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

σελ. 6
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,  
Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι 

σελ. 10
Στελέχη Πωλήσεων,
Πωλητές Υγείας 

σελ. 12
Ιατρικοί Επισκέπτες, Ιατροί, 
Νοσηλευτές, Τεχνίτες, 
Τεχνικοί, Μηχανικοί 

σελ. 14-15
Οδηγοί, Logistics, 
Αποθηκάριοι, Εστίαση, 
Τουρισμός, Αισθητικοί, 
Μόδα

θέσεις εργασίας

60 θέσεις εργασίας στον 
κλάδο της Πληροφορικής σελ. 8-9
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16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

25.000 Αντίτυπα



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

ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 20132

Η εταιρεία Spring Air έχει καθιερωθεί ως η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της Αρωματοποιίας, δι-
ατηρώντας μία υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής αιθέριων ελαίων. Κατέχει ηγετική θέση στην 
ελληνική αγορά για τη παροχή υπηρεσιών αρωματισμού - απόσμησης κυρίως επαγγελματικών 
χώρων έχοντας συγκεντρώσει τα πιο ισχυρά διαπιστευτήρια . Η εγχώρια αλλά και διεθνής αναγνώ-
ριση της είναι αποτέλεσμα της συνεχούς και αδιάκοπης παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών & 
προϊόντων.

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς της για ανάπτυξη του πελατολογίου στο Ν. Αττι-
κής, η εταιρεία Spring Air ζητά να προσλάβει:

Sales Executive Manager 
(Ref.: SEM)

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
•Δημιουργία νέων επαφών με υποψήφιους πελάτες και επικοινωνία 
•Διαρκής επικοινωνία με υπάρχοντες πελάτες για την εξέλιξη της συνεργασίας  
•Επικοινωνία με το Τμήμα Υποστήριξης για την ανάπτυξη του πελατολογίου Αττικής 
•Συμμετοχή στο εβδομαδιαίο και μηνιαίο sales planning 
•Ημερήσιο αλλά και εβδομαδιαίο sales report των κινήσεων 
•Αποστολή Οικονομικών Προσφορών σε υποψήφιους πελάτες για το Ν. Αττικής 
•Καθορισμός αναγκών σε προϊόντα & υπηρεσίες 
•Παροχή υπηρεσιών Μελέτης Χώρου και σύνταξη της προσφοράς 
•Δειγματισμός προϊόντων και συνάντηση 
•Χειρισμός συστήματος παρακολούθησης πελατών μέσω καταχώρησης σε λογισμικό (ERP) 
•Λήψη Παραγγελιών 
•Τήρηση Αρχείου Πελατών 
•Παρακολούθηση πληρωμών πελατών 
•Έλεγχος της παροχής υπηρεσιών προς τους υφιστάμενους πελάτες 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό εργαλείων marketing & ανάλογων project  
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος AΕΙ /Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστος χειρισμός MS Office 
•Καλή γνώση ERP 
•Οργανωτικός και μεθοδικός 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων και της προϋπηρεσίας 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: secretary@springair.gr

Costa Navarino is located on the Southwest Coast of Peloponnese, in the Region of Messinia, 
currently comprises of Navarino Dunes, which includes “A Luxury Collection Resort” - The 
Romanos and a “Westin” - The Westin Resort, Costa Navarino - both of which are managed by 
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.
This prime destination offers a selection of luxury accommodation, an 18-hole signature 
championship golf course - “The Dunes Course”, a 4,000 square metre Spa – “Anazoe”, various 
restaurants offering both Greek as well as International Cuisine, indoor and outdoor lounge areas, 
select retail and entertainment options and a 5,000 square meter state of the art conference centre 
- “The House of Events “.
Navarino Dunes also offers many other entertaining options within the Resort Grounds including 
“Navarino Outdoors”, Recreation Park, Kids facilities and extensive Sport and Beach activities 
making it one of the first fully integrated resorts within the Mediterranean Region.
Further to the above, we are looking for the summer season 2013 an associate who will hold the 
responsibilities of the below position:

Training Coordinator 
(Ref. Code: TCO 13)

We are looking for a Training Coordinator, 
to assist the Training Manager in compiling, 
coordinating, facilitating and marketing the 
resort’s training and employee engagement 
activities. As a Training Coordinator you will 
need to ensure that new employees have a 
positive on-boarding experience and clearly 
understand hotel policies and procedures. 
You will be passionate about people and 
the service they deliver and be able to 
effectively communicate to all the levels of the 
organization. With proven facilitation record 
and excellent coordination skills, you will have 
the ability to prioritize tasks and deadlines 
effectively and be an expert in all Microsoft 
Office software.

Essential Functions: 
•Pick up reins of department training and 
on job training (departmental induction, 
departmental trainers, departmental 
processes) and ensure consistency and 
quality of training 
•Assist in the development and facilitation of 
all training courses and activities 
•Organize and participate in all employee 
engagement events (brand activation days, 
parties, celebrations etc.) 
•Manage the employee communication 
including the Heart of House announcement 
boards, employee newsletter, employee 
handbook etc. 
•Input all eligible training course into the 
OAED, LAEK Portal 
•Have an excellent knowledge and constantly 
safeguard the company’s policies, procedures 
and brand standards 

Candidate requirements: 
•Hospitality operations experience in luxurious 
environments will be highly appreciated 
•Proven track record of Training development 
and facilitation experience 
•Excellent knowledge of Microsoft Office 
(Knowledge of graphics design program is not 
a must but will be considered an asset) 
•Excellent knowledge of LAEK 0,45 portal and 
submission guidelines 
•Fluent in Greek and English 
•Detail oriented with a creative mind and “Out 
of the box” approach 
•Ability to interact with all levels of the 
organization with a high degree of 
professionalism and confidentiality 
 
Navarino Dunes offers: 
•Chance to be developed within the most 
innovative operator of lifestyle hospitality 
brands in the world. 
•Οn going training opportunities. 
•Accommodation in the vicinity of Navarino 
Dunes (for non - Messinian residents). 
•Meals within the premise. 
•Private Medical Plan. 
•Use of Navarino Dunes Facilities, according 
to the relevant policies. 
 
We are looking for warm, outgoing, and 
enthusiastic individuals to be a part of our 
story and lead our dynamic team. 
CVs to be sent at this e-mail:  
lia.zampetoglou@starwoodhotels.com.  
Please note: CVs with no reference code and 
not fulfilling the above prerequisites won’t be 
taken under consideration.

Join your force with the leader! 

DIXONS South East Europe (Kotsovolos shops), the No. 1 Retail Chain of Electrical and 
Electronics, with a presence in whole Greece and member of the international Group Dixons, 
based on expertise, experience, people and most important its vision for leadership, is 
looking for a:

B2B Sales Consultant
Job Purpose: Reporting to the B2B Manager 
the right candidates will be responsible for new 
B2B customers.

Responsibilities for this position include: 
To develop and manage Β2Β accounts by 
developing customer relationships and achieve 
agreed objective, budgets & targets whilst 
ensuring excellent customer service.

Job Holder Specification: 
The Ideal candidate should fill the following 
requirements: 
•Minimum 3 years of relevant work experience 
in B2B Sales positions preferably within, 
Retail, HO.RE.CA, Business •Services, 
telecommunications or in the Services / 
Commodities sector with proven negotiation 
skills. 
•University Degree of relevant area. 
•Fluency in English. 
•PC literacy. 
•Pro activeness, flexibility and innovative 
thinking. 
•Excellent communication and negotiating 
abilities. 
•Strong customer orientation and team 
building skills. 
•Advanced interpersonal skills and team 
working mentality. 
•Availability to travel. 
 
The company offers: 
•Competitive salary. 
•Additional bonus related to personal and 
company targets. 
•Company car & Additional Medical Coverage. 
•Constant training. 
•The opportunity to develop within an 
International Environment.

About Dixons South East Europe: Dixons 
Group, which is one of the leading European 
Groups regarding the sale of electric 
appliances, operates Kotsovolos the No1 
electronic and electric goods chain in Greece, 
with more than 102 stores and over 2,000 
employees. The company is specialized in the 
sale of high technology electronic products, 
computers, home appliances, photographic 
equipment, telecommunication products, as 
well as in the provision of after sales support 
and maintenance services. 

The Dixons Group operates on a multi-channel 
strategy for the retail sales as well as the trade 
of electrical appliances, with more than 1,300 
stores and online stores in 28 countries, while 
it employs about 40,000 people. Each year, 
more than 100 million customers make their 
purchases online or through Dixons Group 
stores. 

Apart from Kotsovolos retail chain and the 
online store www.kotsovolos.gr, Dixons Group 
is also active in the Greek market with the 
exclusively online technology store of Electro 
World – www.electroworld.gr. With emphasis 
on technology, modern aesthetic and the social 
dimension of e-shopping, on www.electroworld.
gr consumers can get information on a huge 
range of cutting edge products and make their 
purchases at very low prices. www.electroworld.
gr operates 24 hours a day and 7 days a week, 
providing to Greek consumers excellent service 
and offering a range of services with the support 
and the guarantee of Dixons Group.

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

H Mediatel A.E. δημιουργήθηκε το 1995 και είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο των 
τηλεπικοινωνιών. Το πιστοποιημένο με ISO 9001:2008 Call Center της ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 
1999, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Η πολύχρονη εμπειρία της Mediatel σε έργα υψηλών απαιτήσεων την έχουν καθιερώσει ως ένα 
από τα μεγαλύτερα Call Centres στην ελληνική αγορά.

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

Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε., από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, επιθυμεί να εντά-
ξει άμεσα στην ομάδα επικοινωνιακούς και δραστήριους εργαζόμενους, ανεξαρτήτου ηλικίας, ως:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(Κωδικός θέσης: ΚΩΔ:02)

Αντικείμενο απασχόλησης: Τηλεφωνική προώθηση υπηρεσιών Κινητής και Σταθερής Τηλεφωνίας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Διάθεση για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη στόχου 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ σε περιβάλλον Windows και MS-Office 
•Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Προϋπηρεσία σε Call Center 
 
Ανάλογη εμπειρία σε Τηλεφωνικές Πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, ασφαλιστική κάλυψη και τα νόμιμα δώρα και επιδόματα 
•Υψηλό μπόνους επίτευξης στόχων 
•Προοπτική υπογραφής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη 
•Σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον 
•Προσβασιμότητα από σταθμό μετρό
Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη Τμήματος Προσωπικού στο e-mail: hr@mediatel.gr. Διεύθυνση 
εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 127, ΤΚ 115 24 Αμπελόκηποι Αθήνα, (στάση μετρό Πανόρμου).

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

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

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

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη
Σοφία Χουβαδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη
ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Γεωργία Παναγιώταρου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Χρήστος Δουληγέρης
ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Human Factor M.E.Π.Ε.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος

αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα 
και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής 
βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος
• Μετρό - Δάφνη
• Μετρό - Συγγρού-Φιξ
• Μετρό - Ευαγγελισμός
• Μετρό - 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. - Κηφισιά
• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
• Η.Σ.Α.Π. - Ν. Ιωνία
• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• Δημαρχείο Τρίπολης
• Δημαρχείο Λειβανατών
•  Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Λιβαδειάς
•  Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Χαλκίδας
•  Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη 

Αταλάντης
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας
• ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Κάθε Τρίτη - Σημεία 
διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:
•    Δημαρχείο Ηλιούπολης  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Δημαρχείο Βριλησσίων
• Δημαρχείο Αμαρουσίου 
•  Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Δημαρχείο Χαϊδαρίου 

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

Χαλκηδόνος
•  Δημαρχείο Ελληνικού - Αργυρούπολης
•  Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων  

ΗΣΑΠ Μοσχάτου
• Δημαρχείο Κορυδαλλού
•  Δημαρχείο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη
• Δημαρχείο Πειραιά
• Δημαρχείο Αλίμου
• Δημαρχείο Περιστερίου
•  Δημαρχείο Αιγάλεω 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
• Δημαρχείο Πεντέλης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Νέας Ιωνίας
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Παλλήνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Ηλιούπολης
•  Το Σούπερ Μάρκετ της Αλληλεγγύης  

στη Λ. Συγγρού
•  Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης  

στην Ηλιούπολη
•  Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 

Ελληνικού
•  Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  

Βύρωνα, Ελλησπόντου 12
• Δημαρχείο Αχαρνών
• Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού
• Δημαρχείο Χαλανδρίου

• Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής
• Δημαρχείο Μεταμόρφωσης
• Δημαρχείο Πετρούπολης
• Δημαρχείο Μαραθώνα
• Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης
• Δημαρχείο Παιανίας
• Δημαρχείο Παλλήνης
• Δημαρχείο Αθηνών
• Πολιτιστικό Κέντρο Αθηνών 
• Δημαρχείο Βάρης
• Δημαρχείο Βούλας
• Δημαρχείο Βουλιαγμένης
• Δημαρχείο Σαρωνικού
• Δημαρχείο Ασπρόπυργου
•  Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Πανεπιστημιούπολη -  

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

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

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

•  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Πολιτιστικό Κέντρο  

Κάτω Πετραλώνων
•   Γραφείο Διασύνδεσης 

Γεωπονικής Σχολής
• Faust, Bar -Theatre - Arts
• Βρυσάκι
•  Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου
•  Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Αγίας Παρασκευής
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Πειραιά
•  Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλλιθέας
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Καισαριανής
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Αμαρουσίου
•  ΟΙΚΙΠΑΔΑ
•  Δημοτική Βιβλιοθήκη Δάφνης
•  ΚΥΑΔΑ
•  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  

Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Ταύρου
•  Πολιτιστικό Κέντρο Κυψέλη
•  Πολιτιστικό Κέντρο Σεπόλια
•  Πολιτιστικό Κέντρο Βαφειχωρίου στο Γκύζη
•  Πολιτιστικό Κέντρο Εξαρχείων
•  Πολιτιστικό Κέντρο Βενετσάνου  

στο Παλαιό Ψυχικό
• Δημαρχείο Σπάτων Αρτέμιδος
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά
• Δημαρχείο Δήμου Διονυσίου
•  Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου 

Αθηναίων
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Aργυρούπολης
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Βύρωνα
•  H Αγκαλιά - Σύλλογος Προστασίας 

Αγέννητου Παιδιού

Nέα σημεία  
παραλαβής εφημερίδας:

Η τελευταία έκδοση πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων  
στις 17/12. Θα είμαστε ξανά κοντά σας στις 14/01.



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

ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 20134

συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπάλληλος  

(κύριος έως 35 ετών), 
 native ή bilingual στα Αγγλικά

 
Ζητείται από εταιρία για πλήρη και μόνιμη  
απασχόληση. 
 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής ελληνικού ή ξένου  
πανεπιστημίου απαραίτητο 
•Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο 
 
Αποστολή CVs στο: pvschools@ath.forthnet.gr.  
Τηλ: 210 2280270 (09:00 - 21:00).

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Executive Secretary

Is needed by a dynamic chemical company 
based in West Atttiki.
Job Description: As Executive Assistant to the 
Group CEO, you will be adept at managing his 
business life. You will have excellent co-ordinated, 
effective administrative and secretarial skills and 
be able to provide full support mostly to the CEO, 
but also ad hoc support to the Group FD and MD. 
Arranging meetings/events, making conference 
calls, monitoring and responding to emails, typing 
and fielding calls. You will be required to produce 
presentations, maintain data and filing systems.

Ability to minute management meetings and to be the 
diplomatic “face” of the company when dealing with 
external callers and customer complaints on behalf 
of the CEO. Confidentiality is a must and the ability 
to be proactive and prioritise is essential. Excellent 
use of English grammar and spelling together with 
good pc skills are a prerequisite. The successful 
candidate will be educated to degree level. You need 
to be organised, have strong attention to detail, must 
be proactive and a team player. This role would suit 
someone with a bubbly and positive personality who 
is able to multi task and able to work to changing 
priorities.

Additionally you must understand and assess the 
need for developing new and innovative products to 
keep the company ahead of competition. Keeping 
track and review with client for further opportunities. 
Well adverse with Logistic analysis, Export 
documentation and procedures.

We regret that we cannot reply to all applications. 
If you do not hear from us within 15 working days, 
please understand that, on this occasion, your CV 
has not been selected for an interview.

Send your cv’s to this e-mail: qc_hrd@yahoo.com

Secretary / Administrative  
Assistant

The jobholder will have the responsibility to provide 
secretarial and administrative services, as well as 
support to various group projects, as directed by her 
superiors.

Candidate Profile: 
•Bachelor’s degree or Secretarial Studies or 
equivalent work experience combined with advanced 
education 
•Minimum three (3) years of relevant professional 
experience 
•Excellent verbal and written communication skills 
both in Greek and English 
•High Computer literacy (all current MS Office 
applications, internet) 
•Critical thinking, ability to set priorities and meet 
deadlines 
•Strong multi-tasking and time management skills 
•Good analytical skills 
•Excellent communication and organizational skills 
•Able to work precisely under high time pressure and 
workload 
•Integrity and high level of professionalism

Application process: Candidates who fit the above 
profile and qualifications are invited to apply for this 
position at this e-mail: jobs@frankzepaul.com. All 
applications will be treated in strict confidentiality.

To Ξενοδοχείο CASTELLO CITY HOTEL ***  
στο Ηράκλειο ζητά: 

Γραμματέα Διοίκησης

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση 
•Άριστος χειρισμός Ελληνικής και Αγγλικής  
(προφορικός και γραπτός λόγος) 
•Πολύ καλή γνώση εμπορικής αλληλογραφίας  
και διαχείρισης του CRM 
•Άριστη ικανότητα χρήσης Η/Υ 
•Άριστη κατανόηση και διαχείριση των δημοφιλών 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης social media 
•Άριστη γνώση του MS Office, outlook, powerpoint, 
internet, excel, reporting 
•Μόνιμος/η κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης 

Προσωπικές Ικανότητες: 
•Ευχάριστη εμφάνιση και ευγενική συμπεριφορά 
•Οργανωτική και δυναμική προσωπικότητα,  
με ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα, με ευελιξία και προσαρμοστικό-
τητα 
 
Προσφέρεται: 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
 
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: kasmirlis@castellohotels.com. 
Συστάσεις απαραίτητες.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Marketing Trainees 

Our client, an international toy company, wants to hire 
two (2) Marketing Trainees.

