
Περιεχόμενα
σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων 

σελ. 6
Λογιστές,  
Οικονομικά Στελέχη, 
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,
Εμποροϋπάλληλοι 

σελ. 10
Στελέχη Πωλήσεων,  
Ιατροί 

σελ. 12
Νοσηλευτές, Εκπαίδευση,  
Θετικές Επιστήμες,  
Τεχνίτες, Τεχνικοί, 
Μηχανικοί, Φύλακες, 
Οδηγοί 

σελ. 14-15
Εστίαση, Τουρισμός, 
Αισθητικοί, Μόδα

θέσεις εργασίας

63 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
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Η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ ζητά να προσλάβει στην Αθήνα: 

Area Manager  
Γαλ/κών Ν. Ελλάδος

Αρμοδιότητες: 
•Εκτελεί τη στρατηγική πωλήσεων μέσω της διαχείρισης μεγάλων λογαριασμών (key accounts). 
•Διενεργεί επαφές και αναπτύσσει σχέσεις με μεγάλους πελάτες αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας 
σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης σε μακροχρόνια βάση. 
•Διαχειρίζεται, καθοδηγεί και υποκινεί τους ανθρώπους του δικτύου. 
•Διαχειρίζεται, καθοδηγεί και υποκινεί τους 15 αντιπροσώπους επαρχίας.  
•Συνεργασία με τις δ/νσεις logistics, παραγωγής και του τμήματος marketing. 
•Ενημέρωση του εμπορικού δ/ντη σχετικά με την πορεία των προγραμματισμένων ενεργειών  
και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου οικονομικής ή business κατεύθυνσης 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στο marketing 
•Γνώσεις trade marketing θα ληφθούν ως επιπλέον προσόν 
•Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
•Πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο χώρο των τροφίμων κρίνεται απαραίτητη 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Η/Υ (MS Office) 
•Ηλικία μέχρι 44 ετών 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 
Βιογραφικά σημειώματα να σταλούν στην Τ.Θ.75 Σέρρες ή στο fax: 23210 68311 ή στο e-mail: 
career@krikri.gr

Η Ανώνυμη Εταιρία Μεταφορών & Logistics KUEHNE + NAGEL A.E. ενδιαφέρεται να προσλάβει 
άμεσα:

Δρομολογητή Disponent  
για το Τμήμα Διεθνών Οδικών Μεταφορών

Απαραίτητα προσόντα: 
•3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS office) 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Πρόσθετες γλώσσες (Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά) αποτελούν 
πρόσθετο προσόν

Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, και προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε σε μία δυναμική εταιρία, παρακαλώ να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα 
στην παρακάτω διεύθυνση: KUEHNE & NAGEL A.E., Ελ. Βενιζέλου 330, 176 75, Καλλιθέα, υπόψη τμή-
ματος ανθρώπινου δυναμικού ή e-mail: Maria.Sakellariou@kuehne-nagel.com, ή φαξ: 210-9492 260.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 
 
Εταιρεία Πληροφορικής με έδρα την Αθήνα, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Μηχανικούς 
•Με εμπειρία σε προγραμματισμό embedded συστημάτων και ιδιαίτερα με επεξεργαστές ARM,  
και με καλή γνώση C/C++.

•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα παραμονής σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

•Προσφέρεται ικανοποιητικός μισθός και προοπτικές εξέλιξης ανάλογα με τα προσόντα  
των υποψηφίων.

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στην Αγγλική γλώσσα στο e-mail:  
webadmin@myomegasys.com

Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο Promotion Μarketing με σημαντικούς πολυεθνικούς 
πελάτες ζητά νέους/ νέες για να εργασθούν ως:

Merchandiser  
στον χώρο των Super Markets 

με έδρα την Αθήνα

Ζητείται κυρία:

Ρεσεψιονίστ
•Για κομμωτήριο στην Κηφισιά και στο Ψυχικό 
•Ηλικία έως 24 ετών

•Απαραίτητα προσόντα: Βασικές γνώσεις λογιστικής, γνώσεις H/Y, άνεση στις δημόσιες σχέσεις,  
ευχέρεια λόγου, προσεγμένη εμφάνιση.

Θα προτιμηθούν ενδιαφερόμενες από κοντινές περιοχές. 
 
Ε-mail: e.plessa@freestyle-salons.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6770627.

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (υποχρεωτικά) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα 
•Ηλικία έως 29 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές  
υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης 

Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών, 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυναμικό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: tradesupport@msps.net αναγράφοντας υπο-
χρεωτικά τον κωδικό: ΜΑ201402

Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

Στέλεχος  
για το Τμήμα Παράγωγης 

Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα: 
•Τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Άριστη γνώση αγοράς Α’ & Β’ υλών (υφασμάτων & αξεσουάρ) σε Ελλάδα & εξωτερικό 
•Άριστη γνώση υφασμάτων & τεχνικών προδιαγραφών 
•Παρακολούθηση παραγγελιών σε Ελλάδα & εξωτερικό 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς/προφορικός) 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Κοστολόγηση 
 
Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη «ΠΑΡΑΓΩΓΗ» στο e-mail: m.tafidi@alouette.gr

H «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.» ζητά να προσλάβει για το Εργοστάσιό της στο Βοτανικό:

Βοηθούς χαρτοποιητικής  
& ρολοκοπτικής μηχανής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι Τ.Ε.Ε. ή ΙΕΚ ή ΤΕΙ 
Μηχανολογίας 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε 

βιομηχανικό περιβάλλον 
•Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-
νται να στείλουν βιογραφικό ση-

μείωμα στη διεύθυνση:  
Χαρτεργατών 1, 118 55  
Αθήνα ή στο e-mail:  
mpapagianni@apm.boltongroup.gr.  
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρη-
θούν εμπιστευτικά.

Προϊστάμενος-η Πωλήσεων  
για τις Περιφέρειές μας

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα 
πρόκληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστη-
μένοι μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαρι-
στημένοι. Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους 
συνεργάτες για τις παρακάτω περιοχές:

•Βόρεια Ελλάδα  
•Κεντρική-Βορειοδυτική Ελλάδα 
•Αττική 
•Νότια Ελλάδα/Πελοπόννησο

Τα καθήκοντά σας: Αναλαμβάνετε μια θέση-κλει-
δί στην εταιρία. Έχετε υπό την επίβλεψή σας 4 
περίπου καταστήματα, σε μια ευρύτερη περιοχή 
της Περιφέρειας στην οποία θα ανήκετε. Είστε αρ-
μόδιος-α για θέματα οργάνωσης, παρακολούθη-
σης των πωλήσεων, εφαρμογής και ελέγχου των 
εταιρικών διαδικασιών. Είστε υπεύθυνος-η για την 
επίτευξη των στόχων, το σύνολο της απόδοσης 
των κατ/των της ευθύνης σας και την πορεία των 
επιχειρηματικών δεικτών. Αναλαμβάνετε τη στελέ-
χωση των κατ/των, καθώς και την εκπαίδευση και 
ανάπτυξη του προσωπικού, προωθώντας τη δημι-
ουργική συνεργασία.

