι υποψήφιοι, επικοινω-
νιακοί, με προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές πωλήσεις 
υπηρεσιών, για 6ωρη ή 8ωρη πενθήμερη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: vodafone@500001.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από ΑΕ εμπορική εξαγωγική στην 
Ν. Ευκάρπια. Να γνωρίζει πολύ καλά Τούρκικα, 
Αγγλικά και Word-Excel-Outlook. Για παραγγε-
λίες-τηλεφωνικό κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@tekmetal.gr, τηλ: 23118 25500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ένταξη σε εσωτερική θέση 
γραφείου τηλεφωνικής επικοινωνίας (όχι πωλήσεις) 
από εμπορική εταιρία. Πλησίον ηλεκτρικού σταθ-
μού. Πενθήμερο, 4ωρο, ευέλικτο ωράριο (πρωινό 
ή απογευματινό), σταθερή μισθοδοσία, ασφάλιση. 
Τηλ: 210 8020550.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος με εμπειρία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις, για την επάνδρωση τμήματος call center 
(Διαδικτυακή προβολή). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mywinclub.gr, τηλ: 6944 287979.

ΕΤΑΙΡΙΑ σταθερής τηλεφωνίας και internet θα 
προσλάβει άτομα έμπειρα σε τηλεφωνική προ-
ώθηση. Βασικός μισθός αρκετά ικανοποιητικός, 
υψηλό πακέτο παραγωγικότητας, ΙΚΑ. E-mail: 
a.metaxatos@alkyonnet.gr, τηλ: 211 1086902.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα ζητούνται για τηλεφωνική προώ-
θηση σταθερής και internet τηλεφωνίας. Μηνιαίο 
πακέτο αποδοχών-βασικός μισθός, μπόνους και 
ΙΚΑ. E-mail: a.metaxatos@alkyonnet.gr, τηλ: 211 
1086901.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Αθηναϊκή σταθερής τηλεφωνίας 
ζητεί άτομα έμπειρα για στελέχωση τηλεφωνικού 
κέντρου, βασικός μισθός, ασφάλιση ΙΚΑ, μπόνους 
παραγωγικότητας. E-mail: a.metaxatos@alkyonnet.
gr, τηλ: 211 1086902.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών και προώθησης πω-
λήσεων της Wind Hellas ζητάει 2 έμπειρα άτομα σε 
εξερχόμενες κλήσεις για την προώθηση υπηρεσιών. 
Σταθερές μηνιαίες αποδοχές ασφάλιση ΙΚΑ, μηνιαίο 
μπόνους, ωράριο 5ωρο. E-mail: a.metaxatos@
alkyonnet.gr, τηλ: 211 086902.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στην τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση, ενημέρωση, διαφήμιση, από όμιλο 
εταιριών. Τηλ: 210 8020550.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για στελέχωση τηλεφωνικού 
κέντρου με σύμβαση ορισμένου χρόνου με σκο-
πό την προώθηση υπηρεσίας σε Φαρμακοποιούς. 
Απαραίτητη γνώση της αγοράς του φαρμακείου. 
Άμεση πρόσληψη, σταθερός μισθός, μπόνους. Τηλ: 
6984 164646.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για εταιρία ταξί στην 
Νέα Ιωνία, να γνωρίζουν Αγγλικά και Η/Υ. Τηλ: 
6944 322804.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ κύριος -α με εμπειρία στο 
telemarketing, ζητείται για υπεύθυνη θέση γρα-
φείου από αθηναϊκό όμιλο, πρωινή 5ήμερη ημι-
απασχόληση. Τηλ: 210 3630271, 6977 210549, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00.

ΙΑΤΡΙΚΟ ενημερωτικό κέντρο, ζητεί για άμεση 
πρόσληψη 2 άτομα, στο Τμήμα Υποδοχής και 
Ενημέρωσης, άριστο περιβάλλον, μισθός 980€ 
μικτά. Τηλ: 210 5230296, κα Μαυρομιχάλη.

ΕΤΑΙΡΙΑ Βραζιλιάνικη ζητεί 8 φοιτήτριες για τις 
θέσεις της Γραμματείας και της Τηλεφωνήτριας, 
4ωρη εργασία κάθε μέρα, πρωί ή απόγευμα. Τηλ: 
6936 379693.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη ζητεί έμπειρες Τηλεφωνήτρι-
ες για εσωτερική θέση γραφείου για προώθηση 
υπηρεσιών, σταθερή μισθοδοσία, μπόνους. Τηλ: 
211 2008450.

ΑΤΟΜΑ (10) ζητούνται για τμήμα προώθησης 
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, με εμπειρία, 
άνεση στην επικοινωνία, δυναμισμός και όρεξη 
για δουλειά, άριστο εργασιακό περιβάλλον, αντα-
γωνιστικό πακέτο αποδοχών. Περιοχή Καλλιθέα. 
Τηλ: 6909 353559.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στον ΗΣΑΠ Ταύρου, ζητεί 
Πωλητές -ριες, για εσωτερική θέση γραφείου, 
για προώθηση σταθερής τηλεφωνίας, ευέλικτο 
ωράριο, σταθερός μισθός. Τηλ: 210 5239062.

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά (3) άτομα, για στελέχωση 
νέων τμημάτων, απαραίτητες γνώσεις internet. 
Tηλ: 6939 791124.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ημιαπασχόληση από εμπορική 

εταιρία, όχι Πωλητές. Τηλ: 6939 791124.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για απασχόληση, πρωινή ή απο-
γευματινή. Εξωτερικές εργασίες και εξυπηρέτηση 
πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: liedahoxhaj@
gmail.com, τηλ: 6940 016008.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτομα για στελέχωση 
νέων τμημάτων. Απαραίτητες γνώσεις internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, 
τηλ: 6940 016008.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα. Μερική και πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, 
τηλ: 6940 016008.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Tηλεφωνικών Πωλήσεων στους 
κλάδους υγείας και ενέργειας. Βιογραφικά στο 
e-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για τη στελέχωση νέου τμήματος εταιρίας 
στο χώρο υγείας για εξυπηρέτηση - ενημέρωση 
πελατολογίου της εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 6987 995859.

CALL Center Manager ζητείται για τη διοίκηση 
ομάδας μεγάλης εταιρίας. Εξαιρετικές αποδοχές, 
μισθός, bonus, ιδιωτική ασφάλεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: mm.cyber27@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία για 
την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση. Βιογραφικά στο 
e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, τηλ: 6940 016008.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για εσωτερικές - εξωτερι-
κές εργασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 
6986 212664.

ΓΡΑΦΕΙΟ Ομίλου ζητά νέα στο τμήμα εξυπηρέτη-
σης και ανάπτυξης πελατολογίου. Όχι πωλήσεις. 
Εμπειρία στον τομέα επικοινωνίας θα εκτιμηθεί. 
Μισθός, ασφάλιση, άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
Μοναστηράκι Αθήνα. Ε-mail: info@twin.gr, τηλ: 
210 3221110.

ΠΛΗΣΙΟΝ μετρό Μεγάρου Μουσικής, εταιρία επιθυμεί 
να προσλάβει έμπειρα άτομα για: Εκπροσώπους 
Τηλεφωνικής Ενημέρωσης. 4ωρη απασχόληση. 
Στόχος η προώθηση, ενεργοποίηση υπηρεσιών 
σταθερής τηλεφωνίας. Μισθός 450€. Τηλ: 6937 
223595.

ΕΤΑΙΡΙΑ, επίσημος συνεργάτης vodafone, αναζητά, 
δραστήριους, επικοινωνιακούς, Υποψήφιους -ες, 
με αρμοδιότητα την τηλεφωνική προώθηση και 
πώληση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Προϋ-
πηρεσία απαραίτητη. 6 ή 8 ώρες. Βιογραφικά στο 
e-mail: vodafone@500001.gr.

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη 10 ατόμων ζητούνται για το 
τηλεφωνικό κέντρο κορυφαίας εταιρίας στο χώρο 
του θεάματος. Προσφέρονται σταθερός μισθός, ΙΚΑ, 
εξέλιξη. Πατήσια Κέντρο. Βιoγραφικά, με κινητό 
τηλέφωνο υποχρεωτικά στο e-mail: powercall54@
gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εξυπηρέτηση - οργάνωση 
ανθρώπινου δυναμικού, προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. 
Παρέχεται εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές, δυνατό-
τητα καριέρας, ωράριο ευέλικτο, ημιαπασχόληση. 
Τηλ: 6973 910604.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
με εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερο, 8ωρo, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail αναγράφοντας «Υπάλληλος 
Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών»: 
human.resources.ath@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα ευπαρουσίαστες και επικοινω-
νιακές, για έρευνα αγοράς από μεγάλο ξενόγλωσσο 
εκπαιδευτικό οργανισμό στη Θεσσαλονίκη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: eduschoolscv@gmail.com. 
κωδ. θέματος: HR.155.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ζητείται για πλήρη απασχόληση στο 
τηλεφωνικό κέντρο κλινικής αισθητικής ιατρικής, 
δερματολογίας και πλαστικής χειρουργικής. Άριστο 
περιβάλλον εργασίας. Δυνατότητα εξέλιξης. Υπευθυ-
νότητα και γνώση Αγγλικών απαραίτητη. E-mail με 
φωτoγραφία: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ζητούνται για επωφελή εργασία, ελεύ-
θερες ώρες συνεργασίας. Τηλ: 210 8251617, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-13:00, 17:00-19:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ θέλει να επανδρώσει την μονάδα της με 
άτομα Απόφοιτους Λυκείου, ΑΕΙ, ΤΕΙ, προοπτικές 
και εξέλιξη. Τηλ: 6974 068508.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία. Παρέχεται εκ-
παίδευση. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6939 791124.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για άμεση πρόσληψη, 4ωρη - 
5ωρη - 6ωρη απασχόληση από όμιλο επιχειρήσεων, 
ασφάλιση, μπόνους βασικός μισθός, πλησίον ΗΣΑΠ 
Πατησίων, μισθός 450€. Τηλ: 6936 000207.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία για μερική απα-
σχόληση. Προσφέρεται βασικός μισθός, πλήρης 
ασφάλιση, ευχάριστο περιβάλλον κοντά σε ΗΑΠ 
Άνω Πατησίων, μισθός 450€. Τηλ: 210 2282023.

2 ΑΤΟΜΑ ζητούνται για στελέχωση απογευματινού 
τμήματος γραφείου ώρες εργασίας 17:00 - 20:00, 
προσφέρεται σταθερός μισθός, ευχάριστο περιβάλλον 
περιοχή Ομόνοια, μισθός 250€. Τηλ: 6933 011943.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία για μερική ή πλήρης 
απασχόληση, προσφέρεται βασικός μισθός, πλήρης 

ασφάλιση, ευχάριστο περιβάλλον, κοντά σε ΗΣΑΠ 
Άνω Πατησίων, μισθός 750€. Τηλ: 210 2282023.

MEDEVIEN AE, φαρμακευτική εταιρία ζητά για 
τη θέση Telesales Agent επικοινωνιακή με δια-
πραγματευτική ευχέρεια που να διαθέτει εμπειρία 
σε τμήματα τηλεφωνικών πωλήσεων ή εξυπηρέ-
τησης πελατών. Βιογραφικά στο e-mail: nflis@
medevien.com.

ΖΗΤΕITAI Υπάλληλος με γνώση κινητής τηλεφω-
νίας, διάθεση για εργασία και δυναμικός -ή στις 
πωλήσεις. Ευχέρεια στην επικοινωνία, για 6ωρη 
απασχόληση. Δίνεται ικανοποιητικό πακέτο απο-
δοχών, άριστο περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: vodafone@500001.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία τηλεπικοινωνιών αναζητά 
Εκπρόσωπους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης. 
Απόφοιτοι λυκείου και άνω, καλή γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Παρέχεται μισθός, ασφάλιση, μπόνους 
και μεταφορά προς και από στο χώρο εργασίας. 
E-mail: fani.zarkou@adecco.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες ημιαπασχόλησης για 
προώθηση εταιριών ηλεκ. ενέργειας - τηλεφωνίας 
- καρτών υγείας. Άμεση πρόσληψη, Αργυρούπολη. 
Μισθός - ΙΚΑ - bonus. Τηλ: 210 9639440, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-13:30.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για εσωτερικές - εξωτερι-
κές εργασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία. 
Βιογραφικα στο e-mail: liedahoxhaj@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική απασχόληση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία. Τηλ: 6939 791124.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται στην ανατολική Θεσσαλονίκη 
για στελέχωση 2 τμημάτων πρωινό-απογευματινό. 
Απαραίτητη προϋπόθεση άτομα μόνο με εμπειρία 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις και μόνο με πρόσλη-
ψη, 4ωρο 400€, 8ωρο 800€. Τηλ: 2315 515931, 
6986 565195.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες με εμπειρία στο τηλεμάρ-
κετινγκ ζητούνται. Προσφέρονται, μισθός, ΙΚΑ και 
μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: gdslask@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Τηλεφωνήτριες από μεγάλη 
εταιρία στο χώρο κινητής τηλεφωνίας. Τηλ: 6948 
891288.

CALL center ζητεί Team Leader με προϋπηρεσία, 
για συντονισμό και διαχείριση ομάδας τηλεφωνικών 
πωλήσεων σταθερής τηλεφωνίας. Παρέχονται μι-
σθός, ΙΚΑ. Ωράριο εργασίας 09:00-15:00. Ευχάριστο 
περιβάλλον, μετρό Κεραμεικός. Βιογραφικά στο 
e-mail: exelixis_callcenter@yahoo.gr.

ΟΜΙΛΟΣ Ιατρικός, ζητεί 2 άτομα για τηλεφωνικό 
κέντρο, θα προτιμηθούν κάτοχοι Ι.Χ., υψηλές απο-
δοχές, ασφάλιση. Τηλ: 210 3616682, 210 8617959.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία ζητούνται στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις για εργασία από το σπίτι απαραίτητες 
προϋποθέσεις να είστε κάτοχος Η/Υ και internet, 
τιμή 600€. Τηλ: 6933 115562.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Τηλεφωνήτριες με 
προϋπηρεσία, μισθός 480€ 6ωρο, ΙΚΑ, μπόνους. 
Προτιμούνται περιοχές Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Ζω-
γράφου, Παγκράτι, Νέος Κόσμος, Αθήνα (κέντρο). 
Τηλ: 6944 919577.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες για εξτρά εισόδημα ζητούνται 
από γραφείο στο κέντρο της Αθήνας για εργασία με 
ευέλικτο ωράριο. Δυνατότητα ταξιδίων. Πληρωμή 
κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 8213596.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από νεοσύστατο γραφείο με-
γάλης πολυεθνικής εταιρίας για στελέχωση των 
τμημάτων πώλησης - μάρκετινγκ - εσωτερικής 
υποστήριξης. Τηλ: 6973 910604.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από όμιλο σταθερής-
κινητής τηλεφωνίας για ενημέρωση των προγραμμάτων 
της. Πρωινή ή απογευματινή απασχόληση, σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη, ευχάριστο περιβάλλον. 
Τηλ: 211 8804305.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για στελέχωση 
νεοσύστατου τμήματος για ενημέρωση πελατολο-
γίου. Πρωινή ή απογευματινή εργασία, σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη, ευχάριστο περιβάλλον. 
Τηλ: 211 8804305.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τηλεφωνικού Κέντρου ζητούνται 
άμεσα για Προώθηση Σταθερής και Κινητής Τη-
λεφωνίας. Πρωινό ή απογευματινό ωράριο, σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη, ευχάριστο περιβάλλον. 
Τηλ: 211 8804305.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες έμπειρες, ζητούνται από 
εταιρία σταθερής τηλεφωνίας για 8ωρη, 4ωρη ερ-
γασία γραφείου. Μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8233116, 
210 6456304.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ τηλεπικοινωνιών ζητεί άτομα 
έμπειρα σε τηλεφωνικές πωλήσεις, για εργασία 
Γραφείου, υψηλές αποδοχές. Τηλ: 210 8233116, 
210 6456304.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για πρωινή εξωτερική 
εργασία με πληρωμή κάθε Παρασκευή. Ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: 210 8212972.

συνέχεια στη σελ. 26

Η εταιρεία AMCO ABEE είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρω-
μένων λύσεων αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας.

•Η εταιρεία ειδικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη: 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων για εταιρείες μέσων μαζικής μεταφοράς 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης επιβατών 
•Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης τεχνολογίας LED 
 
Η εταιρεία AMCO ABEE επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος: 

Ηλεκτρονικός Παραγωγής  
(Κωδ. Θέσης: ΗΠ_1/14)

Περιγραφή θέσης: Ο ενδιαφερόμενος θα συμμετέχει 
στην παραγωγική διαδικασία, τον ποιοτικό έλεγχο και την 
συντήρηση των ηλεκτρονικών προϊόντων της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ - ΑΕΙ (ηλεκτρονικής) 
•Καλή γνώση υπολογιστών 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας,  
οργάνωσης, ταξινόμησης και επίλυσης προβλημάτων 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών 
 
Επιθυμητή ανάλογη εργασιακή εμπειρία. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 

•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
 
Τόπος εργασίας: Αιγάλεω Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης: 
ΗΠ_1/14 μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
amco.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

Διαιτολόγος / Ιατρικός Επισκέπτης / Project Manager 
Κωδικός Θέσης (MRPM)

Η εταιρεία Medihub με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής, δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας με αναγνωρισμένα προϊόντα 
κλινικής διατροφής και αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη - Project Manager πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη 
για το τμήμα πωλήσεων.

O/H υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα: 
•Να είναι κάτοχος πτυχίου διαιτολόγου - διατροφολόγου. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση. 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Άριστη γνώση Η/Υ. 
•Δυναμική προσωπικότητα με επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό και μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγων προσόντων. 
•Για τις ανάγκες της εργασίας διατίθεται εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό. 
•Συνεχής εκπαίδευση & προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό θέσης, στο 
e-mail: info@medihub.gr ή στο fax: 210 6005110 ή στη διεύθυνση: Γούναρη 119, Τ.Κ. 16561, Γλυφάδα Αττικής. 
Θα δοθεί απάντηση σε όλους τους υποψηφίους που θα κληθούν για συνέντευξη. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Νέος - Νέα για το Τμήμα Πωλήσεων 
Εταιρία διεθνών μεταφορών - 
forwarding. 

•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο 
χώρο τουλάχιστον 3 ετών.  

Βιογραφικά στο e-mail:  
cv@navicon.gr

Καθαριστής - τρια Καταστήματος (ημιαπασχόληση,  
ορισμένου χρόνου) στη Νικήτη Χαλκιδικής

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι μόνο όταν και 
οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, τους οποίους θα προετοι-
μάσουμε με τον καλύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: Φροντίζετε για την καθαριότητα των χώρων πώλησης και των αποθηκών του καταστήματος, των 
κοινόχρηστων χώρων του προσωπικού, καθώς και για τον καθαρισμό του parking πελατών. Το ωράριο απασχόλησης 
είναι δύο ώρες την ημέρα, για πέντε ημέρες την εβδομάδα (συμπεριλαμβάνεται και Σάββατο).