While previous experience is not required,  
the ideal candidates should: 
•Have a University education preferably in Marketing 
or Business Administration. 
•A Master’s Degree is strongly desired. 
•Have a good understanding and solid knowledge  
of the theoretical aspects of the Marketing principles. 
•Be fast learners and eager to be trained, on-the-job, 
in the Marketing function. 
•Have an analytical mind. 
•Be good at numbers. 
•Have excellent command of the English language. 
•Have effective communication and presentation skills. 
 
The company offers on-the-job training and  
a pleasant work environment.

Interested candidates should forward their cv quoting 
code: FΚ/MT/DK. Send your cv’s to this e-mail: 
athens@amrop.gr

SEO Production Account Manager 
Στη Δ/ση Operations του ΧΟ

Αρμοδιότητες: 
•Η συγγραφή και επιμέλεια υλοποίησης  
των προδιαγραφών κάθε έργου 
•Ο συντονισμός των επιμέρους εμπλεκομένων 
•Η αναλυτική παρακολούθηση και διασφάλιση  
της υλοποίηση όλων των προδιαγραφών 
•Η υλοποίηση off-site SEO ενεργειών 
•Η καταχώρηση των ιστοσελίδων σε καταλόγους 
(directories) 
•Η συγγραφή κειμένων και η δημοσίευσή τους  
σε blogs, forums etc. 
•Η ενεργοποίηση και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης όπου απαιτηθεί 
 
Προσόντα: 
•2+ έτη εμπειρία σε SEO (λίστα με επιτυχημένα έργα 
θα εκτιμηθεί) 
•Εμπειρία σε θέση συντονιστή/υπευθύνου έργων 
(websites, SEO, web υλοποιήσεις) άνω των 2 ετών 
•Ικανότητα συντονισμού δια-τμηματικών ομάδων 
•Καλή και σε βάθος γνώση των SEO υπηρεσιών 
στην Ελληνική αγορά. 
•Εκτεταμένη εμπειρία σε Link Building 
•Εκτεταμένη Εμπειρία copy-writing 
•Καλή γνώση σε Google Analytics, MoZ, κλπ. 
•Κριτική σκέψη και ικανότητα λύσης προβλημάτων 
•Ομαδικό πνεύμα και δυνατότητα εργασίας  
σε οργανωμένο περιβάλλον. 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην δημιουργία  
μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες. 
 
Προσωπικά Χαρακτηριστικά: 
•Ανεπτυγμένη πελατο-κεντρική σκέψη 
•Αναλυτική και συνθετική σκέψη 
•Διάθεση συνεχούς ενημέρωσης 
•Εχεμύθεια 
 
Η Εταιρεία Προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογο με τα προσόντα του υποψηφίου 
•Πρόσθετη Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 
•Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτικές 
Επαγγελματικής Εξέλιξης 
•Συνεχή Εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδια-
γραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα (αναφέροντας τη θέση), στην 
παρακάτω διεύθυνση e-mail: hr@yellowpages.gr

Korres, set up in 1996, is a Greek skincare brand with 
roots in Athens’ first ever Homeopathic Pharmacy.

Based on its pharmacy experience in over 3,000 
homeopathic remedies of herbal origin, Korres is 
focusing on primary and applied research regarding 
natural ingredients and formulations. The Korres 
Research & Development Lab is involved in European 
Research Projects in partnership with Greek and 
international Universities.

Currently the Group has over 400 natural and 
certified organic products across multiple categories 
including skin care, hair care and sun care lines, plus 
a full make-up range, fragrances, etc.

Korres is currently available on 5 continents, in over 
30 countries, operating a number of points of sale 
through stores, department stores and pharmacies.

Korres is looking to cover the position of an “Export 
Account Manager”, reporting to the Head of 
International Business Development and Marketing.

This role will be responsible for managing and 
coordinating export activities in new and existing global 
markets, leading to the development of an efficient 
sales network. He/she will be responsible for preparing 
Sales Budget and ensuring Forecast Accuracy as well 
as analyzing markets’ needs and designing/adapting 
Marketing Plan & Activities accordingly.

Requirements: Ideal candidate should be an 
achievement oriented individual with negotiation and 
interpersonal skills and also qualified with:
•Minimum 5 years relevant experience in FMCG or 
Retail industry in a Commercial role: Exports, Trade 
Marketing, KAM, Product Manager. 
•University degree 
•Strong analytical and reporting skills. 
•Self drive and multi-tasking abilities. 
•Excellent communication skills in English, both 
verbally and in written form. 
•Advanced knowledge of MS Office. 
 
Send your cv’s to this e-mail: cv2@skywalker.gr

Senior Professional  
in Operational Research

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

Job purpose: Working in a multi-national environment, 
the candidate will be given the opportunity to work and 
take responsibilities in challenging projects, gaining 
exposure to various sectors in CSE – Central South 
and East Europe region.

As an operational research senior advisor you will be 
part of our Valuation and Business modeling team, 
working in operational research and in developing 
respective models/tools.

Requirements: 
•Knowledge of Operational Research techniques 
such as Mathematical programming, Forecasting, 
Simulation,  
•Statistical analysis. 
•Excellent academic background, including 
a Master’s degree in Management. Science, 
Mathematics, Statistics,  
•Computer Science and/ or other related field with 
strong operational research focus. 
•Good knowledge of VB.net. 
•Use and knowledge of Matlab, SQL, VBA and other 
programming experience is an asset. 
•Ability to develop and deliver sophisticated 
Operational Research models. 
•Preparation and presentation of respective reports 
that will support the analyses and solutions. 
•Strong numerical/analytical ability and comfort 
of handling and analyzing large data sets will be 
considered an asset. 
•Ability to use initiative and work effectively under 
pressure. 
•Very good written and oral skills both in Greek and 
English. 
•Excellent teamwork. 
•Advanced Excel user.

Send your cv’s to this link: https://tas-ey.taleo.net/
careersection/gexp01/jobsearch.ftl?lang=en&locati
on=77840070193

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

Marketing Manager  
(Code: MM-SK-1312)

Overview: Qualco is seeking a Marketing Manager. 
 
Job Description: 
•Oversee all Group marketing activities and 
marketing staff 
•Be responsible for developing and maintaining 
marketing strategies to meet agreed company 
objectives 
•Develop an annual marketing & communication 
plan in conjunction with the Business Development 
Director, which should detail the year’s activity to 

meet agreed company objectives 
•Evaluate customer research, market conditions, 
and competitor data and implement marketing plan 
alterations as needed 
•Demonstrate technical marketing skills (incl. digital 
marketing) and company product knowledge 
•Manage marketing budget to deliver all marketing 
activity within the agreed budget 
•Manage and supervise all aspects of collateral 
production (print etc), receipt and distribution and 
•Achieve frequent, timely and positive media 
coverage across all available media for company 
products and services. 
 
Qualifications: 
•7+ years of sales experience in the marketing 
industry 
•Experience with a company in a related company 
sector, financial sector or FMCG; Work experience 
in global brand •FMCG product marketing  
(ideally internationally) will be greatly appreciated 
•Extensive experience of developing, maintaining 
and delivering on marketing strategies to meet 
company objectives 
•A strong understanding of customer and market 
dynamics and requirements 
•Willingness to travel and work in a global team of 
professionals 
•A proven ability to oversee all marketing, advertising 
and promotional staff and activities 
•Ability to interact and cooperate with all company 
employees 
•Maintain professional internal and external 
relationships that meet company core values and 
•Ability to build trust, value others, communicate 
effectively, drive execution, manage vendors, solve 
problems  
•creatively and demonstrate high integrity. 
 
You can send your resume to this e-mail:  
careers@qualco.eu

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Βοηθός Λογιστή (ACC 1201) 
Θεσσαλονίκη (Ανατολική)

Περιγραφή: Επώνυμη εταιρεία ειδών διατροφής ανα-
ζητά Βοηθό Λογιστή για εργασία πλήρους απασχόλη-
σης, στα καταστήματα της (Πειραιά και Τούμπα).

Καθήκοντα Θέσης: Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα 
ασχοληθεί με την λογιστική υποστήριξη Γ κατηγορίας και 
όλες τις σχετικές εργασίες (ΦΠΑ, μισθοδοσία, ΙΚΑ κλπ).

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία  
σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρείας 
•Εμπειρία σε λογιστικό γραφείο θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν 
•Πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι 
•Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών  
υπολογιστών 
•Κάτοχος Ι.Χ αυτοκινήτου 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Ζητείται από μεγάλη εταιρία αυτοκινήτων:

Έμπειρος 
Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία τουλάχιστον πέ-
ντε ετών, προτιμητέα στον κλάδο αυτοκινήτων, γνώ-
ση φορολογικών και εργατικών θεμάτων όπως επί-
σης μηχανογραφικών προγραμμάτων (επιθυμητή η 
εμπειρία στο Incadea).

•Επίσης εμπειρία σε διαχείριση ακινήτων, λογιστικά, 
φορολογικά, κτλ. 
•Ηλικία έως 45 ετών, Πτυχίο Πανεπιστημίου  
και δικαίωμα υπογραφής Α τάξεως.

Άποψη Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ. Κωδικός Αγγε-
λίας (20/05Α/AP). Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@apopsi-sa.gr

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Η InTTrust είναι Gold Certified Partner της Micro-
soft, Premier Business Partner της IBM και Gold Part-
ner της Oracle. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που 
παρέχει είναι:
•Συμβουλευτικές Υπηρεσίες IT, 
•Εγκατάσταση, Διαχείριση και Υποστήριξη  
πληροφοριακών συστημάτων, 
•Ολοκλήρωση ετερογενών πληροφοριακών  
συστημάτων, 
•Μετάπτωση Συστημάτων και Εφαρμογών, 
•Ανάπτυξη Λύσεων Διαχείρισης Δεδομένων  
και Business Intelligence, 
•Intranets/Portals και 
•Ανάπτυξη Εφαρμογών κατά παραγγελία  
σε περιβάλλον .NET και Java.

Οι λύσεις που παρέχει η InTTrust απευθύνονται σε 
όλες τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και, μέχρι 
σήμερα, τις έχουν εμπιστευθεί εταιρείες με διαφορετι-
κά αντικείμενα, όπως στους κλάδους των Χρηματοοι-
κονομικών Υπηρεσιών, της Βιομηχανίας, των Τηλεπι-
κοινωνιών, του Λιανικού Εμπορίου.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ζητά:

Διευθυντή Ξενοδοχείου 4* 
για εποχιακή / πλήρη απασχόληση

Ο ιδανικός διευθυντής πρέπει να κατέχει τα κάτωθι απαραίτητα προσόντα: 
•Πολυετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχες ξενοδοχειακές μονάδες 
•Επαγγελματισμός 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και άριστες διοικητικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας 
•Αναλυτική και συνθετική σκέψη 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Η γνώση της Ρωσικής και Γερμανικής γλώσσας αποτελεί πλεονέκτημα 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή
Βιογραφικό Σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν λεπτομερές βιογραφι-
κό με φωτογραφία στο e-mail: job2@ghotels.gr. Όλα τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

H εταιρία Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ - ENDLESS, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της με νέα προϊόντα  
επαγγελματικής χρήσης, επιθυμεί να εντάξει στο προσωπικό της:

Πωλητή επαγγελματικών προϊόντων καθαρισμού
Προφίλ Υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη θέση σε τομέα HO.RE.CA και σε επαγγελματικά 
προϊόντα καθαρισμού 
•Άριστη γνώση της αγοράς 
•Βασικές γνώσεις τεχνικής υποστήριξης δοσομετρικών μηχανημάτων επαγγελματικών προϊόντων 
καθαρισμού 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Ευέλικτη δημιουργική και δυναμική προσωπικότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Διάθεση και ενθουσιασμό για επίτευξη στόχων 
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Γνώση Αγγλικών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον 
•Εταιρικό όχημα & κινητό τηλέφωνο 
•Επιπρόσθετο κίνητρο (bonus) μετά από κάλυψη οριζόμενων στόχων.

Βιογραφικά που δεν πληρούν ακριβώς το προφίλ της θέσης, δεν θα αξιολογηθούν. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email: info@eurochartiki.gr

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

Sales Departmant Administrator 
 part-time - (κωδ. SDA1)

Αρμοδιότητες: 
•Κλείσιμο ραντεβού για λογαριασμό πωλητών 
•Βοήθεια στη προετοιμασία προσφορών για το Τμήμα Πωλήσεων 
•Βοήθεια στη δημιουργία πελατολογίου  
Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων 
•Εμπειρία σε κλείσιμο ραντεβού για λογαριασμό πωλητών 
•Εμπειρία σε υποστήριξη πωλήσεων 
•Ευελιξία, οργάνωση, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα, καλή στην επικοινωνία, τη διαχείριση 
του χρόνου, οργάνωση, δεξιότητες επίλυσης προβλήματος. 
•Άριστη γνώση του MS Office και Internet.
Για την αίτηση για τη δουλειά, να στείλετε λεπτομερή και ενημερωμένο βιογραφικό σας στο:  
jobs@energo.com.gr με σαφήνεια, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (κωδικός SDA1).

Η ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο 
χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το Κέντρο Διανομής Φαρ-
μακευτικών και Καταναλωτικών της στη Θήβα:

 Υπεύθυνο Φαρμακοποιό  
(Κωδ. PHDC_122013)

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στο 
Διευθυντή του Κέντρου Διανομής, θα είναι 
υπεύθυνος/η για την εύρυθμη λειτουργία 
του τομέα ευθύνης του/της και θα έχει τις εξής 
αρμοδιότητες: 
•Υπευθυνότητα -διορισμός ως Υπεύθυνου 
Φαρμακοποιού (Responsible Pharmacist)  
έναντι του ΕΟΦ 
•Εποπτεία εφαρμογής και συμμόρφωσης  
με το υπάρχον σύστημα ποιότητας συμφωνά 
με την ισχύουσα νομοθεσία (GDP) σε ότι αφο-
ρά τις αρμοδιότητες Υπευθύνου Φαρμακοποιού 
•Διατήρηση και αναθεώρηση συστήματος  
ποιότητας 
•Διασφάλιση ελέγχου αποθεμάτων προς  
διανομή στο εμπόριο 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχιούχο Φαρμακοποιό με άδεια εξασκήσε-

ως επαγγέλματος 
•2ετή τουλάχιστον εμπειρία σε ανάλογη θέση 
στον τομέα των φαρμάκων 
•Διοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 
Προσφέρουμε:  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης  
σε πολυεθνικό και δυναμικά αναπτυσσόμενο 
περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
(αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης)  
στο παρακάτω link: [http://famarforms.
applymycv.gr/mainsite/careers.html]

Κύριες αρμοδιότητες του νέου συνεργάτη θα είναι: 
•Ανάπτυξη σχέσεων τόσο με τους υπάρχοντες όσο  
και με τους νέους πελάτες της εταιρίας 
•Να μπορεί να αναγνωρίζει τις νέες ευκαιρίες και  
τις δυνατότητες της αγοράς 
•Να μπορεί να εφαρμόσει άριστα την εμπορική πολιτική  
της εταιρίας με στόχο την δημιουργία win-win σχέσης  
με τους πελάτες της  
•Να μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες με βασικό σκοπό  
την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας 
 
Θα πρέπει επίσης να διαθέτει: 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ηγετικές ικανότητες 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα πωλήσεων και ιδιαίτερα στον χώρο 
των χρωμάτων ή σε παρεμφερή προϊόντα τουλάχιστον 3 
χρόνια 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών, εταιρικό αυτοκίνητο, συνεχή 
εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους με συ-
νοδευτική επιστολή μόνο οι υποψήφιου που διαθέτουν τα 
ζητούμενα προσόντα στo e-mail: tradesupport@msps.net μέχρι 
20/12/2013 αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδ: TSPAINTS.

H MSPS, εταιρία ολοκληρωμένων υπηρεσιών Marketing & 
Πωλήσεων, με μεγάλους και σημαντικούς πελάτες, ζητά για 
λογαριασμό μεγάλου πελάτης της:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Αγοράς 
με έδρα την Αθήνα

Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών

Η εταιρεία TEFACO Α.Ε.Β.Ε. με έδρα τον Άγιο Στέφανο Αττικής και αντι-
κείμενο το εμπόριο χάρτινων και πλαστικών ειδών μίας χρήσης, ειδών 
catering και ειδών οικιακής χρήσης ενδιαφέρεται για:

Βοηθό Λογιστή
Ο ιδανικός υποψήφιος διαθέτει τα εξής προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία 5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Ms Office, internet applications και ERP 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικότητα 
•Επιθυμητή ηλικία έως 35 ετών

Η εταιρία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, συνεχή εκπαίδευση, 
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών 
και παροχών.

Περιγραφή θέσης: 
•Υπεύθυνος για τα Φορολογικά θέματα και την προετοιμασία ΦΠΑ. 
•Γνώση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, και του Γενικό Λογιστικού  
Σχεδίου 
•Καταχώρηση εισαγωγών (ενδοκοινοτικών και τρίτων χωρών) 
•Συμφωνία υπολοίπων 
•Συμφωνία τραπεζών 
•Βιβλίο αποθήκης για τροποποιήσεις προϊόντων. 
•Καταχώρηση Εσόδων- Εξόδων 
•Μισθοδοσία 
•Προετοιμασία μηνιαίων στατιστικών στοιχειών 
•Πραγματοποίηση εργασιών κλεισίματος μηνός 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tefaco@otenet.gr

Η εταιρεία MART HELLAS ζητά να προσλάβει:

Για τους τομείς:  
•Νευροχειρουργικής,  
•Γεν. Χειρουργικής 
•Ουρολογίας,  
•Επεμβατικής Ακτινολογίας

Πωλητές 
Περιοχές: 
•Αθήνα (Κωδ. 01) 
•Θεσσαλονίκη (Κωδ. 02) 
•Ιωάννινα (Κωδ. 03) 
 
Προσόντα υποψηφίων: 
•Απαραίτητη εμπειρία 2 ετών τουλάχιστον σε νο-
σοκομειακές πωλήσεις χειρουργικών προϊόντων 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Καλή Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι  ανάλογης κατεύθυνσης θα ληφθεί 
υπόψη 
 
Περιγραφή θέσης: 
•Ο/Η υποψήφιος θα αναλάβει την ευθύνη πολύ 
σημαντικών κατηγοριών προϊόντων της εταιρείας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή off the job και on the job εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφι-
κό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
sales@marthellas.gr υπ’ όψιν Κας Τάνιας Τσου-
ράκη (αναφέροντας απαραιτήτως στο θέμα τον 
κωδικό της περιοχής ενδιαφέροντός σας).