Το προφίλ σας: Είστε απόφοιτος-η ανώτερης/
ανώτατης εκπαίδευσης, με γνώση Γερμανικών και 
Αγγλικών. Διαθέτετε δίπλωμα αυτοκινήτου, ευελι-
ξία μετακινήσεων, ενώ έχετε τη δυνατότητα μετε-
γκατάστασης σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, σε 
περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Τα προσωπικά 
σας γνωρίσματα είναι σημαντικά για εμάς. Σας δια-

κρίνουν άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανό-
τητα διοίκησης και παρακίνησης του προσωπικού, 
καθώς και ομαδικό πνεύμα. Προσαρμόζεστε στις 
αλλαγές, ενώ η επίλυση προβλημάτων αποτελεί 
για εσάς πρόκληση. Παράλληλα, σας χαρακτη-
ρίζουν ενθουσιασμός και δυναμικότητα, ώστε να 
αναλάβετε μια υπεύθυνη και απαιτητική θέση.

Τι προσφέρουμε: Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο 
και οργανωμένο περιβάλλον, με ελκυστικές απο-
δοχές και αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης. Ξεκινά-
τε με μικτές αποδοχές 1.920€, που τον τρίτο χρόνο 
εργασίας ανέρχονται στα 3.760€. Σας εξασφαλί-
ζουμε παροχές όπως επιπρόσθετη ιδιωτική ιατρική 
ασφάλιση, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο. 
Πριν την ανάληψη των καθηκόντων σας, σας προ-
ετοιμάζουμε πλήρως για τις απαιτήσεις της θέσης. 
Ακολουθείτε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκ-
παίδευσης, 9 περίπου μηνών, με την υποστήριξη 
έμπειρων στελεχών. Με την ολοκλήρωση της εκ-
παίδευσης είστε έτοιμος-η να αντεπεξέλθετε στις 
προκλήσεις της θέσης και να ενσωματωθείτε στη 
φιλοσοφία της εταιρίας μας.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να 
λάβουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυ-
νάψετε το αρχείο του βιογραφικού σας στην online 
φόρμα της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας μέσω 
του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-
93D09188-B30EF6B9/lidl_gr/hs.xsl/4193_39453.
htm. Θα σας απαντήσουμε άμεσα για την παραλα-
βή του βιογραφικού σας.

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr

e-mail: fpress@skywalker.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING
Αθανασία Τσουκαλά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ
Χαρίδημος Βασιλάκης-Μυκωνιάτης

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

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

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

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

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου 
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
• Βύρωνας, Δημαρχείο 
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο 
• Μαρούσι, Δημαρχείο 
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ 
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Δάφνη, Δημαρχείο 
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Πειραιάς, Δημαρχείο 
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή 
• Κηφισιά, Δημαρχείο 
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα 
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος 
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 
• Αθήνα, Δημαρχείο 
• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή 
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA 
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό  

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος Προστασίας 

Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, Career in Progress 
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη  
• Αθήνα, City Unity College 
• Αθήνα, Mediterranean College 
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης  

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Αθήνα, Faust, bar-theatre-arts 
• Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης 
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ 
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή 
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM 
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής Σχολής 

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

• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος 
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Περιστέρι, Δημαρχείο 
• Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

• Αχαρναί, Δημαρχείο 
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης 
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή 
• Γλυφάδα, BCA 
• Παλλήνη, Δημαρχείο 
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο 
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό  

Κέντρο Βενετσάνου
• Βριλήσσια, Δημαρχείο 
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο 
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων 
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο 
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο 
• Άλιμος, Δημαρχείο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο 
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο 
• Πεντέλη, Δημαρχείο 
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο 
• Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο 
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο 
• Πετρούπολη, Δημαρχείο 
• Μαραθώνας, Δημαρχείο 
• Παιανία, Δημαρχείο 
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο 
• Βάρη, Δημαρχείο 
• Βούλα, Δημαρχείο 
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο 
• Σαρωνικός, Δημαρχείο 
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο 
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο 
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Σπατών Αρτέμιδος, Δημαρχείο 
• Διόνυσος, Δημαρχείο 
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο-Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
 
 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο

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

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

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

Συνεργασίες - Ένθετα:



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπάλληλος  

(κύριος μέχρι 35 ετών)
Για εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
 
Απαιτούνται: 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2) 
•Άριστες δημόσιες σχέσεις 
•Καλή γνώση Η/Υ

Εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας επι-
θυμητή. Φωτογραφία απαραίτητη. Τηλ: 210 2280270 
E-mail: pvschools@ath.forthnet.gr

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά για τη σεζόν 2014:

Υπάλληλο  
Γραφείου Κρατήσεων

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχιούχος τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση & χρήση Η/Υ 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
H (εταιρεία) HELLAGRO AE ζητά για άμεση πρόσλη-
ψη άτομο για:

Γραμματειακή Υποστήριξη -  
Customer Care

Προσόντα: 
•Άριστη γνώση Η/Υ (ERP, SAP, MS office),  
διαχείριση site, facebook, twitter 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, Ιταλικών επιθυμητή  
η Ισπανική γλώσσα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε ανάλογη θέση 
•Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ με κατεύθυνση στη 
διοίκηση επιχειρήσεων – marketing 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα,  
επαγγελματισμό, σοβαρότητα 
•Όλα τα επιπλέον προσόντα θα εκτιμηθούν θετικά 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@hellagro.gr

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aegean Star Hotels, επιθυ-
μεί να προσλάβει για τα ξενοδοχεία της στην Κρήτη: 

Γραμματέα Διοίκησης 

Η ιδανική υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ διοίκησης επιχειρήσεων 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση Η/Υ, αρχειοθέτησης και εμπορικής 
διαχείρισης 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Έδρα / Μόνιμη κατοικία την Κρήτη 
 
Η επιχείρηση προσφέρει:  
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία. Τηλ.: 23740/20.820, φαξ: 
23740/24.707, e-mail: manager-chal@aegeanstar.com. 
Υπόψη διοίκησης του Ξενοδοχείου.