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι σημαντικά για εμάς. Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και απο-
τελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες. Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Τι προσφέρουμε: Σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες και τα εργαλεία για την εργασία σας, ώστε να ενσω-
ματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας. Αμείβεστε με αξιόλογες αποδοχές και παροχές, με επιπρόσθετη ιδιωτική 
ιατρική ασφάλιση.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο του 
βιογραφικού σας στην online φόρμα της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας, μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/
xchg/SID-F06B4DD4-1495FC62/lidl_gr/hs.xsl/4193_39567.htm. Θα σας απαντήσουμε άμεσα για την παραλαβή του 
βιογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες περιοχές.

The company: Peoplecert is a global leader in certification of persons and professionals in globally recognized 
brands, such as ECDL, City & Guilds, ITIL®, PRINCE2®, Lean Six Sigma and others.

With a team of 100+ specialized staff and 1,000+ external associates, PEOPLECERT partners with leading organizations, 
delivering comprehensive solutions for a variety of global certifications in 20+ languages. Certification programs 
are offered through a variety of channels spanning from secure and flexible web based exam delivery solutions to 
physical testing through global training organizations and test centres in more than 10,000 locations worldwide. 
To date, PEOPLECERT has delivered 3,500,000 exams across 110 countries.

As an equal opportunity employer, we recognize that our strength lies in our people. Our culture is young, ambitious 
and challenging and we actively promote training, team spirit and knowledge sharing.

For more information, please visit the corporate website www.peoplecert.org or Greek product specific websites 
www.ecdl.gr and www.cityandguilds.gr

PEOPLECERT is seeking to expand its customer service team with young and enthusiastic professionals as:

International Customer Service Representatives / Multilingual 
Location: Athens, Ref. Code: (ICSRM)

Job type: Full-Time 

The role: You will join the customer service department of Peoplecert which supports a global network of partner 
organisations and professionals, 24/7 in 10 different languages. The department’s main goal is to provide information 
and customer advice as well as handle any enquiries that require product or service support. 

The customer service representative is responsible for resolving customers’ technical or product enquiries by handling 
inbound and outbound international calls. The service is provided through chat, phone or e-mails.

Candidate profile: 
•Excellent command of the English language (C2 level). Bilingual in English/Greek is preferred 
•Ability to communicate fluently in Italian, French or Dutch (native or C2 level certification) 
•University or equivalent degree 
•Availability to work on shifts on a rotating basis 
•A quick learner and able to multitask 
•Commitment to the job on a long-term basis 
•Strong interpersonal and communication skills, strong customer service attitude 
•Excellent IT Skills, ECDL core/expert certification will be considered an asset 
•Professional experience in a multinational customer service centre is desirable but not required

To apply for this position, in confidence, please send your resume via e-mail hr@peoplecert.org mentioning 
the reference code (ICSRM).

Workshop Foreman 
 (WF 04/14)

Role and key responsibilities: The job holder is responsible for the repair and maintenance of plant and equipment, 
delegation of work to a group of technicians, welders, machinists, etc.

Key requirements: 
•Certificate in internal combustion engines 
•Minimum 5 years’ experience in machinery maintenance and repairs, being in charge of a workshop team 
•Organizational skills 
•Good command of English language and technical English 
•Valid driving license 
 
Send your cv’s to the following link: http://www.skywalker.gr/showExternalForm.
aspx?width=720px&height=1000px&companyID=323&src=http%3a%2f%2farchirodonforms2.applymycv.
gr%2fsendCv.aspx%3FisDirect%3D1

Μία πολύ καλή ευκαιρία επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο απαιτητικό περιβάλλον των B2B Πωλήσεων Βι-
ομηχανικών προϊόντων.

•Είσαι νέος και επιθυμείς να κάνεις καριέρα στις πωλήσεις; 
•Σου αρέσει το οργανωμένο περιβάλλον και η μεθοδική εργασία; 
•Θέλεις να εργάζεσαι με στόχους και ικανοποιείσαι με την επιτυχία σου στην πώληση;  
Αν και εσύ μοιράζεσαι το πάθος μας για την επιτυχία των προϊόντων μας στην αγορά τότε η θέση του:

Υπεύθυνου Πωλήσεων
Μπορεί να είναι αυτό που σου ταιριάζει.  
Η εταιρεία & η θέση: 
•Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στον κλάδο της, με σταθερή και υγιή πορεία και διαθέτει σύγχρονη 
οργάνωση και συστήματα διοίκησης. 
•Ο υπεύθυνος πωλήσεων προωθεί και εξασφαλίζει την πώληση του συνόλου των προϊόντων της Domus  
εργαζόμενος με συγκεκριμένο σύστημα πωλήσεων.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής 
•ικανότητα επικοινωνίας 
•μεθοδικός, οργανωτικός  
•καλή γνώση Η/Υ και αγγλικής γλώσσας 
•δυνατότητα για επισκέψεις εκτός έδρας σε Ν. Ελλάδα 
•εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Η εταιρία προσφέρει: 
•ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus βασισμένο σε αποτελέσματα) 
•εταιρικό αυτοκίνητο 
•laptop, κινητό τηλέφωνο 
•ομαδική ιδιωτική ασφάλιση 
•συστηματική εκπαίδευση και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με κωδικό θέσης SALESb14 στο 
e-mail: dpersonnel@domus.gr. Όλες οι αιτήσεις είναι εμπιστευτικές. Θα ενημερωθούν τηλεφωνικά μόνον οι υποψήφιοι 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρείας. Κλειδαριές & Συστήματα Ασφαλείας, Θηβών 208 - 210, Αγ. Ι. 
Ρέντης, Τ.Κ. 182 33, website: www.domus.gr
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται άμεσα για προώθηση 
προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας και internet, 
ευέλικτο ωράριο, παρέχονται μισθός, ασφάλιση, 
κατά προτίμηση κάτοικοι Νίκαιας, Πειραιά, Περι-
στερίου, Αιγάλεω. E-mail: hr.sales.my@gmail.
com, τηλ: 215 5304072.

ΝΕΟΙ -ες προσλαμβάνονται άμεσα από γραφείο 
στο Πεδίον του Άρεως για προώθηση χαρτών και 
πρώτων βοηθειών. Πληρωμή κάθε Παρασκευή. 
Τηλ: 210 8213596.

ΑΤΟΜΑ εμφανίσιμα ζητούνται για promotion. 
Πρωινή ή απογευματινή απασχόληση. Τιμή 350€. 
Τηλ: 6939 001096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Πωλητής για κατάστημα με εξο-
πλισμούς κρεοπωλείων. Δίπλωμα β’ κατηγορίας. 
Τιμή 800€, συζητήσιμη. Τηλ: 2310 780846, ώρες 
επικοινωνίας 08:00-17:00.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ζητούνται για την καλοκαιρινή περίοδο και 
για full time εργασία. Τηλ: 6978 940758, what’s up.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, εμφανίσιμες για προωθήσεις 
προϊόντων σε αθλητικούς χώρους από διαφημιστική 
εταιρία. Τηλ: 210 6811565, ώρες επικοινωνίας 
12:00-14:00.

ΠΑΡΑ Α.Ε ζητούνται άτομα σοβαρά για την προώθηση 
είδους ευρύτατης κατανάλωσης και αμέσου ανάγκης 
αποδοχές ικανοποιητικές. Τηλ: 210 8238089, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-15:00.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται άτομα 
(models-b models) για promotion. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Τηλ: 210 583670.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα, models-b 
models για Promotion. Απασχόληση full - part 
time. Τηλ: 210 2583677.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί εμφανίσιμους νέ-
ους Επόπτες για σούπερ μάρκετ, 6ωρο πρόγραμμα 
Παρασκευή-Σάββατο, μισθός, ασφάλιση, κάτοχοι 
Ι.Χ. Τηλ: 210 9525311.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία, ζητεί έμπειρους Πωλητές, 
για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο, για την προώθηση 
επώνυμης σταθερής τηλεφωνίας, πρωινό ή απο-
γευματινό ωράριο, σταθερός μισθός, ασφάλιση 
συν μπόνους. Τηλ: 211 6001300.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από γραφείο στο Πεδίον του 
Άρεως για πρωινή εξωτερική εργασία με σκοπό 
την πώληση. Πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 
210 8212972.

ΑΤΟΜΟ ζητείται, μορφωμένη με ικανότητες επι-
κοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, δραστήρια ως 
Υπεύθυνη Προώθησης μοναδικού προγράμματος 
και προβολής επιχειρήσεων στο ίντερνετ. Ελκυστικό 
πακέτο αμοιβών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@ssinet.biz.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για προώθηση σε μεγάλη εταιρία 
καφέ. Μερική απασχόληση. Τηλ: 6940 857591.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για μόνιμη συνεργασία Πωλητές Ex-
Van με προϋπηρεσία στο ίδιο αντικείμενο ή στο 
merchandising καταστημάτων λιανικής πώλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για Promotion, marketing, από 
διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@idplusmedia.com.

EΤΑΙΡΙΑ βιολογικών προϊόντων ζητά Πωλητές 
ανά την Ελλάδα με εμπειρία, για την προώθηση 
βιολογικών χυμών, πρώτης κυκλοφορίας πανελ-
ληνίως. Αμοιβή με ποσοστό επί των πωλήσεων. 
E-mail: info@worldcapital.gr, τηλ: 211 4093230.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για Promotion εντύπων για 
ημιαπασχόληση. Τηλ: 213 0073549.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Προώθηση καλλυντικών. 
Τηλ: 210 7470601.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία αναζητά άτομα από το χώρο 
άθλησης για την ανάπτυξη και προώθηση ενός νέου 
project. Eυελιξία στο ωράριο - Εκπαίδευση. Τηλ: 
6941 591109.

ΚΕΝΤΡΟ αισθητικής, ζητεί άμεσα άτομα για προώθηση 
υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 9714800@
gmail.com, τηλ: 210 9714800.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για υπηρεσία προβολής και 
προώθησης στο web. Απαιτούνται επισκέψεις σε 
πελάτες και υποψήφιους πελάτες σε περιοχές βορείων 
και βορειοδυτικών προαστίων. Οδήγηση δικύκλου 
και ελεύθερο ωράριο. E-mail: hr@protean.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση ζητά Συνεργάτες για το 
τμήμα marketing προώθησης και ανάπτυξης. Πα-
νελλαδικά μεγάλες ευκαιρίες καριέρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: elpissavvopoulou@gmail.com, τηλ: 210 
9847870, 6956 021711, κα Σαββοπούλου Τίνα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα. Μερική και πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, 
τηλ: 6940 016008.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία διατροφής. Τηλ: 
6939 791124.

ΔΙΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα άτομα εμφανί-
σιμα - επικοινωνιακά, για προώθηση και γευστική 
δοκιμή προϊόντων σε καταστήματα σούπερ μάρκετ. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε προώθηση - πώληση. 
Τηλ: 210 2583656.

ΑΤΟΜΑ όλων των ηλικιών ζητούνται από διαφη-

μιστική εταιρία στο Πεδίον του Άρεως, για διανομή 
διαφημιστικού υλικού και προώθηση χαρτών. Τηλ: 
210 8213596.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων Επιχειρήσεων στη Θεσσα-
λονίκη ζητά νέες -ους για προωθητικές ενέργειες. 
Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε 
promotion καθώς και επικοινωνιακές ικανότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: apasxolisicv@gmail.com.

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ πανελλαδικώς ιδιωτικός ορ-
γανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας (Ι.Ο.Π.Υ.Υ.) 
αναζητεί Εξωτερικούς Ανεξάρτητους Συνεργάτες 
για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του 
οργανισμού. Βιογραφικά στο e-mail: cv@iopyy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για Γερμανική εταιρία που 
προωθεί επενδυτικές ράβδους χρυσού. Εισοδήματα 
μέχρι 3.000€. Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις! 
Βιογραφικά στο e-mail: lm.emgoldex@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστή στο χώρο αναζητά 2 Προωθητές 
Πωλήσεων για πωλήσεις σε βενζινάδικα, συνεργεία. 
Μισθός και ποσοστά. Προϋπηρεσία και γνώση Αγ-
γλικών επιθυμητά. Βιογραφικά στο e-mail: katsaris.
intertrade@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων στην Ελλάδα, ζητεί 
άτομα για ανεξάρτητη σταθερή και μόνιμη συνεργασία 
(όχι μισθωτούς), για προώθηση προϊόντων που 
αφορούν τομείς διατροφής-κοσμητολογίας, καθώς 
και προϊόντα αθλητικής διατροφής-καθημερινής 
χρήσης σε ιδιώτες-γυμναστήρια-φαρμακεία. Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Αντιπρόσωπος, κάτοχος δί-
κυκλου, δραστήριος για προώθηση πρωτοποριακού 
προϊόντος σε καταστήματα εστίασης (bar-cafe-
hotels-restorants). Μισθός-ασφάλεια-εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@healthandlifewf.gr, 
τηλ: 210 5053257, 210 5066489.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εξειδικευμένων προϊόντων υγιεινής 
διατροφής στο Π. Φάληρο, ζητά να καλύψει θέσεις 
για πρακτική άσκηση στον τομέα της πώλησης. Απα-
ραίτητα προσόντα: Απόφοιτος ΤΕΙ-ΑΕΙ, καλή γνώση 
Αγγλικών. E-mail: votanobaharadiko@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για ζαχαροπλαστείο στα Νότια 
Προάστια με εμπειρία στην εστίαση. Βιογραφικά 
στο e-mail: alexa.anastasiou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα ενδυμάτων 
στο Πόρτο Καρρά Χαλκιδικής. Γνώση Αγγλικής 
και Ρωσικής γλώσσας. Τηλ: 6986 063088.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομα για μίνι μάρκετ εντός ξενοδοχείου. 
Τηλ: 6977 619501.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για dvd - video club, 6ήμερη 
εργασία, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών. Μισθός, ασφάλι-
ση, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: nea_ergasia@
yahoo.com.

ΕΧΕΙΣ ΟΡΕΞΗ και ενθουσιασμό για εργασία στα 
καταστήματα Pennie; Αναζητούμε Πωλήτριες για το 
νέο κατάστημα στη Γλυφάδα. Μας ενδιαφέρουν τα 
εξής: προϋπηρεσία στην πώληση-επικοινωνιακός 
χαρακτήρας-ομαδικό πνεύμα-συνέπεια, Αγγλικά 
και Η/Υ. E-mail με φωτογραφία: hello@pennie.gr.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση τροφίμων ποτών 
στη Ζάκυνθο, ζητούνται για την καλοκαιρινή σαι-
ζόν, Πωλητές -τριες. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και εμπειρία. Μισθός και μπόνους, διαμονή. Τηλ: 
26950 45169, 26950 44039.

ΑΝΔΡΑΣ ή Γυναίκα ζητείται για Πωλητής σε τμήμα 
Αλλαντικών-Τυροκομικών-Κρεοπωλείο σε αλυσίδα 
super market στη Ζάκυνθο. Απαραίτητη προϋπόθεση 
προϋπηρεσία και εμπειρία και γνώση Αγγλικών. 
Μισθός ικανοποιητικός. Μόνιμη εργασία. Fax: 26950 
45169, τηλ: 26950 44039.

ΝΕΟΣ -α ζητείται για εργασία Πωλητή από αναψυκτή-
ριο-μπουγάτσα στην Καλαμαριά. Τηλ: 6944 890527, 
ώρες επικοινωνίας 9:00-14:00 και 18:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Υπεύθυνος Καταστήματος 
στην περιοχή της Ραφήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@bgb.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από περίπτερο στην Καλλιθέα 
για ρεπό. Τηλ: 6979 757081.

ΕΤΑΙΡΙΑ με αντικείμενο εργασιών διαφημιστικό 
δώρο-στυλό-αναπτήρες-μπουφάν, καπέλα-αθλητικά 
είδη κ.α, ζητεί Πωλητές για Αθήνα και υπόλοιπη 
Ελλάδα. Τηλ: 210 5758500, fax: 210 5758504.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Πωλητή -τρια, με δίπλωμα ΙΧ, για 
υλικά συνεργείων αυτοκινήτων. Μισθός, ασφάλιση. 
Τηλ: 210 9953066.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, 
επιθυμεί να προσλάβει Κρεοπώλη. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο fax: 22420 48734.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ανώνυμη εμπορική εταιρία άτομο 
για Ταμίας με βασική προϋπόθεση την άριστη χρήση 
του kefalaio της altec. Τηλ: 210 3222663, ώρες 
επικοινωνίας 8:00-10:00, εσ: 114.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής -τρια για ζαχαροπλαστείο 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: hrpm@outlook.com.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από την εταιρία παραγωγής 
και εμπορίας κατεψυγμένων αρτοσκευασμάτων και 

γλυκών, γλυκήρευστα για την Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: personel@glikireysta.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων ζητείται Πωλητής επίπλων 
γραφείου με απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο του 
επαγγελματικού επίπλου.Δίνεται αμοιβή και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: karfik@thegreenoffice.gr, 
fax: 210 8141357.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για internet cafe για το τμήμα support. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη σε cafe και γνώσεις Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: xalandri@inspot.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι - νέες για πρωινή ή και βραδι-
νή απασχόληση στους τομείς service και πώληση 
προϊόντων με αντίστοιχη εμπειρία στο κατάστημα 
Mia feta Feta bar Π.Μελά 14, Θεσσαλονίκη. E-mail: 
fetabar@miafetafetabar.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με μακρόχρονη εμπειρία στις 
πωλήσεις - εφαρμογή - ρυθμίσεις ακουστικών 
βαρηκοΐας, για να αναλάβει την θέση Υπεύθυνου 
στο κατάστημα Αττικής, μεγάλης αλυσίδας κατα-
στημάτων ακουστικών βαρηκοΐας. Βιογραφικά 
στο e-mail: akoustika_biografiko@hotmail.com.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ή Υπεύθυνoι Καταστημάτων ζη-
τούνται. Γνώση Αγγλικών και Η/Υ για κρέπα-τοστ 
24ωρο στο κέντρο. Τηλ: 6978 602961.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ι.Δελούδης ζητά Πωλήτρια Κουζίνας 
με προϋπηρεσία και σχεδιαστικές γνώσεις για το 
κατάστημά της στο Χαλάνδρι. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών, Autocad. Γνώση 3D θα ληφθεί υπόψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: deloudis@otenet.gr.

Η ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ακουστικά Βαρηκοΐας ζητάει 
Υπεύθυνο Καταστήματος Βορείων Προαστίων Ατ-
τικής. Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο 
ΑΕΙ, ΤΕΙ θετικών επιστημών, TOEFL. Βιογραφικά 
στο e-mail: andreas.dimopoulos@damplaid.gr.

ΝΕΑ ζητείται για ταμείο από εστιατόριο στο Πα-
σαλιμάνι. Τηλ: 210 4297476.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ ζητείται από κατάστημα στην Ελευσίνα. 
Τηλ: 6972 726774.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Axel ζητά Προσωπικό Πωλήσεων με 
προϋπηρεσία 2-6 έτη. Ομαδικό πνεύμα, επιμέλεια, 
τήρηση διαδικασιών, προσανατολισμός σε πωλήσεις. 
E-mail με φωτογραφία: hr@axelaccessories.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται με προμήθεια από εταιρία 
αλλαντικών για Θεσσαλία με έδρα Λάρισα ή Βόλο. 
Ποσοστά - bonus - έξοδα κίνησης. Βιογραφικά με 
e-mail: capostolou@rocketmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται με προμήθεια για Βόρεια 
Ελλάδα με έδρα Θεσσαλονίκη από εταιρία αλλαντικών. 
Ποσοστά - bonus - έξοδα κίνησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: capostolou@rocketmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για Υπεύθυνος Καταστήματος 
με διοικητική εμπειρία και άνεση στην επικοινωνία 
από μεγάλη εταιρία στη Βόρεια Ελλάδα. Άριστες 
συνθήκες και προοπτικές εργασίας, υψηλές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Κόπτης Τυροκομικών - Αλλαντι-
κών, ζητείται για κατάστημα market τροφίμων 
στα Βόρεια προάστια. Προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση απαραίτητη. Πλήρης απασχόληση, μισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8105008.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες για ένα σύγχρονο 
αρτοζαχαροπλαστείο στον Άλιμο με πολυετή εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Καταστημάτων για ένα σύγ-
χρονο αρτοζαχαροπλαστείο στον Άλιμο με πολυετή 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@
gmail.com.