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

ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 20136

συνέχεια στη σελ. 10

Στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων της  
η InTTrust, αναζητά προσωπικό για την πλήρωση 
της θέσης:

S/W Engineer

Οι υποψήφιοι που θα επιλέγουν θα ενταχθούν στη 
Διεύθυνση Ανάπτυξης Εφαρμογών της εταιρείας για 
μεγάλες επιχειρήσεις.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Πληροφορικής (ΑΕΙ) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάπτυξη  
εφαρμογών με τη χρήση .NET ή/και Java 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Εμπειρία σε περιβάλλον Microsoft SharePoint 
Server 
•Εμπειρία σε CMS περιβάλλοντα  
(.Net ή/και Java based) 
•Εμπειρία σε Javascript, HTML5 
•Γνώση ανάπτυξης εφαρμογών για iOS/Android/
Windows phone 
•Γνώση cloud-based τεχνολογιών   
•Κατοχή σχετικών Microsoft certifications 
 
Προσωπικά Χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας και  
συνεργασίας σε ομάδα 
•Προσανατολισμός στο ποιοτικό αποτέλεσμα 
•Προθυμία, υπευθυνότητα, επαγγελματικότητα 
 
Η εταιρία προσφέρει άριστο εργασιακό περιβάλλον 
και ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγως προ-
σόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι για άμεση πρόσληψη, μπορούν να 
αποστείλουν το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα 
στη ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@inttrust.gr αναγρά-
φοντας την αντίστοιχη θέση το αργότερο μέχρι τις 
20/12/2013.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS  
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ζητά:

Ηλεκτρονικό Δικτύου 
για εποχιακή απασχόληση

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει τις ακόλουθες 
ικανότητες και προσόντα: 
•Να συναρμολογεί, εγκαθιστά και να ελέγχει τη λει-
τουργία Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και δικτύων. 
•Να προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση  
και επισκευή βλαβών. 
•Να εγκαθιστά δομημένες καλωδιώσεις για δίκτυα 
Η/Υ ή ΟΤΕ. 
•Να προβαίνει στις αναγκαίες εγκαταστάσεις  
και ρυθμίσεις προγραμμάτων. 
•Να έχει πολυετή προϋπηρεσία σε τηλέφωνα ΟΤΕ. 
•Να έχει εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα δυναμικό 
εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή εφικτή

Βιογραφικό Σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι παρα-
καλούνται να αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό 
με φωτογραφία στο e-mail: job4@ghotels.gr. Όλα τα 
βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτι-
κότητα. 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Multimedia / Video Editor

Με γνώση προγραμμάτων Adobe Premiere, Adobe 
After Effects, Adobe PhotoShop, Adobe Audition και 
Subtitle Workshop για μοντάζ και υποτιτλισμό video 
Αγγλικής γλώσσας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
pvschools@ath.forthnet.gr

Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται και 
διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργα-
λείων εντός και εκτός Ελλάδος. Με υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις και άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον 
εργασίας η εταιρεία μας είναι σήμερα η μεγαλύτερη 
Ελληνική εταιρεία βιομηχανικών εργαλείων χειρός και 
βρίσκεται αυτή την στιγμή στην λίστα με τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου ζητεί:

Graphic - Web Designer  
(Κωδ. DES.1)

Ψάχνουμε για ένα δημιουργικό άτομο με νέες ιδέες και 
γνώσεις στον σχεδιασμό και υλοποίηση λογότυπου, 
σύνθετης συσκευασίας, καταλόγων και newsletter με 
σκοπό την διαφήμιση και προώθηση των δραστηριο-
τήτων της εταιρείας και των Brands της. Η εκτύπωση 
το web και τα social media θα είναι το μέσο επικοι-
νωνίας μας.

Περιγραφή θέσης: 
•Ελκυστική συσκευασία των προϊόντων  
και των brand μας 
•Γνώση των τρεχόντων trends & τεχνικών  
στο graphic και web design 
•Δημιουργία templates για εταιρικά emails και γνώση 
σχεδιασμού banners 
•Ανάπτυξη των web sites της εταιρείας μας 
•Ο υποψήφιος/α θα δουλεύει στενά και με το τμήμα 
developers ώστε να δημιουργούν φιλικά και  

λειτουργικά mobile & desktop site 
•Οργανωτική σκέψη και ικανότητα παρουσίασης 
έργου και εκτίμηση παράδοσης 
•Γνώσεις εκτυπώσεων offset για παράδοση  
και παραλαβή από τυπογραφείο 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ επιθυμητό 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 χρόνων και παρουσία-
ση Online Portfolio έργων 
•Άριστη γνώση Adobe Photoshop, Illustrator - Corel-
Draw, InDesign 
•Γνώση 3D programs (AutoCad, 3Ds max, etc θα 
εκτιμηθεί 
•Πολύ καλή γνώση Ms-Office και internet 
•Επιθυμητή γνώση Adobe Dreamweaver & Adobe 
Flash, 
•Επιθυμητή γνώση HTML 5, CSS3, Basic JavaScript 
, PHP, CMS 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική και κέφι 
για φρέσκες ιδέες 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής 
σε νέες τεχνολογίες 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικές ικανότητες και διαθεσιμότητα εργασίας 
επιπλέον του ωραρίου με την ανάλογη αμοιβή 
•Πολύ καλά Αγγλικά τουλάχιστον Lower 
•Ηλικία έως 37 ετών 
 
Παροχές: 
•Υπερσύχρονο και Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον 
με Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή Εκπαίδευση και επιμόρφωση 
 
Αποστολή βιογραφικών: 
Διεύθυνση: 9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού,  
έξοδος 4, Θέση Ρουπάκι, Ασπρόπυργος 
Ε-mail: Cv4@fournarakis.gr.

Απαραίτητα η αναγραφή του κωδικού θέσης και η 
ύπαρξη πρόσφατης έγχρωμης φωτογραφίας. Απο-
στολή βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν τα 
ζητούμενα προσόντα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η Aerotel είναι μία από τις δυναμικότερες εταιρείες 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρε-
σιών contact center. Η πολυετής εμπειρία της στον 
χώρο του direct marketing και telemarketing, αλλά και 
το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, διασφαλίζουν 
την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εξυπηρέ-
τησης και προώθησης στο καταναλωτικό κοινό.

Η Aerotel επενδύει συνεχώς, σε νέες τεχνολογίες, και 
σε επιλεγμένο προσωπικό, ώστε να πετυχαίνει τον 
απώτερο της σκοπό, που δεν είναι άλλος από το να 
καλύπτει κάθε ανάγκη της διαρκώς μεταβαλλόμενης 
σημερινής αγοράς.

Η Aerotel επιθυμεί να επιλέξει και εντάξει στην ομά-
δα των δραστήριων και επικοινωνιακών εργαζόμενων 
της,  συνεργάτες  οι οποίοι θα απασχοληθούν σαν 
εκπρόσωποι προώθησης υπηρεσιών επικοινωνίας, 
ψυχαγωγίας και θεάματος Nova.
Το ωράριο απασχόλησης θα είναι από τις 10:00  
μέχρι και τις 15:00 κατά τις εργάσιμες μέρες ΔΕ-ΠΑ. 
 
Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα απασχόλησης 
προαιρετικά Σάββατο και Κυριακή. 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση  
στην επικοινωνία  
•Απόφοιτος/η Λυκείου 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πρωτοβουλία – ευελιξία – συμμετοχή στην ομάδα 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης  
υπηρεσιών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν 
 
Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους τα 
παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, 
και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα  
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη 
και δυναμική επιχείρηση 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα 
και ικανά στελέχη 
 
Άμεση πρόσβαση σε σταθμό Mετρό – είσοδος 
μπροστά. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@aerotel.gr

 
Η hellas online, μέλος του ομίλου Intracom Holdings, 
είναι ένας από τους σημαντικότερους και ταχύτερα 
αναπτυσσόμενους παρόχους υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας και internet στην Ελλάδα. Έχοντας το 
μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών μετά τον 
ΟΤΕ, παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών για οικιακούς 
και εταιρικούς πελάτες, επιχειρήσεις μικρού και με-

σαίου μεγέθους και μεγάλους οργανισμούς. 

Η hellas online με την ευκαιρία επέκτασης των δρα-
στηριοτήτων της, αναζητά προσωπικό για να καλύψει 
την παρακάτω θέση:

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικών Πωλήσεων  
4ωρη Απογευματινή Απασχόληση  

(Κωδικός: RSDA 4/10-13)

Αρμοδιότητες: Ο κάτοχος της θέσης αυτής ανήκει 
στη Διεύθυνση Πωλήσεων και οι αρμοδιότητές του 
περιλαμβάνουν την τηλεφωνική προώθηση και πώ-
ληση των υπηρεσιών της hellas online.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στη προφορική επικοινωνία. 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows 
(Ms Office). 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία Τηλεπικοινωνιών / 
Internet 
 
Παροχές: 
•Υψηλές προμήθειες επί των πωλήσεων, επιπλέον 
του παρεχόμενου μισθού. 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό  
πρόγραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέες 
τεχνολογίες. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη  
προκλήσεις. 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στη διεύθυν-
ση jobs@hol.gr ή με φαξ στον αριθμό: 2130005230. 

Η Public Facilities από τις δυναμικότερες εταιρεί-
ες προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
ζητά:

Υπάλληλους  
Εξυπηρέτησης Πελατών  

(8h – 5h)
Θέση - Αντικείμενο: 
•Ενημέρωση & προώθηση υπηρεσιών επικοινωνίας, 
ψυχαγωγίας & θεάματος Nova. 
•Ενημέρωση & προώθηση σταθερής τηλεφωνίας 
μεγάλου κρατικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η Λυκείου ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ  
(προοπτικές εξέλιξης) 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτική  
ικανότητα 
•Φιλόδοξος/η προσανατολισμένος/η στην επίτευξη 
του στόχου 
•Επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων 
 
Η Εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό με όλες τις νόμιμες  
προσαυξήσεις 
•Υψηλά εβδομαδιαία ή μηνιαία Bonus 
•Σύμβαση Αορίστου Διάρκειας με ασφάλεια ΙΚΑ 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Ευέλικτα ωράρια 8h–5h με δυνατότητα επιλογής 
•Προοπτικές εξέλιξης (Supervisor – Team Leader) 
 
(Πλησίον Μετρό και Προαστιακού Δ. Πλακεντίας 100μ.) 
 
Για αποστολή βιογραφικών: 
•Μέσω e-mail: sales@dnpsa.gr 
•Μέσω fax: 211-98.91.901 
•Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 211-98.91.990 / 
6974888626

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Η εταιρεία Scope ΕΠΕ δραστηριοποιείται στο χώρο 
του Μerchandising από το 1991 και αναζητά:

Merchandisers

•Για part time εργασία στο χώρο του merchandising 
στα σημεία πώλησης των πελατών της. 
 
•Οι merchandisers θα πρέπει να έχουν δίπλωμα 
οδήγησης, άνεση στην επικοινωνία και ηλικία 22-35 
ετών.

Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό (με φωτογρα-
φία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@scope.gr 
ή να καλέσετε για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 
8650050 τις καθημερινές Δ-Π 11:00-17:00. Υπεύθυ-
νος Δημήτρης Χαλκάς.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητούνται:

Πωλητές - Πωλήτριες 
έως 35 ετών

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9904020, ώρες επικοινωνί-
ας 08:00-15:00. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@thebakers.gr

Η εταιρεία ALOUETTE ΑΕ με παρουσία 38 χρόνων στον 
χώρο του παιδικού ενδύματος και έχοντας ηγετική θέση 
στον συγκεκριμένο κλάδο, αναζητά να προσλάβει:

«Υπεύθυνο Καταστήματος» 
για τα καταστήματα της  

στον Νομό Αττικής
Αρμοδιότητες 
•Αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος βάσει 
της εταιρικής πολιτικής. 
•Επίτευξη της κερδοφορίας του καταστήματος  
ευθύνης του και των στόχων της εταιρείας. 
•Οργάνωση λειτουργίας και συντονισμός της ομάδας 
πωλητών του καταστήματος. 
•Σταθερός προσανατολισμός στην φιλοσοφία  
εξυπηρέτησης των πελατών και την διατήρηση  
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες. 
•Διαχείριση και επίλυση θεμάτων πελατών  
ή προσωπικού καταστήματος. 
 
Προσόντα Υποψηφίου 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
σε διευθυντική θέση καταστήματος λιανικής.  
(Προϋπηρεσία σε Παιδικά είδη θα προτιμηθεί). 
•Ευχάριστος, ευγενικός και επικοινωνιακός  
χαρακτήρας. 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Δυναμική προσωπικότητα εστιασμένη  
στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων. 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων πωλήσεων. 
 
Εκπαίδευση / Σπουδές 
•Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές θα εκτιμηθούν  
ανάλογα. 
 
Επιπλέον προσόντα 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ  
(Word - Excel - Powerpoint - Internet) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(προφορικός και γραπτός λόγος)

Προσφέρεται ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον ερ-
γασίας, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών εστιασμένο στην επίτευξη στόχων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία με 
την ένδειξη «SMANAGER AΤΗΕΝS» στο e-mail:  
hr@alouette.gr

Πωλητής-τρια / Ταμίας 
 (ημιαπασχόληση)  

στα Βριλήσσια (Αθήνα)
Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρό-
κληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι 
μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. 
Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, 
τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο 
τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασί-
ες στο κατάστημα, όπως τη λειτουργία του ταμείου, 
τον ανεφοδιασμό των ραφιών, την τακτοποίηση της 
αποθήκης και την προετοιμασία των απογραφών. 
Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών και 
ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση των εμπο-
ρευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής 
και την καθαριότητα. Εργάζεστε με μερική απασχόλη-
ση, αναλαμβάνοντας βάρδιες.

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα 
είναι σημαντικά για εμάς. Έχετε ευχάριστη προσω-
πικότητα και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι 
στους πελάτες. Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και 
αξιοπιστία. Σας αρέσει η ομαδική εργασία και οι κοι-
νοί στόχοι. Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στο χώρο του 
εμπορίου.

Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη 
εργασία με ελκυστικές αποδοχές και παροχές, όπως 
επιπρόσθετη ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. Εργάζεστε 
σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον. Μέσα 
από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 4 
περίπου εβδομάδων, σας παρέχουμε όλα τα απαραί-
τητα εφόδια για τη θέση σας, ώστε να ενσωματωθείτε 
στη φιλοσοφία της εταιρίας μας, ακόμη και αν δε δια-
θέτετε σχετική εμπειρία.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας στην Online φόρμα 
μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-
FCEBA1D8-1CBE04BA/lidl_gr/hs.xsl/4193_39410.
htm. Θα σας απαντήσουμε άμεσα για την παραλαβή 
του βιογραφικού σας.