Η GEPAWORLD ΑΕ, μια καθετοποιημένη εταιρεία 
σχεδιασμού, παραγωγής και διανομής ετοίμων ενδυ-
μάτων, επιθυμεί να προσλάβει:

Γραμματέα
Για το τμήμα πωλήσεων και επιχειρηματικής ανάπτυ-
ξης στη Μεταμόρφωση Αττικής. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας με τους πελάτες 
εξωτερικού, οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, 
επαγγελματισμός 
•Άριστος χειρισμός Η/Υ (MS Office, Internet) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, Γαλλικών, Ιταλικών  
και Τούρκικων (γραπτός και προφορικός λόγος).  
Επιπλέον γλώσσες επιθυμητές αλλά όχι απαραίτητες 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση 
 
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Οργανωτικές ικανότητες, ευχέρεια λόγου  
και επικοινωνίας με πελάτες, σοβαρότητα,  
επαγγελματισμός, υπευθυνότητα 
•Ενημέρωση & πληροφοριακή υποστήριξη  

στο τμήμα πωλήσεων εξωτερικού 
•Άριστη γνώση χειρισμού του Η/Υ 
(MS Office, Internet) 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@gepaworld.com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Operations Manager

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

•Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης 
•Ειδικότητα: Διοικητικοί - Marketing -  
Στελέχη Επιχειρήσεων 
•Τομέας: Ιδιωτικός 
•Κωδικός Θέσης: OP01/14 
•Στοιχεία επικοινωνίας: hr@chrispa.eu

PrimeTel, the largest private telecom provider in Cyprus, 
is offering opportunities for career advancement and 
development. If you wish to be part of our family, here is 
a position available for application:

Marketing Manager 
(Job Location: Limassol, CY)

Job Description: 
•Create, manage, coordinate and execute marketing 
activities and implement plans and tactics to support 
the Company’s business goals 
•Develop a media strategy and maintain strong 
media relationships 
•Manage market research activities to provide 
information relating to sale potentials and market 
conditions of the Company’s services and products 
•Undertake and support new product development; 
make decisions with regard to products such as 
labeling, packaging and display 
•Coordinate and develop the marketing activities of 
the company over the internet, email and electronic 
media, including online promotion, sales and 
communication 
•Achieve targeted results for marketing programs 
and campaigns by defining key metrics and tracking 
measurable results 
•Manage the Marketing budget and continuously 
improve returns on marketing investments 
•Evaluate consumer surveys, market conditions, 
competitor data and implement changes to 
marketing plans 
•Oversee the production of advertising, marketing 
brochures, sales kits or other promotional material 
•Mentor and develop direct team and manage 
proper allocation

Person Specification: 
•University degree in marketing, business or 
communication 
•At least eight years of experience in the position 
of marketing manager or equivalent, in a related 
Company sector 
•Must be commercially focused and minded.  
Strong understanding of customer and market 
dynamics and requirements 
•Ability to execute multiple, complex priorities within 
demanding timeframes 
•Analytical and reasoning skills 
•Excellent organizational skills 
•Innovative approach 
•Exceptional writing, presentation and 
communication skills 
•Be able to motivate and inspire a team 
•Good knowledge of the Greek and English 
language 
 
Remuneration: Salary and other benefits are 
commensurate with qualifications and experience. 
 
Send your cv’s to the following e-mail:  
jobs@prime-tel.com

Experienced  
Actuarial Professional

Job purpose: As a member of the Actuarial team, you 
will make a significant technical contribution to Actuarial 
client engagements and internal projects. You will 

actively establish internal and external relationships and 
identify and escalate potential business opportunities 
for EY within existing engagements. With a clear focus 
on anticipating and identifying risks, you will escalate 
issues as appropriate. You will also confirm that the 
work we deliver is of high quality and is reviewed by the 
next-level reviewer.

Your responsibilities 
•Participate in actuarial engagements 
•Develop and maintain productive working 
relationships with client personnel 
•Build strong internal relationships within EY 
Advisory Services and with other services across  
the organization 
•Ensure that clients’ requests are acted upon 
efficiently and on a timely basis and that the 
engagement team meets the client expectations 
•Prepare and review reports that will be delivered  
to clients and other parties 
•Work effectively as a team member, sharing 
responsibility, providing support, maintaining 
communication and update other senior team 
members on progress 
•Share knowledge with others

Technical skills requirements 
•Minimum of three (3) years relevant working 
experience (Life, Non-Life, Pension) 
•University degree in Actuarial Science, 
Mathematics, Statistics and/or other related field 
•Postgraduate studies in Actuarial Science will be 
considered an asset 
•Well progressed with Actuarial Qualification exams 
will be considered an asset 
•Actuarial Modeling tool skills will be also considered 
an asset 
•Solvency II knowledge will be considered an asset 
•Advanced business writing and verbal 
communication skills both in Greek and English 
•IT literacy 
•Developed analytical and problem solving skills 
•Broad consulting and project management skills 
 
Send your cv’s to the following link: https://tas-ey.
taleo.net/careersection/gexp01/jobsearch.ftl?lang=e
n&location=77840070193

Η General Mills Hellas, εταιρία με ηγετικό ρόλο στον 
χώρο των προϊόντων ζύμης και παγωτού διεθνώς, 
ζητά να προσλάβει για τα γραφεία της στην Κηφισιά 
Αττικής (13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας):

Junior  
Brand Manager  
(κωδ. JBM02/14)

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•1-2 έτη εμπειρία σε θέση Marketing, κατά προτίμηση 
στον κλάδο FMCG 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ Μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων ή Marketing 
•Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Power Point) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
 
Η Εταιρία Προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να στείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα μέχρι και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρί-
ου 2014, αναφέροντας τον κωδικό JBM 02/14, στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση generalmills.hellas@genmills.com  
ή στη διεύθυνση: General Mills Hellas, Ανδρέα Μεταξά 
6, 145 64, Κηφισιά. Υπ’ όψιν Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού.