ΑΤΟΜΟ έμπειρο, ζητείται από ψητοπωλείο στηρ  
Γλυφάδα για παραγγγελειοληψία και οργάνωση 
αποστολής παραγγελιών. Τηλ: 210 8942343.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ για το κατάστημα Pink Woman Νέας 
Σμύρνης ζητείται. Απαραίτητη 5 ετής προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: prossilia@
gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ πεπειραμένες, με γνώσεις ξένων 
γλωσσών, απαραίτητα Αγγλικά, ζητούνται από 
κατάστημα κοσμημάτων στη Σκιάθο. Ωράριο του-
ριστικών καταστημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
el-kant@hotmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για ταμείο στο Μαρούσι. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cantinaburgers@gmail.com, τηλ: 
210 6143232.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από κατάστημα 
συστημάτων μηχανογράφησης. Παρέχεται βασικός 
μισθός, ασφάλιση. Απαραίτητο προσόν, δίπλωμα 
για μηχανάκι και αυτοκίνητο. Περιοχή Πειραιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: kanetheo@gmail.com, 
τηλ: 6974 829009.

ΑΤΟΜΑ ευπαρουσίαστα με ταλέντο στις δημόσιες 
σχέσεις ζητούνται ως Yπεύθυνες Υποκαταστημάτων 
για το λεκανοπέδιο Αττικής, προοπτικές εξέλιξης σε 
διοικητικά στελέχη αναλόγως προσόντων. E-mail: 
georgioumanager@gmail.com, τηλ: 6934 003004.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, κατά προτίμηση με προϋπηρεσία, 
ζητείται για μερική καθημερινή απασχόληση σε 
περίπτερο. Τηλ: 6976 906846.

ΤΑΜΙΑΣ - Πωλήτρια πεπειραμένη, ζητείται από 
κεντρικό σούπερ μάρκετ Κολωνακίου. Περιβάλ-
λον ευχάριστο. Αποδοχές ικανοποιητικές. Τηλ: 
210 3646103.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ πεπειραμένες, με γνώσεις ξένων 
γλωσσών, απαραίτητα Αγγλικά, ζητούνται από 
κατάστημα τουριστικών ενδυμάτων. Ωράριο του-
ριστικών καταστημάτων. Περιοχή Πλάκα. Τηλ: 210 
3227354, 6958 658957.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από κατάστημα μπιζού. 
Παρέχεται βασικός μισθός, ασφάλιση. Περιοχή 
Κηφισιά. Βιογραφικά στο e-mail: cblath@otenet.
gr, τηλ: 210 2224155.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται για υποδήματα. 
Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 210 4174135.

ΑΤΟΜΟ που να μιλάει ξένες γλώσσες, ζητείται 
από εμπορικό κατάστημα στο Μοναστηράκι, ως 
Εμποροϋπάλληλος. Τηλ: 210 3220071.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ -η καταστήματος super market 
ζητείται σε κατάστημα στον Εύοσμο, σε ένα σύγχρονο 
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Τηλ: 
2310 601485.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια - Υπεύθυνος Μαναβικής ζητείται 
σε super market στον Εύοσμο, σε ένα σύγχρονο 
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ - Ταμίες ζητούνται για super market 
στον Εύοσμο, σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο πε-
ριβάλλον εργασίας. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για τα σημεία πώλησης 
MaxMara & DiL για άμεση πρόσληψη, με πάθος 
και γνώσεις για την γυναικεία μόδα. Καλή γνώση 
Αγγλικών ή πολύ καλή γνώση Ρώσικων. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@dil.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για τα καταστήματα MaxMara 
για άμεση πρόσληψη, με πάθος και γνώσεις για 
την γυναικεία μόδα, και όρεξη για δημιουργική 
εργασία. Καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@dil.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων στο χώρο των γυναικεί-
ων αξεσουάρ, επιθυμεί να καλύψει τη θέση της 
Πωλήτριας Καταστήματος για το κατάστημα του 
Περιστερίου. Απαραίτητη προϋπηρεσία. E-mail 
με φωτογραφία: sales@ginigroup.com, κωδ:p4.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για θέση Πωλητή σε μπουγατσο-
πωλείο στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Παλαιού 
Σταθμού. Βιογραφικά στο e-mail: info@tip-top.
gr, ώρες επικοινωνίας 22:00-06:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα παραδοσι-
ακών προϊόντων στην Αμοργό με εμπειρία στις 
πωλήσεις και πολύ καλή γνώση Αγγλικών και 
Γαλλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
georgia_n84@hotmail.com.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα 
κορυφαίων brands RTD, ποτών-αναψυκτικών ζητά 
Πωλητές για λιανική εντός Αθήνας με εμπειρία σε 
πωλήσεις νέων προϊόντων ή fmcg ή ποτών-ανα-
ψυκτικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@glenfild.
eu, τηλ: 210 6910370.

EXCLUSIVE distributor in Greece for RTD drinks 
& beverages is looking for Sales Executives for 
Athens area in small retail & HORECA channels. 
CVs: info@glenfild.eu, tel: 210 6910370.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Πωλητή κλάδου λιανικής, αποκλει-
στικός αντιπροσώπος ποτών-αναψυκτικών στην 
Ελλάδα. Απαραίτητη εμπειρία σε εταιρίες fmcg, 
αναψυκτικών-ποτών σε μικρή λιανική εντός 
Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: info@glenfild.
eu, τηλ: 210 6910370.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι -ες για στελέχωση προσωπικού σε 
internet cafe στην Αθήνα. Προϋπηρεσία επιθυμητή 
σε cafe και γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
xalandri@inspot.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια Καταστήματος Πληροφορικής 
ζητείται. Απαραίτητη εμπειρία πωλήσεων σε 
κατάστημα πληροφορικής τουλάχιστον 2 ετών. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@ep-mail.gr, “ΘΕΣΗ#74.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Καταστήματος Πληροφορικής ζητείται. 
Απαραίτητη ακριβώς αντίστοιχη εμπειρία, διαχεί-
ριση ομάδας, πελατών, προωθητικές ενέργειες. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@ep-mail.gr, “ΘΕΣΗ#71.

ΚΟΦΤΗΣ τυροκομικών - αλλαντικών ζητείται 
για κατάστημα (Market) τροφίμων στην περιοχή 
βορείων προαστίων. Προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση απαραίτητη. Πλήρης απασχόληση, μισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8105008.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια με μηχανάκι ζητείται από εταιρία 
τροφοδοσίας καταστημάτων. Τηλ: 6947 430400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα Vodafone. 
Μοναδική προϋπόθεση η όρεξη για δουλειά! Βιο-
γραφικά στο e-mail: vf221@vodafone.net.gr, τηλ: 
210 8679696.

ΖΗΤΟΥΝΤAI Πωλήτριες για αλυσίδα ζαχαροπλα-
στείων με εμπειρία στην εστίαση. Οι ενδιαφερόμενες 
μπορούν να στείλουν βιογραφικό. Βιογραφικά στο 
e-mail: alexa.anastasiou@gmail.com.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΑΛΥΣΙΔΑ εταιριών ζητεί Συνεργάτες για μόνιμη 
πρωινή ή απογευματινή εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr.sales.my@gmail.com, τηλ: 215 5304065.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Στρατολόγησης - Recruiting 
για άμεση συνεργασία (μερική ή κύρια απασχόλη-
ση). Προτιμούνται άτομα με εμπειρία στον κλάδο 
ασφαλειών στα κτηματομεσιτικά και στη διαχείριση 
ομάδας. Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.
gr, τηλ: 6943 702766.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητά 5 άτομα για 
ανεξάρτητη συνεργασία στην περιοχή της Αθήνας (πλ.
μαβίλη) για μερική - πλήρη απασχόληση, ευέλικτο 
ωράριο, προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 6973 910604.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από μεγάλο πολυεθνικό 
όμιλο προϊόντων διατροφής και ευεξίας, ταχεία 
ανάδειξη, καριέρα, μπόνους. Τηλ: 6973 910604.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία 
τροφίμων, για ανάπτυξη πελατολογίου εντός Ατ-
τικής. Ευέλικτο ωράριο, υψηλά εισοδήματα. Τηλ: 
6973 910604.

ΕΡΓΑΣΙΑ με ποσοστά και τεράστια προοπτική: 
ζητούνται άτομα σοβαρά, δυναμικά, συνεπή από 
διεθνή εμπορική εταιρία, καταξιωμένη στο χώρο 
υγείας-ευεξίας. Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά 
στο e-mail: .katsikarena@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραδοσιακών προϊόντων ζητά Συνερ-
γάτες που ασχολούνται με το χώρο του τροφίμου. 
Ικανοποιητικά ποσοστά, αποκλειστικότητα περιοχής. 
Τηλ: 6987 141151, 23721 10009.

ΜΕΓΑΛΗ πολυεθνική εταιρία αναζητά Υποψήφιους 
άτομα υπεύθυνα-σοβαρά με όνειρα για το μέλλον-
όρεξη για δουλειά και να δεσμεύονται και να έχουν 
άνεση στην επικοινωνία. Προσφέρεται η ευκαιρία 
μηνιαίων εσόδων. Τηλ: 6973 910604.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από μεγάλο πολυεθνικό 
όμιλο προϊόντων διατροφής και ευεξίας. Ταχεία 
ανάδειξη, καριέρα, μπόνους. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ δαπέδων στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί να 
προσλάβει Πωλητή με προϋπηρεσία στο χώρο των 
πωλήσεων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
parketa@hol.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ-τρια ζητείται Χονδρικής για την εταιρία 
beauty group. Στόχοι: δημιουργία και επέκταση 
πελατολογίου χονδρικής, εισχώρηση στην αγορά, 
εκτέλεση παραγγελιών χονδρικής. Εμπειρία στο 
χώρο πωλήσεων καλλυντικών-μανικιούρ-κομ-
μωτηρίου. Επισκέψεις σε κομμωτήρια-στούντιο 
νυχιών. E-mail: beautygroup@hotmail.gr.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα για 3ωρη - 5ωρη απα-
σχόληση για το εμπορικό και οργανωτικό τμήμα. 
Παρέχεται εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά 
στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΑΜΕΣΗ κάλυψη θέσεων για το τμήμα πωλήσεων, 
από εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Θα προτιμηθούν 
υποψήφιοι με καλές επικοινωνιακές ικανότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών οχημάτων ζητά Στέλεχος για 
την ανάπτυξη της αγοράς της Τουρκίας. Απαιτείται 
εμπειρία σε πωλήσεις και καλή γνώση Αγγλικής και 
Τουρκικής γλώσσας. Προσφέρεται πλήρες πακέτο. 
Βιογραφικά στο e-mail: account@kafounis.gr.

ATOMA υπεύθυνα για μόνιμη ανεξάρτητη απα-
σχόληση με πολυεθνική αρωματοποιίας και προ-
ϊόντων περιποίησης, ευέλικτο ωράριο, δωρεάν 
εκπαίδευση-υποστήριξη, αυξανόμενες οικονομικές 
απολαβές. Επιχείρηση από το χώρο σας χωρίς ρίσκο. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ υπεύθυνα ζητούνται για μόνιμη ανεξάρτητη 
απασχόληση με πολυεθνική, στο τμήμα πωλήσεων, 
με δυνατότητα καριέρας-υψηλών εισοδημάτων, 
δωρεάν εκπαίδευση, αυξανόμενες οικονομικές 
απολαβές. Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@
gmail.com.

ΑΜΕΣΑ θα προσληφθούν 5 άτομα, για υποστήριξη 
του νέου πελατολογίου της μεγαλύτερης εταιρίας 
ψυχαγωγίας και τηλεφωνίας. Προσφέρονται σταθερός 
μισθός - ΙΚΑ - πρίμ. Άνω Πατήσια. Βιογραφικά με 
κινητό τηλέφωνο στο e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΤO E-SHOP.gr ζητά Προϊστάμενο Πωλήσεων. 
Πτυχίο ΑΕΙ σε διοίκηση επιχειρήσεων, Marketing 
ή παρεμφερές αντικείμενο, γνώση Αγγλικών, ms 
office και προϋπηρεσία 3 έτη σε αντίστοιχη θέση 
απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@e-shop.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εξωτερικός Αντιπρόσωπος 
Πωλήσεων προϊόντων εταιρίας. Προσόντα η καλή 
γνώση Αγγλικών και ο χειρισμός Η/Υ. Εμπειρία 
και σπουδές προσμετρούνται. Βιογραφικά, μέχρι 
στις 20-6-2014, στο e-mail: cv@noveltygroup.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά έμπειρο Πωλητή για B2B 
πωλήσεις. Προϋπηρεσία στον χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών απαραίτητη. Αμοιβή 800€/μήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@shopjob.gr.

ΝΕΟΙ -ες για Συνεργασία με αναπτυσσόμενη εμπο-
ρική εταιρία. Όχι ντίλερ - πλασιέ. Βιογραφικά στο 
e-mail: triaspap35@gmail.com, τηλ: 6989 505594.

ΕΤΑΙΡΙΑ αθηναϊκή ζητεί Πωλητές με δυνατότητα 
επαγγελματικών ταξιδίων σε επαρχία και νησιά. 
Πρόσληψη άμεση, προσφέρεται μισθός - ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητεί άτομα για την ανάπτυξη του 
πελατολογίου με δυνατότητα ταξιδίων στην επαρχία 
και τα νησιά. Προσφέρεται μισθός - ποσοστά. Βιο-
γραφικά στο e-mail: job@galaxynet.gr.

συνέχεια στη σελ. 28

H Salt Water, εισαγωγική εταιρία εμπορίας επώνυμων ενδυμάτων, ζητά:

Πωλητή Χονδρικής Πώλησης
Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον χώρο  
του ενδύματος με πολύ καλή γνώση της αγοράς και του 
πελατολογίου της γυναικείας και ανδρικής ένδυσης 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση  
για προσφορά και γνώση 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτη-
τικό περιβάλλον εργασίας 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 

•Επιθυμητή ηλικία 25-35 ετών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Αγγλικών 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
saltwaterismini@gmail.com

 Outbound Call Center Agents (Part-time)
Η MANPOWER, εκ μέρους πολυεθνικής εταιρίας τηλεπι-
κοινωνιών, αναζητά:Outbound Call Center Agents για 
part-time απασχόληση (4ωρο - 6ωρη).

Περιγραφή θέσης εργασίας: Οι υποψήφιοι που θα στελε-
χώσει τη θέση, θα εργάζονται ως υπάλληλοι τηλεφωνικού 
κέντρου και θα είναι υπεύθυνοι για την τηλεφωνική επι-
κοινωνία με υποψήφιους αλλά και υπάρχοντες πελάτες 
με στόχο τη διερεύνηση αναγκών και τη στοχευμένη πα-
ρουσίαση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / ΙΕΚ 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και 
διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ σε περιβάλλον MS Office 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Διάθεση για εργασία 
•Συνέπεια και επαγγελματισμός  
Επιθυμητά προσόντα: 

•Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Ανάλογη εμπειρία σε πωλήσεις ή/και τηλεφωνικές 
πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία σε θέση που αφορούσε επίτευξη στόχων  
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός με σύμβαση εργασίας, ανεξαρτήτως 
πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα, δώρα / επιδόματα  
και αναγνώριση προϋπηρεσίας 
•Επιπρόσθετα μπόνους, αναλόγως επίτευξης  
στοχοθεσίας 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση από καταρτισμένα  
και έμπειρα στελέχη 
•Σύγχρονο και επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον

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

Τίτλος: Η εταιρία πληροφορικής WEXGroup ζητάει Προγραμματιστή/ρια για Mobile Application Development (iOS 
and Android developer).

Περιγραφή: 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Java, Xcode, Objective-C, Android SDK, MySQL, JSON, XML, ΡΗΡ 
•Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη εφαρμογών iOS και Android 
•Τουλάχιστον μία δημοσιευμένη εφαρμογή για κάθε platform 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας   
Επιθυμητά προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής ή σχετικού αντικειμένου 
•Γνώσεις και εμπειρία σε: Location- Based Services, Ruby on Rails, CSS

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν απαραιτήτως δείγμα των εφαρμογών τους καθώς και βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: hr@wexgroup.com

H LEVER A.E., εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναζητά για την στελέχωση των 
γραφείων της στη Θεσσαλονίκη:

Σύμβουλο Δημοσίου Τομέα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ πολυτεχνικής ή οικονομικής σχολής 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•5ετής επαγγελματική εμπειρία 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ειδικές γνώσεις σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, κανονιστικών και οργανωτικών πλαισίων του δημοσίου τομέα 
•Επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση έργων ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
•Εμπειρία στην σύνταξη στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων ΟΤΑ και δημόσιων οργανισμών 
•Εμπειρία στην προετοιμασία και υποβολή φακέλων προσφορών σε διαγωνισμούς 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό σε περιφερειακή ανάπτυξη, δημόσια διοίκηση, ευρωπαϊκή πολιτική 
•Γνώση αγγλικών 
•Πτυχίο ECDL 
•Γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@lever.gr. Κωδικός αγγελίας: ΔΤ/2705.

Από μεγάλη πολυεθνική εταιρία ζητείται στέλεχος πλη-
ροφορικής με πολύ καλή γνώση γλώσσας προγραμματι-
σμού Delphi ή web development (html5, css, javascript). 
Επιθυμητή γνώση σε RDBMS συστήματα (Oracle, Firebird, 
Paradox, c#) και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
Ηλικία έως 35 ετών και εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις.

Προσφέρουμε: 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Επιπλέον ομαδική ασφάλιση 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
Αποστείλατε βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
cvhbsales@gmail.com. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Μεγάλη Πολυεθνική Εταιρία - Στέλεχος Πληροφορικής

The candidates need to fulfill the below mentioned 
criteria: 
•At least 5 years experience at the same position 
•Knowledge of English at C2 level & accuracy when 
translating official documents 
•Studies at a National Institute either in Greece  
or in United Kingdom 
•Other foreign languages will be taken into account 
•Communicative, pleasant personality 
•Excellent organizational skills 
•Excellent interpersonal skills with the team members 
of all hierarchical levels 
•Certified, excellent use of MS office  

(word, excel, powerpoint) 
•Agenda & mailing handling 
•Customers/ cooperators/ providers reception 
•Well adapted with social media 
•Team work spirit & hard working 
•Excellent use of formal written language in business 
letters, presentations  
The company offers a competitive remuneration 
package & excellent working environment.  
Those interested may send their resumes with  
a recent photo attached to the following e-mail 
address: giakeir@gmail.com

Administrator 

Would you like to help so as to create a better way for life?
Sealed Air is the new global leader who creates a world that feels, tastes and works better. In 2013, the Company 
generated revenue of approximately $7.7 billion by helping our customers achieve their sustainability goals in the 
face of today’s biggest social and environmental challenges. Our portfolio of widely recognized brands, including 
Cryovac® brand food packaging solutions, Bubble Wrap® brand cushioning and Diversey™ cleaning and hygiene 
solutions, ensures a safer and less wasteful food supply chain, protects valuable goods shipped around the world, and 
improves health through clean environments. Sealed Air has approximately 25,000 employees who serve customers 
in 175 countries. For more than half a century, the Cryovac® brand food packaging business has been developing 
technologies to keep food fresh, better tasting and more accessible. Our packaging technologies can be found across 
shopping aisles and in foodservice kitchens around the globe. 