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Πωλητές-Πωλήτριες 

για μερική απασχόληση, 
για το υποκατάστημα Αγίου Στεφάνου

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 

Η Forthnet, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών και ο δεύτερος μεγα-
λύτερος πάροχος Ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει:

Μηχανικό Συστημάτων  
σε υπηρεσίες Data Center 

(Κωδικός Θέσης: DCS11-13)
Ο κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη υλοποίησης και διαχείρισης όλων των συστημάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες Data Center με στόχο την πλήρη τεχνική κάλυψη των πελατών αυτών των 
υπηρεσιών. Παρακολουθεί και καταγράφει την καθημερινή λειτουργία των συστημάτων, επικοινω-
νεί με τους πελάτες για την επίλυση προβλημάτων αλλά και για τις προτάσεις τους για βελτιώσεις 
των υπηρεσιών και συμμετέχει στον σχεδιασμό νέων υπηρεσιών.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει: 
•Άριστη γνώση και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής  
-Διαχείριση συστημάτων Microsoft προϊόντων (Windows Server , WebServices , SQL Server , 
Lync Server ) 
-Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων υψηλής διαθεσιμότητας (Clustering, LoadBalancing) 
-Διαχείριση διαδικτυακών υπηρεσιών και πρωτοκόλλων TCP/IP 
-Προγραμματισμό (shell scripting, perl, C) 
•Εμπειρία σε υπηρεσίες Cloud 
•Επιθυμητή η γνώση σε προϊόντα control panel (Plesk,etc) 
•Άριστη χρήση Η/Υ και Ms Office 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Αναλυτική και κριτική σκέψη 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων 
•Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και όγκου εργασίας 
•Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους) 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν το βιογραφικό τους (CV) στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση:  jobs@forthnet.gr

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

Quality Coordinator
Key Responsibilities:  
•Develops, revises and implements quality standards and policies in the organization 
•Maintains high levels of customer satisfaction and consistently meets the required international 
or business standards 
•Implements Quality Measures and enhances current processes to facilitate productivity, improve 
processes and guarantee efficiency 
•Supervises quality assurance staff 
•Investigates systems’ failures and issues 
•Performs quality assessments auditing on a regular basis processes in order to determine 
Quality Standards 
•Tracks, reports-on, and works towards the improvement of quality assurance metrics 
•Administration of all Quality documentation, versioning control, templates, updates and new 
documentation, informing all necessary members 
•Develops, publishes, and monitors product QA and tests plans for each phase of the new 
developments 
•Consults with department managers 
•Works together with security and administrative teams to maintain proper standards 
•Aligns with Quality Control (QC) or Quality Assurance (QA) administrators, managers, or 
directors from other countries to ensure quality measures and KPIs 
•Receives feedback from customers on quality issues and acts accordingly 
•Coordinates and directs the implementation of new standards into practice 
•Communicates with internal and external clients 
•Trains employees on quality measures and company policies 
•Pursues self-development and training in current quality principles 
•Accomplishes and maintains Quality Certifications  
Qualifications & Skills Required:  
•Have a degree and/or a master’s degree 
•Have additional certification from Quality Management Institutes or societies 
•Be knowledgeable about international standards such as ISO 9000 Quality Management 
Standards 
•Be knowledgeable of quality standards and models 
•Be strategic, methodical, logical and detail oriented 
•Be an excellent communicator 
•Be multi-talented and able to perform different roles 
•Have good supervisory, management and networking capabilities 
•Have superior mathematical and numerical skills 
•Have proficient interpretation skills for figures, statistics, regulations and policies 
•Be able to investigate, document, and maintain records accurately 
•Be extremely professional, customer friendly and amenable 
•Have prior experience in quality control. Qualifications should be described in prior positions. 
•Have experience in auditing, report writing, international quality standards, quality management 
systems and various ISO courses 
•Excellent written and spoken English 
•Military obligations fulfilled
The company offers unique career opportunities, competitive remuneration package, top class 
private medical insurance and continuous training within a stimulating and growing working 
environment.
CVs (in English only) to be sent to this e-mail: Maria.Anastasiou@iriworldwide.com

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

Experienced Software 
 Testers C++

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

Responsibilities: 
•Contribution to test plans and metrics, 
development of test cases and implementation 
of several levels of tests, test-automation  
Skills and experiences required: 
•Passion to take on new challenges and to be 
part of a dynamically working company 
•Ability to produce and discuss good, creative 
ideas for implementation concepts,  
•Ability and experience to cooperate with 
others within a multi-national team,  
•Flexibility to work in a fast paced environment, 
according to the customer’s methodology and 
mentality, 
•Self-driven team player, flexible, open minded, 
confident 
•Down-to-earth, hands-on-approach 
•Good communicator, with good presentation 
skills  
•Well-structured working style and transparent, 
well documented, on-time delivery track record 

•University Degree in Electronic Engineering, 
Computer Science or relevant discipline 
•Experience with C++, .NET 
•Familiar with tools for GUI testing 
•Fluency in English (spoken, written) 
 
•Duration of assignment: long term 
•Location: Athens / initial period: Germany 
Estimated initial period: 12 months, option for 
extension 
•Availability at client’s premises: 100% 
during the initial period 
•Start date: asap please, apply for an 
interview, sending your detailed CV in English, 
quoting reference ref: GP_C++/08-3/13, to the 
following e-mail address: hr@softcom-int.com, 
not later than 30.12.2013. 

We offer a competitive remuneration package and 
bonus, based on qualification and experience, and 
work in a challenging multinational environment.

All applications will be treated as confidential. 
For information regarding our company, please 
consult our web site: www.softcom-int.com

Sales and Operations  
Associate Position

General Company Overview: TrueGreece is a leading luxury travel company with a mission of 
delivering a Greek Islands experience focused on authenticity, intimacy, and personalized luxury. 
Since 2008 Christos Stergiou, TrueGreece founder and CEO, has been named each year one of 
the world’s Top Travel Specialists by Condé Nast Traveler Magazine, and since 2009 he has been 
continuously included in Travel and Leisure’s A-List as a Top Travel Agent for Greece a global scale. 
Both distinctions showcase TrueGreece’s commitment to planning and executing a once-in-a-lifetime 
travel experience for its guests. For additional information, please visit www.TrueGreece.com.

TrueGreece’s entrepreneurial climate and varied, challenging assignments create a stimulating 
environment for driven individuals. Our approach—building a service-oriented team that combines 
expertise in the tourism industry, solid managerial, organizational, communication, and social skills, 
and is comprised by motivated individuals who seek to grow their skill set and responsibilities within 
the company—is geared towards maintaining TrueGreece’s position as a leader in the incoming 
luxury travel industry. What is perhaps most striking about TrueGreece is our constant pursuit 
for improving the quality of service and experience for our guests and affiliates, and creating a 
strong, team-based company culture founded on respect, personal and corporate growth, and job 
satisfaction stemming from our company’s achievements.

Sales and Operations Associate Position: Candidates with a Bachelors or Masters degree will 
enter the firm as a Sales and Operations Associate.

Sales and Operations Associates must have: 
•A strong commitment to a career at TrueGreece 
•Excellent command of English 
•Solid knowledge of and familiarity with common desktop applications as well as standard analytic 
and word processing tools 
•Proven communication skills (both written and oral) 
•Strong will for developing oral and written client interaction, presentation, and team and project 
management skills

Bilingual candidates, native speakers of English, candidates who have studied in the U.S. 
or the U.K. or students who have just graduated are encouraged to apply. Interviews will be 
conducted in English.
Sales and Operations Associates are typically expected to: 
•Demonstrate the ability to adjust to our company culture, and learn from our team 
•Communicate in exceptional oral and written English with our guests 
•Handle customer inquiries and booking requests by telephone or e-mail 
•Handle complex information gathering from clients and effectively arrange, promote, and sell our 
packages within our structured framework 
•Handle complex operational procedures and effectively arrange and execute the travel packages 
of our guests within our structured framework 
•Demonstrate an understanding of and ability to communicate with our hotel partners or other 
suppliers 
•Demonstrate an understanding of both the American and Greek cultures 
•Develop, with minimal guidance, well-structured written materials in English 
•Demonstrate an understanding of the overall economics of our business 
•Pursue appropriate training or research to enhance individual skills and industry knowledge, with 
the help of the TrueGreece team 
•Contribute to business development efforts
We expect our Sales and Operations Associates to learn quickly, apply prior knowledge to current 
situations, solve problems, manage time, prioritize tasks, and communicate well with peers, 
customers, and suppliers. 
Application by resume submission only at accounting@truegreece.com. Interviews will be 
conducted in English.



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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
About Huawei Technologies: Huawei Technologies 
Co., Ltd. is one of the leading players in the global 
telecom market based in China. Our products and 
solutions have been deployed in over 140 countries, 
serving more than one third of the world’s population. 
We have over 62,000 product and solution R&D 
employees, which comprise more than 44% of Huawei’s 
total employees worldwide.

Together with customers and partners, we endeavour to 
bring better communication services to more people to 
help them live a better life.

For further information, please visit us now at our 
website: http://www.huawei.com 
 
We are offering a challenging position, the 
opportunity to grow with us!

Service Delivery Platform  
Project Manager -  

Cyprus office
Responsibilities 
•Overall responsible for Managed Services (Operation 
& Maintenance) performance, SLA and KPIs of the 
project 
•Responsible for allocating performance targets of 
the overall Managed Service, so that it is operating 
effectively and profitably 
•Managing Operation Team 
•Manage a team of each of which has responsibility for 
driving/supporting/managing the Consumer business 
•Pro-actively develop long-term customer relationships 
and establish Huawei as a preferred business partner 
•Pro-actively drive tactic and strategic projects that 
provide value to customers 
•Initiate and facilitate business development initiatives 
in the region 
•Attend Change Advisory Board meetings 
 
Candidate Profile 
•Bachelor’s/ Advanced degree, preferably an MBA from 
a world- known business school 
•At least 10 years of experience from Support 
Services, Network Operations, Consulting or Project 
Management within the Telecom or similar industry 
•Personal or professional experience with high level 
customers is preferred 
•Relevant leadership experience working for a 
consultancy, system integrator or other professional 
services firm is desired 
•International working experience at regional level or in 
a multi-national environment 
•Advanced general management, leadership, and 
negotiation skills 
•Strong leadership and commitment, able to 
communicate effectively, work independently and under 
pressure 
•Working knowledge of Strategic and Planning 
Management 
•Working knowledge of Customer Support 
Management 
•Working knowledge of Business Process Outsourcing 
Management 
•Working knowledge of VAS product or IT Outsourcing 
& Maintenance (ITO&M) Management 
•Working knowledge of Service Quality Management 
•Working knowledge of Compliance Management 
•Working knowledge of HR & Admin Management 
•Working knowledge of Finance Management 
•Fluency in English and the local language 
 
The Company offers 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development in a multinational 
company

You can email your updated CV in English referring 
the job title of the position to: cdorva@huawei.com

Originally founded in 1979, as Information Resources, 
Inc. (IRI), IRI is the world’s leading innovative partner 
that helps clients transform insight into impact at every 
level of their organization across sales, marketing, 
merchandising, category and brand management and 
shopper marketing to achieve high performance and 
growth.

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

Web Developer / Software Engineer 
 (WD/SE 0913)

This position involves being part of the European 
R&D team participating in the building of web based 
applications.

We are looking for outstanding web developers to be 
responsible for developing innovative, re-usable web-based 
applications. Our web developers work closely with our 
project managers, strategists and design team members 
to develop specifications and make recommendations 
on the use of new and emerging technologies. The 
candidates should be capable of designing and coding from 
specifications, analyse, evaluate, test, debug, document, 
and implement complex software apps.

Responsibilities 
•Creation of web application layout/user interface 
from provided design concepts by using latest Web 
standards. 
•Development of robust and user-friendly Java-based 
web applications. 
•Experience in designing and creating non/relational 
database schemas. 
•Contribute in the Application framework design and 
requirements gathering. 

•Routine daily maintenance of existing web applications. 
•Attend project kickoff meetings with clients. 
•Take ownership of daily project needs and 
communications. 
 
Qualifications /skills 
•BSc / MSc university degree in Computer Science or 
other related field. 
•2+ years of rapid web development, using HTML, 
JavaScript, CSS. 
•Knowledge of HTML5/CSS3, JavaScript, AJAX, 
jQuery, DOM manipulation. 
•Familiar with one or more JavaScript MV* frameworks. 
•Candidates should have proven Java experience 
as well as a solid understanding of Object Oriented 
Design and Programming. 
•Experience using Springsource and JEE technologies. 
•Ability to write well-documented, re-usable code. 
•A solid understanding of web application development 
processes, from the layout/user interface to database 
structures. 
•Good knowledge of SOA, Web Services 
methodologies using RESTful or SOAP web services. 
•Strong interest in emerging technologies and web 
trends. 
•Ability to communicate directly with peers, managers 
while participating in the development of a successful 
solution. 
•Ability to grow professionally in a highly flexible and 
fast-moving environment. 
•Ability to clearly document features, technical 
specifications, and infrastructure requirements for  
self-produced technical work and job processes. 
•Excellent written and oral communication skills. 
•Desire and willingness to work in a collaborative, 
innovative, flexible and team-oriented environment. 
•Excellent interpersonal and organizational skills, ability 
to handle diverse situations.

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

C.Vs (in English only), including link to online  
portfolio, to be sent by e-mail to:  
Maria.Anastasiou@iriworldwide.com

Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Πληροφορι-
κής με είκοσι και πλέον έτη λειτουργίας στην Ελλά-
δα και στο Εξωτερικό ζητά:

Στέλεχος για το Τμήμα Πληροφορικής 
Κωδ. Θέσης: ITSP13/03  

(It Developer)
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Καλά Αγγλικά 
•Γνώση και Εμπειρία στον σχεδιασμό και ανάπτυξη 
Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών με τε-
χνολογίες Ανοικτής Αρχιτεκτονικής και Βάσεων Δεδομέ-
νων (3-tier, XML, Web Services). 
•Διετή εμπειρία σε προγραμματισμό με εργαλεία  
της Java, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές Joomla  
με PHP/MySQL 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Εμπειρία και Γνώση στην χρήση σύγχρονων συστημά-
των, μεθοδολογιών και εργαλείων ανάπτυξης εφαρμο-
γών (π.χ. BPMS, Bi, CMS, CRS  κ.λ.π.). 
•Εμπειρία στην τεκμηρίωση και συγγραφή τεχνικών 
προδιαγραφών για συστήματα πληροφορικής 
•Εμπειρία στη σύνταξη προσφορών για υλοποίηση 
έργων του Δημοσίου Τομέα 
•Εμπειρία σε εργασίες διαχείρισης συστημάτων 
(System Administration) 
•Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον σχεδιασμό  
και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
αναλόγως προσόντων, σύγχρονο εργασιακό περιβάλ-
λον, πολύ ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο απασχόλη-
σης και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση μέσω e-mail), 
αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της αιτούμε-
νης θέσης.
•Διεύθυνση: ADVANCED Services Group LTD (ASG), 
Προηγμένες Υπηρεσίες ΕΠΕ, Βεντούρη 12, 15561, 
Χολαργός 
•Τηλ. 210 6540901  
•Fax. 210 6564407 
•E-mail: asgltd@asg.gr

Web Developer 
Description: INK Design, a Branding Agency in Athens 
is looking for a ninja web developer to join their dev team. 
 
Do you dream in code? Are you able to implement 
complex concepts? Can you find clever ways to solve 
problems? Do you like sharp and clean code?

If you find yourself answering yes to most of the above 
questions, we want to work with you!  
Experience: 
•We are looking for a developer with passion for 
building cool things. Having a portfolio of sites is a 
must!  
Required Skills: 
•HTML5 
•jQuery + plugins 
•CSS2 - CSS3 
•Wordpress 
•PHP5+ 
•MySQL and/or sqlite knowledge 
•CSS transforms + transitions 
Please email your cover letter and CV to: hr@ink.gr

Η Εταιρεία Rolaware Hellas είναι ένας ανεξάρτητος 
Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος, που κατέχει διάφορα δι-
καιώματα χρήσης ραδιοφάσματος για την παροχή υπη-
ρεσιών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης-ΣΑΠ (Fixed 
Wireless Access) στη συχνοτική περιοχή των 28 GHz. 
Βασικός στόχος της Εταιρείας είναι να ενεργοποιεί τις 
ευρυζωνικές υπηρεσίες που προσφέρει στους Πελάτες 
της μέσα σε λίγες ημέρες αντί σε εβδομάδες ή και μή-
νες που απαιτούνται για την ενεργοποίηση αντίστοιχων 
υπηρεσιών από τους παρόχους, που βασίζονται στην 
τεχνολογία των οπτικών ινών, παρέχοντας σε όλους, 
ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, υψηλό επίπεδο 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνεται 
πλήρως στις ανάγκες τους.

Η Εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα Μηχανικό για 
την θέση του Senior IP Engineer ως ακολούθως:

Senior IP Engineer
Αρμοδιότητες: 
•Σχεδιασμός, προετοιμασία  και υλοποίηση  
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του δικτύου κορμού  
και των πελατών της εταιρείας. 
•Παρακολούθηση του δικτύου παροχής  
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, άμεση αντιμετώπιση 
και επίλυση προβλημάτων. 
•Ρύθμιση, διαχείριση και έλεγχος δικτυακού  
εξοπλισμού της εταιρείας (routers, switches,  
CPEs, wireless transmission equipment, κτλ.). 
•Συμμετοχή στην ομάδα σχεδιασμού και κατάρτισης 
στρατηγικής του τμήματος Τεχνολογίας και Λειτουργιών. 
•Συμμετοχή και συνεισφορά στο σχεδιασμό  
μελλοντικών υπηρεσιών/προϊόντων της εταιρείας. 
 
Απαραίτητα προσόντα/Απαιτήσεις θέσης: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού 
Υπολογιστών ή Πληροφορικής. 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο  
επιθυμητός. 
•Επτά(7) και άνω έτη εργασιακής εμπειρίας στο χώρο 
των Τηλεπικοινωνιών (κατά προτίμηση σε ISP),  
σε θέση Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών/IP. 
•Άριστη γνώση Ethernet δικτύων, VLANs, L2  
πρωτοκόλλων, κτλ. 
•Άριστο θεωρητικό υπόβαθρο και σημαντική hands-
on εμπειρία/ενασχόληση με πρωτόκολλα όπως IS-IS, 
OSPF, BGP, MPLS, κτλ. 
•Πιστοποιήσεις Cisco (CCIE, CCNP κ.α.) ή/και Juniper. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Όρεξη και δυνατότητα εκμάθησης νέων τεχνολογιών. 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης  
αποφάσεων. 
•Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα και προσοχή  
στη λεπτομέρεια. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. 
•Ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη. 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@rolaware.com

Technical ISP Services Engineer 
Κωδικός: ISP 001 
Περιοχή: Αθήνα

Main Tasks: 
•Responsible for key IP Network Services and 
platforms: AAA, DNS, Proxy, MRTG, Cacti and LDAP. 
•Design and deployment of new service platforms. 
•Collaborate in new project deployments related to IP 
Network Services. 
•Responsible for server optimization tuning. 
•Responsible for authoring and management of 
systems documentation. 
•Responsible for platform testing required for Proof of 
Concepts. 
 
Basic Requirements: 
•Polytechnic degree in Electrical Engineering or 
equivalent. 
•MSc in Telecommunications, Networking or similar 
technical fields will be considered as a plus. 
•3 - 4 years experience in networking systems 
administration. 
•Knowledge of TCP/IP. 
•Excellent knowledge of Unix / Linux Operating 
Systems (Red Hat Enterprise, CentOS, Solaris). 
•Experience with VMware products (ESX, ESXi, 
Vsphere). 
•Familiar with Databases (Oracle, SQL, MySQL, 
LDAP). 
•Working Experience with Web Services (Apache, 
Tomcat). 
•Experience with Windows server operating system. 
•Programming (HTML/XML/PERL/shell scripts/LINUX 
automation scripts/SOAP). 
•Function as a reliable team member. 
•Ability to apply critical thinking to perform system 
design & security activities. 
•Excellent oral and written communication skills. 
•Very good knowledge of English language.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα βιογραφι-
κά τους δηλώνοντας τον κωδικό θέσης εργασίας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: WIND HELLAS Α.Ε.Β.Ε., Λ. Κη-
φισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα. E-mail: jo@wind.
gr. Fax: 210 6106504.