Η BIOAXIS Healthcare Hellas, δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα από το 2004 και είναι η μεγαλύτερη 
εταιρία κατ’οίκον υπηρεσιών υγείας και υποστήριξης 
ασθενών η οποία αποτελεί μία από τις ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενες εταιρίες υπηρεσιών υγείας στην Ευρώ-
πη. Αναζητά:

Marketing Manager
Για τα γραφεία στο Μαρούσι. Κωδικός Αγγελίας: 
GRM14/01 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο 
•Μεταπτυχιακό στο marketing 
•Προϋπηρεσία 7 έτη 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Αρίστη γνώση MS office 
•Ηλικία 30 έως 40 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail:  
hr.gr@bioaxis.eu αναγράφοντας τον κωδικό  
της αγγελίας.

Από τα εκπαιδευτήρια Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. 
ζητείται:

Υπεύθυνος  
Προβολής και Διαφήμισης

Εκπαίδευση: Πτυχίο marketing, διαφήμισης, δημο-
σίων σχέσεων ή δημοσιογραφίας (ιδίως ηλεκτρονική) 
από ΑΕΙ. Μεταπτυχιακό (επιθυμητό, αλλά όχι απαραί-
τητο).

Απαραίτητα προσόντα:  
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας  
στο αντικείμενο (διαφήμιση και προβολή, δημόσιες 

σχέσεις, creative director). 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS 
Office, Internet).  
•Γνώση Social Networks (Facebook, Twitter, LinkedIn).  
•Άπταιστα αγγλικά. 
•Ικανότητα να διεκπεραιώνει περισσότερες  
από μια εργασίες ταυτόχρονα και με προσοχή  
στη λεπτομέρεια. 
 
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  
[www.mandoulides.gr] για αποστολή αίτησης  
πρόσληψης.

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό Συγκρό-
τημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για επο-
χική απασχόληση με έδρα το Πόρτο Καρράς:

Διευθυντή Ξενοδοχείου  
(Code: ΗDR)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής  
στα τουριστικά επαγγέλματα 
•Μεταπτυχιακός τίτλος στην διοίκηση επιχειρήσεων 
ή στα οικονομικά ή στα τουριστικά επαγγέλματα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε all inclusive ξενοδοχεία 5 αστέρων 
•Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα  
ασφάλειας πελατών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση Ρώσικων  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
Απαραίτητη η γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
τους αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμή-
ματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail 
στο: hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρη-
θούν εμπιστευτικά.

Η εταιρία MARKET IN είναι σήμερα μία από τις με-
γαλύτερες αλυσίδες super market στην Ελλάδα με 
περισσότερα από 100 καταστήματα.

Τα MARKET IN εφαρμόζοντας στρατηγική ανάπτυξης 
με εστίαση στον Πελάτη, την Ποιότητα και προσφέ-
ροντας Χαμηλές Τιμές, αναζητά το κατάλληλο στέλε-
χος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας.

Διευθυντές - Υποδιευθυντές 
(Κωδ. Θέσης MG 9/12) 

για τα καταστήματα των Αθηνών

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Εμπειρία στο χώρο του λιανεμπορίου απαραίτητη. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή. 
 
Προσφέρονται 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κω-
δικό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.
gr, fax: 2299 150 799. Όλα τα βιογραφικά σημειώμα-
τα θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

HOTEL GENE is looking for a:
 

PPC/Paid Search  
Advertiser

Responsible for implementing pay per click media 
strategies for clients, perform daily account management  
and of pay per click accounts on google adWords, 
facebook and other search platforms, maintain and 
monitor keyword bids, account daily and monthly budget 
caps, impression share, quality score and other important 
account metrics, manage large keyword lists, provide 
creative copy suggestions and graphical ad templates, 
manage display network placement  lists on adWords 
and through other contextual advertising platforms, 
provide recommendations and execute  strategies for 
keyword opportunities, campaign structuring, targeting, 
display network, and other facets of paid search, generate 
new paid search campaigns, ad groups, and accounts 
and aid in the creation of new paid search marketing 
initiatives, generate weekly and monthly client reporting 
for all major metrics,  goals tracking, revenue tracking, 
monitor and administer web analytics dashboards, 
reports and key reporting tools, and point out key areas 
of importance, monitor and evaluate search results and 
search performance across the major search channels, 
communication to team and management on project 
development, work closely with the other team members 
to meet client goals.
 
Professional skills & qualifications:
2 + years experience in search engine marketing (sem) 
and paid search (ppc), proven ability to develop and 
optimize paid marketing campaigns, understanding of 
cookie technology and conversion tracking, proficiency 
in ms excel, powerPoint, and word, experience with 
website analysis using a variety of analytics tools 
including google analytics as well as internal reporting 
tools, experience working with popular ppc ad platforms 

Brands Galaxy is currently seeking for a dynamic professional to cover the position of:

Account Manager / Category Buyer
Job Description: The Account Manager’s role 
is to lead and expand supplier relationships and 
own P&L development in our major categories in 
a fast growing flash sale business. The Category 
Buyer is a target-oriented individual with in depth 
knowledge and clientele within the allocated 
market segment, while passionate for the digital 
world. 

Key Responsibilities: 
•Conduct competitive and product category 
analysis to evaluate market trends, then identify 
new suppliers and brands to increase and expand 
selection across all product categories 
•Pitch and sell Brands Galaxy’s business model 
effectively to prospective accounts 
•Establish and expand strong supplier 
relationships with leading brands and while 
consistently hitting revenue and profit goals 
•Negotiate buying terms with suppliers (selection, 
price, quantity and delivery terms) and develop 
pipeline of sales events/campaigns 
•Manage new vendor setup process, collaborating 
with general management, production, warehouse 
and marketing operations teams 
•Maintain industry expertise; keep abreast of 
trends and new product ideas 
•Verify supplier operational readiness before 
campaigns (logistics, order fulfillment, terms, etc.) 

in order to ensure efficient order flow 
•Report on campaigns and category performance 
weekly

Skills & Experience: 
•Minimum 2 years of professional experience in 
account management and regardless of market 
segment 
•Strong network within the clothing / fashion 
industries, homeware, health & beauty is 
preferred (negotiating purchase of branded 
goods); Experience of online retail will be 
considered an asset. 
•E-commerce familiarity & literacy 
•University degree in Business, Marketing, or 
other related field; Post Graduate Studies are 
desirable 
•Fluency in English 
•Excellent project management skills and ability to 
work under pressure 
•Articulate communication skills with strong 
negotiating skills; eagerness to build relationships 
with new business partners

If you fulfil the above mentioned prerequisites, 
please apply with a full CV (quoting code: BG 
ACM) until Friday 7/2/2014. Send your cv’s to 
the following e-mail: mathioudakia@antenna.gr

Ιατροί και Νοσηλευτικό Προσωπικό 
από τη Νότια Ευρώπη

Αναζητούνται επειγόντως ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό της Νότιας Ευρώπης για ένα καινούργιο 
ξεκίνημα σε νοσοκομεία, ιατρικά ινστιτούτα και άλλες ιατρικές επιχειρήσεις στη Γερμανία.