Sealed Air SEE LTD in Greece seeks for talented, passionate employees to join our food & beverage business unit:

Sales Representative, Food Packaging 
 Reporting to: district sales manager - South East Europe 
 
Main responsibilities: 
•Pursue sales leads by visiting existing and new customers, identify customer needs and suggest appropriate 
solutions 
•Negotiate prices with customers following company’s guidelines 
•Follow up on proper implementation of account contracts by monitoring data and generating reports 
•Conclude sales orders to meet sales targets while ensuring agreed payment terms with customers are met 
•Build positive relationships that will generate cross-selling and repeat business 
•Monitor and report competitor activity 
•Prioritize and schedule own activities in order to meet the established sales targets 
•Communicate effectively with company’s departments in order to achieve customer satisfaction 
 
The ideal candidate’s: 
Skills and abilities: 
•3-5 previous experience in sales, selling experience in packaging materials and systems is considered a plus 
•Self motivated and results oriented with excellent ability to organize, plan and implement own work 
•Perseverance & energy to achieve objectives 
•Excellent presentation, communication and negotiation skills 
•Proven ability to deal effectively with all levels of customer contacts 
•Ability to travel and stay away from home 
 
Educational background: 
•Graduate, food technology or equivalent studies is considered a plus 
•Excellent command of English 
•Excellent use of Excel, Word, Power Point 
•Clean driving licence 
 
We offer: 
•A competitive compensation package including of a fixed salary; bonuses upon meeting sales & accounts 
receivables targets 
•Company car, laptop, mobile phone, travel expenses 
•Multiple opportunities for on-line and classroom training and development 
•Work in a multinational environment with opportunities to advance your professional career inside and outside 
the country

If you believe the position matches your skills and expectations send your CV in English by e-mail to: kleopatra.kassara@
sealedair.com with job code: FREP0514-SKY. Please visit our sites to learn more about us: www.Sealedair.com

Η ELVIAL SA, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρεία στον κλάδο της διέλασης αλουμινίου αναζητά συνεργάτη 
για το τμήμα της:

Διοίκησης Παραγωγής 
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
•Χημικός ή χημικός μηχανικός ΑΕΙ 
•5ετή εμπειρία στην διοίκηση παραγωγής 
•Γνώση Αγγλικών. Η γνώση της Γερμανικής είναι  
πρόσθετο προσόν 
 
Απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα: 
•Ικανότητα διοίκησης & οργάνωσης τμημάτων  
παραγωγής 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και project managing 
•Επαγγελματισμός , αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και 

δέσμευση για το αποτέλεσμα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, σε ένα δυναμικά 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
στην παρακάτω διεύθυνση. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε» Ν. Σάντα 
Κιλκίς ΤΚ 61100. Υπόψη κας Θεοχαροπούλου Κατερίνας 
ή e-mail: hr@elvial.gr

Marketing Executive
Εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων και εκ-
δηλώσεων επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος για το τμήμα 
marketing με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και προσόντα:

•Πτυχίο marketing (ανώτερης ή ανώτατης  
εκπαίδευσης). 
•Ηλικία έως 30 ετών. Απαιτείται εργασιακή εμπειρία 
τουλάχιστον 3-4 ετών σε παρόμοια θέση. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 

•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
•Προσωπικότητα με δυναμισμό, ακεραιότητα  
και φιλοδοξίες για εξέλιξη και καριέρα. 
 
Θα εκτιμηθούν γνώσεις: 
•Digital marketing. 
•Συγγραφής κειμένων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: careers@rota.gr. Στο 
θέμα παρακαλούμε να αναγράφεται ο κωδικός θέσης: 
ΜAΕΧ2014 και το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου.
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ΕΠΩΝΥΜΟ Γραφείο γνωριμιών - συνοικεσίων 
ζητεί άτομο. Ευπαρουσίαστη χωρίς υποχρεώσεις, 
άριστη γνώση Η/Υ, άνεση επικοινωνίας-υπεύθυ-
νη-οργανωτική, ικανότητα ανάπτυξης επιχείρησης. 
Μισθός-μπόνους, πλήρης ή μερική απασχόληση. 
Τηλ: 210 6041805, 6946 004540.

ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητείται Πωλητής-τρια 
χονδρικής για προϊόντα κινητής και σταθερής τη-
λεφωνίας. Δυνατότητα ταξιδιών. Μισθός-bonus- 
κινητό-αυτοκίνητο και μηχανάκι. Προϋπηρεσία στο 
είδος επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
volte-tel.gr, fax: 2310 762834.

ΑΤΟΜΑ υπεύθυνα ζητούνται για το τμήμα πωλή-
σεων πολυεθνικής, όχι ντίλερ-πλασιέ. Ανεξάρτητη 
σχέση εργασίας, ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα κα-
ριέρας-υψηλών εισοδημάτων-δωρεάν εκπαίδευση, 
εργασία από το χώρο σας. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Συνεργασία ως Επικεφαλείς 
στους τομείς ανάπτυξης-οργάνωσης-στελέχωσης. 
Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@
yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για διά-
φορα τμήματα, μερική απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΝΕΟΙ-ες με εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων 
ζητούνται από γραφείο στο κέντρο της Αθήνας για 
καθημερινή πρωινή εργασία με πληρωμή κάθε Πα-
ρασκευή. Τηλ: 6944 668804.

ΝΕΟΙ-ες ζητούνται για άμεση συνεργασία με εμπο-
ρική εταιρία. Παρέχεται εκπαίδευση-άμεσο ξεκίνημα. 
Βιογραφικά στο e-mail: vibkariera@gmail.com, τηλ: 
6979 995880.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Στελέχη για πλήρη απασχόλη-
ση με εμπορική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
.vibkariera@gmail.com, τηλ: 6946 567109.

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται άμεσα για συνεργασία με 
εμπορική εταιρία (όχι ντίλερ-πλασιέ). Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: trias_pap@
hotmail.com, τηλ: 6989 505594.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία με εμπορική 
πολυεθνική εταιρία. Άμεσο ξεκίνημα, μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6946 567109.

E-COMMERCE, B2B Sales-Social Networks 
Marketeer, B2B Marketing and Sales in Greece 
and abroad. CVs: arisblrd@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ 2 ζητεί πολυεθνική εταιρία με ευχέρεια 
στην επικοινωνία, εμπειρία σε πωλήσεις επιθυμη-
τή. Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών, 
συνεχείς εκπαίδευση δυνατότητα επαγγελματικής 
εξέλιξης. Τηλ: 6973 910604.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα την Πλατεία Μαβίλη ζητεί 
3 άτομα με προϋπηρεσία στον εμπορικό χώρο για 
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Άμεση συ-
νεργασία - υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ άμεσα, ζητούνται για συνεργασία με εμπορική 
εταιρία, για στελέχωση εμπορικού τμήματος. Συνε-
χής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές, μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται, υπεύθυνα για ανεξάρτητη μόνιμη 
συνεργασία με πολυεθνική, ανάπτυξη-διαχείριση 
πελατολογίου και recruiting, δωρεάν εκπαίδευση, 
αυξανόμενες οικονομικές απολαβές, ευέλικτο ωρά-
ριο, άριστες συνθήκες συνεργασίας, δυνατότητα 
καριέρας-υψηλών εισοδημάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εμπορική εταιρία ζητά άτο-
μα για ημιπαπασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
triaspap35@gmail.com, τηλ: 6979 995880.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Εξωτερικό Πωλητή για 
B2B πωλήσεις στην Αθήνα. Απαραίτητη η προϋπη-
ρεσία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών/b2b sales. 
Παρέχεται σταθερή αμοιβή 800€/μήνα και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@shopjob.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά 5 άτομα για στελέχωση 
τμημάτων. Ευέλικτο ωράριο. Βασικές γνώσεις Η/Υ 
επιθυμητές. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.
com, τηλ: 6986 212664.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Πωλήσεων ζητείται για μεγάλη φαρ-
μακαποθήκη στο Νομό Αττικής. Βασικός μισθός, 
πριμ και αυτοκίνητο. Τηλ: 6906 242404.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται άμεσα από γραφείο εμπορικής 
επιχείρησης για κάλυψη 4 θέσεων στα τμήματα της. 
Δυνατότητα μερικής απασχόλησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία από εμπορική εταιρία. 
Τηλ: 6939 791124.

ΑΜΕΣΗ κάλυψη θέσεων για το τμήμα πωλήσεων, 
από εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Θα προτιμηθούν 
υποψήφιοι με καλές επικοινωνιακές ικανότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Στέλεχος Πωλήσεων για το δίκτυό της στην Ελληνική 
αγορά. Απαραίτητη ευχέρεια ταξιδίων. Προσφέρο-
νται ικανοποιητικές αποδοχές, εταιρικό αυτοκίνητο. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs.medida@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτομα για στελέχωση 
νέων τμημάτων. Απαραίτητες γνώσεις internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία ως Επικεφαλείς 
στους τομείς ανάπτυξης, οργάνωσης και στελέχωσης. 
Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@
yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανεξάρτητοι υπεύθυνοι για αναζήτηση 
ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξη-διαχείριση 
πελατολογίου πολυεθνικής δικτυακού marketing. 
Εργασία από το χώρο σας, ελαστικό ωράριο, δυνα-
τότητα καριέρας-υψηλών εισοδημάτων, δωρεάν 
εκπαίδευση. E-mail: ioannav77@hotmail.gr.

Η MEDIDA Keramiki με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά 
Πωλητή για την εξυπηρέτηση του εκτός έδρας δικτύου 
της. Απαραίτητη η ευχέρεια ταξιδίων. Προσφέρονται 
μισθός, bonus, εταιρικό αυτοκίνητο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@medida.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ τυροκομικών προϊόντων αναζητεί Στέ-
λεχος Πωλήσεων με έδρα την Αττική. Αποδεδειγ-
μένη προϋπηρεσία στις πωλήσεις στον χώρο του 
τυροκομικού ή αλλαντικού. Βιογραφικά στο e-mail: 
salesrep2014@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εμπορική εταιρία για τη 
κάλυψη θέσεων στο τμήμα εξωτερικής πώλησης 
με δυνατότητα αποδοχής χρηματικής αμοιβής και 
από τις μέρες εκπαίδευσης. Βασικός μισθός, bonus 
και πρόσληψη. Τηλ: 2310 234733.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Εμπορικού Τμήματος της 
εταιρίας τηλεοπτικών παραγωγών studio sigma. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις συνεργασίας, άνεση 
στην επικοινωνία και μεγάλη ευχέρεια λόγου. 
Τηλ: 210 8653549.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Account Managers από την ARC AE, 
με Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (κατά προτίμηση Οικονομίας-
Διοίκησης-Μηχανικών), προϋπηρεσία σε θέσεις 
πωλήσεων ή εξυπηρέτησης πελατών. Πιστοποι-
ημένη γνώση χειρισμού Η/Υ και Αγγλικής. E-mail: 
.info@arc-sa.gr.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για μερική απασχόληση. Βασική προϋπόθεση ερ-
γατικότητα. Τηλ: 6936 645429.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα για εξυπηρέτηση και ανά-
πτυξη πελατολογίου. Ευχάριστες συνθήκες εργασίας, 
όχι τηλεμάρκετινγκ. Καλέστε για ραντεβού. Τηλ: 
6936 645429, ώρες επικοινωνίας 10:00-21:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων με έδρα Αχαρνές, ζητεί Πωλητή 
για ανάπτυξη πελατολογίου, με δικό του μεταφο-
ρικό μέσο. Παρέχονται ασφάλιση, ποσοστά. Τηλ: 
6947 934068.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Ντίλερ για πωλήσεις, μεγάλα κέρδη. 
Τηλ: 210 5154452, 6978 160275.

Η INTELLIGENT Media, η μεγαλύτερη εταιρία 
ψηφιακής σήμανσης στο χώρο της υγείας, ζητά 
Υπεύθυνο Πωλήσεων. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε πωλήσεις. Προσφέρεται σταθερός μισθός και 
ποσοστά επί των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
careers@intelligentmedia.gr.

ΑΤΟΜΑ για ανάπτυξη και διαχείριση πελατολο-
γίου πολυεθνικής, δωρεάν εκπαίδευση, ελαστικό 
ωράριο εργασίας, δυνατότητα καριέρας-υψηλών 
εισοδημάτων, αμοιβές με ποσοστά, μερική-πλήρης 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@
gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ προκατασκευής ζητάει Μηχανικό 
Πωλήσεων με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, 
γνώσεις πολύ καλά Αγγλικά, H/Y, πτυχίο ΤΕΙ ΑΕΙ. 
Επικοινωνιακό άτομο. Βιογραφικά στο e-mail: 
administration@glassart.gr.

ACCOUNT Director με 10ετή εμπειρία. Άτομο δημι-
ουργικό, μεθοδικό με καλή οργάνωση και ομαδικό-
τητα και άριστα Αγγλικά, ως Επικεφαλής του Client 
Service με πολυεθνικούς πελάτες. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs.emcb@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτομα για στελέχωση 
νέων τμημάτων. Απαραίτητες γνώσεις internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 6986 212664.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση ξενοδοχείων 3* 
στην Αθήνα, ζητεί Στέλεχος με εμπειρία-γνώση 
της αγοράς Αθήνας και εξοικείωση με διεθνή συ-
στήματα κρατήσεων για συνεργασία σε κρατήσεις, 
πωλήσεις και marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
athensbestwestern@gm?ail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Πωλητή με προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. 
Αμοιβή 800€/μήνα συν bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@shopjob.gr.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΑΤΟΜΑ δυναμικά ζητούνται για δημιουργία δικτύων 
μάρκετινγκ προϊόντων υγείας-διατροφής και ευε-
ξίας, άμεση δημιουργία εισοδήματος, εκπαίδευση, 
διαρκής υποστήριξη, επίσης internet-πωλήσεις. 
Τηλ: 6973 910604.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο υγείας, ζητού-
νται Β2Β Πωλητές για εξυπηρέτηση πελατολογίου 
της εταιρίας. Παροχές: Μισθός, bonus, προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: info@amci.gr, 
τηλ: 210 4082557.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές στον ιατρικό (και όχι μόνο) 
κλάδο για προώθηση υπηρεσιών γραμματειακής 
υποστήριξης. Ικανοποιητικά ποστοστά και προοπτικές 

εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: info@beeasy.
eu, τηλ: 2311 242095.

ΕΤΑΙΡΙΑ οδοντιατρικών ειδών ζητεί Ελεύθερο 
Συνεργάτη - Ιατρικό Επισκέπτη για προώθηση 
προϊόντων και ενημέρωση οδοντιάτρων, περιο-
χή Αθήνα - Θεσσαλονίκη, μισθός συν μπόνους. 
Βιογραφικά στο e-mail: dentopol@otenet.gr, τηλ: 
211 4079041.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πείρα στα ιατρικά αναλώσιμα 
ως Ιατρικός Επισκέπτης. Για τον νομό Ευβοίας και 
Βοιωτίας. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Η επιχείρηση 
έχει έδρα Χαλκίδα. Τηλ: 22210 23347.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Ιατρικός Επισκέπτης για πώ-
ληση ιατρικών αναλώσιμων. Έτοιμο πελατολόγιο 
στη Χαλκίδα. Απαραίτητο Ι.Χ. Τηλ: 22210 23347.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ιατρικών ειδών ζητά Πωλητή έμπειρο 
στα αναλώσιμα ιατρείων με έδρα Χαλκίδα. Απαραίτητο 
μεταφορικό μέσο. Τηλ: 22210 23347.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από εμπορική επιχείρηση για επι-
σκέψεις σε ιατρεία και ενημέρωση προϊόντων (όχι 
πωλήσεις ποσοστά). 8ωρο, μισθός 500€, ασφάλεια. 
Τηλ: 210 7486900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία στο χώρο του 
φαρμακείου από εταιρία με παραφαρμακευτικά 
προϊόντα και χώρο ευθύνης τη Βόρεια Ελλάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: .topfarm@otenet.gr.

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία παραφαρμακευτικών 
προϊόντων ζητούνται Τοπικοί Αντιπρόσωποι για 
τους νομούς: Μεσσηνίας, Ηλείας, Αχαΐας, Κορινθί-
ας, Αρκαδίας, Αργολίδας Φθιωτίδας, Μαγνησίας, 
Ευβοίας Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας. Fax: 210 
2388509.

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία παραφαρμακευτικών 
προϊόντων ζητούνται Πωλητές με εμπειρία για τη 
στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 
έτη. Fax: 210 2388509.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στην Κηφισιά, ζητεί Φαρμακοποιό, 
με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: pharmacy.kifisia@gmail.com.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Φαρμακοποιός με άδεια. αναζητεί 
εργασία σε φαρμακείο σε περιοχές Αθήνα, Πάτρα, 
Αγρίνιο, Λευκάδα. Τηλ: 6949 157027.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ -τριες με εμπειρία στη χρήση θαλά-
μων υπερβαρικού οξυγόνου, ζητούνται για εργασία 
στο Κατάρ. Απαιτείται γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
Μισθός αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: com.recruitersqatar@gmail.com, τηλ: 
210 5242485.

ΣΥΝΟΔΟΙ ασθενοφόρων με πενταετή εμπειρία ζη-
τούνται για εργασία στο Κατάρ. Απαιτείται γνώση 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: com.
recruitersqatar@gmail.com, τηλ: 210 5242485.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-τριες όλων των ειδικοτήτων με 
πενταετή εμπειρία ζητούνται για εργασία στο Κατάρ. 
Απαιτείται γνώση Αγγλικής γλώσσας. Μισθός ανα-
λόγως προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: com.
recruitersqatar@gmail.com, τηλ: 210 5242485.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ με νοσοκομειακή εμπειρία στα επεί-
γοντα περιστατικά ζητείται για εργασία στο Κατάρ. 
Απαιτείται γνώση Αγγλικής γλώσσας. Μισθός ανα-
λόγως προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: com.
recruitersqatar@gmail.com, τηλ: 210 5242485.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δερματολόγος (εμπειρία σε χρήση laser) 
για εργασία στο Κατάρ. Απαιτείται γνώση Αγγλικής 
γλώσσας. Μισθός αναλόγως προσόντων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: com.recruitersqatar@gmail.com, 
τηλ: 210 5242485.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός με εμπειρία για φαρμακείο 
στο Κολωνάκι. Τηλ: 6946 935275.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ και εμφανίσιμες με γνώ-
σεις μασάζ, ζητούνται για εξωτερική συνεργασία 
με ελεύθερο ωράριο. Βιογραφικά με έγχρωμη 
φωτογραφία στο e-mail: arispapa32@yahoo.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχικής 
υγείας ζητά Ψυχίατρο πλήρους απασχόλησης για 
την εφαρμογή πρωτοποριακής μεθόδου αντιμε-
τώπισης της κατάθλιψης. Βιογραφικά στο e-mail: 
tsagaraki@psychotherapist.gr, τηλ: 210 5786275, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00, κα Τσαγκαράκη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μαίες για εργασία στην Αγγλία. 
Αγγλική γλώσσα καλά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΤΟ ΙΑΣΩ General, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των 
τακτικών εξωτερικών ιατρείων, ζητεί τη συνεργασία 
ενός Ιατρού ειδικότητας Χειρουργού. Άριστο περι-
βάλλον εργασίας σε μία σύγχρονη ιδιωτική Κλινική. 
Βιογραφικά στο e-mail: hriasogeneral@iaso.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ -τρια Δ.Ε. ζητείται από μονάδα 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Πεντέλη, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: penteli@
apapsy.gr, τηλ: 210 6133915.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ έμπειροι ζητούνται από το 
Παιδαγωγικό Κέντρο, επιθυμητή η εξειδίκευση στον 
αυτισμό. Ικανοποιητικές αποδοχές. Καθημερινές 
απογευματινό ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paidagogiko.gr, τηλ: 6944 746530, ώρες 

επικοινωνίας 11:00-13:00.

ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣ -τρια ζητείται για ιατρείο αισθητικού 
βελονισμού, περιοχή Γλυφάδα. Τηλ: 6944 578473.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ζητούνται για πλήρη ή μερική 
απασχόληση σε νεοσύστατο οδοντιατρικό κέντρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: margpana@yahoo.gr, τηλ: 
210 7789787, 6980 669264.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ με εμπειρία σε στειρώσεις ζητείται 
για πλήρη ή μερική απασχόληση. Τηλ: 210 6020202.

ΚΕΝΤΡΟ Αισθητικής στο Σύνταγμα, ζητεί Ιατρούς 
στην αναμονή ειδικότητας. Τηλ: 210 3211142.

ΙΑΤΡΟΙ Παθολόγοι - Πνευμονολόγοι - Ακτινολόγοι 
(εκτέλεση υπερήχων) συμβεβλημένοι με ΕΟΠΥΥ και 
μη συμβεβλημένοι ζητούνται. Τηλ: 6981 210798, 
ώρες επικοινωνίας 08:00-19:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια με εμπειρία στις 
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, για απογευ-
ματινή απασχόληση σε κέντρο στο Χαλάνδρι. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@iliahtida-therapy.
gr, τηλ: 210 6893610.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Νοσηλευτές για εργασία στην 
Αγγλία. Παρέχεται εκπαίδευση, Αγγλική γλώσσα 
απαραίτητη, αεροπορικό εισιτήριο δωρεάν, δί-
πλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές για εργασία σε όλες τις 
ειδικότητες. Άμεση πρόσληψη, γνώσεις Αγγλικής 
ή Γερμανικής γλώσσας αντίστοιχα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spn-consultants.com.

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται από παιδική κατασκήνωση στην 
Κάριανη Καβάλας έως 05/09/2014. Βιογραφικά στο 
fax: 2310 267142, e-mail: info@alexandracamp.
gr, τηλ: 2310 267805.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στη Θεσσαλονίκη αναζητεί 
Δικηγόρο με 2-3 έτη εμπειρίας σε έρευνες. Πλήρης 
απασχόληση. Αρμοδιότητες: διενέργεια ερευνών 
και υποθέσεων Ν.3869/10. Απαραίτητη κατοχή 
διπλώματος οδήγησης και οχήματος ΙΧ. E-mail: 
penypapadim@hotmail.com, τηλ: 2310 542536.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ μέλος δικηγορικού συλλόγου Κατερίνης 
Πιερίας, με πνευματικά - πολιτιστικά ενδιαφέροντα, 
για προώθηση υπόθεση αναγνώρισης σύστασης 
νέου πολιτιστικού συλλόγου, με έδρα Κατερίνη 
και ανάληψη αστικών ποινικών υποθέσεων του 
συλλόγου. E-mail: sfs.pieriass@gmail.com, τηλ: 
6986 648515.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και Συμβολαιογράφος με καταγωγή 
από νομό Αργολίδας και πνευματικά - πολιτιστικά 
ενδιαφέροντα ζητείται για ανάληψη αστικών και 
ποινικών υποθέσεων, μη κυβερνητικού-μη κερ-
δοσκοπικού κοινωφελούς οργανισμού με έδρα 
Επίδαυρος. E-mail: epidaurustheatrefriends@
gmail.com, τηλ: 6986 648515.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται με 5ετή+ εμπειρία και διασυν-
δέσεις σε αγοραπωλησίες χρήματος διεθνώς στην 
πρωτογενή-δευτερογενή αγορά, MTN’s-BG’s-LC’s-, 
hedge funds κλπ. Επιθυμητοί Δικηγόροι τραπεζών. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: jobslinks1@
gmail.com, θέση: LAW-TRAD-sk.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο για 
νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερο, 8ωρo, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail αναγράφοντας «Υπάλληλος 
Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών»: 
human.resources.ath@gmail.com.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΔΑΣΚΑΛΑ κλασικού μπαλέτου, σύγχρονου χορού, 
μουσικοκινητικής αγωγής, hip hop, για μόνιμη 4ωρη 
συνεργασία σε σχολή χορού στην Αρτέμιδα Ανα-
τολικής Αττικής. Τηλ: 6945 205000.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ Αρειμάνιο® ζητά Καθηγη-
τές Μαθηματικών για διδασκαλία, στην περιοχή 
του Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: contact@
areimanio.gr.

ΔΑΣΚΑΛΑ Μπαλλέτου-Φοιτήτρια επαγγελματι-
κού ζητείται, για μαθήματα κατ’ οίκον κλασσικού 
χορού, σε ενήλικη, 4χρόνια εμπειρία στο κλασσικό, 
λίγο πουέντ, να είναι σοβαρή-υπεύθυνη-άριστη, 
τεχνική γνώση-μεταδοτικότητα, επιθυμία μακρο-
χρόνιας συνεργασίας, Καλλιθέα. E-mail: elenisrc@
windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών, άριστη κατοχή γλώσ-
σας-προφορά (μητρόγλωσση), για όλα τα επίπεδα-
τάξεις, γνώσεις θεατρικού παιχνιδιού-Αγγλικού 
θεάτρου-εργατική-επαγγελματικά-ενθουσιώδης-
συνεπής-υπεύθυνη-με αγάπη στα παιδιά, για Κ.Ξ.Γ. 
40ετούς λειτουργίας στην Καλλιθέα. Μακροχρόνια 
συνεργασία-θετικό περιβάλλον. E-mail: elenisrc@
windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Φροντιστήριο στο κέντρο της 
Αθήνας αναζητά για άμεση Συνεργασία Καθηγητές 
Πληροφορικής. Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος 
Σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: info@oasep.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ απορρυπαντικών ζητεί Χημικό Απόφοιτο 

ΤΕΙ Κλωστοϋφαντουργίας ή ΑΕΙ. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 έτη. Με άριστες γνώσεις internet, 
excel, windows, (ADSL) Αγγλικών και ίσως και 
Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: kdremes@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης-τιδα με κατοχή τίτλου 
σπουδών της Ρωσικής γλώσσας επιπέδου Γ1 ή 
Γ2 σε αναπτυσσόμενη εταιρία εξαγωγών. Η επάρ-
κεια διδασκαλίας θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά, μέχρι 
στις 21-6-2014, στο e-mail: cv@noveltygroup.gr.

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ περιοδικό life style ζητεί Δημοσι-
ογράφους για πρακτική εξάσκηση με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: PORTAL_LF.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοθεραπευτής -τρια για συνεργασία 
σε κέντρο δυσλεξίας Παυλίδης στα Ν. Μουδανιά 
Χαλκιδικής. Επιστημονική διευθύντρια Δεληγιαν-
νίδου Αναστασία. Τηλ: 6937 401836.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεμιναρίων Web & Graphic Design, 
με εκπαιδευτική εμπειρία και άριστη γνώση των 
προϊόντων της Adobe, ζητείται από γνωστή σχολή 
πληροφορικής στο κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΑΕΒΕ ζητεί Βοηθό Χημικού για το επιμεταλλωτήριο 
του τμήματος παραγωγής. Βιογραφικά στο e-mail: 
ng.agstefanos@nikolisgroup.com, fax: 210 8140703.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ όλων των ειδικοτήτων ζητούνται 
από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στην Πεύκη 
Αττικής. Τηλ.6936 725092.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Online Management Solutions ζητά 
Συγγραφέα-Μαρκετίστα για μόνιμη συνεργασία. 
Απαιτείται εμπειρία στην συγγραφή Αγγλικών προω-
θητικών κειμένων για ιστοσελίδες. Επίσης απαιτείται 
η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@onlinemanagementsolutions.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ-δημοσιογραφικός οργανισμός ζητεί 
κυρία-ο. Προσόντα: πτυχίο Πολιτικών Επιστημών 
και Δημοσιογραφίας για τη θέση Διοικητικού-Διευ-
θυντικού Στελέχους. Εμπειρία σε εταιρία δημοσι-
ογραφική ή επικοινωνίας απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: editor.karamanlis@gmail.com.

ΖHTOYNTAI Kαθηγητές Αγγλικών-Γερμανικών 
με εμπειρία 3-5 ετών σε κέντρο γλωσσών στην 
Ακ. Πλάτωνος-Κολωνό. Βιογραφικά στο e-mail: 
pavliel@otenet.gr, τηλ: 210 5127167.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών-Γαλλικών, σοβα-
ρή-υπεύθυνη-άριστη γνώση της γλώσσας και 
προφορά θα προτιμηθεί, μητρόγλωσση, για όλα 
τα διπλώματα, για μακροχρόνια συνεργασία. Σοβα-
ρό και πολύ θετικό εργασιακό περιβάλλον, Κ.Ξ.Γ. 
40ετούς λειτουργίας, Καλλιθέα. E-mail: elenisrc@
windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ENGLISH Teachers qualified and experienced to 
teach exam classes, preferably Native Speakers. 
Summer and winter term Marousi (residents of 
nothern suburbs only). Τηλ: 210 8053337, 210 
8055884, ώρες επικοινωνίας 10:30-14:00, 
14:00-21:00.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Αγγλικών Πτυχιούχοι και με πείρα 
για όλα τα επίπεδα ζητούνται. Including Cambridge 
και Michigan examination classes στο Μαρούσι 
(κάτοικοι Βορείων Προαστίων μόνο). Τηλ: 210 
8053337, 210 8055884, ώρες επικοινωνίας 
10:30-14:00, 14:00-21:00.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τύπου ζητείται για πολιτικό κεντρώο 
κόμμα. Μερική απασχόληση. Άτομο σοβαρό, δυνα-
μικό με ευχέρεια λόγου. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@neagrammh.gr, κωδ: ΕΚΤ-2.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ site ζητεί Πτυχιούχους 
Δημοσιογράφους για Πρακτική Άσκηση στο 
καλλιτεχνικό - life style ρεπορτάζ με προοπτική 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδικός: _PVS.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ site ζητεί Πτυχιούχους Δη-
μοσιογράφους για Πρακτική Άσκηση στο δικαστι-
κό - αστυνομικό ρεπορτάζ με προοπτική μόνιμης 
συνεργασίας. Ραντεβού με τους δημοσιογράφους 
Χρήστο Κώνστα, Φώτη Σιουμπουρα. E-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδικός: ΚΣ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ site ζητεί Πτυχιούχους Δημο-
σιογράφους για Πρακτική Άσκηση στο οικονομικό 
- επιχειρηματικό ρεπορτάζ με προοπτική μόνιμης 
συνεργασίας. Ραντεβού με τους δημοσιογράφους 
Χρήστο Κώνστα, Φώτη Σιουμπουρα. E-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδικός: ΚΣ.

ΒIOMHXANIA παραγωγής αρτοσκευασμάτων με 
έδρα στη Λαμία, ζητά ΤεχνολόγοΤροφίμων (ΤΕΙ-
ΑΕΙ) με προϋπηρεσία 3ετή τουλάχιστον, με γνώση 
Αγγλικών-ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εμπειρία σε 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO22000 BRC, 
IFS. Βιογραφικά στο e-mail: info@ferro.gr.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης αναζητά 
Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv.fro2014@gmail.com.

LTES is seeking a part-time English Language 
Instructor for our multi-national clientele in Kavala. 
Must have experience teaching adults. Immediate 
start. CVs: yotab@ltes-global.com.

ΖHTEITAI Απόφοιτος του Τμήματος Ξένων 
Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου, με γλώσσες εργασίας τα 
Αγγλικά και τα Γερμανικά. Bιογραφικά στο e-mail: 
charis@abaermis.gr.

συνέχεια στη σελ. 30

Η TREK Consulting, μια από τις κορυφαίες Ελληνικές εταιρίες συμβούλων, με 18ετή παρουσία στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων και Ανάπτυξης Εργασιών
Με αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων, 
με τα ακόλουθα:

Περιγραφή θέσης: Ο υποψήφιος θα οργανώσει την διεύ-
θυνση υποστήριξης χρηματοδοτήσεων των μικρομεσαίων  
και μεγάλων επιχειρήσεων, για ένταξή τους σε επιδοτού-
μενα προγράμματα και κυρίως στον αναπτυξιακό νόμο.

Εν συνεχεία, θα λειτουργεί και εποπτεύει τις υπηρε-
σίες αυτές, που συνίστανται: 
•στην διερεύνηση και προσέλκυση δυνητικών επιχει-
ρήσεων ως δικαιούχοι ένταξής τους στον αναπτυξιακό 
νόμο  
και άλλα επιδοτούμενα προγράμματα από το ΕΣΠΑ.  
•στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων αυτών (client 
service - contract management) 
•στην περαιτέρω στελέχωση του τμήματος πωλήσεων 
της εταιρίας μας (πωλητές, υποστήριξη, κτλ) 
•στην συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας 
για την εξυπηρέτηση των πελατών  
(συγγραφή επιχειρηματικών σχεδίων, reporting, κτλ) 
 
Προσόντα υποψηφίου: 
•Δεινή και αποτελεσματική ικανότητα στις πωλήσεις 

με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις 
(Business-to-Business) 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ανταγωνιστικό και επιχειρηματικό πνεύμα 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση που αφορά σε 
παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, καθώς και ενερ-
γό δίκτυο δυνητικού πελατολογίου. Η εμπειρία σε πω-
λήσεις και ανάπτυξη εργασιών (business development) 
στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι 
επιθυμητή. 
•Πανεπιστημιακό τίτλο 
•Σοβαρή και επαγγελματική παρουσία 
•Ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου (Ελληνικά) 
 
Παρέχονται: 
•Μόνιμη εργασία με σταθερές ανταγωνιστικές αποδο-
χές, πλέον bonus. 
•Εξαίρετο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, με έδρα 
την Αθήνα, ή την Θεσσαλονίκη 
•Εξαιρετικές δυνατότητες εξέλιξης

Εφόσον πληροίτε τα κριτήρια αποστείλατε βιογραφικό 
στο e-mail: mtsiakoumi@gmail.com. Τo σύνολο της επι-
κοινωνίας θα διέπεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Mobile Sales Associate - [Position Code: MSA0614]
VoiceWeb is an international speech 
application, value-added services and 
mobile marketing provider. Leveraging 
the experience amassed in over ten years 
of designing, deploying and operating 
a variety of cutting-edge Voice, SMS, 
Web, Video and Smartphone applications, 
many corporations across a number of 
industries have trusted VoiceWeb to 
assist them in applying a customer-
centric communication approach, meeting 
their objectives in creating new revenue 
opportunities and improving customer 
satisfaction. Utilizing and combining a 
multitude of emerging technologies in 
order to enable more natural, intuitive, 
human-like interactions, VoiceWeb is 
committed to providing next generation 
interactive value-added, mobile marketing 
and customer care services to its clients 
so that they can enhance their relationship 
with their customers.

Our list of clients includes leading 
Telecom, Banking and Entertainment 
firms as well as Public Sector 
organizations such as OTE, Vodafone, 
WIND, Cosmote, Tellas, Piraeus 
Bank, National Bank of Greece, First 
Data, Village Roadshow, Telefonica, 
América Móvil, Tigo, Umniah, 
Globacom, Mobilink, Warid, Airtel, 
MTN, Vodacom, Orangeand many 
others.

Job description: The company is seeking 
a mobile sales associate with a focus 
on selling VoiceWeb’s ARPU boosting 
solution to MNO, to existing and prospect 
customers abroad. The role includes pre-
sales and post-sales tasks. Position based 
in Athens, Greece.

Key responsibilities: 
•Direct sales: prospect existing list 
of prospects over the phone and 

email, understand opportunity, 
prepare appropriate case study by 
researching market, prepare relevant 
sales material, travel to customer 
premises, and negotiate business 
and product parameters. Once deal 
is closed, prepare legal documents, 
handover project to product team and 
actively manage customer during the 
entire duration of the project until 
billing is completed. 
•Partner sales: manage existing 
sales partner and sales agent across 
different region, assigning them 
target, negotiating business terms 
and supporting them by preparing 
all relevant case studies and sales 
material needed to win projects. 
•Grow prospects list for both direct 
sales and partner sales. 
•Manage RFP response.  
•Responsible for creating the buzz on 
project won, writing and circulating 
press release via email and social 
media channels (LinkedIn, YouTube). 
•Consistently high standard of service 
to clients 
•Adherence to internal company 
procedures 
•Competition and market monitoring 
and reporting to management 
 
Required qualifications: 
•At least 2 years of experience in 
sales of technology solutions (B2B) 
for the telecom, sectors 
•University degree in marketing, 
business, or engineering 
•Excellent interpersonal, 
communication and presentation 
skills; Team spirit; Strong sense of 
responsibility; Multi-tasking abilities 
•Passion, enthusiasm and desire to 
meet sales objectives and company 
targets 

•Easy/fast adjustment to a rapid 
changing environment 
•Strong organizational, problem 
solving and time management skills 
•Ability to work autonomously and 
under minimum supervision 
•Excellent command of English 
language, both oral/written. Arabic, 
French would be a plus. 
•International perspective 
•Desire for continued growth 
 
Other considerations: 
•Preference will be given to 
candidates who in addition to 
the requirements above can also 
demonstrate the following skills: 
•Experience in sales or business 
development internationally 
•Postgraduate degree in business or 
marketing 
•Experience in sales of VAS and/or 
mobile marketing solutions 
•Experience in sales to MNO in MEA, 
Eastern Europe, or Asia Pacific region. 
 
VoiceWeb offers: 
•A highly attractive remuneration 
package 
•Private insurance 
•An excellent opportunity for career 
development within a dynamic, fast 
moving market sector, offering 
demonstrable career challenges, both 
in Greece and internationally. 
•Continuous learning and training in 
new technologies and products. 
•An international environment

If you want to make a difference and 
work with a top-rated team of talented 
individuals, please send your CV to hr@
voiceweb.eu, referencing the position 
code. All applications will be treated 
in strict confidentiality. Only suitable 
candidates will be contacted.