Αναλυτής - Προγραμματιστής/τρια  
σε Power Builder

Η SYSCO Α.Ε. Εταιρία Πληροφορικής, από τους μεγα-
λύτερους Integrators στο χώρο Μηχανοργάνωσης Ξενο-
δοχειακών Επιχειρήσεων, ζητάει Αναλυτή - Προγραμ-
ματιστή για τις δραστηριότητες της στον ξενοδοχειακό 

/ Επισιτιστικό Τομέα με το Λογισμικό Epitome PMS & 
Epitome.Net PMS & Epikouros P.O.S.

Προσόντα: 
•Πτυχίο αναγνωρισμένης Σχολής για ανάλυση/προ-
γραμματισμό σε PowerBuilder 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων 
(SQL, PL/SQL) 
•Τουλάχιστον 3ετή γνώση και εμπειρία σε Powerbuilder 
•Γνώση και εμπειρία σε τεχνολογίες Microsoft .Net 
& Microsoft Visual Studio, Visual Basic, Web, Java, 
Crystal Reports, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρία προσφέρει Δυναμικό και Σύγχρονο περιβάλ-
λον, μεγάλους ορίζοντες εξέλιξης σε συνδυασμό με 
ελκυστικό πακέτο αποδοχών & Bonus, ανάλογα με την 
εμπειρία & την απόδοση.

Στείλτε βιογραφικό σημείωμα:  
•Διεύθυνση: SYSCO Α.Ε., Εφέσου 6 & Λεωφ. Συγγρού 
- 171 21 Νέα Σμύρνη  
•Τηλ: 210 9319551 
•Fax: 210 9319662 
•E-mail: info@sysco.gr

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

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

Senior Portfolio Analyst  
(Code: SPA-SK-1311)

Overview: Qualco is seeking a Senior Portfolio 
Analyst to support business analytics projects in the 
area of Credit Risk Management (Credit Risk evaluation 
and monitoring, Debt Collection and Recoveries 
Operations optimization).

Job Description: 
•Develop predictive statistical models for credit 
assessment & debt collection 
•Perform portfolio analysis using data mining 
techniques 
•Participate in business requirements analysis and 
implementation of analytical solutions and 
•Analyze business reports 
 
Qualifications: 
•Degree in Economics, Mathematics, Statistics, 
Operations research or Computer science 
•At least 5 years experience in similar position 
•Experience with some statistical software (SAS, 
SPSS) and Programming/Scripting ability and 
•English fluency 
 
Send your cv’s to this e-mail: careers@qualco.eu

Η Forthnet, ο πρώτος μεγαλύτερος πάροχος συνδρο-
μητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών και ο δεύτερος μεγα-
λύτερος πάροχος Ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλά-
δα, ζητά να προσλάβει:

Προγραμματιστή Ανάπτυξης  
Web Εφαρμογών .ΝΕΤ 

Κωδ. Θέσης: SEnet07-13
O κάτοχος της θέσης ανήκει στην ομάδα ανάπτυξης 
διαδικτυακών εφαρμογών της εταιρίας. Συμμετέχει 
ενεργά σε όλα τα στάδια ανάπτυξης λογισμικού και 
έχει την ευθύνη για: 
•Tον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρ-
μογών 
•Tην ανάπτυξη τεχνικής τεκμηρίωσης 
•Tην εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών 
•Tη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα στάδια ανά-
πτυξης 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα 
εξής προσόντα/ χαρακτηριστικά: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 έτη σε προγραμματισμό 
web εφαρμογών 
•Άριστη γνώση ASP.NET (C#) 
•Άριστη γνώση τεχνολογιών web (HTML, HTTP, DOM, 
CSS, Javascript, XML, XSL) 
•Εμπειρία στη χρήση και διαχείριση σχεσιακών βάσε-
ων δεδομένων (MS SQL Server, MySQL) και Νο-SQL 
(MongoDB) 
•Εμπειρία στη χρήση/διαχείριση λειτουργικών συστη-
μάτων Windows Server 
•Εμπειρία στη χρήση συστημάτων version control  
(Git / SourceSafe) 
•Θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα οι γνώσεις 
και η εμπειρία σε ανάπτυξη mobile web εφαρμογών, 
σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού και συστήματα 
(PHP, Linux) και σε διαχείριση/ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης περιεχομένου 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας  
και πολλαπλών εργασιών 
•Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης  
αποφάσεων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας 
(γραπτά και προφορικά) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψήφιους) 
 
Η εταιρία προσφέρει: 

•Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν το 
βιογραφικό τους (CV) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
jobs@forthnet.gr

MedNet International is a unique Information Technology 
company. We are specialists in Health Insurance and 
since 1992 we have been exclusively developing and 
implementing innovative IT software solutions worldwide.

We are a member of Munich Health - one of three 
business segments of Munich Re that brings together 
Munich Re’s global healthcare know-how in primary 
insurance, reinsurance and risk-management. This 
gives us access to more than 5,000 experts at 26 
locations who provide input to our solutions.

Due to our increasing demand of designing and 
implementing “best in industry IT solutions”, at our 
Athens Office, we are seeking specialists for the 
following position:

Senior Software Engineers  
- ADF Developers

Profile: Participating at a senior level in the 
development team that builds enterprise web based 
Oracle Applications using Oracle JDeveloper 11g/ADF.

Qualifications: 
•Minimum 8 years of experience with analysis, design 
and implementation of multi-tier database-driven 
enterprise application in Java, Java EE. 
•Minimum 2 years hands-on experience with 11g 
JDeveloper, ADF, ADF Faces, ADF Task Flow, and ADF 
Business Components 
•Experience with Oracle Weblogic Server 11g  
•Experience in PL/SQL and stored procedures 
•Experience in tuning ADF 11g applications  
•University level degree (or higher education institute) 
in Computer  
•Science, Information Technology or relevant field of 
study 
•Team leading and coaching skills 
•Good communication and documentation skills  
•Fluency in English language 
 
We Offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology

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

Project Manager  
(Ref: PM.07)

Location: Athens
Company Profile: Uni Systems S.A. is the largest 
Greek Information Services company, which engineers 
software products and undertakes large-scale complex 
technology projects, providing end-to-end professional 
services for Banking & Finance, Telecommunications 
and Government business sectors. Uni Systems is 
considered among the top 5 ICT solutions providers in 
the region of South-Eastern Europe having established 
subsidiaries in Belgium, Romania, Bulgaria and Cyprus. 
Due to our current expansion course, we are seeking a: 
Project Manager 
Position Requirements 
The ideal candidate will be part of PMO and will be 
involved in several IT projects locally (Public Sector) 
and abroad (European Commission, SE Europe). Main 
responsibilities of the role are described bellow but are 
not limited to the following activities: 
•Manage the development and implementation of 
information systems to meet identified business and 
user needs, acquiring and utilizing the necessary 
resources and skills, within agreed parameters of cost, 
timescales, and quality 
•Set up and enforce the respect of organization, 
procedures and project office tasks, raising warnings in 
case of non-respect of these 
•Assist with the planning and follow-up of the project 
and enforce the schedule and deliverable timetable 
•Participate in the definition of the project vision 
and strategy, the planning, the cost estimations, the 
definition of tasks and deliverables, the definition of 
quality metrics and quality control measures, risk 
analysis and management 
•Co-ordinate on administrative matters, clarifying 
issues and preventing potential problems 
•Prepare and maintain project and quality plans and 
tracks activities against the plan, provide regular and 
accurate reports 
•Assist in the follow up and co-ordination of technical 
matters, acting as a facilitator to converge all efforts 
towards the project objectives 
•Review the quality and conformance of the technical 
deliverables (specification, software, documentation) 
and services 
•Participate in functional working groups and progress 
meetings 
 
Candidate Profile  
•University degree in Computer Science, Information 
Technology or other relative discipline in IT 
•Post-Graduate Degree (Msc, MBA) will be considered 
a strong asset 
•Minimum 3-5 years experience in Project Management 
of information systems and application development 

projects, in complex IT projects in Greece or Abroad  
•Proven experience with project management 
methodologies and guidelines (e.g. Prince2,  
PMI-PMBOK, etc.) 
•Occupation of relevant project management 
certifications (Prince2,PMI) are highly desired 
•Knowledge of It Technologies (web,3-tier), 
Architectures (J2EE,.NET) and in SW development 
methodologies ( SCRUM,RUP etc)   
•Outstanding written and verbal communication skills in 
both Greek and English 
•Excellent presentations skills, strong service and 
customer orientation, team abilities, time management 
efficiency 
•Able to perform under pressure and deliver results 
against highly challenging targets in a demanding 
environment that requires task-orientation 
•Fulfilled military obligations (for male candidates) 
•Availability to travel abroad according to project’s 
needs

Remuneration
Company offers: A competitive remuneration package, 
based on qualifications and experience, Private health 
insurance, a dynamic and fast paced work environment, 
continuous Training, Career opportunities.

Contact Details: Candidates who meet the above 
requirements may forward an English version  
of their CV quoting the reference code PM.07 
at: careers@unisystems.gr. All applications will  
be treated in the strictest confidentiality.

Upcom is looking for a:
Java Developer (UPC131003)  

to join  
its development team

The successful candidate will have strong Java skills 
and will be passionate about his/her field. 

The project requires an initial period of 6 months in 
Brussels, Belgium and after that period it will carry 
on in Athens.
Task: Design and develop web-based applications 
 
Skills: 
•Degree from university or technical education  
(AEI or TEI) in Information technology 
•At least 3 years experience as a java developer 
•Java, J2EE, JSF, JSP, Eclipse, Tomcat 
•Build, Unit Test and Deploy 
•High knowledge and understanding of core business 
processes 
•Analysis and functionality 
•Unit Test-Code development and deployment 
•Fluency in English, knowledge of French will be highly 
appreciated 
 
The company offers: 
•A dynamic challenging environment resulting 
continuous learning/education/progression 
•Opportunity to work with cutting edge technologies/
products

To apply for the job, send your detailed and updated 
resume to cv@upcom.eu, clearly mentioning the 
reference number for the position (UPC131003).

Athens Technology Center SA is looking for 
candidates for the position of:

Java Developer 
(code: Java_De13)

Responsibilities 
•Develop new features and functionality for high 
transaction, large scale betting websites. 
•Participate in design and code reviews. 
•Identify and address performance bottlenecks in the 
software. 
•Designing solutions that are modular, scalable and 
portable 
•Working with customers to extract requirements and 
agree the designs. 
•Deputies in team management or product 
management roles. 
 
The candidate must have 
•A bachelor’s degree (1st or 2:1) in a traditional science 
subject, ideally computer science, engineering, or 
information systems from a well regarded university. 
•Excellent communication skills, both written and 
spoken. 
•Demonstrable talent coding in Java, J2EE 
•Experience in development using Apache Lucene and 
Solr 
•Experience developing on Unix/Linux 
•Database design experience (any vendor) 
•Basic understanding of TCP/IP network  
fundamentals 
•Experience using version control systems 
(Subversion, CVS, etc.) 
•Experience and all stages of software lifecycle, 
especially requirements capture and analysis 
•3+ years of experience building web applications 
 
The ideal candidate would also have 
•Web technologies and internet protocols  
(XML, HTTP, TCP/IP) 
•Scripting skills: Bash, Perl, Python, JavaScript 
•Agile development experience 
•Experience with LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) 
website design 
•Website development skills HTML, HTML5 and CSS

Interested candidates should send their CVs in English 
(quoting the reference) to: Athens Technology Center 
10 Rizariou Str., 15233 Halandri, Athens, Greece, 

Human Resource Department. E-mail: hr@atc.gr. 
Phone: 210 6874300. Fax: 210 6855564.

Θέλουμε να δώσουμε στον κάθε πελάτη μας ξεχωριστά, 
την εξυπηρέτηση εκείνη που έχει ανάγκη για να νιώσει 
απόλυτα ικανοποιημένος σε ένα περιβάλλον παρόμοιο 
με εκείνο του σπιτιού του.

Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε ευχάριστες πα-
ρουσίες και ανθρώπους που διαθέτουν ζωντάνια για τη 
ζωή.

Ειδικότητα για Πρακτική: 
Μηχανοργάνωση –Διαδίκτυο – Τηλεπικοινωνία 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
career@tzambaspiti.gr

System and Network  
Engineer

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

A self-motivated and highly professional individual to 
fulfil the position of System and Network Engineer, 
reporting to the IT Manager. The primary duties include 
working directly with internal clients regarding ongoing 
technical issues and being involved in long term projects 
such as new deployments and migrations. He/she 
must demonstrate strong teamwork, communication, 
problem solving, and organizational skills. He/she 
must be flexible and able to manage multiple projects 
directly and manage all operating systems and end-user 
software.

Required qualifications: 
•University IT graduate (locally or abroad), preferably, 
with postgraduate studies in the IT  field. TEI or other 
technical schools‘ graduates 
•Excellent reading and writing skills in English and 
German (optional) 
•Experience/knowledge of handling backups, restores 
and general server maintenance and upgrades. 
•Knowledge with Microsoft Active Directory 
(Involvement with AD migrations and upgrades). 
•Working technical knowledge of network, PC, and 
platform operating systems, including Windows 
•Virtualization (Hyper-V, VM-Ware) 
•Εxperience  with Cisco products (routers,switch,  
asa firewall), certifications  
•Experience with Symantec products(edpoint 
antivirus,antispam, backup etc) 
•Εxperience with Windows server products  
(windows 2008,2013, exchange etc.) 
•Experience with Internet deployed applications 
 
Advantageous Requirements: 
•Windows server management 
•Active directory management 
•Solving various incidents for clients 
•Management of Exchange environment  
•Coordinating actions with 3nd parties.  
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package based on 
qualifications and experience 
•Excellent development potential 
•Bonus  

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

AW - Senior  
Software Engineer

Αllweb Solutions is a leading Greek web development 
agency specializing in intranet, content management 
and workflow applications for large organizations of the 
private and public sectors.

We are building our next generation business 
applications development platform based on cloud 
technologies and distributed processing and we 
are seeking for passionate software engineers who 
participate actively in the Open Source Community.

Job Description / Περιγραφή Θέσης: 
•The profile of the people we are looking for is: 
•Bachelor’s degree in computer science or a related 
technical field or equivalent work experience. 
•Working Experience with Java, and any other JVM 
based languages 
•Experience with building REST APIs and middleware 
•Ability to move freely between languages and tools 
•Extremely good written and verbal communication 
•Able to work with other developers from different time 
zones on complex technical issues and achieve good 
results 
•Self-driven and directed with curiosity, honesty & 
integrity 
•Passionate about writing top quality code 
•Team player and keen to bring new ideas to the table 
•Love of Agile especially the concept of paired 
programming

Extra proven working experience in the following 
technologies will be highly appreciated: 
•Scala, Play, AKKA, MongoDB, Cassandra and MVC 
web frameworks like Node.js

Company provides: Extremely interesting projects, 
prospects, especially friendly working environment.

All resumes will be kept confidential and will be treated 
with strict confidentiality. Please send your resume & 
projects  portfolio to this e-mail: jobs@allweb.gr

Job Details: The Company itrust.gr is a fast progressing 
IT Consulting & Services company that has been active 
in Greece and internationally (in particular Germany) for 
the past 6 years. High calibre professionals are invited 
to apply for a position. The candidates applying should 
have the following profile:

Application Developer

Education, Knowledge & Experience 
•BSc/MSc in any of the areas of Computer Science / 
Information Technology / Electrical Engineering. 
•Excellent skills in application development. 
•Excellent skills in SQL Databases. 
•Excellent skills in Web Development (PHP,HTML5, 
jQuery). 
•Excellent skills in Mobile Apps Development. 
•Strong analytical skills 
•Fluency in English is a prerequisite 
•Good knowledge of the German language

Emphasis is placed on candidate’s personal character-
istics: ability to work efficiently as a team member and 
under strict deadlines, customer service oriented per-
sonality, reliability, attention to detail, self-propelled, ea-
gerness to learn and develop.

Summary of Position Description: The position is per-
manent and is based in Thessaloniki, Greece. We are a 
young, ambitious, fast-moving and motivated team and 
we are looking for new team members with similar men-
tality. The Application Developer is a role established to 
deliver high quality support to the customers of the com-
pany in Greece and internationally.

If you are interested please send your CV to this  
e-mail: as@itrust.gr

3D Plugin Developer
Κατηγορία: Προγραμματιστές-Web-Τηλ/νιών-Τεχνικοί 
Η/Υ 
Περιοχή: Δυτικά Προάστια Αττικής (Χαϊδάρι) 
Απασχόληση: Πλήρης

Job Description: Solid Iris Technologies is a new com-
pany in the field of informatics, focusing on visualization 
technologies. We seek an individual with passion for 3d 
computer graphics, to work full time at our office in Ath-
ens, as plugin developer for our flagship product “Thea 
Render” (non-realtime photorealistic render engine).

Main Tasks 
•Plugin development for the integration of Thea Render 
on modeling applications. 
•Software development kit maintenance and support. 
 
Requirements 
•Bachelor degree in informatics (or related area). 
•Lower degree in English language. 
 
Skills Wanted 
•Experience with at least one modeling application (for 
example Blender, 3dsMax, Maya, Cinema4D or oth-
ers). 
•Very good programming level with C/C++. 
•Very good level of oral and written English. 
•Responsible personality.