Γιατί είναι η Adler – Service Gmbh η σωστή επιλογή στην Υγεία;

Η πολύχρονη εμπειρία μας στην επιτυχή τοποθέτηση των επαγγελμάτων υγείας και των Ιατρών στην 
εγχώρια αγορά και η συνεργασία με τους πολυάριθμους οργανισμούς και η μακροπρόθεσμη σχέση εμπι-
στοσύνης με τους εργοδότες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη Γερμανία μπορεί να προσφέρει 
τις καλύτερες συνθήκες για το έργο που θα ωφελήσει όλες τις πλευρές .

Προσφέρουμε στο ιατρικό προσωπικό: Ικανοποιητικούς μισθούς, μετεκπαίδευση με προοπτική για μια 
μόνιμη θέση εργασίας στο Γερμανικό ιατρικό σύστημα.

Η μεσολάβηση και η εξυπηρέτηση από εμάς για τους ενδιαφερόμενους είναι δωρεάν.

Οποιαδήποτε μετεκπαίδευση χρηματοδοτείται από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα ή από τους ίδιους 
τους εργοδότες. Ζητούνται:

Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες 
Ανειδίκευτοι Ιατροί 

Ιατροί 
Παραϊατρικά Επαγγέλματα

Υποστήριξη και συμβουλές από το Α έως το Ω: Βοηθάμε τους ενδιαφερόμενους στην εύρεση διαμερί-
σματος , στην μετακόμιση , στα μαθήματα της γλώσσας και των ιατρικών εννοιών και τους υποστηρίζουμε 
από την αρχή να αισθάνονται απολύτως προετοιμασμένοι για τη νέα τους δουλειά .

Προσφέρεται: 
•Μαθήματα Γερμανικών Α1 έως Β2, σε κέντρα ξένων γλωσσών στην Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο ξεκι-
νά η προετοιμασία για την ομαλή προσαρμογή σε ένα καινούριο περιβάλλον. Με την ολοκλήρωση του 
μαθήματος Β2 με τεστ αναγνώρισης ως νοσηλεύτρια / νοσηλευτής ο δρόμος είναι ανοιχτός για μία θέση 
εργασίας. 
•Στήριξη στην προετοιμασία των εγγράφων της αίτησης – πρώτες συνεντεύξεις εργασίας μέσω Skype, 
συνέδρια με μεταφραστές που παρέχουμε 
•Προσωπική γνωριμία σε σύντομο χρονικό διάστημα με πιθανούς εργοδότες στη Γερμανία, ώστε να 
μπορείτε να σχηματίσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. 
•Μετακίνηση στη Γερμανία με μια εξασφαλισμένη σύμβαση εργασίας και γνωριμία με τις θέσεις εργασίας 
•Υποστήριξη των προγραμμάτων, μέσω των οποίων μπορείτε να λάβετε επιδοτήσεις για το ταξίδι και την 
παραμονή σας, κατά τη διάρκεια της συνεντεύξεις, όπως και τα έξοδα παρακολούθησης των μαθημάτων 
της γερμανικής γλώσσας.

Ενδιαφέρεστε; 
•Τότε στείλτε μας ένα βιογραφικό και εμείς θα επιλέξουμε τους κατάλληλους. 
•Θα χαρούμε πολύ να σας βοηθήσουμε να κάνετε το επόμενο βήμα. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: m.vassiliou@adler-service.com

Η FAMAR Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της 
παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιό της στον Αυλώνα:

Key Account Holder 
(Ref: KAH_022014)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Head of Supply Chain και θα έχει τις παρακάτω  
αρμοδιότητες: 
•Συλλογή παραγγελιών και προγραμματισμός της παραγωγής των προϊόντων 
•Συντονισμό της διαθεσιμότητας των υλικών από τους προμηθευτές 
•Ευθύνη παρακολούθησης των δεικτών εξυπηρέτησης των πελατών του εργοστασίου 
•Συμμετοχή στη δημιουργία του ετήσιου Budget των πελατών 
•Διαχείριση εξαγωγών, συμμετοχή στις απογραφές, customer service 
•Επίλυση προβλημάτων στην παραλαβή, διαθεσιμότητα και επάρκεια των υλικών, inventory control 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  
•Πτυχιούχος ΑΕΙ θετικών επιστημών 
•Μεταπτυχιακές σπουδές σε Logistics θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1-2 έτη σε αντίστοιχο αντικείμενο 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (επιθυμητή γνώση SAP) 
 
Προσφέρουμε: 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας τον κω-
δικό της θέσης) στην παρακάτω διεύθυνση: [http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html]

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά για το κατα-
στημα στο Hράκλειο Κρήτης:

Πωλητές/τριες και Ταμίες
•Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη; 
•Διακρίνεστε για το πάθος σας στον τομέα της τεχνολογίας; 
 
Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στην εξυπηρέτηση των πελατών; 
 
Αν ναι και: 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία και σας αρέσει να βοηθάτε τους πελάτες με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων πωλήσεων 
•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη 
 
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά. 
 
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας προσφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & Bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώσεις –Χρήση Υ/Η 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άνδρες) 
•Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή πτυχίου ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής τεχνολογικής  
εκπαίδευσης

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα 
λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, 
κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο Όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυ-
ναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά των 
ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και 
στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον Όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc είναι ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς ομίλους 
στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο Όμιλος εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική πώ-
ληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με περισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά κατα-
στήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 100 
εκατομμύρια πελάτες πραγματοποιούν τις αγορές τους online και μέσα από τα καταστήματα του Ομίλου 
Dixons.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους 
μέσω της ιστοσελίδας [www.kotsovolos-careers.gr]

Η Forthnet, ο πρώτος μεγαλύτερος πάροχος συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών και ο δεύτερος μεγα-
λύτερος πάροχος Ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει για τα γραφεία της στον Ταύρο:

Call Center - Team Leader 
Κωδ. Θέσης: CCTL12/13

Η θέση αναφέρεται στον Inbound Call Center 
Manager και ο κάτοχος της θέσης θα έχει στην 
ευθύνη του τον συντονισμό ομάδας εκπροσώ-
πων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης εισερχομέ-
νων κλήσεων για θέματα εμπορικής διαχείρι-
σης οικιακών πελατών.