Μεγάλη εταιρία αναζητά: Ηλεκτρονικό Μηχανικό 

Για απασχόληση στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις 
της στην Αττική. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρονικού μηχανικού από ΤΕΙ με ειδικότητα 
μηχανικού αυτοματισμού 
•Άριστη γνώση software γραμμών παραγωγής 
•Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρία σε εταιρίες με 

αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής 
•Άριστη γνώση Ελληνικών & Αγγλικών  
(γραπτά & προφορικά)  
•Η γνώση Ιταλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

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

Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Υπεύθυνο Φανοβαφείου
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογίας 
•Τεχνική εκπαίδευση  
•Εμπειρία στον τομέα 
εμπορίας αυτοκινήτων 
•Πειστικότητα και ικανό-
τητα επιβολής 
•Ικανότητα επικοινωνίας 

•Ικανότητα συνεργασίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Προϋπηρεσία τουλάχι-
στον 5 ετών σε αντίστοι-
χη θέση 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός & bonus 

•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον 
εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρα-
καλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα 

στο e-mail: hr@automarin.
gr. Για ευκαιρίες καριέρας 
στην Auto Marin A.E επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας στη διεύθυνση: www.
automarin.gr. Στα βιογρα-
φικά θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

Συνεργάτης Πωλήσεων
O υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της 3i International- Innovative - Industries 
S.A., στελεχώνοντας το τμήμα πωλήσεων.

Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς, τις ενέργειες 
του ανταγωνισμού, εντοπίζει ανάγκες πελατών, και 
ενημερώνει την εταιρεία 
•Καταρτίζει και τηρεί το καθημερινό πρόγραμμα επι-
σκέψεων στους πελάτες, υλοποιώντας το πλάνο των 
πωλήσεων ανά πελάτη & κατηγορία προϊόντος 
•Λήψη παραγγελιών σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 
του καταστήματος-αποθήκης 
•Εισπράξεις κατά περίπτωση 
•Διατηρεί άριστες σχέσεις τόσο με τους πελάτες όσο 

και με τους συνεργάτες χτίζοντας βάσεις αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης 
•Συμμετοχή στην επίτευξη εταιρικών στόχων 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, κατ’ ελάχιστον 2 έτη 
•Δυναμική / ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
 
Προσφέρονται: 
•Πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης 
•Διαρκής επιμόρφωση/επαγγελματική εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών μέσω fax: 210 2819210 ή μέσω 
e-mail: hr@tzanos.gr, (υπ’ όψιν κου Τσουρέ) αναφέρο-
ντας το κωδικό της θέσης ΣΠ/3Ι.

H GLASSART A.E. πρωτοπόρος βιομηχανία πολυσυστημάτων στέγασης ζητά: 

Μηχανικό Πωλήσεων
Προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης 
•Ηλικία μέχρι 45 ετών 
•Γνώσεις και χειρισμό Η/Υ 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 
•Γνώσεις marketing και πωλήσεων  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 

•Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο και δυναμικό 
περιβάλλον

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα 
υπ’ όψη κας Ζαχαροπούλου στην εταιρία GLASSART A.E. / 
16ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων, οδός Παλαιοπαναγιάς, 153 51 Γλυκά 
Νερά / μέσω fax: 210 6665226 ή e-mail: administration@
glassart.gr ή να επικοινωνήσουν στο τηλ: 210 6669112.

Το Crowne Plaza Athens City Centre ζητά:

Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων
•Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο από τουριστική σχολή και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 χρόνια. 
 
E-mail επικοινωνίας: dchrisopoulou@cpathens.com

The Franchise Co. is currently seeking to recruit on behalf of its client: 

Online Marketing Executive  
(social media, SEO, content)

As part of the marketing team you will undertake projects in the following areas: 
•SEO 
•Content, reputation management (social/blogs/forums, etc), PR and internal communication.  
The position will report to the marketing manager.  
Main duties & responsibilities: 
•Track, establish & report on SEO & social media campaigns 
•Keyword research, link analysis & building 
•Website content optimization and design / development of strategic well constructed content plans 
•Maintain and improve in-depth knowledge and analysis of trends in SEO 
•Assist in creation of reputation management strategy and implementation 
•Update social media profiles & respond in social media comments in a timely manner 
•Utilize digital analytics and develop detailed and insightful intelligent reporting on strategy effectiveness 
•Monitor competition and recommend diverse actions 
•Responsible of Internal communication regarding products and features  
Required skills & experience: 
•1+ year of experience in SEO & social media 
•Master’s degree in marketing 
•Strong knowledge of SEO and social media campaigns best practices, concepts, trends, tools, blogs, online publi-
cations will be considered an asset 
•Excellent oral / written communication and presentation skills 
•Strong qualitative and analytical skills 
•Recognise emerging social networks & quickly utilize them 
•Decision making abilities & assertiveness 
•Be passionate about social media and be able to recognize further opportunities to enhance our brand.  
We offer: 
•Significant career development opportunities 
•Intense training 
•Opportunities for personal growth 
•Work in a friendly, cooperative atmosphere as a member of a multicultural and dynamic team of young people 
•Competitive remuneration package (main salary + bonus)

Think you’ll fit? Send us a CV straight to the following e-mail: oroussopoulos@tfc.gr & e.pela@tfc.gr
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στο χώρο του τουρισμού για διαφήμιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: grafeiosofia@yahoo.gr,

ΤΟ PANTHEON Villas στη Σαντορίνη ζητεί Receptionist 
με γνώσεις κρατήσεων, προϋπηρεσία, καλή γνώση Η/Υ, 
Aγγλικών, ευχάριστη προσωπικότητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@pantheon-villas.gr, τηλ: 22860 25570.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για απασχόληση εντός 
Αθηνών. Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.
gr, fax: 210 6829571.

RECEPTIONIST position in 4* hotel in Santorini, 
available from now. Previous experience and 
excellent English knowladge is necessary. CVs: 
info@reginamare.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυαγοσώστρια για το DI Tania Luxury 
Resort στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης για τους 
θερινούς μήνες. Απαραίτητη προϋπόθεση, γνώση 
τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@hotelditania.gr, κα Τσιαρτσιανή 
Δέσποινα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός -ή, επιθυμητές ξένες γλώσσες 
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά καθώς και in 
design & phootoshop, για εργασία σε τουριστικό 
γραφείο. Με όρεξη για δουλειά και διάθεση για 
γνώση. E-mail: dvlachos81@gmail.com.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ενοικιαζομένων δωματίων στην 
Πάρο ζητά Καμαριέρες με προϋπηρεσία για εποχιακή 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@villakellyparos.
com, τηλ: 22840 51759, 6973 242842.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην Κρυ-
οπηγή Χαλκιδικής ζητά Νυχτερινό Receptionist με 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για πρακτική άσκηση σε ξενο-
δοχεία στην Πελοπόννησο. Βιογραφικά στο e-mail: 
epicv@otenet.gr.

ΑΤΟΜΑ για Ρεσεψιόν ζητούνται, με γνώση Αγ-
γλικών ή και Ρώσικων - Πολωνικών - Γερμα-
νικών - Γαλλικών και γνώση Η/Υ, ζητούνται σε 
ξενοδοχεία στην Πελοπόννησο. Βιογραφικά στο 
e-mail: epicv@otenet.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία σε τουριστικό 
γραφείο με 3ετή εμπειρία στον κλάδο. Αγγλικά και 
Η/Υ απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: mc@asit.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση ξενοδοχείων 3* 
στην Αθήνα, ζητεί Στέλεχος με εμπειρία-γνώση 
της αγοράς Αθήνας και εξοικείωση με διεθνή συ-
στήματα κρατήσεων για συνεργασία σε κρατήσεις-
πωλήσεις και marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
athensbestwestern@gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ Υποδοχής ζητείται. Απόφοιτη -ος 
Τουριστικής Σχολής από το Minois Village, Α’ κα-
τηγορίας. Προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών-
Γαλλικών κλπ, διαχείριση extranets, οργανωτικές 
διοικητικές ικανότητες, συστάσεις. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο: info@minois-village.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ για εποχική ημιαπασχόληση. 
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών-Η/Υ. Πτυχίο Τουριστι-
κών Επαγγελμάτων-δεύτερη ξένη γλώσσα, σχετική 
προϋπηρεσία θα εκτιμηθούν, προοπτική παραμονής 
για χειμερινή περίοδο. E-mail: info@tselikashotel.
gr, τηλ: 24610 35997, fax: 24610 37997.

ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο ζητά 
Υπαλλήλους Κρατήσεων και Ρεσεψιόν με πείρα 
σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων με γνώσεις Αγγλι-
κών και ξενοδοχειακού προγράμματος Ερμή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.com, 
τηλ: 6945 398089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊστάμενος /η Υποδοχής από ξενοδοχείο 
στη Χαλκιδική. Βιογραφικά στο e-mail: om.teo@
xv-hotels.com, τηλ: 6940 461222.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ναυαγοσώστες Παραλίες για παραλία 
στη Σαντορίνη. Από 01 Ιουνίου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: mwrunner16@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Attica Beach ζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής (Νυχτερινό) με γνώσεις Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: attbeach@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος Σχολής Τουριστικών 
Επαγγελμάτων για θέση Διευθυντού σε μεγάλο 
ξενοδοχείο στη Ρόδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
general_jobs@yahoo.com, τηλ: 6936 224566.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο νέες για εργασία σε ξενοδοχείο 
στην Ρόδο ως Καμαριέρες. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Η εργασία διαρκεί έως και τις 20 Οκτωβρίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: general_jobs@yahoo.
com, τηλ: 6936 224566.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Προϊσταμένη 
Ορόφων (Housekeeper), με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά 
Καμαριέρες με προϋπηρεσία για εποχιακή εργασία. 
Τηλ: 6944 651955.

ΟΜΙΛΟΣ Τουριστικών Επιχειρήσεων, στη Β. Εύβοια 
ζητά Υπαλλήλους για στελέχωση του τμήματος 
κρατήσεων και υποδοχής. Δυνατότητα 12μηνης 
απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
clubagiaanna.gr, τηλ: 22270 97100.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες με Αγγλικά, Ιταλικά και 
Καμαριέρες για ξενοδοχείο στην Κάρπαθο. Βιογραφικά 
στο e-mail: irini_hotel@hotmail.com, τηλ: 6973 
743198.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ αλυσίδα Grecotel για τα ξενοδοχεία 
της στην Κρήτη ζητά Βοηθό Προϊσταμένου-ης Ορόφων. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@grecotel.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, 
επιθυμεί να προσλάβει Προσωπικό για τη Reception. 
Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr, τηλ: 22420 23537.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Θάσο ζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. Θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα ανάλογη προϋπηρεσία και 
γνώση Βουλγάρικων, Ρωσικών ή Τούρκικων. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: manager@
royalparadise.gr.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ζητείται από καφετέρια στο Σύνταγμα. 
Τηλ: 6977 688214.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητείται για ολιγόωρη καθημερινή 
εργασία, περιοχή Καματερό. Τηλ: 210 2380804, 
ώρες επικοινωνίας: 18:00-24:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας 5* στην Πάρο, ζητεί 
έμπειρο Chef. Βιογραφικά στο e-mail: astir@otenet.
gr, fax: 22840 51985, τηλ: 22840 51976.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σερβίρισμα και καθαριότητα 
σε μαγειρείο στη Φολέγανδρο 10/6-30/8 full time. 
Παρέχεται διαμονή και διατροφή και ασφάλιση 
ΙΚΑ και 550€/μήνα καθαρή αμοιβή. Τηλ: 22860 
41436, κα Ειρήνη.

ΓΡΗΓΟΡΟ εστιατόριο ιαπωνικής κουζίνας στο κέ-
ντρο της Αθήνας ζητά Προσωπικό για τις θέσεις: 
α)Βοηθό Μάγειρα, β)Βοηθό Κουζίνας, γ)Μάγειρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: yokomanager@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική για θέσεις ρεσε-
ψιόν, Σερβιτόρους και Μάγειρες για ξενοδοχεία 
στην Πελοπόννησο. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία στο beach bar του 
ξενοδοχείου Evilion στους Νέους Πόρους. Τηλ: 
6944 265705.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* αστέρων, Μαγείρισσα 
για 12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: hotelanta@gmail.com.

SURF Club is looking for a Waitress with coffee 
knowledge for Restaurant service. Accomandation, 
food, 700€ salary. CVs: yiotaopm@gmail.com, tel: 
6947 887745.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη για service στην Κεφαλονιά. 
Τηλ: 6946 583129.

THEY ARE Looking for Waitress with minimun 
2 years expiriance in Hotel Restaurant service. 
Accomandation & Food & 700€. Surf Club Keros. 
CVs: yiotaopm@gmail.com, tel: 6947 887745, 
miss Yiota.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για bar - service ξενοδοχείου στην 
περιοχή Περίβολος Σαντορίνης με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@bellasantorini.gr.

SOUS Chef οργανωτικός με όρεξη ζητείται για 
tapas bar να αναλάβει αυξημένα καθήκοντα. 
Mισθός αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: molgatsro@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με πολύ καλές γνώσεις 
μπουφέ (παρασκευή καφέ, ροφημάτων). Εύθυμες, 
επικοινωνιακές για άμεση εργασία σε coffee to go 
γνωστής αλυσίδας. Τηλ: 6932 730414.

ΑΤΟΜΟ με μικρή εμπειρία καλά Αγγλικά, εμφανίσιμη, 
κοινωνική, ζητείται για εργασία σε night club στη 
Ρόδο. Παρέχεται διαμονή διατροφή και ασφάλεια. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: akouteri@
gmail.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ με γνώσεις Ρώσικων ζητούνται από 
ξενοδοχειακή μονάδα στα Χανιά. Παρέχεται διαμονή 
διατροφή και ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Σερβιτόρο για 
το εστιατόριο-μπαρ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
poseidon-paros.gr, τηλ: 22840 42649.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Β’ Μάγειρα για το 
a la carte εστιατόριό του. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@poseidon-paros.gr, τηλ: 22840 42649.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’ ζητείται από εστιατόριο κεντρικού 
ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: athinacv@
gmail.com.

ΝΕΑ με γνώσεις στην παρασκευή καφέ ζητείται για 
εργασία. Απογευματινή βάρδια σε κυλικείο στον 
Ταύρο. Τηλ: 6939 106105.

ΝΕΑ ζητείται για εργασία σε καφέ - αναψυκτήριο 
στο Κερατσίνι. Προσόν δίπλωμα μηχανής 125cc. 
Βιογραφικά στο e-mail: akisever@yahoo.gr, τηλ: 
6932 7272000.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ boutique 4* στη Λακωνία, ζητεί 
Μάγειρα Β’ για το a la carte εστιατόριο. Μισθός 
αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
operationsmanager@alasresort.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ boutique 4* στη Λακωνία, ζητεί 
Μάγειρα Α’ για το a la carte εστιατόριο. Μισθός 
αναλόγως προσόντων. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 

Βιογραφικά στο e-mail: operationsmanager@
alasresort.gr.

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ξενοδοχείο 4* στη Χαλκιδική αναζητά 
να καλύψει τις συγκεκριμένες θέσεις, Assistant 
Manager - Barman - Βοηθός Μάγειρας για τη 
θερινή σεζόν. E-mail με πρόσφατη φωτογραφία: 
jbalokas@windowslive.com.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στην Κω Palazzo 
del Mare 5*, ζητείται Σερβιτόρα για το κεντρικό 
μπαρ, απογευματινή βάρδια. Βιογραφικά στο e-mail: 
p.kontaxakis@palazzodelmare.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Χίο ζητά για τη 
σεζόν Chef. Απαραίτητη προϋπηρεσία, προσφέρεται 
διαμονή διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
argentikon.gr, τηλ: 22710 33111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα Baristas, ευχάριστες, πολύ 
επικοινωνιακές για μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 
6932 730414.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Βοηθό Μάγειρα 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
poseidon-paros.gr, fax: 22840 42649.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Lesante Luxury 
Hotel & SPA, στη Ζάκυνθο, επιθυμεί να προσλάβει 
Μάγειρα Β’. Βιογραφικά στο e-mail: fbmanager@
lesante.gr.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στο Αιγάλεω ζητά νέες έμπειρες 
για τη θέση του Σέρβις - Μπουφέ, ικανοποιητικές 
αποδοχές. Τηλ: 210 5981530, ώρες επικοινωνίας 
09:00-24:00.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ζητούνται από ξενοδοχείο 4* αστέρων 
στη Γλυφάδα, άτομα εμφανίσιμα με προϋπηρεσία, 
γνώση ξένων γλωσσών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας νέος, οργανωτικός, με φα-
ντασία με προϋπηρεσία από τον Σεπτέμβριο. Τηλ: 
0049 8214869554, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθητευόμενος Μάγειρας για Βοηθός 
για εστιατόριο ξενοδοχείου στη Χαλκιδική. Βιο-
γραφικά στο e-mail: angel_bass_@hormail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α για το εστιατόριο ξενο-
δοχείου στη Χαλκιδική. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
επαγγελματισμός, διάθεση για ομαδική δουλειά, 
ξένες γλώσσες Αγγλικά, Ρώσικα ή Γερμανικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: angel_bass_@hotmail.
com, τηλ: 6976 706697.

ΝΕΟΙ -ες Πιτσαδόροι, άτομα για κρέπα, Βοηθοί 
Μάγειρα, Μπουφετζήδες, Ζαχαροπλάστες, Βοηθοί 
Σερβιτόροι, άτομα για λάντζα, ζητούνται από αλυσίδα 
καταστημάτων. Περιοχές Πειραιάς, Αθήνα, Γλυφάδα. 
Τηλ: 6945 462629, 6946 065143.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ με εμπειρία και Βοηθοί ζητούνται 
από ψητοπωλείο στη Βούλα. Τηλ: 210 8951131, 
6936 187220, ώρες επικοινωνίας 15:00-18:00.

EXPERIENCED Waiter required in deluxe boutique 
hotel in Santorini. Excellent knowledge of English 
and previous expereince necessary. CVs: info@
avatonresort.com.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παραγωγής και διάθεσης μαγειρευτού 
φαγητού στο Περιστέρι ζητεί Σερβιτόρα. Θα εκτιμηθεί 
τυχόν προϋπηρεσία. Προσφέρεται βασικός μισθός, 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: pkleidaras@
yahoo.gr. τηλ: 210 9839776, ώρες επικοινωνίας 
10:00-12:00.

WAITRESS for the cafe-bistro Mimz’s, Luxurious 
area The Pearl, Doha, Qatar. Experienced, good 
English, 48hours/per week(6 days). ~1400$ net. 
Accommodation, duty food, transportation insurance, 
air ticket. CVs: silver.lining37@yahoo.com.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’ ζητείται από εστιατόριο κεντρικού 
ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: athinacv@
gmail.com.

TO GOODYS στο Χολαργό, ζητά άτομα. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: ba280@hol.
gr, τηλ: 210 6525897.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα ζητείται με εμπειρία σε σνακς-κρύα 
κουζίνα, για εστιατόριο-καφέ, για την καλοκαιρινή 
σεζόν στη Λευκάδα, παρέχεται διαμονή. E-mail 
και πρόσφατη φωτογραφία απαραίτητα: contact@
areia.gr, τηλ: 6943 461802, ώρες επικοινωνίας 
17:00-20:00.

ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων επιθυμεί να προσλάβει άτο-
μα για Σέρβις για το ξενοδοχείο της στο Ρέθυμνο. 
Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: rm2.damnoni@hapimag.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ pilot beach resort 5*, στην 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά Α’Β’Γ’ Μάγειρες 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pilot-beach.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Cronwell Platamon Resort 5* 
ζητεί Προσωπικό για τα μπαρ, με σχετικές σπουδές 
και προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικής. Προσφέρεται 
διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
platamon.gm@cronwell.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας και Sous Chef από cafe-bar-
restaurant στην Λευκωσία. Εμπειρία σε μεσογειακή, 
μοντέρνα κουζίνα. Μισθός έως 1500€ (αναλόγως 
προσόντων). Διαμονή. Ασφάλεια. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία και skype στο e-mail: silver.lining37@
yahoo.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Cronwell Platamon Resort 5* 

ζητεί Σερβιτόρους και Βοηθούς Σερβιτόρων με 
σχετικές σπουδές και προϋπηρεσία. Γνώση Αγγλικής. 
Προσφέρεται διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: platamon.gm@cronwell.com.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες - 
Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μελισσοκόμος για εργασία στην Αγ-
γλία. Άμεση πρόσληψη με εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ZHTEITAI Γεωπόνος ΑΕΙ με εμπειρία 2 ετών και 
δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@schellas.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε σχολή ιππασίας, 
περιοχή Κορωπί. Τηλ: 6944 440235.

ΕΡΓΑΣΙΑ σε φάρμα στην Αγγλία. Δίπλωμα Τρακτέρ, 
διαμονή δωρεάν. Βασικά Αγγλικά, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΤΟ PILOT beach resort στη Γεωργιούπολη Χανίων 
ζητά άτομο ως Massage Therapist με γνώση δια-
φορετικών ειδών μασάζ, σχετική προϋπηρεσία και 
γνώση ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση Ρώσικων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΤΟ PILOT-beach resort 5*, στη Γεωργιούπολη 
Χανίων, ζητά Massage Therapist με γνώση κλα-
σικού μασάζ, με σχετική προϋπηρεσία και γνώση 
Αγγλικών, Ρώσικων ή Γερμανικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Φολέγανδρο ζητά άτομα επαγ-
γελματίες για το spa. Βιογραφικά στο e-mail: info@
choraresort.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί - Γυμναστές άμεσα για 
ανεξάρτητη συνεργασία με αναπτυσσόμενη εμπορική 
εταιρία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: triaspap35@gmail.com, τηλ: 6989 505594.

STUDIO νυχιών στο Χαλάνδρι ζητεί άτομο, με 
τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε στούντιο νυ-
χιών, με γνώσεις μανικιούρ πεντικιούρ, shellac, 
τεχνητών, κλωστής, αποτρίχωσης και αισθητικής. 
Καλός μισθός. Τηλ: 6947 830108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια Σκύλων για συνεργασία από 
κατάστημα pet shop των Bορείων Προαστίων. Τηλ: 
210 6008248.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία spa ξενοδοχείου, 
με Αγγλικά, και γνώσεις Ρεσεψιόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@orloffspa.gr.

ΓΝΩΣΤΟΣ οίκος κομμωτικής στη Ν. Σμύρνη ζητά 
Βοηθό Κομμωτηρίου. Αμοιβή αναλόγως προσόντων. 
Τηλ: 210 9312724.

ΓΝΩΣΤΟΣ οίκος κομμωτικής ζητά έμπειρο Couper. 
Απαραίτητη 8ετή προϋπηρεσία στην ευρύτερη 
περιοχή της Νέας Σμύρνης. Αποδοχές αναλόγως 
προσόντων. Τηλ: 210 9312724.

DANIEL pap, εταιρία ηλεκτρονικού εμπορίου, ζητεί 
νέες -ους για φωτογραφίσεις με ρούχα για χρήση 
σε ηλεκτρονικό εμπόριο, χωρίς να φαίνεται το πρό-
σωπό τους. Βιογραφικά στο e-mail: dpapad21@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία να εργαστεί σε 
φαρμακείο περιοχής Χολαργού. Τηλ: 210 6541821.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μασέρ, εμφανίσιμες για εργασία σε 
στούντιο αισθητικής - μασάζ. Έμπειρες ή άπειρες. 
Τηλ: 6934 739799.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ Νυχιών ζητείται από κατάστημα νυχιών 
στην Γλυφάδα. Τηλ: 210 8982719, 6932 624998.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ Βαφείου έμπειρη ζητείται για αλυσίδα 
κομμωτηρίου στο Χολαργό, πλήρης απασχόληση, 
συνεχής εκπαίδευση. Τηλ: 210 6518047.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Νέα Ιωνία ζητεί Κομμώτρια με 
γνώση σε κούρεμα, χτένισμα και βαφές. Μισθός, 
ΙΚΑ. Άμεση πρόσληψη. Άδεια τον Αύγουστο. Τηλ: 
210 2777073.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με γνώσεις μανικιούρ - πε-
ντικιούρ για πλήρη ή μερική εργασία σε κατάστημα 
στο Παγκράτι. Βιογραφικά στο e-mail: athanasios.
taouil@gmail.com, τηλ: 6955 061372.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΕΣ Νυχιών (μανικιούρ, πεντικιούρ, ονυχο-
πλαστική) επαγγελματίες για ανεξάρτητη συνεργασία 
στη περιοχή της Αττικής-Θεσσαλονίκης για κατ’ οίκον 
επισκέψεις, αναζητά η BeautySpirit.gr. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και η ύπαρξη μεταφορικού μέσου. 
E-mail: hr@beautyspirit.gr, τηλ: 6943 825939.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ επαγγελματίες με εξειδίκευση στην 
υπηρεσία Μαύρισμα με Αερογράφο για ανεξάρτη-
τη συνεργασία κατ’ οίκον επισκέψεων, αναζητά η 
BeautySpirit.gr. Απαραίτητη προϋπηρεσία, εξοπλισμός 
και μεταφορικό μέσον. E-mail: hr@beautyspirit.
gr, τηλ: 6943 825939.

ΚΟΜΜΩΡΙΕΣ επαγγελματίες αναζητά για ανε-
ξάρτητη συνεργασία για κατ’ οίκον επισκέψεις η 
BeautySpirit.gr. Απαραίτητη η εμπειρία σε νυφικά, 
βραδινά χτενίσματα, κουρέματα, τεχνικές εργασίες 
(βαφές, ανταύγειες) και η ύπαρξη μεταφορικού μέσου. 
E-mail: hr@beautyspirit.gr, τηλ: 6943 825939.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της η 

BeautySpirit.gr, αναζητά επαγγελματίες Αισθητικούς 
για κατ’ οίκον επισκέψεις. Απαραίτητη προϋπηρε-
σία, ύπαρξη εξοπλισμού και μεταφορικού μέσου. 
E-mail: hr@beautyspirit.gr, τηλ: 6943 825939.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Απόφοιτες ΙΕΚ/ΤΕΙ Αισθητικής, 
Ονυχοπλαστικής, Ποδολογίας για επίσημη πρακτική 
με αμοιβή από studio νυχιών. Τηλ: 6908 648666 
ώρες επικοινωνίας μετά τις 14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εναλλακτική Θεραπεύτρια για σεζόν στην 
Χαλκιδική. Απαραίτητα Αγγλικά και αυτοκίνητο. 
Τηλ: 6977 134627.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για σεζόν στην Χαλκιδική. 
Απαραίτητα Αγγλικά και αυτοκίνητο. Τηλ: 6977 
134627.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σερβίρισμα και καθαριότητα 
σε μαγειρείο στη Φολέγανδρο 10/6-30/8 full time. 
Παρέχεται διαμονή και διατροφή και ασφάλιση 
ΙΚΑ + 550€/μήνα καθαρή αμοιβή. Τηλ: 22860 
41436, κα Ειρήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για delivery service στην περιοχή 
Τρίγωνο, στην Άρτα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tip-top.gr, τηλ: 26810 61492, 6985 564881, ώρες 
επικοινωνίας Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία για τοποθέτηση 
αυτοκόλλητου υλικού και αφίσας σε αθλητικούς 
χώρους. Τηλ: 210 6811565, ώρες επικοινωνίας 
12:00-14:00.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για απασχόληση 3 φορές 
την εβδομάδα από 2 ώρες. Τηλ: 210 5222716.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ Υπαξιωματικοί, ΟΥΚ Απόστρατοι, 
ζητούνται από διεθνή αναγνωρισμένη εταιρία 
security για φύλαξη πλοίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: maritimesecuritycv@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Οικιακή Βοηθός για καθαρισμό 
γραφείων και οικίας. Τηλ: 6979 217064.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Οικιακή Βοηθός, καλή γνώση 
Ελληνικών, καλή εμφάνιση, έμπειρη, για μόνιμη 
εργασία σε ζευγάρι που ο σύζυγος έχει κινητικές 
δυσκολίες. Ρεπό Κυριακή, μισθός έως 500€. Τηλ: 
210 2777298, ώρες επικοινωνίας 11:00-20:00.

ΑΤΟΜΟ, ζητείται. Κάτοικος Ν. Ερυθραίας για 
καθημερινή δίωρη επιτήρηση - παρακολούθη-
ση ηλικιωμένης κυρίας. Μισθός 300€. E-mail: 
mamstadiou1962@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με δίπλωμα για μηχανάκι να ερ-
γαστεί σε γραφείο απολυμάνσεων. Θα προτιμηθεί 
σε περιοχές γύρω από το Βύρωνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: dvlachou@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ όλων των ηλικιών ζητούνται από γραφείο 
στο πεδίον του Άρεως για πρωινή εξωτερική εργασία 
με πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 8212972.

ΑΠΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ στη Δάφνη ζητείται άμεσα Δι-
ανομέας με δικό του μηχανάκι για βράδυ από 
19:00 - 24:00 τα μεσάνυχτα. Καλές απολαβές. 
Τηλ: 210 9703396.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για ξενοδοχείο στο Βόλο, 
περιοχή Αναλήψεως. Πρωινή βάρδια. Προσφέρε-
ται μεσημεριανό φαγητό στο τέλος της βάρδιας. 
Ασφάλιση. Σοβαρά άτομα. Τηλ: 210 9703396.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες για καθημερινή εργασία με ευέ-
λικτο ωράριο ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
με πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 8213596.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φύλακας για ένα σκάφος παρκαρισμένο 
σε μαρίνα στη Γλυφάδα και λίγες χειρονακτικές 
εργασίες. Κατά προτίμηση κάτοικος γύρω περιο-
χών. Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις. Δίδεται 
μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 9703396, ώρες 
επικοινωνίας, πρωί.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για εσωτερικές - εξωτερι-
κές εργασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, 
τηλ: 6940 016008.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη δύο παιδιών στην 
Μύκονο. Τηλ: 6944 771905.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητούνται άμεσα Φύλακες με 
άδεια εργασίας, για την εργασία στην Αλεξανδρού-
πολη. Βιογραφικά στο e-mail: lionsk@windowslive.
com, τηλ: 6937 139929, 25510 31078, κος Νίκος.

ΝΕA -ος ζητείται για εξωτερικές εργασίες εται-
ρίας. Απόφοιτος Λυκείου, απαραίτητα δίπλωμα 
αυτοκινήτου και μοτοποδηλάτου. Βιογραφικά στο 
e-mail: focusplus.net@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Αιγάλεω, επιθυμεί να προσλάβει 
νέο, Οδηγό - Υπάλληλο Εξωτερικών Εργασιών για 
μόνιμη εργασία. Προσόντα: ερασιτεχνικό δίπλωμα 
οδήγησης μηχανής και αυτοκινήτου. Προϋπηρε-
σία, απολυτήριο Λυκείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@twf.gr.

ΝΕΟΣ ζητείται για εξωτερικές εργασίες και αποθήκη 
εταιρίας ιατρικών ειδών Απόφοιτος Λυκείου με 
γνώση H/Y. Απαραίτητα δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μοτοποδηλάτου. E-mail: biosetgroup@gmail.com.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ έμπειρη ζητείται για καφέ μπαρ στην 
Σάμο. Παρέχεται διαμονή-διατροφή-ασφάλεια και 
700€ το μήνα. Τηλ: 210 8237749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταφραστής -τρια της Αραβικής γλώσ-
σας. Βιογραφικά στο e-mail: charis@abaermis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια με εμπειρία στις 
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, για απογευ-
ματινή απασχόληση σε κέντρο στο Χαλάνδρι. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@iliahtida-therapy.
gr, τηλ: 210 6893610.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για ξενοδοχείο με γνώσεις 
Υδραυλικού και συντήρησης πισίνας, για 12μηνη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: hotelanta@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός για A/C, split δωματίων, θά-
λαμοι και καταψύξεις για ξενοδοχείο στη Νότια 
Ρόδο. Διαμονή, διατροφή, ασφάλιση, ΙΚΑ, καλός 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: gm@costalindia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός με γνώσεις τόσο a/c αυτόνομα 
δωματίων όσο και θαλάμων συντήρησης καταψύκτες 
για ξενοδοχείο στη νότια Ρόδο. Διαμονή, διατροφή, 
ασφάλιση, ΙΚΑ, καλός μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: gm@costalindia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Ηλεκτροσυγκολλητές και 
Μονταδόροι για εργασία σε εργοστάσιο μεταλλικών 
κατασκευών. Τηλ: 6980 942099.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 
5* στη Μύκονο ζητάει Συντηρητή. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@billandcoo.gr.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ζητείται από τεχνική 
εταιρία στο κέντρο της Αθήνας για ημιαπασχόληση, 
με προϋπηρεσία σε Η/Μ, έκδοσης οικοδομικών 
αδειών και αδειών λειτουργίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@polismichaniki.gr, fax: 211 8001339.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Εγκαταστάτη για συστήματα 
ασφαλείας, με γνώσεις βασικών ηλεκτρολογικών 
και ηλεκτρονικών. Δίπλωμα αυτοκινήτου. Τηλ: 
6947 994480.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ με μεγάλη εξειδίκευση 
τουλάχιστον 5 χρόνια σε κολλήσεις MIG & MAG, 
ζητείται από εταιρία μεταλλικών κατασκευών στα 
Οινόφυτα Βοιωτίας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
voutsadakis.gr, fax: 22620 32772.

ZHTEITAI άτομο με καλές γνώσεις autocad για 
εργασία σε εταιρία με Ηλεκτρικούς Αυτοματισμού. 
Τηλ: 210 4615201, κος Λούσης.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αυτοκινήτων στην Τρίπολη 
ζητάει Μηχανικό για πλήρες απασχόληση με 
γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και Αγγλι-
κής γλώσσας. Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η 
προϋπηρεσία στο ίδιο χώρο. Τηλ: 6977 149802, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταινιοδόρος - Βουρτσαδόρος από βιο-
μηχανία μεταλλικών εξαρτημάτων στην Ελευσίνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: nicholas@convexdesign.
gr, τηλ: 6946 902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανουργός για βιομηχανία μεταλ-
λικών εξαρτημάτων με γνώσεις σε φρέζα και 
τόρνο στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
nicholas@convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός από ΤΕΙ ως 
Υπεύθυνος Παραγωγής σε βιομηχανία μεταλλικών 
εξαρτημάτων στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
nicholas@convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με γνώση σε χυτόπρεσσα 
από βιομηχανία μεταλλικών εξαρτημάτων στην 
Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: nicholas@
convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός με πείρα 
παρά εταιρίας αντιπροσωπειών με άριστη Αγγλικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: central@ariexpo.gr, fax: 
210 9831346.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ Tεχνική εταιρία ζητείται Μηχανο-
τεχνίτης με εμπειρία στην επισκευή και συντήρηση 
δομικών μηχανημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
helma@helma.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας, ζητάει Φανοποιούς με γνώση Ηλεκτρο-
συγκόλλησης MIG-TIG. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914, τηλ: 22210 
34910, 22210 34912.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Μηχανικός Στατικός ζητείται από τεχνική 
εταιρία στην Ομόνοια, για εσωτερική συνεργασία 
σε στατικές μελέτες, απαραίτητη 3ετή προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
polismichaniki.gr, fax: 211 8001339.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τεχνίτη - Χρυσοχόο με κάρτα ανεργίας 
και να μην έχει εργασθεί το τελευταίο 12μηνο σε 
αντίστοιχη θέση αυτής της ειδικότητας. Βιογραφικά 
στο e-mail: digeniakrita@hotmail.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ με μεγάλη εξειδίκευση 
τουλάχιστον 5 χρόνια σε κολλήσεις MIG & MAG, 
ζητείται από εταιρία μεταλλικών κατασκευών στα 
Οινόφυτα Βοιωτίας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
voutsadakis.gr, fax: 22620 32772.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας ζητεί Τεχνικούς 
Εγκαταστάσεων με δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής, 
γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άδεια security. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@genius.gr, τηλ: 210 5771997.

THE CLIENT is a global operating company in 
safety engineering. Degree in technical or industrial 
engineering. Experience in fire safety systems. 
Good English & German. CVs with photo & skype: 
silver.lining37@yahoo.com.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ έμπειρος με προϋπηρεσία 
5 -6 ετών ζητείται για εργασία στο Κατάρ. Απαι-
τείται γνώση Αγγλικής γλώσσας. Μισθός ανα-
λόγως προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: com.
recruitersqatar@gmail.com, τηλ: 210 5242485.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕΙ/
ΑΕΙ ή άλλης ειδικότητας Μηχανικού ζητείται από 
εμπορική-τεχνική εταιρία εξοπλισμού για τεχνική 
υποστήριξη. Δυνατότητα μετακινήσεων, απαραί-
τητη καλή γνώση Αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης, 
Η/Υ, διετή εμπειρία. E-mail: texnikh@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων με ειδικότητα 
στα πετρέλαια Μπεκ-Αντλία. Τηλ: 6948 186399.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός για συνεργείο τοποθετήσεων 
θωρακισμένων και εσωτερικών πόρτων. Τηλ: 
6932 544854, κος Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 40 Ταπετσιέρηδες με εμπειρία για 
εργασία στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, βασικά 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-
consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός για εργασία στην Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη, βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής / Υδραυλικός / Ψυκτικός 
από ξενοδοχείο στη Θάσο για τη θερινή περίοδο 
2014 (01/06-31/10) με προοπτική μακροχρόνιας 
συνεργασίας. Ικανοποιητικές αποδοχές αναλό-
γως προσόντων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@royalparadise.gr.

ΒIOMHXANIA παραγωγής αρτοσκευασμάτων με 
έδρα στη Λαμία, ζητά Τεχνολόγο Τροφίμων (ΤΕΙ-
ΑΕΙ) με προϋπηρεσία 3ετή τουλάχιστον, με γνώση 
Αγγλικών-ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εμπειρία 
σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO22000 
BRC, IFS. Βιογραφικά στο e-mail: info@ferro.gr.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ή Ηλεκτρολόγος, κατασκευα-
στικής κατεύθυνσης για εργασία σε εργοστάσιο 
κατασκευής μηχανημάτων. Εμπειρία από εργασία 
σε κατασκευές ή/και πωλήσεις θα είναι προσόν. 
Ικανοποιητική αμοιβή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@estiaconsulting.gr, τηλ: 2310 487501, 
2310 487502.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος Εργάτης, που να έχει δυ-
νατότητα ζωγραφικής καθώς και καλή επικοινωνία 
στο τηλέφωνο, από Ελληνική φαρμακευτική εται-
ρία, στην Άνω Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@erythroforte.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Divico Security Ηλεκτρολόγος-
Ηλεκτρονικός για πλήρη απασχόληση με αντικεί-
μενο τις εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας. 
Τοποθεσία: Κηφισιά, Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: 
divicocareers@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ, από εταιρία με έδρα την Θεσσαλονίκη, 
Χειριστής Μηχανημάτων έργου, κάτοχος επαγ-
γελματικού διπλώματος οδήγησης Γ’ κατηγορίας, 
στη διαλογή ανακυκλώσιμου υλικού. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Ε-mail: hr@eco-
trans.gr, fax: 2310 722855, κωδ: 0520.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πολιτικοί Μηχανικοί για εργασία στην 
Αγγλία, καλά Αγγλικά, 5 χρόνια προϋπηρεσία στη 
σιδηροδρομική βιομηχανία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΜΟΔΙΣΤΡΑ με άριστες γνώσεις παραγωγής 
δειγμάτων ζητείται από εταιρία γυναικείων 
ενδυμάτων. Περιβάλλον ευχάριστο και σοβαρό. 
Ηλεκτρικός σταθμός Κάτω Πατήσια. Τηλ 210 
2114100, 210 2114150.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός από ΤΕΙ ως 
Υπεύθυνος Παραγωγής σε βιομηχανία μεταλλικών 
εξαρτημάτων στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
nicholas@convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΕΤΑΙΡΙΑ απορρυπαντικών ζητεί Χημικό Απόφοιτο 
ΤΕΙ Κλωστοϋφαντουργίας ή ΑΕΙ. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 έτη. Με άριστες γνώσεις internet, 
excel, windows, (ADSL) Αγγλικών και ίσως και 
Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: kdremes@
yahoo.gr.