If you want to apply for this position, please e-mail your 
CV to: jobs@solidiris.com with the subject “Plugin De-
veloper Job”. Any information provided will be consid-
ered confidential. Website: http://www.solidiris.com

Η εταιρία ΒΤΙ-ΗΕLLAS Α.Ε.Ε., με έδρα στη Μεταμόρ-
φωση, δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας 
μηχανημάτων & ειδών γραφικών τεχνών και σαν εμπο-
ρικός συνεργάτης των μεγαλύτερων κατασκευαστικών 
οίκων του τομέα αυτού, επιθυμεί να επανδρώσει το 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών για την κάλυψη 
ολοκληρωμένων λύσεων εφαρμογών λογισμικού και συ-
στημάτων γραφικών τεχνών με:

Prinect Software  
Application Specialist 

Τα κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν: 
•Παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης πελατών, 
διαφόρων τεχνολογικών εφαρμογών, λογισμικών 
και εξοπλισμού του εργοστασίου Heidelberger 
Druckmaschinen AG (Το περιβάλλον παραγωγής  
μπορεί να διαθέτει και συστατικά στοιχεία  
από διάφορους κατασκευαστές) 
•Σχεδιασμός, παραμετροποίηση και ολοκλήρωση  
διαφόρων λογισμικών σε ενοποιημένα συστήματα 
διαχείρισης εκτυπωτικών εργασιών 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος T.E.I. ή Α.Ε.Ι. 
•Εμπειρία σε συστήματα workflow γραφικών  
τεχνών 
•Άριστη δυνατότητα επικοινωνίας,  
με ακροατές/εκπαιδευόμενους, που ποικίλουν  
από βοηθητικούς υπαλλήλους έως ιδιοκτήτες  
παραγωγικών μονάδων 
•Προϋπηρεσία στον κλάδο των γραφικών τεχνών 
•Επάρκεια γραφής και ομιλίας της Αγγλικής  
ή Γερμανικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου  
και αυτοκινήτου 
•Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια 
•Δυνατότητα να ταξιδεύει στην Ελλάδα και  
στο Εξωτερικό 
 
Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω 
e-mail: jobs@bti-hellas.gr
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•Ηλικία έως 25 
 
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  
με κωδικό αγγελίας: 1001 
•Διεύθυνση: 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

Γαλλική Πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστία-
σης 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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία Medical Network είναι η πρώτη που δι-
κτυώνει όλο τον κόσμο της Υγείας. Στα πλαίσια της 
ανάπτυξης που επιχειρεί επιθυμεί την στελέχωση του 
τμήματος πωλήσεων και αναζητά:

Πωλητές  
στο Νομό Αττικής

Position Requirements 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ευελιξία Ωραρίου 
 
Candidate Profile 
•Οργανωτικός 
•Δυναμικός 
•Ευέλικτος 
•Ευχέρεια και άνεση λόγου 
•Προσανατολισμένος στην επίτευξη στόχων 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις απαραίτητη 
•Προϋπηρεσία στον χώρο των ιατρικών υπηρεσιών 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
fakitsas.thanasis@gmail.com

H ACTION LINE ζητά:
Εξωτερικό πωλητή  

(Κωδ. Θέσης: ACT_DO_1113)

Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευρυζωνι-
κών υπηρεσιών, στο Ναύπλιο, Κομοτηνή,  
Βόλο, Λάρισα. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Εμπειρία 2-3 ετών, σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office) 
•Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη  
εμφάνιση 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Κάτοχος διπλώματος και ΙΧ αυτοκινήτου 
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (Μισθός-Ασφάλι-
ση-Bonus) 

•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης 
 
Για αποστολή βιογραφικού 
E-mail: jobs@actionline.gr 
Fax: 210 3637544 
Mailing address: ACTION LINE ΜΟΝ ΕΠΕ Ακαδημίας 
35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες 
καλέστε στο: 210 3637585 και 210 3637822.

H Εταιρία ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., που δραστηριοποιείται 
στην Εμπορία Φορτηγών και Λεωφορείων ΜΑΝ και 
Neoplan στην Ελληνική Αγορά, στο πλαίσιο της ανά-
πτυξης των δραστηριοτήτων του τμήματος μεταχειρι-
σμένων οχημάτων ζητεί για άμεση πρόσληψη:

Σύμβουλο Πωλήσεων  
Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε πωλήσεις  
στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων 
•Γνώση των διαδικασιών μεταβίβασης – ταξινόμησης 
•Γνώση Η/Υ και internet 
•Πελατοκενρική αντίληψη και διαπροσωπικές  
ικανότητες 
•Δέσμευση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη στόχων

Η γνώση ξένης γλώσσας, η κατοχή διπλώματος οδή-
γησης 3ης κατηγορίας και συστάσεις από προηγούμε-
νη σχετική θέση θα εκτιμηθούν ανάλογα.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αμοιβές καθώς 
και προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και συνεχώς 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
dimitris.skoufis@man.eu

Οι γνωστές εταιρείες κοσμημάτων από Δανία 
DYRBERG/KERN & TOKYO JANE που εκπροσω-
πούνται από την εταιρεία Μαρία Μιχοπούλου & ΣΙΑ 
ΕΠΕ στην Ελλάδα και τη Κύπρο, αναζητούν Υπεύ-
θυνο Πωλήσεων & Ανάπτυξης Βορείου Ελλάδος 
που θα αναλάβει τους πελάτες χονδρικής καθώς και 
την ανάπτυξη των brands στις παρακάτω περιοχές:

•Θεσσαλονίκη 
•Νομός Θες/κης  
•Ανατολική Μακεδονία  
•Δυτική Μακεδονία  
•Κεντρική Ελλάδα (μέχρι Βόλο και νησιά Σκιάθος - 
Σκόπελος - Αλόννησος) 
•Ήπειρος (μέχρι ΑΡΤΑ) 
•Νησιά Ιονίου (Κέρκυρα - Παξοί)

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοικος των παραπά-
νω περιοχών κατά προτίμηση περιοχή Θες/νικης και 
να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει συχνά.

Βασική προϋπόθεση να έχει ανάλογη προϋπηρε-
σία στο χώρο του κοσμήματος ή στο χώρο του 
ρούχου και του γυναικείου αξεσουάρ.

Πρέπει να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και να γνω-
ρίζει πολύ καλά Αγγλικά και χειρισμό υπολογιστή και 
internet.
Παρακαλώ στείλτε αναλυτικό βιογραφικό και φωτο-
γραφία στο e-mail: mm@dyrbergkern.com.gr υπόψη 
κας Μιχοπούλου Μαρίας.

Η εταιρεία ILIS ΗΟΜΕ που δραστηριοποιείται στον 
τομέα των λευκών και τουριστικών ειδών, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Πωλητή (έμπειρο) 
για την Αττική 

Mε ευχέρεια να ταξιδεύει και στην επαρχία για: 
•Ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου 
•Συντονισμό δικτύου πωλήσεων 
•Παράδοση εμπορευμάτων εντός Αθήνας. 
 
Απαιτούνται: 
•Επιθυμητή ηλικία 25-40 ετών 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις ή εναλλακτικά  
στον τομέα των λευκών ειδών τουλάχιστον 2 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικών  
Υπολογιστών 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (άδεια οδήγησης  
μηχανής θα εκτιμηθεί) 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
contact@ilishome.gr

Το perna-kala.gr είναι διαφημιστική εταιρία  
στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται σε 2 τομείς: 
 
•Διοργάνωση event 
•Προώθηση επιχειρήσεων από τον χώρο της διασκέ-
δασης κ των σπορ-χόμπι, μέσω Internet.

Λόγω ανάπτυξης, αναζητά 3 υποψήφιους με φιλο-
δοξίες για τη στελέχωση του τμήματος Business to 
Business (b2b) Πωλήσεων οι οποίοι θα ασχολη-
θούν με τα παρακάτω:
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Προώθηση νέων υπηρεσιών σε υφισταμένους  
και νέους πελάτες 

•Παροχή συμβούλων διαφήμισης στο πελατολόγιο μας 
•Καθημερινή κ συνεχής προσπάθεια για  
την επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει τα ακόλουθα: 
•Προϋπηρεσία στον χώρο των b2b πωλήσεων  
(απαραίτητη) 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Πτυχίο (ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ) επιθυμητό  
(διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ κ.ά.) 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@perna-kala.gr

Οι καλοί Πωλητές δε μένουν άνεργοι.

Είμαστε: Αμερικάνικη Πολυεθνική Εταιρεία καταξιω-
μένη στο χώρο της, με πείρα πάνω από 25 χρόνια 
στην Ελληνική αγορά. Στο group μας ανήκουν εταιρί-
ες που διαθέτουν προϊόντα, αναλώσιμα, προηγμένης 
τεχνολογίας, συντήρησης, καθαρισμού και παραγω-
γής όπως: χημικά, καθαριστικά, λιπαντικά, υλικά 
συντήρησης, συστήματα βιολογικής επεξεργασί-
ας, κλπ.

Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε: βιομηχανίες, 
βιοτεχνίες, σκυροδέματα, δήμους, συνεργεία, λατο-
μεία, μηχανουργεία, ξενοδοχεία, εργοστάσια, μονά-
δες επεξεργασίας τροφίμων ελαιουργεία, κλπ.

Ζητούμε: Νέους 23-45 ετών, δραστήριους, κοινωνι-
κούς, δυναμικούς, έντιμους, υποχρεωτικά κατόχους 
Ι.Χ. με ή χωρίς πείρα, που πιστεύουν στην προσωπι-
κή ανάδειξη και απεχθάνονται την στασιμότητα.
Απαραίτητη η έκδοση Τιμολόγιου Παροχής Υπηρε-
σιών μετά από 2 μήνες. 
 
Για την Περιοχή: Αθήνα

Προσφέρουμε: Πολύμηνη εκπαίδευση (αμειβομένη 
στις πωλήσεις), Bonus, Ασφαλιστική κάλυψη, Προο-
πτική καριέρας, Εγγυημένη Αμοιβή το πρώτο τρίμηνο

Οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν στα: 210-2710100 
-4 (εσωτ. 151) καθημερινά από 8:00-16:00 και στο κινη-
τό: 6944-333269 ή αποστολή βιογραφικού σημειώμα-
τος στο φαξ: 210 2710105/ e-mail: gvoulgar@nch.com, 
websites: www.nch.com, www.bioamp.gr.

Ξεκινήστε την καριέρα σας με τον ηγέτη της αγοράς 
επίπλων στην Ελλάδα. Ο Όμιλος SATO που ανα-
πτύσσει δυναμικά το δίκτυο καταστημάτων οικιακού 
επίπλου ENTOS και αναζητά νέους και φιλόδοξους 
συνεργάτες που θα απασχοληθούν ως: 

Σύμβουλοι Πωλήσεων

Στα εταιρικά καταστήματα ENTOS στην Αττική. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
•Γνώση Διακόσμησης. (Πτυχίο Ανώτερης Σχολής 
(ΑΕΙ, ΤΕΙ) ή/ και θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν) 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Γνώση Ms Office 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, με ευχέρεια στην  
επικοινωνία, προσεγμένη και μοντέρνα εμφάνιση 
•Ηλικία έως 25 ετών 
•Για τους άνδρες υποψήφιους εκπληρωμένες  
στρατιωτικές υποχρεώσεις

Ο Όμιλος SATO προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέ-
το αποδοχών και παροχών, συνεχή εκπαίδευση και 
προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα ευχάρι-
στο και δυναμικό περιβάλλον.

Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος, με την ένδειξη 
ENTOS-S, μπορεί να γίνεται στο e-mail: hr@sato.gr, 
στο fax: 210 87 67 195 ή στη διεύθυνση: SATO S.A., 
27oΧΛΜ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, 
192 00, Ελευσίνα Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Our Client, an electric power trading firm based  
in Athens is seeking to hire a Senior Trader. 
 
The role will be crucial in growing the business 
through identifying and implementing new trading 
strategies. 
 
The subject role’s main objectives pertain to: 
•Identification and evaluation of trading opportunities 
and execution of relevant trading transactions 
•Monitoring of Electricity market trends across  
the Southern and Eastern Europe 
•New business development (cross-border and 
domestically) 
•Development of tools for market analysis and 
forecasting 
•Identification and assessment of market events  
and their impact on the portfolio 
 
Key Qualifications: 
•At-least five (5) years of relevant experience 
•Revenue generating track-record 
•Knowledge of Risk Management techniques 
•Experience in Contracts Management and 
Negotiations  
 
Send your cv’s to this e-mail:  
philippos.steriadis@gmail.com

H ACTION LINE ζητά:

Πωλητή 
(Κωδ. Θέσης: ACT_DO_1113)

Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευρυ-
ζωνικών υπηρεσιών, στην Τρίπολη, Πάτρα, Κα-
λαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, 
Χανιά & Ρέθυμνο.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Εμπειρία 2-3 ετών, σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office) 
•Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη  
εμφάνιση 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Κάτοχος διπλώματος και ΙΧ αυτοκινήτου 
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(Μισθός-Ασφάλιση-Bonus) 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης 
 
Για αποστολή βιογραφικού 
•E-mail: jobs@actionline.gr 
•Fax: 210 3637544 
•Mailing address: ACTION LINE ΕΠΕ, Ακαδημίας 
35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες 
καλέστε στο: 210 3637585 και 210 3637822.

Πωλητές 

Για την πώληση χημικών προϊόντων και την ανάπτυ-
ξη νέου πελατολογίου στον κλάδο της Βιομηχανίας 
& Εφαρμογών με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Η πληρωμή θα είναι με προμήθεια επί των πωλήσεων. 
 
Βιογραφικά στο e-mail:  
hatzikampouris@marispolymers.gr.  
Τηλ: 22620 32918, 22620 32919 6958 463581.

Πωλητές /τριες - Αθήνα
Ζητούνται Πωλητές Διαφήμισης Ελεύθερης Αγοράς. 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Προτίμηση σε γυναίκες ηλικίας 25-35 ετών 
•Δυνατότητα συμμετοχής σε εκτός Αθηνών  
αποστολές  
•Απαραίτητη εμπειρία στις direct πωλήσεις 
•Άριστη επικοινωνία και υψηλή διαπραγματευτική 
ικανότητα 
•Απολυτήριο Λυκείου 
•Καλή Γνώση Η/Υ (Word, Excel) 
•Κατοχή διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
 
Επιθυμητά Προσόντα 
•Ομαδικό πνεύμα - ικανότητα συμμετοχής  
σε ομάδες. 
•Κοινωνικότητα - ευχάριστη και επαγγελματική  
αντιμετώπιση στις υποχρεώσεις της θέσης. 
 
Η θέση προσφέρει: 
•Μηνιαίες αποδοχές – Ποσοστά 
•Κάλυψη Οδοιπορικών 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι παρακαλούνται  
να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email:  
giota.thomou@greekguide.com ή στο fax:  
211 1054503.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η Randstad Hellas για λογαριασμό Δυναμικής Εται-
ρείας στο κλάδο των Αναλωσίμων & Ιατρικών Μηχα-
νημάτων, αναζητά:

Product Manager
Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  
& Αναλώσιμων 
•Προετοιμασία business plan τμήματος και  
παρακολούθηση επίτευξης Στόχων 
•Διοίκηση ομάδας (2-3 άτομα) coaching/monitoring/
reporting 
•Επικαιροποίηση Στρατηγικής πωλήσεων, Διαχείριση 
υφιστάμενο πελατολογίου και ανάπτυξη νέου 
•Προετοιμασία περιοδικών αναφορών  
(Sales Budgeting & Reporting) 
•Επικοινωνία με Οίκους Εξωτερικού. 
•Η θέση αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή 
 
Προσόντα: 
•Γνώση της αγοράς με προϋπηρεσία τουλάχιστον  
4 έτη στο τομέα του Ιατρικού Εξοπλισμού  
(Εξοπλισμός ή/και Αναλώσιμα) 
•Πρακτική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
(Product Manager) από 2 έτη 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητες διοίκησης 
και επικοινωνίας καθώς και ομαδικό πνεύμα  
συνεργασίας 
•Πτυχίο Ανώτερης εκπαίδευσης επιθυμητό 
•Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας 
•Άριστη γνώση Η/Υ και χρήση ειδικευμένων  
εφαρμογών λογισμικού 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

Το WeCreateHarmony (WHC), το NewSchool.Athens, το Fresh.edu.gr και η Μindworks 
παρουσιάζουν το “WeCreateHarmony Πρόγραμμα για Ανέργους”. Σε μια καινοτομική δράση 
θα εκπαιδευτούν άνεργοι κατόπιν συνέντευξης και αίτησης συμμετοχής σε ψηφιακά μέσα και 
επικοινωνία από παράγοντες της αγοράς.

Οι υποστηρικτές

Το We Create Harmony WHC είναι μια καινούρια ηλεκτρονική πλατφόρμα πώλησης ειδών 
μόδας, στο οποίο συμμετέχουν αποκλειστικά νέοι και ανερχόμενοι σχεδιαστές απ’ όλο τον 
κοσμο. Σκοπός του We Create Harmony είναι να βοηθήσει στην ανέλιξή και αναγνώριση τους 
παγκοσμίως. Παράλληλα το WCH συνεισφέρει μέρος των εσόδων του για την αντιμετώπιση 
κοινωνικών προβλημάτων όπως επί παραδείγματι είναι η ανεργία. Συγκεκριμένα το 5-10% 
των πωλήσεων, χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση οργανισμών που εργάζονται για 
στόχους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς.

Οι εταιρικοί μας συνεργάτες είναι το Fresh.edu.gr και η Μindworks.

Το Fresh.edu.gr είναι μια καινούργια προσπάθεια από το Skywalker και την 01 Πλη-
ροφορική Εκπαιδευτική για την παροχή κατάρτισης σε ανέργους και επαγγελματίες, με 
σκοπό την βελτίωση των απαιτούμενων γνώσεων τους και την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας. Με την υποστήριξη του Fresh.edu.gr, αξιοποιώντας το Facebook, το  
Twitter, το Linked In και το newsletter, το οποίο αποστέλλεται σε περισσότερους από 150.000 
εγγεγραμένους χρήστες, θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Μindworks is an award winning and the fastest growing digital agency in Greece. Founded in 
2003, we have been delivering results ever since. While you are reading this, 51 exceptional 
creative minds are working on the next campaigns you’ll be talking about, combining their 
talents to produce perfect integrated digital experiences.

Το σεμινάριο

Στη διάρκεια δυο Σαββατοκύριακων οι συμ-
μετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην χρήση των 
Google Adwords με στόχο την πιστοποίηση 
σαν Google Qualfied Individual.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα εκπαι-
δευτούν και σε αρχές digital marketing από 
τους επαγγελματίες της ΜindWorks.