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης: 
•Εποπτεία τηλεφωνικού κέντρου σε κυλιόμενες 
βάρδιες με σκοπό την διασφάλιση της ομαλής και 
αποτελεσματικής λειτουργίας του, καθώς και της 
καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών. 
•Συστηματική μέτρηση, παρακολούθηση και βελτί-
ωση των δεικτών μέτρησης (KPIs) του Call Center 
•Συντονισμός, αξιολόγηση και ανάπτυξη της ομά-
δας σε θέματα παραγωγικότητας και ποιότητας 
υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 
•Συνεχείς προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία 
του ενιαίου συστήματος διαχείρισης πελατών. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ 
•Μεταπτυχιακές σπουδές σε διοίκηση επιχειρήσε-
ων θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ MS Office, Out-

look, CRM Modules, CC Modules. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στο 
Customer Care εταιριών ευρυζωνικών υπηρεσιών 
και σταθερής τηλεφωνίας για τουλάχιστον 2 έτη 
 
Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες: 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα αποτελεσματικής επι-
κοινωνίας με συνδρομητές 
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία 
•Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου 
και όγκου δουλειάς 
•Θέληση για ανάληψη πρωτοβουλιών 
•Αναλυτική σκέψη 
•Ικανότητα διοίκησης και ανάπτυξης ομάδας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανά-
πτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

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



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

(adwords, facebook, linkedIn), proficiency in managing 
moderate to large scale ppc accounts in a variety of 
different business verticals, adwords - certification a 
must, bs/ba degree preferred, 
 
Contact e-mail (HGPPC): info@hotelgene.com, 
215/5505800, 10:00-20:00, website: www.hotelgene.com.

Commercial Director

Zητείται από εταιρία παροχής υπηρεσιών web design-
ing and development, internet marketing & social media.  
 
Απαραίτητες οι γνώσεις marketing, management και 
η εμπειρία σε ανάλογη θέση. 

Αναζητούμε επικοινωνιακή προσωπικότητα με προ-
σήλωση στην επίτευξη στόχων και την ανάπτυξη  και-
νοτομιών σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικά 
περιβάλλον.

Βιογραφικά στο e-mail: career@greekexports.org

Marine Foreman  
(MF 04/13)

Roles and Responsibilities: 
•Positioning of various marine equipment 
•Construction of breakwaters, placing armouring 
rock, concrete armouring units etc. 
•Construction of Quay Walls by concrete blocks 
•Excavation by floating crane and disposal of 
materials 
•Executes all other tasks related to marine works 
•Monitors works and ensures that they are executed 
in a safe manner and as per site requirements 
 
Key Requirements: 
•Technical school graduate 
•Minimum 5 years experience 
•Fluency in English 
•Excellent leadership, communication and 
organizational skills 
•Able to guide his subordinates successfully 
 
Send your cv’s to the following link:  
http://archirodonforms.applymycv.gr/mainsite/
careersApply.html

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η Βιομηχανία Φρέσκων Χυμών BIOFRESH 
GLOBAL επιθυμεί να προσλάβει:

Λογιστή Α’  
Τάξης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής ή Τ.Ε.Ι  
Λογιστικής. 
•Άδεια λογιστή Α τάξης. 
•Προϋπηρεσία 5-10 έτη σε μηχανογραφημένο 
λογιστήριο Α.Ε. ή Ε.Π.Ε – Γ΄ κατηγορίας βιβλία. 
(Προϋπηρεσία σε βιομηχανία θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν). 
•Γνώσεις σε θέματα Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., Ε.Γ.Λ.Σ.,  
θεωρημένης αποθήκης, αναλυτικής λογιστικής,  
μισθοδοσίας, έκδοση ισολογισμού. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε χρηματοοικονομικά 
& χρηματιστηριακά θέματα 
•Άριστη γνώση χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, office, internet, καθώς και εμπειρία στην 
χρήση λογιστικών προγραμμάτων. 
•Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ηλικία έως 45 ετών. 
•Πόλη εργασίας: Αθήνα 
 
Αποστολή βιογραφικών για θέση με κωδικό AA01/14 
στο e-mail: hr@biofreshglobal.com

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

Assistant Accountant
Προσόντα: 
•4ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουριστικής 
επιχείρησης 
•Οργανωτικός και δυναμικός χαρακτήρας 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Απόφοιτος οικονομικής σχολής (ΤΕΙ - ΑΕΙ) 
•Γνώση των προγραμμάτων: Κεφάλαιο, Singular 
•Γνώση Η/Υ (Microsoft Word - Excel) Windows 
•Μεθοδικότητα και συνέπεια με έμφαση  
στην λεπτομέρεια 
•Γνώση λογιστικών, έκδοση ΦΠΑ, ΦΜΥ 
•Άριστη ικανότητα οργάνωσης και λειτουργίας  
του λογιστηρίου 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματική νοοτροπία και αντίληψη  
με καθορισμό προτεραιοτήτων 
•Απαραίτητη η κατοχή άδειας οδήγησης  
και μεταφορικού μέσου 
•Δυνατότητα για εργασία full time 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ιδιαίτερα προσεγμέ-
νο περιβάλλον 

Υπόψη: Human Resources Department of Exclu-
sive Hotels.  
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr 
•Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφα-
τη 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.

Εταιρεία λιανικού εμπορίου ενδιαφέρεται να προσλά-
βει νέο:

Βοηθό Λογιστή

Έως 30 ετών, με διάθεση για σταδιοδρομία και εξέλι-
ξη στο λογιστήριο. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε βιβλία  
Γ’ κατηγορίας 
•Πολύ καλή γνώση windows - MS office 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 
Στείλτε το βιογραφικό σας μέσω e-mail στο: 
e.tsouvelekaki@gmail.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
INTERNATIONAL GROUP operating in the Greater 
Mediterranean & Black Sea Region Is looking for:

Internal Auditor 
based in Athens 
(Code: 1-G3-4)

Candidate profile: 
•Age 30 – 35 years 
•Holder of a graduate university degree  
of economics 
•At least 5 years similar experience 
•Strong ERP skills and reporting tools  
(such as Navision, SAP) 
•Very good knowledge of Greek accounting 
•Excellent command of the Greek and English 
language 
•Ability to manage multiple projects simultaneously 
with superior attention 
•Exceptional analytical and financial analysis skills 
•Dynamic, flexible and team-spirit person 
 
Please send your C.V quoting: CV 1-G3-4 & your 
name.