H ALEXANDER Moore Certification στα πλαίσια 
της ταχέως ανάπτυξής της, ζητά άτομα με γνώσεις 
Αγγλικής και Συστημάτων Διαχείρισης ISO (HACCP) 
με σχετικό πτυχίο. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
alexandermoore.gr, τηλ: 210 6657312, κωδ: 
IS.Adm.2014/5.

ΑΕΒΕ ζητεί Βοηθό Χημικού για το επιμεταλλωτήριο 
του τμήματος παραγωγής. Βιογραφικά στο e-mail: 
ng.agstefanos@nikolisgroup.com, fax: 210 8140703.

ΑΕΒΕ ζητεί νέο με γνώσεις στον τομέα της 
αργυροχρυσοχοΐας για άμεση πρόσληψη στο τμήμα 
παραγωγής. Βιογραφικά στο e-mail: ng.agstefanos@
nikolisgroup.com, fax: 210 8140703.

ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ενδυμάτων ΑΕ, ζητεί Μοδίστρα 
πεπειραμένη, για ραφή δειγμάτων σε παιδικό ρούχο. 
Τηλ: 211 1057792, κα Νίκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για εταιρία τροφίμων στην 
περιοχή του Νέου Ρύσιου - Καρδιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: athinagait@yahoo.gr.

ZHTOYNTAI Mοδίστρες με Αγγλικά για εργασία 
στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη. Αγγλικά γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Παραγωγής σε βιοτεχνία 
ενδυμάτων. 5 χρόνια προϋπηρεσία. Αγγλικά καλά. 
Άμεση πρόσληψη για Ιρλανδία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τορναδόρος με εμπειρία σε καλούπια 
ελαστικού. Τηλ: 210 5221229.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί, για εγκατάσταση κλιματιστικών. 
Συνεργασία όλο το χρόνο. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
6977 707591, κος Δημήτρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί για τοποθέτηση κλιματιστικών 
(split). Συνεργασία όλο το χρόνο. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: climasolutions21@gmail.
com, τηλ: 6977 707591.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Πέτρας, κατασκευές και σχέδια 
με σφυρί και σμίλη σε πέτρα. Βασικά Αγγλικά. 
Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

Στελέχη και Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
ΝΑΥΤΗΣ ζητείται για κότερο με προϋπηρεσία για 
καλοκαίρι. Να έχει ναυτικό φυλλάδιο ή δίπλωμα 
ταχυπλόου και να μιλάει Αγγλικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: shumanreso@gmail.com.

GLOBAL Ships Service company requires 
Marine Engineer. Minimum 3 years experience 
on board merchant vessels, strong customer 
orientation, negotiation/sales skills, Proficiency 
level English, computer literacy are a must. CVs: 
technicalservicecoordinator@gmail.com.

ΖHTEITAI Xειριστής Tαχύπλοου με εμπειρία και 
γνώση Αγγλικών στη Ζάκυνθο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ionian-ray.gr.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εμπορική εταιρία στη Σίνδο, Οδηγοί 
με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας για συρόμενο φορτηγό 
και για δρομολόγια Θεσσαλονίκη - Βουλγαρία - 
Θεσσαλονίκη. Αποδεδειγμένη εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@eco-trans.gr, κωδ: OΘB530.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Sugarworld - Αλιπράντης ΕΠΕ αναζητεί 
Βοηθό Αποθήκης, με: προϋπηρεσία σε μηχανογρα-
φημένη αποθήκη, MSOffice, Αγγλικά-δίπλωμα οδή-
γησης-εργατικότητα-ομαδικότητα-εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
management@sugarworld.gr,τηλ: 210 9603114.

ΑΠΟ ΤΟ LADOPANO.gr ζητείται Υπάλληλος Απο-
θήκης στην Κ. Τούμπα για 4ωρη/5ημερη εργασία. 
Απαιτούνται γνώση H/Y και δίπλωμα αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: career@
ladopano.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών οχημάτων ζητά άτομο για διαχεί-
ριση πελατών χονδρικής, αποθήκης ανταλλακτικών 
και διανομές. Απαραίτητα καλή γνώση Αγγλικών, 
δίπλωμα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας. Βιογραφικά 
στο e-mail: account@kafounis.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμεταφορών ζητά Οδηγούς για μηχα-
νάκι και αυτοκίνητο στην περιοχή του Παγκρατίου. 
Απαραίτητη γνώση του επαγγέλματος και της πε-
ριοχής. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
telecomike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Αποθηκάριος. Με δίπλωμα 
μηχανής και Γ’ κατηγορίας. Επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: charitosgoods@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ courier, περιοχή Γλυφάδας, ζητάει Οδηγό 
οπωσδήποτε με δικό του μηχανάκι. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: ccglyfadas@courier.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Οδηγό μίνι βαν, για 
φορτοεκφόρτωση και διανομή εμπορευμάτων. 
Εργασία πενθήμερη. Απαραίτητο δίπλωμα κατηγοριών 
Α & Β. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: ΕΧ0514.

ΟΔΗΓΟΣ - Διανομέας με απαραίτητη 5ετή προϋπηρεσία 
(ανάλογη σε εταιρία τροφίμων θα εκτιμηθεί) με 
δίπλωμα κατηγορίας Γ’ για πρωινό δρομολόγιο 
σε εταιρία τροφίμων στο Γαλάτσι. Βιογραφικά στο 
e-mail: alagou@gotsishouse.gr.

ΝΕΟΣ ζητείται για εξωτερικές εργασίες και αποθήκη 
εταιρίας ιατρικών ειδών Απόφοιτος Λυκείου με 
γνώση H/Y. Απαραίτητα δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μοτοποδηλάτου. E-mail: biosetgroup@gmail.com.

ΟΔΗΓΟΣ, Logistics με εμπειρία κυρίως στο χώρο 
του αυτοκινήτου ζητά εργασία. Στη διάθεσή σας. 
Βιογραφικό σημείωμα - συστατική επιστολή. 
Ολυμπιακό Χωριό. E-mail: kiriakossiv@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άμεση πρόσληψη Οδηγοί για εργασία 
στη Γερμανία. Γερμανική γλώσσα οπωσδήποτε. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
αναζητά Αποθηκάριο με γνώσεις Η/Υ και τιμολόγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου σε πολυεθνική, ζητείται για 
γραμματειακή υποστήριξη, χειρισμό αποθήκης και 
εξυπηρέτηση πελατών. Πολύ καλή γνώση Γερμανικών 
και Μs Office. Τεχνικές γνώσεις θέρμανσης-ύδρευσης 
θα συνεκτιμηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: reflex-
hellas@reflex-hellas.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Αποθήκης από μεγάλη ενεργειακή εταιρία 
για τα γραφεία της στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη 
γνώση Η/Υ, τιμολόγησης και σχετική προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@neonenergy.gr, κωδ: 
ΑΠΟΘ0514.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στον ιατρικό κλάδο, ζητά 
Υπάλληλο στο τμήμα logistic-service για καταχώρηση-
έκδοση παραστατικών διακίνησης-τιμολόγησης-
παρακολούθηση αποθεμάτων - επικοινωνία με 
πελάτες. Απόφοιτος -η ΙΕΚ-ΤΕΙ λογιστικής-
διοίκησης επιχειρήσεων-Αγγλικα-MS office 
-outlook-Επικοινωνιακή ικανότητα-ομαδικότητα-
εργατικότητα. E-mail: info@damplaid.gr, fax: 210 
7753627, τηλ: 210 7792193.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται από διεθνής μεταφορική 
εταιρία, για οδικό και θαλάσσιο, θα θεωρηθεί προσόν 
η προϋπηρεσία. Τηλ: 210 4015512, 6941 578386.

ΟΔΗΓΟΣ Βυτιοφόρου ζητείται με Ε και ADR από 
εταιρία χημικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kaloudis.com.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ logistics Ασπρόπυργο, ζητά Αποθηκάριους 
με γνώση εργασιών σε πλήρως μηχανογραφημένη 
αποθήκη. Επιθυμητά: Προϋπηρεσία 1 έτους, γνώσεις 
H/Y προγραμμάτων αποθήκης (WMS,ERP). Αυτόνομη 
πρόσβαση, ικανοποιητικές αποδοχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@3wtrans.gr.

DELIVERY ζητείται από αναψυκτήριο - κρεπερί στο 
Χαλάνδρι, με δικό του μηχανάκι. Τηλ: 6936 166891.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και εμπειρία 
σε διανομές τροφίμων X-van, εντός λεκανοπε-
δίου Αττικής, θα προτιμηθεί τόπος διαμονής πε-
ριοχή Μεσογείων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
dimitrioumilk.gr, τηλ: 22990 49162.

ΟΔΗΓΟΣ Φορτηγού με άδεια επαγγελματικής οδή-
γησης, ζητείται για διανομές ειδών αρτοποιείου με 
έδρα τη Βουλιαγμένη. Τηλ: 6971 634375.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα την Παιανία ζητεί Οδηγό με Γ’ 
επαγγελματικό δίπλωμα και δίπλωμα EDR, γνώστη 
του λεκανοπεδίου Αττικής. Τηλ: 210 6646053, 210 
6646055, κα Ντίνα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
ζητεί Οδηγό με δίπλωμα κατηγορίας Ε’. Βιογρα-
φικά στο e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com, 
τηλ: 210 2466104.

ΑΝΩΝΥΜΗ Εμπορική εταιρία ζητά Οδηγό Κλαρκ 
(κάτοχο άδειας). Βιογραφικά στο e-mail: agialini@
topelcom.gr, κας Γιαλίνη.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Αεροδρόμιο ζητά: Groom-Driver 
για part time. Επιθυμητά προσόντα: άριστη ικανό-
τητα στην επικοινωνία, προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικής, κάτοχος πτυχίου 
τουριστικής σχολής. Βιογραφικά με φωτογραφία: 
nhotel1@gmail.com.

ΟΔΗΓΟΣ και με ερασιτεχνικό δίπλωμα, ζητείται 
για 3ωρη πρωινή απασχόληση στην Κυψέλη. Τηλ: 
210 8678326.

ΟΔΗΓΟΣ με β’ κατηγορίας δίπλωμα και Υπάλλη-
λος Γραφείου, ζητούνται από τουριστικό γραφείο 
στη Σαντορίνη. Απαραίτητα Αγγλικά. Δεν παρέχεται 
διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: caldera.tours.
santorini@gmail.com, τηλ: 22860 72071.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός taxi για βάρδια πρωί - απόγευμα, 
για μόνιμη εργασία δίχως εγγύηση. ΙΚΑ και κάρτα 
απαραίτητα. Τηλ: 6988 225930, κος Γιώργος.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΔΙΕΘΝΗΣ τουριστικός οργανισμός ζητεί Εξωτερικούς 
Συνεργάτες στην Αθήνα, επαρχία και νησιά, ελεύθερο 
ωράριο, εφάπαξ αμοιβή και ποσοστά, μισθός 1.700€, 
συζητήσιμη. Τηλ: 210 9237100, 210 9221711, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για νυχτερινή εργασία σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Απαραίτητη η 
άριστη γνώση Αγγλικών και η γνώση extranets 
και εργαλείων internet για προβολή ξενοδοχείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: athensboutiquehotel@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική για θέσεις ρεσεψιόν, 
Σερβιτόρους και Μάγειρες για ξενοδοχεία στην 
Πελοπόννησο. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@
otenet.gr.

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ζητείται για ξενοδοχεία στην 
Πελοπόννησο. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@
otenet.gr.

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ οικογενειακό ξενοδοχείο ζητείται 
Υπάλληλος Reception. Προϋπηρεσία, γνώση 
κρατήσεων και ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
Άριστα Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
anemomilos.gr, τηλ: 6972 816774, Σπύρος.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ με γνώσεις Ρώσικων, ζητούνται 
από ξενοδοχειακή μονάδα στα Χανιά. Παρέχεται 
διαμονή διατροφή και ασφάλεια. Bιογραφικά στο 
e-mail: akouteri@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Cronwell Platamon Resort 
5*, ζητούνται Σπουδαστές για πρακτική άσκηση, να 
φοιτούν σε Τουριστικές Σχολές. Γνώση Αγγλικής 
γλώσσας, ευχάριστοι χαρακτήρες. Ικανότητα 
επικοινωνίας για τα εστιατόρια και μπαρς. E-mail: 
platamon.gm@cronwell.com.

RECEPTIONIST ζητείται για ξενοδοχείο στην Πάργα. 
Με άριστα Αγγλικά - Προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@lichnosbeach.gr.

RECEPTIONIST needed, Parga Lichnos Beach 
hotel. Excellent English and one other language 
required. Good salary and benefits. CVs: info@
lichnosbeach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Housekeeper για ξενοδοχείο 
4* αστέρων, Α’ κατ., δυναμικότητας 44 σουιτών. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@minois-village.gr, τηλ: 6945 191585.

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ξενοδοχείο 4* στη Χαλκιδική αναζητά 
να καλύψει τις συγκεκριμένες θέσεις, Assistant 
Manager - Barman - Βοηθός Μάγειρας για τη 
θερινή σεζόν. E-mail με πρόσφατη φωτογραφία: 
jbalokas@windowslive.com.

RECEPTIONIST για 4* ξενοδοχείο Παραλίας. Πολύ 
καλή γνώση Protel. Άριστα Αγγλικά και άλλη 
μία γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
mykonospalace.com.

RECEPTIONIST needed, 4* beachfront hotel. 
Knowledge of Protel system required. Excellent 
English and one other language required. Good salary 
and benefits. CVs: manager@mykonospalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Palazzo del Mare 5* 
στην Κω Υπάλληλος Υποδοχής με γνώση Αγγλικής, 
Γερμανικής. Βιογραφικά στο e-mail: p.kontaxakis@
palazzodelmare.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Φολέγανδρο ζητά επαγγελματία 
Οδηγό με δίπλωμα Δ ή Ε κατηγορίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@choraresort.com, τηλ: 6945 398089.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ορόφων ζητείται για ξενοδοχείο 
πέντε αστέρων στην Κω. Διετή προϋπηρεσία στη 
θέση απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
naturaparkvillage.gr, τηλ: 22420 45800.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 5* 
στη Σαντορίνη Θήρας με προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 
6947 188318.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Καμαριέρες. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@poseidon-paros.
gr, fax: 22840 42649.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρεία Αθηνών ζητεί εποχικό προ-
σωπικό για sales - operations, με επικοινωνια-
κές ικανότητες, απαραίτητα Αγγλικά και Ιταλικά. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
athensopentour.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχείο 
5* στον Μακρύ Γιαλό Σητείας με προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο. Απαραίτητες ξένες γλώσσες (Αγγλι-
κά, Γερμανικά ή Γαλλικά). Βιογραφικά στο e-mail: 
crete@mikripoli.gr.

ΑΤΟΜΑ για παραλία ζητούνται από ξενοδοχείο 
4* αστέρων στη Γλυφάδα, εμφανίσιμα με προϋ-
πηρεσία, γνώση ξένων γλωσσών. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α με άριστη γνώση Γαλλικών και 
προϋπηρεσία στον τουριστικό κλάδο για κάλυψη 
θέσης τουριστικού γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
miniatis.t@bbt.gr, τηλ: 210 9793510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α από τουριστική εταιρία, πλατεία 
Κηφισιάς. Άριστη γνώση amadeus, εμπειρία πώλη-
σης τουριστικών πακέτων, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 
αγγλικά, ικανοποιητικός μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: captain@navigatorltd.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες σε ξενοδοχείο στη Ρόδο. 
Παρέχεται διαμονή και διατροφή. Μισθός 700€. Τηλ: 
6945 306949, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Θεσσαλονίκη ζητά: Receptionist 
για part time. Επιθυμητά προσόντα: Άριστη ικανότητα 
στην επικοινωνία, προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, 
πολύ καλή γνώση Αγγλικής, κάτοχος πτυχίου 
Τουριστικής Σχολής. E-mail με φωτογραφία: 
nhotel1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος τουριστικού γραφείου για 
την καλοκαιρινή σεζόν 2014. Απαιτούνται: γνώση 
Ιταλικών επιπέδου CELI 4-5, γνώση Αγγλικών επιπέδου 
Lower, Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και 
μηχανάκι. Βιογραφικά στο e-mail: diogenis@
alonnisostravel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για πρωινά και καθαριότητα 
για 3 σουίτες μόνο, στα Φηρά Σαντορίνης. Πλήρης 
ασφάλεια. Τηλ: 22860 23051, 69427 93769, κα 
Γεωργία.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Νότια Ρόδο ζητεί Προϊστάμενο 
ή Υποδοχή σε ξενοδοχείο all inclusive. Διαχείριση 
εργασιών της υποδοχής και ταμείου, καθοδήγηση των 
συνεργατών. Διαμονή και καλός μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: gm@costalindia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α από τουριστική εταιρία Πλατεία 
Κηφισιάς. Άριστη γνώση Amadeus, εμπειρία πώλησης 
τουριστικών πακέτων, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Αγγλικά, 
ικανοποιητικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
captain@navigatorltd.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εταιρία που δραστηριοποιείται 



Εργασία στην Ελλάδα

Το 1999, όταν ξεκινήσαμε το Skywalker, νιώθαμε ότι είχαμε να πούμε πολλά και να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Φέτος, 

συμπληρώνοντας 15 χρόνια λειτουργίας και κάνοντας έναν απολογισμό του μέχρι τώρα ταξιδιού μας, ξέρουμε τι πετύχαμε. 

Αυτή τη στιγμή το Skywalker είναι πολλά παραπάνω από το πρώτο site στην αγορά εργασίας. Οι συνεχείς μας δράσεις, τα 

περιφερειακά μας sites που καλύπτουν κάθε ανάγκη της αγοράς εργασίας, τα συνεχή σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώ-

νουμε, αλλά και η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας, απαρτίζουν το Skywalker του σήμερα. Και φυσικά, το ταξίδι μας 

συνεχίζεται, με τον ίδιο ενθουσιασμό που ξεκίνησε το 1999, αλλά με σαφώς μεγαλύτερο… πλήρωμα. Από πού πηγάζει άραγε ο 

ενθουσιασμός μας; Ίσως από το ότι ξέρουμε πως όταν κλείνεις τα 15… έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου!

15 χρόνια Skywalker