Για περισσότερες πληροφορίες στο link:  
http://www.newschoolathens.org/wch-programa-gia-anergous/

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εξής 
ημερομηνίες:  

Σάββατο: 7 Δεκεμβρίου 2013,  
12:00-17:00

Σάββατο: 14 Δεκεμβρίου 2013,  
10:00-17:00



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 14

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό Μηνιαίο μισθό 
•Bonus μηνιαίων στόχων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό κινητό 
•Ιδιωτική Ασφάλεια

Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυνα-
μικού παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά 
για πάνω από δεκατέσσερα έτη. Η διεθνής μας εμπει-
ρία, σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία 
στην ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιό-
τητας των υπηρεσιών μας.

Bιογραφικά στο link: http://www.randstad.gr/index.
php?pageid=55&pubID=3467. Ακολουθήστε μας στο: 
LinkedIn, Facebook, Twitter. Website: www.randstad.gr

Η Vamvas Medicals ζητά να προσλάβει:

Πωλητή  
Νευροχειρουργικών Προϊόντων 

Περιγραφή θέσης: Υπεύθυνος Πωλήσεων για την 
Εμπορική Διεύθυνση Νευροχειρουργικών με βάση 
την Αθήνα. 
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Επιθυμητό Πτυχίο σχολής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
/ Ιατρικών Οργάνων / Νοσηλευτικής / Παραφαρμα-
κευτικών. 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις νευροχειρουργικών 
προϊόντων για τουλάχιστον 3 έτη 
•Εμπειρία στον χώρο του χειρουργείου 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Επαγγελματισμός 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Χρήση Η/Υ 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άντρες) 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης 
•Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 

Στείλτε το βιογραφικό σας στη Διεύθυνση Ανθρώ-
πινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης μέσω e-mail:  
hr@vamvasmedicals.gr (Kωδ. Αγγελίας: ΠΩΛΝΧ01), 
fax: 210 6078401.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Εισαγωγική και κατασκευαστική εταιρία ορθοπεδι-
κών ειδών με πολυετή εμπειρία στο χώρο ζητά:

Πωλητή - Ιατρικό  
επισκέπτη 

(κωδ. θέσης: ΙΑΤ12/07)
Για την ανάπτυξη και επαφή του ιατρικού και νο-
σηλευτικού προσωπικού καθώς και των ασθενών 
με την εταιρία.

Η Συνεργασία θα είναι αρχικά αποκλειστικά με 
ποσοστά επί των πωλήσεων, με σκοπό να εξελι-
χθεί σε υπαλληλική σχέση.

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

Η εταιρεία GA STAMATIS είναι μια δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη φαρμακευτική εταιρεία που δραστηριο-
ποιείται στο χώρο των προϊόντων φαρμακείου στην 
Ελλάδα και την Κύπρο. Αντικείμενο της εταιρείας 
είναι η αποκλειστική εισαγωγή και προώθηση στις 
παραπάνω χώρες αξιόπιστων και αναγνωρισμένων 
διεθνώς δερμοκαλλυντικών, υποαλλεργικών προϊ-
όντων μακιγιάζ και συναφών προϊόντων. Η εταιρεία 
GA STAMATIS ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνους Πωλήσεων Φαρμακείων  
Με έδρα την Αθήνα

Προσόντα Υποψηφίων: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ επιθυμητό 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στο 
χώρο των Πωλήσεων προς το Φαρμακείο 

•Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ και αντίληψη reports 
•Δίπλωμα Οδήγησης 
 
Στοιχεία Προσωπικότητας:  
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Δυνατότητα ταξιδίων στην επαρχία 
•Ικανότητα οργάνωσης κι επίβλεψης μικρής ομάδας 
•Ηλικία: έως 40 ετών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν  
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  
f.pavlopoulou@stamatis.com

Πωλητής – Τεχνικός
Με εμπειρία στον τομέα των εμφυτεύσιμων ορθοπε-
δικών υλικών και κυρίως στην οστεοσύνθεση, για τη 
Θεσσαλονίκη και τις γύρω πόλεις.

•Θετικής κατάρτισης και γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@clinilab.gr. 
Τηλ: 210 9484090.

ΙΑΤΡΟΙ
Η GLOBALMEDIREC έχει δύο άμεσες θέσεις  
εργασίας για: 

Ειδικό Δερματολόγο –  
Consultant Dermatologist  
σε Κρατικό Νοσοκομείο  

- Central England 

Απαραίτητη Εμπειρία: Out – Patient 
Dermatology Clinic and Some Skin Surgery.

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι 
μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγού-
μενης εμπειρίας).

Οι ώρες εργασίας είναι 37 1/2 την εβδομάδα συν 
On-Calls (εφημερίες), με αρχικό συμβόλαιο ενός 
χρόνου. 
 
Το αρχικό συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί εφόσον 
το επιθυμεί ο ιατρός. 
 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

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

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος Ειδικότητας στην Δερματολογία 
•Πρόσφατη Νοσοκομειακή εμπειρία 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν  
σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω  
πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις. Κατερίνα 
Κοντάλιπου, GlobalMediRec. Τηλ: 6934 803930. 
E-mail: katerina.kontalipou@globalmedirec.com
 
Ζητούνται για εργασία στη Γερμανία:

Ψυχίατροι 
•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.

Το νεοϊδρυθέν πολυιατρείο MVZKlosterstr.GmbH 
που εδρεύει στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας υπό Ελ-
ληνική Διεύθυνση, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

1 Γενικό Ιατρό  
και  

1 Ειδικό Παθολόγο
Οι υποψήφιοι  πρέπει να πληρούν τα παρακάτω 
προσόντα και ικανότητες: 
•Ταχεία ρύθμιση των γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων 
(αναγνώριση πτυχίου, άδεια εργασίας κτλ.) 
•Απαιτούμενο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της 
γερμανικής, επιπέδου τουλάχιστον B2 ή ταχεία λήψη 
αυτού 
•Προθυμία για συνεργασία με αλλοδαπούς  συνα-
δέλφους και ασθενείς,  σε έντονα  πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον. 
•Ιδιαίτερη ευαισθησία καθώς και συμπεριφορά ευ-
γενικού και ήπιου χαρακτήρα με ευρείς ορίζοντες 

διαπολιτισμικής ιδεολογίας. 
•Σημαντικό προσόν θα θεωρηθεί η γνώση μιας  
επιπλέον γλώσσας όπως ρωσικής, γιουγκοσλαβικής, 
βουλγαρικής, ρουμανικής, αλβανικής, τουρκικής κτλ. 
 
Παρέχονται: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
•Αμοιβή 5000€/μήνα μεικτά + bonus  
παραγωγικότητας 
•Ετήσιο συμβόλαιο με διάθεση ανανέωσης ανάλογης 
της επιτυχούς συνεργασίας 
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα σύμφωνα 
με την γερμανική νομοθεσία 
•Πλήρης απασχόληση 
•Πλήρης αυτονομία, χωρίς ιεραρχική δομή

Εάν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ενδι-
αφέρεστε να αρχίσετε μία καινούρια ζωή στη Γερμα-
νία, με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, καλό μισθό 
και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, θα χαρούμε 
πολύ να λάβουμε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας 
ενημερώσουμε για τα περαιτέρω βήματα και θα είμα-
στε κοντά σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανα-
γνώρισης πτυχίου από τις γερμανικές αρχές.

Μπορείτε επίσης να υπολογίζετε στη στήριξη μας σε 
ό,τι άφορα στην έρευνα για τη νέα σας διαμονή.

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο 
e-mail: MVZ@k-ioannidis.de επισυνάπτοντας τα απα-
ραίτητα έγγραφα που περιγράφονται στην αγγελία.

Ειδικός Ρευματολόγος,  
Consultant in Rheumatology 

Η GlobalMediRec έχει δύο άμεσες θέσεις εργασί-
ας σε Κρατικό Νοσοκομείο NHS Κεντρική Αγγλία 
– Central England.

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant εί-
ναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προ-
ηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι 37½ 
την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες), με αρχικό 
συμβόλαιο ενός έτους.

Το αρχικό συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί εφόσον 
το επιθυμεί ο ιατρός. 
 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

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

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος Ειδικότητας στην Ρευματολογία 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν  
σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω  
πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις: Κατερίνα 
Κοντάλιπου, GlobalMediRec. Τηλ: 6934 803930. 
E-mail: katerina.kontalipou@globalmedirec.com

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλεύτριες / Νοσηλευτές  

για Γερμανία

Η εταιρεία UNTERNEHMENSGRUPPE NEUMUELLER 
που δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στο χώρο του 
Engineering Recruiting και η οποία τον τελευταίο 
χρόνο συνεργάζεται με κορυφαία Νοσοκομεία στη 
Γερμανία, επιθυμεί να προσλάβει για νοσοκομεία και 
κλινικές στην Γερμανία (περιοχή Βαυαρίας και Βάδη-
Βυρτεμβέργη) Νοσηλεύτριες/Νοσηλευτές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτη-
ριστικά: 
•Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
•Πτυχίο Γερμανικών, επιπέδου τουλάχιστον Β1 
ή διάθεση και ετοιμότητα να μάθουν την γερμανική 
γλώσσα 
•Επαγγελματική εμπειρία ως νοσηλευτής- 
νοσηλεύτρια (όχι όμως απαραίτητη) 
•Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και συνεί-
δηση ευθύνης 
•Ετοιμότητα νοσηλευτικής φροντίδας για ασθενείς,  
οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή με μηχάνημα 
 
Τομέας Αρμοδιοτήτων: 
•Όλες η ειδικότητες τις Νοσηλευτικής 
•Εντατική παρακολούθηση και Περίθαλψη 
 
Προσφέρονται: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστική αμοιβή βάση γερμανικής νομοθεσίας 
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα σύμφωνα 
με την γερμανική νομοθεσία 
•Πλήρη απασχόληση 
•Προετοιμασία και εκμάθηση της Γερμανικής 
γλώσσας στην Αθήνα για το επίπεδο Β2

Εάν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά παρα-
καλούμε να αποστείλετε το βιογραφικά σας σημείωμα 

και πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία στην παρακάτω 
ηλεκτρονική διεύθυνση: sa@neumueller.org

Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας σημείω-
μα, η εταιρία θα σας στηρίξει κατά την διάρκεια τις 
αναγνωρίσεις του Ελληνικού Πτυχίου στις Γερμανικές 
αρχές, όπως επίσης για την αρχή του ξεκινήματος 
στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία θα σας παρέ-
χει διαμονή.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα αποκλειστικά στη γερμανική ή αγγλική 
γλώσσα.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Ζητούνται για Γερμανία:

Συγκολλητές

Το προφίλ της θέσης 
•Κατασκευές με χρήση συγκόλλησης κατά ένδειξη 
και σχεδιασμό 
•Εντοπισμός των ενδείξεων συγκόλλησης και ραφής 
•Βασική τεχνική κατανόηση 
•Μοντάρισμα με ομάδα 
•Δημιουργία και μοντάρισμα 
 
Το προφίλ του υποψηφίου 
•Εκπαίδευση συγκολλητή 
•Επαγγελματική εμπειρία 
•Γνώσεις Γερμανικής γλώσσας Α2-C1 
•Ικανότητα ασφαλούς εργασίας 
•Ευελιξία, εμπιστοσύνη, ομαδικό πνεύμα,  
πρωτοβουλία 
•Εξειδίκευση στη συγκόλληση MAG 
•Άδεια συγκόλλησης, εάν υπάρχει

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kariera@md-hellas.gr, σε μορφή Europass  
στην Αγγλική ή Γερμανική γλώσσα.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμε-
νες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολο-
γίας, ζητά να προσλάβει στέλεχος για την ομάδα πα-
ροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς τους 
πελάτες της.

Τεχνικός Η/Υ  
(Κωδ. ΤΗΥ 0913)

Αντικείμενο εργασίας: Εγκατάσταση, αναβάθμι-
ση και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού: 
pc, laptop, servers, printers, fax, scanners, barcode 
printers switches, ADSL Routers, καλωδίωση δικτύου. 

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

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus), σύγ-
χρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασί-
ας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας 
δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της 
πληροφορικής.

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μηχανικός 

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

Βοηθός  
Υπευθύνου Παραγωγής

Όνομα πελάτη: Εταιρία Παραγωγής Φρέσκων 
Τροφίμων 
Τοποθεσία: Ασπρόπυργος, Βιομηχανική Ζώνη  
Κλάδος: Catering / Hotel / Restaurant 
Κωδικός Αγγελίας: GRC/6902 
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Τύπος θέσης: Μόνιμη
Περιγραφή εργασίας 
•Συντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας  
φρέσκων προϊόντων 
•Έλεγχος της καθημερινής παραγωγικότητας 
•Διαχείριση του προσωπικού της παραγωγής 
•Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος Λυκείου 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Απαραίτητη εμπειρία σε βιομηχανικό Catering  
ή σε παραγωγή νωπών τροφίμων 
 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Οργανωτικότητα 
•Ικανότητα τήρησης Χρονοδιαγραμμάτων 
•Δεξιότητες διοίκησης ομάδας
Επισκεφθείτε τώρα την διεύθυνση μας [www.
manpowergroup.gr] δημιουργήστε το δικό σας λογα-
ριασμό My ManPower ενημερωθείτε για τις ανοιχτές 
θέσεις εργασίας και κάνετε αίτηση για όλες όσες σας 
ενδιαφέρουν.

The company ENERCOPLAN LTD engineering 
company developing, manufacturing and administration 
of all types of energy projects as part of expanding its 
activities abroad calls:

Electrical Engineer -  
Mechanical Engineer

•Master Degree in Mechanical - Electrical 
Engineering Degree 
•Experience: Licensing & renewable energy projects 
in particular solar thermal - Solar - Wind farms and 
cogeneration projects of natural gas and biogas 
projects substation & MV – HV 
•At least 4 years of experience in renewable energy 
projects 
•Fulfilled military obligations for male candidates 
•Ability to travel 
•Knowledge : AutoCad, PC, knowledge MS 
PROJECT, Office, good knowledge of Turkish 
language , good knowledge of English language 
•Employment: Greece, Turkey, Bulgaria, USA & 
Middle East 
•Additional knowledge of project management will be 
addressed as well as possible construction degree 
 
The CVs will be sent to e-mail:  
petrou.georgia@enercoplan.com.  
Phone +30 27520 27844.

Η εταιρία ΒΤΙ-ΗΕLLAS Α.Ε.Ε., με έδρα στη Μετα-
μόρφωση, δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπο-
ρίας μηχανημάτων & ειδών γραφικών τεχνών και σαν 
εμπορικός συνεργάτης των μεγαλύτερων κατασκευ-
αστικών οίκων του τομέα αυτού, επιθυμεί να επαν-
δρώσει το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών για 
την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων γραφικών 
τεχνών με:

Τεχνικό – Μηχανικό 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τεχνικού λυκείου, τεχνικής σχολής  
ή T.E.I. 
•Ηλικία έως 30 ετών. 
•Εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμών 
•Επάρκεια γραφής και ομιλίας της Αγγλικής  
ή Γερμανικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου  
και αυτοκινήτου. 
•Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια. 
•Δυνατότητα να ταξιδεύει στην Ελλάδα και  
στο Εξωτερικό. 
•Η προϋπηρεσία στον κλάδο των γραφικών τεχνών 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω 
e-mail: info@bti-hellas.gr. Όλες οι αιτήσεις θεωρού-
νται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η AΡΓΩ ΑΕΒΕ Πλαστικά υλικά συσκευασίας ζητεί:
Μηχανολόγο Μηχανικό  
Απόφοιτο Πολυτεχνείου 

Για το τμήμα συντήρησης στο εργοστάσιο με έδρα  
το Κορωπί Αττικής. 
 
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Πτυχίο Πολυτεχνικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Απαραίτητη εμπειρία 3 ετών
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδ. ΜΠ, στο fax: 
210 6625500 ή στο e-mail: cv@argo-sa.gr. Όλα τα βιο-
γραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Μηχανικός - Μελετητής συστημάτων αντλιών 
θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων 

Κωδ.: ΑΘ1
Αρμοδιότητες: 
•Σύνταξη προσφορών και μελετών 
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού 
•Υλοποίηση έργων 

•Τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη σε πελάτες 
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου 
μηχανικού 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Office) 
•Κατανόηση σχεδίων σε AutoCad 
•Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
aggelies@rocketmail.com με θέμα Κωδ. ΑΘ1.

ΟΔΗΓΟΙ
Οδηγός Φορτηγού  

Αυτοκινήτου / Αποθηκάριος 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία έως 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση,  
σε οργανωμένη αποθήκη 
•Χειρισμός PDA 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
 
Προσφέρονται:  
•Προοπτικές συνεχούς εξέλιξης και εκπαίδευσης 
•Ακεραιότητα 
•Αξιοκρατία 
 
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
με κωδικό αγγελίας: 5.Α 
•Διεύθυνση: 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

LOGISTICS
Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται και 
διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργα-
λείων εντός και εκτός Ελλάδος. Με υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις και άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον 
εργασίας η εταιρεία μας είναι σήμερα η μεγαλύτερη 
Ελληνική εταιρεία βιομηχανικών εργαλείων χειρός και 
βρίσκεται αυτή την στιγμή στην λίστα με τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου ζητεί:

Υπεύθυνο Διακίνησης Βάρδιας 
(Κωδ. ΔΙΑΚ-01)

Περιγραφή θέσης: Αναφέρεται στον Logistics Manager 
και είναι υπεύθυνος διεκπεραίωσης όλων των διαδικα-
σιών διακίνησης της βάρδιας του.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση σε κέντρο 
διανομής μεγάλης εταιρείας ή εταιρείας 3PL 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση δρομολόγησης    
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού WMS κατά προτίμηση 
Mantis 
•Πολύ καλή γνώση ERP κατά προτίμηση Entersoft 
•Καλή γνώση ΚΒΣ στο κομμάτι της Τιμολόγησης – 
Διακίνησης 
•Άνεση στον προφορικό και στο γραπτό λόγο και 
•Πολύ καλές οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Άνεση στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας  
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
 
Παροχές: 
•Μισθός ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτικές 
Επαγγελματικής Εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών: 
Διεύθυνση: 9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού,  
έξοδος 4, Θέση Ρουπάκι, Ασπρόπυργος 
Ε-mail: Cv4@fournarakis.gr.