Βιογραφικό Σημείωμα (αναφέρατε κωδικό θέσης): 
PROHUMAN Consultants AΕ, Εταιρεία Συμβούλων, 
e-mail: info@prohumanintl.com, fax: 210 3428501.

To ξενοδοχείο Άμμων Ζευς στη Χαλκιδική ζητεί:

Controller

•Η γνώση Αγγλικών είναι απαραίτητη ενώ η γνώση 
Γερμανικών ή Ρώσικων επιθυμητή. 
 
•Παρέχονται όλες οι νόμιμες αποδοχές  
και ένα φιλικό και συνεπές στις υποχρεώσεις  
του περιβάλλον εργασίας. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@ammon-zeus.gr, fax: 23740 23232.  
Τηλέφωνο: 23740 22356.

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

Μεγάλη βιομηχανία του κλάδου της εκτύπωσης συ-
σκευασίας που ανήκει σε ευρωπαϊκό όμιλο επιθυμεί 
να προσλάβει:

Τεχνολόγο  
Γραφικών Τεχνών /  

Γραφίστα, Γραφίστρια

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι. τεχνολόγου γραφικών τεχνών ή Ι.Ε.Κ. 
γραφιστικής 
•Καλή γνώση Αγγλικής (γραπτή & προφορική  
επικοινωνία) 
•Καλή γνώση Γερμανικής ή Γαλλικής γλώσσας  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
•Άριστο χειρισμό Η/Υ Mac, Illustrator, Photoshop. 
•Αν γνωρίζει ART Pro θεωρηθεί επιπρόσθετο  
προσόν 
•Προϋπηρεσία σε χάραξη κυλίνδρων βαθυτυπίας/ 
προεκτυπωτικό φλεξογραφίας ή βαθυτυπίας ή ατελιέ 
διαχωρισμού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
•Τόπος εργασίας Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Ζούμπερης. 

Τηλ: 210 3456454, fax: 210 3317259,  
e-mail: zouberis@alfabetaroto.com

Εταιρεία συμβούλων ζητάει να προσλάβει:

Γραφίστα
•Mε γνώσεις σχεδιαστικού site (web master) 
•Επιθυμητή η γνώση αγγλικής και σχετική  
προϋπηρεσία 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@odysseytech.gr

Meet the Future.
H Manpower Professional, μέλος του ομίλου 
Manpower, προσελκύει, αξιολογεί και παρέχει επαγ-
γελματίες και ανώτερα στελέχη σε σημαντικές για την 
εταιρίες θέσεις απασχόλησης στους τομείς της Πλη-
ροφορικής, Τεχνολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Οικονομι-
κών & Λογιστικής, Μηχανικών, Πωλήσεων & Μάρκε-
τινγκ. Για λογαριασμό πελάτη μας ελληνική εταιρεία 
πληροφορικής αναζητάμε:

Web Designer 
(Code: GRC/7035)

Είδος απασχόλησης: Μόνιμη 
Τόπος εργασίας: Νότια Προάστια, Αττική 
 
Κύριες Αρμοδιότητες 
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων,  
portals, web-enabled εφαρμογών 
•Ανάπτυξη γραφικών στοιχείων και GUI εφαρμογών 
•Διάταξη και οργάνωση ιστοσελίδων 
•Ανάπτυξη γραφικών στοιχείων 
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε 
σχετικό αντικείμενο  
•Πολύ καλή γνώση HTML, CSS, Flash  
•Πολύ καλή γνώση σε Dreamweaver,  
Adobe Photoshop/Illustrator, InDesign, MS Office 
•Εμπειρία σε CMS (DotNetNuke, Drupal, Joomla) 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Κατανόηση αναγκών πελάτη 
•Δημιουργικότητα 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, έμφαση  
στην ποιότητα 
•Προσαρμοστικότητα σε αλλαγές 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Επισκεφθείτε τώρα τη διεύθυνση μας www.
manpowergroup.gr δημιουργήστε το δικό σας λογα-
ριασμό My Manpower Group ενημερωθείτε για τις 
ανοιχτές θέσεις εργασίας και κάνετε αίτηση για όλες 
όσες σας ενδιαφέρουν.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η εταιρεία LINK2U A.E. ως εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του ομίλου Forthnet - Nova στα 
πλαίσια της δυναμικής και ραγδαίας ανάπτυξής της 
αναζητά:

Στελέχη 
 Call Center 

(Πλήρης και Μερική  
Απασχόληση)

Για την στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου θα 
έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια εξερχόμενων κλή-
σεων με στόχο την πώληση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις υπηρεσιών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία με έμφαση  
στο αποτέλεσμα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(ασφάλιση, σταθερός μισθός και bonus) 
•Προοπτική αορίστου σύμβασης εργασίας 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές 
εξέλιξης ( supervisor, team leaders) 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταξιωμένα στελέχη  
της αγοράς 
•Εύκολη πρόσβαση μέσω ΗΣΑΠ Αμαρουσίου 
•Ευελιξία επιλογής ωραρίου

Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: hr@link2u.gr 
•Fax: 211 1062801 
•Τηλ. Επικοινωνίας: 211 1062800 
•Facebook:www.facebook.com/pages/
LINK2U/243117042413932 
•Twitter: twitter.com/link2ugr 
•LinkedIn:www.linkedin.com/profile/
view?id=156386568&locale=en_US&trk=tyah2&trkIn
fo=tas%3Alink2%2Cidx%3A1-1-1

Collection Supervisor 
Υπάλληλος Διαχείρισης  

Ληξιπροθέσμων Οφειλών

Δικηγορική Εταιρία στο κέντρο της Αθήνας, ζητά 
άμεσα επόπτη διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(collection supervisor) για χαρτοφυλάκιο μεγάλων 
τραπεζικών οργανισμών.

Το αντικείμενο εργασίας περιλαμβάνει την εποπτεία 
των collection agents για την πραγματοποίηση τη-
λεφωνικών κλήσεων με στόχο την ενημέρωση των 
οφειλετών σύμφωνα με τις οδηγίες των χρηματοπι-
στωτικών ιδρυμάτων. Την εφαρμογή χρηματοδοτικών 
πολιτικών και διαδικασιών, την επικοινωνία με κα-
ταστήματα των τραπεζών, τη δημιουργία αναφορών 
(reports), skip tracing κ.λπ.