Απαραίτητα η αναγραφή τoυ κωδικού θέσης. Απο-
στολή βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν τα 
ζητούμενα προσόντα.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS στην Κασ-
σάνδρα Χαλκιδικής ζητά:

Αποθηκάριο 
για εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολυετή προϋπηρεσία (τουλάχιστον 5 έτη)  
σε αντίστοιχη θέση, σε οργανωμένη αποθήκη 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και διοικητικές  
ικανότητες (διαχείριση ομάδας προσωπικού) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα δυναμικό 
εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό Σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι παρα-
καλούνται να αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό 
με φωτογραφία στο e-mail: job5@ghotels.gr. Όλα τα 
βιογραφικά θα διαχειριστούν με εμπιστευτικότητα. 

ΕΣΤΙΑΣΗ
Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα «Afitis hotel» & 
«Renaissance Hanioti Resort» στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής, μέλη του ομίλου Exclusive Hotels, ζη-
τεί να προσλάβει:

Executive Ala Carte Chef
Προσόντα: 
•Απόφοιτος αντίστοιχης σχολής μαγειρικής 
•Τουλάχιστον 7ετης προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 5* ή και  
a la carte gourmet restaurants 
•Άριστη γνώση εφαρμογής διεθνών κανόνων  
υγιεινής στην κουζίνα (HACCP & ISO) 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
του τμήματος της κουζίνας 
•Παρασκευή διεθνών και ελληνικών συνταγών  
με έμφαση στην gourmet κουζίνα 
•Γνώση στησίματος gourmet πιάτων σε buffet  
& a la carte. 
•Ιδιαίτερη έμφαση στην επιμέλεια και τελική  
παρουσίαση όλων των πιάτων 
•Γνώση σύνταξης a la carte menu 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές /
Αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά 
μόνιμης θέσης εργασίας 
 
Υπ’ όψιν Human Resources Department  
of Exclusive Hotels.  
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr 
 
Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη 
φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται από το Τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια  
& σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS  
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ζητά:

Μαιτρ 
για εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολυετή προϋπηρεσία σε μεγάλες ξενοδοχειακές 
μονάδες με εστιατόριο στο συγκεκριμένο αντικείμενο 
είναι απαραίτητη 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Η γνώση της Ρωσικής και Γερμανικής γλώσσας  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και Πολύ καλές διοι-
κητικές ικανότητες (διαχείριση ομάδας προσωπικού) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα Εξαιρετικό 
εργασιακό περιβάλλον 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό Σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι παρα-
καλούνται να αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό 
με φωτογραφία στο e-mail: job5@ghotels.gr. Όλα τα 
βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτι-
κότητα. 

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

Maitre A la carte
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση λειτουργίας εστιατορίων Αλα κάρτ 
•Άριστη γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα με φωτογραφία Υπόψη Διοίκησης 
του Ξενοδοχείου: 

•Τηλ.: 23740/20.820 
•Φαξ: 23740/24.707 
•E-mail: manager-chal@aegeanstar.com

Maitre
Ο υποψήφιος θα πρέπει: 
•Να είναι απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Να έχει προϋπηρεσία σε 4* ξενοδοχείο Ail inclusive 
και σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση αγγλικών – γνώση επιπλέον γλωσσών  
θα μετρήσει θετικά 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
manager@dimitrabeachotel.gr

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

Σερβιτόρες/-ους για την λειτουργία του 
 πρωινού εστιατορίου, 

pool bar και room service
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: hr@perivolas.gr

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης «MIKEL» προ-
κειμένου να στελεχώσει τα νέα της καταστήματα στην 
Αθήνα ζητά άτομα ηλικίας 20-35 ετών για το πόστο 
του Υπεύθυνου Καταστήματος.
Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φωτο-
γραφία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr. Fax: 2410 534020. 
Τηλ. 2410 255260.

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

Maitre D’ Hotel
We are looking for young, enthusiastic, self-
motivated, customer-orientated graduates in Hotel 
Management or similar academic background with 
previous work experience in similar positions, of at 
least 5 years. 

Perfect Knowledge of English is essential and 
knowledge of German or Russian will be considered 
as an advantage. 
 
The successful candidates should be able to work 
in a challenging and demanding environment within 
a team. 
 
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

Please forward all CVs to the following email: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com. All CV’s will be 
treated in strict confidence.

Το ξενοδοχείο ATHENA PALLAS VILLAGE επιθυμεί 
να προσλάβει:

Υπεύθυνο  
Επισιτιστικών Τμημάτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώσεις διαχείρισης εστιατορίου & Bar 
•Διαχείριση προσωπικού 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* η 4* 
•Άπταιστη γνώση Αγγλικών, Ρωσικών ή Γερμανικών 
 
Παρέχονται διαμονή, γεύματα, ευχάριστο περιβάλ-
λον εργασία

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: cv@athena-pallas.gr ή στο φαξ: 
23750 81419.

Ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για το ξενοδοχείο Aquis Mare Nostrum, στο 
Μάτι Αττικής υποψήφιους για τη θέση:

Maître – Υπεύθυνος Bars  
(Μ/14)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση τουλά-
χιστον 3 ετών κατά προτίμηση σε Ξενοδοχειακές 
μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη Γνώση Γαλλικών και Αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και 
ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ικανότητα αντίληψης προϋπολογισμών και παρακο-
λούθησης εσόδων και εξόδων τμημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέ-
ρω προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το 
αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: 
sales@mare-nostrum.gr

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητείται:

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

Σε κάθε επιτυχημένη επιχείρηση, σημαντικό ρόλο  
παίζουν οι άνθρωποί της. Πόσο μάλλον στον τομέα  
της φιλοξενίας!

Γι’ αυτό κι εμείς στο Blue Dolphin Hotel, δίνουμε ιδιαίτε-
ρη σημασία στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, 
στελεχώνοντας κάθε τμήμα της επιχείρησης με ανθρώ-
πους ξεχωριστούς, με όρεξη για δουλειά και διάθεση 
για εξέλιξη, πιστοί στην προσπάθειά μας να προσφέ-
ρουμε συνεχώς καλύτερες και ποιοτικές υπηρεσίες!  
 
Ενταχθείτε κι εσείς στο δυναμικό του Blue Dolphin 
Hotel, και εργαστείτε μέσα ένα ευχάριστο περιβάλλον 
που προωθεί το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και 
την προσωπική εξέλιξη!

Το  Blue Dolphin Hotel στην Μεταμόρφωση - Χαλ-
κιδικής, επιθυμεί να προσλάβει για την καλοκαιρινή 
σεζόν 2014, φιλόδοξη και ταλαντούχα νέα για την 
παρακάτω θέση:

Show Cooking - Αξιών
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Κάτοχος πτυχίου Σχολής Chef -Τουριστικών  
Επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4* 
•Γνώση Αγγλικών και Γερμανικών 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό Πνεύμα 
Συνεργασίας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σημείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail:  
cv@bluedolphinhotel.eu ή στην ιστοσελίδα του Blue 
Dolphin Hotel: www.bluedolphinhotel.eu

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978187279 Κος Γουσιόπου-
λος Γιώργος (από Δευτέρα μέχρι Σάββατο και ώρα από 
19:00 με 22:00). Διεύθυνση: Blue Dolphin Hotel Τ.Θ. 113 
Τ.Κ. 63088 Μεταμόρφωση - Σιθωνία Χαλκιδική - Ελλάδα 
Τηλ: 23750 61483, 61484, 61334, 61685, 61461. Φαξ: 
23750 61421.

Italian Cousine Chef  
(CI14) (Elounda) 

 (ref: CI14)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ιδιότητα Italian cuisine Chef 
•Προϋπηρεσία 2-3 έτη, σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση 
δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπλέον  
προσόν 
•Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας με τους πελάτες 
•Ικανότητα επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων 
•Γνώσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας  
& Υγιεινής Τροφίμων 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Tharroe of Mykonos Deluxe Boutique Hotel  
& SPA 5* στην Μύκονο ζητά:

Receptionist 
Απασχόληση εποχιακή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής (προφορική 
και γραπτή). Επιθυμητή η γνώση άλλων γλωσσών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Σημαντική εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
4* και 5* 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό  
περιβάλλον 
•Διαμονή & διατροφή 
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@tharroeofmykonos.gr

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star Hotels με ξενο-
δοχεία στην Κρήτη και Χαλκιδική, επιθυμεί να προ-
σλάβει για την σεζόν 2014:

2 (Δύο) Άτομα  
για την θέση των Κρατήσεων 

(εμπειρία σε Web Bookings, Social networks)

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσία  
στην παραπάνω θέση 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Έξτρα προσόν γνώση Ρωσικής γλώσσας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα με φωτογραφία:  
•Τηλ.: 23740 20820 
•Φαξ: 23740 20544 
•E-mail: manager-chal@aegeanstar.com

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Neptune Hotels***** 
στο Μαστιχάρι της Κω, επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό  
Προϊσταμένης Ορόφων 

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτη Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 
Προσφέρονται 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων

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

Το ξενοδοχείο AVRA IMPERIAL BEACH RESORT 
& SPA που βρίσκεται στο Κολυμβάρι Χανίων ζητά:

Reservation Supervisor  
και F & B Manager

•Με απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχα ξενο-
δοχεία. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
accounting@avraimperial.gr

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

Reservation Managers
We are looking for young, enthusiastic, self-motivated, 
customer-orientated graduates in Hotel Management 
or similar academic background with previous work 
experience in similar positions, of at least 5 years. 

Perfect Knowledge of English is essential and 
knowledge of German or Russian will be considered 
as an advantage.

The successful candidates should be able to work in a 
challenging and demanding environment within a team. 
 
An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications.

Please forward all CVs to the following email: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com. All CV’s will be 
treated in strict confidence.

Ο όμιλος ACROTEL AE στη Σιθωνία Χαλκιδικής 
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο/η  
μικρού ξενοδοχείου

Το παραπάνω άτομο πρέπει να είναι ευέλικτο, ευχά-
ριστο, να μπορεί να διαχειριστεί την ομαλή λειτουργία 
ενός μικρού ξενοδοχείου, την άμεση επίλυση τυχόν 
προβλημάτων, τη διαχείριση προσωπικού.

•Απαραίτητη εμπειρία σε ξενοδοχεία 
•Γνώση Γερμανικών και Αγγλικών. 
•Γνώση προγράμματος Protel  
 
Παρέχονται διαμονή, γεύματα, ευχάριστο περιβάλ-
λον εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης.

Αποστείλατε το βιογραφικό σας  απαραίτητα με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: cv@athena-
pallas.gr ή στο φαξ: 23750 81419.

PCO CONVINS.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:

Developing & Promoting  
the Incoming Tourism 

Candidate should be responsible for developing, 
promoting and selling all necessary incoming 
travelling services and incentives as well as special 
thematic tourism.

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 this e-mail: 
kkonstantopoulos@pco-convin.gr

Το ξενοδοχείο Astra Suites στο Ημεροβίγλι Θήρας 
ζητά:

1 άτομο με προϋπηρεσία  
στο τμήμα κρατήσεων

•Ζητούνται απαραίτητα άπταιστη γνώση στα Ελληνι-
κά και Αγγλικά στον γραπτό και τον προφορικό λόγο 
και χρήση Η/Υ. 
•Γνώση του προγράμματος Fidelio και παραπάνω 
ξένες γλώσσες θα προσμετρηθούν σοβαρά στα 
προσόντα. 
 
Επικοινωνία & αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@astrasuites.com

Το ξενοδοχείο Lindos Royal της εταιρείας Lindos 
Hotels, στην περιοχή Βληχά Λίνδου στην Ρόδο ζητεί 
για την σεζόν 2014:

 Ρωσσόφωνη Υπεύθυνη  
Δημοσίων Σχέσεων 

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε τμήματα εξυπηρέτησης πελατών 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: oplr@lindoshotels.com. Fax: 22440 
32007. Τηλ: 22440 32000.

Agence Réceptif spécialiste du marché Français, 
cherche à recruter pour la saison été 2014 pour les 
postes suivantes:

Chef Hôtesse en Crete 
Hôtesses en Crete 

Hôtesses à Zakynthos 
Hôtesses à Rhodes

Tel.No: 2810 344206 (Monday - Friday 11:00-16:00). 
Envoyez-vous votre CV ici: manager@select-holidays.gr

Το βραβευμένο ξενοδοχείο Minos Imperial Luxury 
Beach Resort στη Μίλατο Λασιθίου έχει ως στόχο 
την ικανοποίηση των φιλοξενούμενων του, στόχο κοι-
νό με όσους ενδιαφέρονται για μία καριέρα στο ξενο-
δοχειακό κλάδο. Για το λόγο αυτό προσκαλεί όλους 
όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την καριέρα τους 
στον ξενοδοχειακό κλάδο να πραγματοποιήσουν την 
πρακτική τους άσκηση για την τουριστική περίοδο 
2014.

Πρακτική Άσκηση στα Τμήματα: 

Food & Beverage 
Επισιτιστικά Τμήματα 

 
Rooms Division 

(Κρατήσεις, Οροφοκομία,  
Υποδοχή, Δημόσιες Σχέσεις)

Στόχος μας είναι ο σπουδαστής να αποκομίσει πλού-
σιες εμπειρίες από την απασχόλησή του στα τμήμα-
τα των ξενοδοχείων και να εξελιχθεί σε έναν σωστό 
επαγγελματία του κλάδου.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλή γνώση Αγγλικών και Ρώσικων/Γαλλικών/ 
Ιταλικών/Γερμανικών 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Διάθεση για νέες γνώσεις και εξέλιξη 
•Ομαδικότητα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή & διατροφή εντός των ξενοδοχείων 
•Λεωφορείο προσωπικού από και προς το Ηράκλειο 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
Για αποστολή βιογραφικών & αιτήσεων (υποχρεωτικά 
με πρόσφατη φωτογραφία), καθώς και για συνεντεύ-
ξεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με: Κα Έλλη Γενιατάκη, 
Ξενοδοχειο Minos Imperial Luxury Beach Resort, Κε-
ντρικά Γραφεία: 25ης Αυγούστου 11, Ηράκλειο Κρήτη. 
Τηλ: 2810.240.222, e-mail: hr@minosimperial.com

Σε κάθε επιτυχημένη επιχείρηση, σημαντικό ρόλο 
παίζουν οι άνθρωποί της. Πόσο μάλλον στον τομέα 
της φιλοξενίας!

Γι’ αυτό κι εμείς στο Blue Dolphin Hotel, δίνουμε ιδιαίτε-
ρη σημασία στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, 
στελεχώνοντας κάθε τμήμα της επιχείρησης με ανθρώ-
πους ξεχωριστούς, με όρεξη για δουλειά και διάθεση 
για εξέλιξη, πιστοί στην προσπάθειά μας να προσφέ-
ρουμε συνεχώς καλύτερες και ποιοτικές υπηρεσίες!  
 
Ενταχθείτε κι εσείς στο δυναμικό του Blue Dolphin 
Hotel, και εργαστείτε μέσα ένα ευχάριστο περιβάλλον 
που προωθεί το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και 
την προσωπική εξέλιξη!

Το  Blue Dolphin Hotel στην Μεταμόρφωση - Χαλ-
κιδικής, επιθυμεί να προσλάβει για την καλοκαιρινή 
σεζόν 2014, φιλόδοξο και ταλαντούχο νέο για την πα-
ρακάτω θέση:

Νυχτερινός Υπάλληλος  
Υποδοχής

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4* 
•Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών και Ρώσικων 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό Πνεύμα 
Συνεργασίας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας  
σημείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail:  
cv@bluedolphinhotel.eu ή στην ιστοσελίδα  
του Blue Dolphin Hotel: www.bluedolphinhotel.eu

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978187279 Κος Γουσιό-
πουλος Γιώργος (από Δευτέρα μέχρι Σάββατο και 
ώρα από 19:00 με 22:00). Διεύθυνση: Blue Dolphin 
Hotel Τ.Θ. 113 Τ.Κ. 63088 Μεταμόρφωση – Σιθω-
νία, Χαλκιδική – Ελλάδα. Τηλ: 23750 61483, 61484, 
61334, 61685, 61461. Φαξ: 23750 61421

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην ΚΩ, ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2014 επαγ-
γελματίες για την θέση:

Spa Therapist  
(Αισθητικός / Μασέρ)

Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής – κάτοχος πτυχίου θεραπευτή/
φυσικοθεραπευτή ή/και αισθητικού 
•Προηγούμενη εμπειρία σε θεραπείες προσώπου  
ή/και σώματος είναι απαραίτητη 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας – γνώση της Γερμανικής ή Ρώσικης  
γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας – ικανότητα στις 
πωλήσεις και προώθηση προϊόντων θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Γνώση μια γκάμας θεραπειών / μασάζ 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχιακή απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφι-
κό με πρόσφατη φωτογραφία στο Φαξ: 22420 55656 ή 
μέσω email στο: cv@kipriotis.gr

ΜΟΔΑ
Εταιρεία κατασκευής κοσμημάτων ζητεί:

Σχεδιάστρια Κοσμημάτων 
με σπουδές  

στο εξωτερικό
•Αμοιβή συζητήσιμη 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@poniros.
com. Τηλ: 210 3233066, 10:00-18:00.

Tο κομμωτήριο “FREESTYLE”,  
με καταστήματαστην Κηφισιά και στο Ψυχικό,  
αναζητεί:

Κουπέρ (κομμωτή) 
Nέο, ταλαντούχο, εμφανίσιμο

•Mε άνεση στις δημόσιες σχέσεις και γνώση των 
τάσεων της μόδας 
•Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει παρακολουθήσει 
“Vidal Sassoon ”

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
Kifissia@freestyle-salons.gr. Τηλέφωνα  
επικοινωνίας 210 6746672, 210 6202237.