Προσόντα Υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών  
σε αντίστοιχη θέση δικηγορικού γραφείου 
•Απόφοιτος Λυκείου 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS office και  
προγραμμάτων collection 
•Πολύ καλή γνώση νομικών διαδικασιών είσπραξης 
απαιτήσεων 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική 
ικανότητα 
•Ικανότητα επίτευξης στόχων 
•Ευελιξία Ωραρίου 
 
Η Εταιρεία Προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: chlawgr@gmail.com

Η Εταιρεία μας: Η QlikView Hellas, αντιπρόσωπος 
σε Ελλάδα και Κύπρο του λογισμικού QlikView – ηγε-
τικό προϊόν στον χώρο του Business Intelligence (BI) 
παγκοσμίως, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελ-
λάδα τον Οκτώβριο του 2010.

Η QlikView Hellas, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικών συστημάτων και τεχνολογίας 
της Ελλάδος για την υλοποίηση και υποστήριξη του 
QlikView και έχει πάνω από 300 εταιρείες στο χαρ-
τοφυλάκιό της.

Η QlikView Hellas αναζητά:

Σύμβουλο  
Τηλεφωνικών Πωλήσεων 

με σύμβαση 11 μηνών 
(πλήρης απασχόληση)

Σκοπός: Ενημέρωση υποψηφίων πελατών για τα 
οφέλη της πλατφόρμας QlikView

Καθήκοντα θέσης: 
•Διερεύνηση αναγκών και κλείσιμο ραντεβού  
παρουσίασης σε δυνητικούς πελάτες 
•Τηλεφωνική ενημέρωση πελατολογίου 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•3+ χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των τηλεφωνικών 
πωλήσεων (εμπειρία σε κλάδο πληροφορικής θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου 
και οργάνωσης της εργασίας 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
δεξιότητες 
 
Εμείς προσφέρουμε:  
•Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό + bonus απόδοσης 
•Ολοκληρωμένο πακέτο εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν το 
βιογραφικό τους (CV) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
marketing@qlikviewhellas.com

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η εταιρεία ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

«Υπεύθυνο/η  
Καταστήματος»

Για τα καταστήματά της στο 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. 

SKUBA GROUP (www.skuba.biz) ιδρύθηκε το 1992 και ήδη δραστηριοποιείται με 20 εταιρείες σε 14 χώρες 
με συνολικά πάνω από 830 υπαλλήλους. Η εταιρεία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις πωλήσεων στα ανταλ-
λακτικά Φορτηγών, Τρέιλερ και Λεωφορείων, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρωπαϊκή αγορά με κύκλο 
εργασιών πάνω από 115 εκατομμύρια ευρώ για 2013.

Η βασική δραστηριότητα του ομίλου SKUBA είναι η προμήθεια με γνήσια και after market ανταλλακτικά σε 
ελκυστικές τιμές με άμεση παράδοση, μέσα από ευρεία ποικιλία που καλύπτει όλα τα μέρη των οχημάτων. 
Προμηθευτές μας είναι όλοι οι γνωστοί κατασκευαστές παγκοσμίως. Ο όμιλος επιδιώκει την ικανοποίηση 
των πελατών του, προσφέροντας τους επιλογή μέσα από μεγάλη ποικιλία ανταλλακτικών.

SKUBA GROUP ιδρύει την - SKUBA HELLAS – τον Μάρτιο του 2014. Για τον λόγο αυτό ενδιαφέρεται για 
την πρόσληψη:

Σύμβουλου Πωλήσεων 
(Spare Parts For Trucks &Trailers)

Θέση εργασίας: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
 
Κύρια Καθήκοντα: 
•Κατανόηση του εύρους των προϊόντων της 
SKUBA , εκμάθηση του συστήματος ERP της εται-
ρείας και ανάλυση των διαδικασιών της εταιρείας, 
•Παρουσίαση και προώθηση της εταιρείας και των 
προϊόντων της στους πελάτες της (μεταφορικές 
εταιρείες, συνεργεία φορτηγών οχημάτων και εται-
ρείες πώλησης ανταλλακτικών), προσδιορισμός 
των αναγκών και απαιτήσεων τους, καθορίζοντας 
τους εμπορικούς όρους συναλλαγής, 
•Παραγγελίες , δημιουργία εμπορικών  
προσφορών και επίβλεψη της όλης διαδικασίας 
μέχρι την πώληση και ολοκλήρωση της. 
•Ανάλυση και τήρηση των δύο στόχων-  
ικανοποίηση πελάτη και κερδοφορία πωλήσεων, 
•Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση για τον 
ανταγωνισμό στην ευρύτερη περιοχή πωλήσεων, 
•Συνεργασία με το εμπορικό τμήμα του ομίλου για 
τις πωλήσεις, εγγυήσεις, ποιότητα, τιμολόγηση και 
παραδόσεις. 
•Καθημερινή τήρηση πλάνου επαφών και επίσκε-
ψη πελατολογίου , με ενημέρωση μέσω του CRM. 
•Κατανόηση και τήρηση των πλάνων σχετικά με 
τον στόχο πωλήσεων και κερδοφορίας. 
 
Προϋποθέσεις: 
•Απαραίτητη τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας 
σε πωλήσεις ανταλλακτικών φορτηγών,  
οχημάτων, ελαστικών ή λιπαντικών, 
•Εμπειρία εργασίας με συνεργεία, χονδρική ανταλ-
λακτικών φορτηγών και εταιρειών  
με στόλους φορτηγών. 
•Καλή γνώση της αγοράς (πιθανοί πελάτες  
και ανταγωνιστές ) 
•Ικανότητα να δημιουργεί και να διατηρεί  
εμπορικές σχέσεις με τους συνεργάτες,  

σε σχέση με τον ανταγωνισμό, 
•Ικανότητες επικοινωνίας, παρουσίασης 
και διαπραγμάτευσης, 
•Ικανότητα να δουλεύει ανεξάρτητα αλλά  
και ως μέρος μιας ομάδας. 
•Γνώση αγγλικών για επικοινωνία και τεχνικό λεξι-
λόγιο είναι επιθυμητή. 
•PC γνώση: MS Office, Internet και εμπορικών 
εφαρμογών. 
•Ικανότητα για γρήγορη προσαρμογή στο νέο ERP 
σύστημα. 
•Εργασιακή εμπειρία με ηλεκτρονικούς καταλό-
γους ανταλλακτικών θα θεωρηθεί προσόν. 
 
Προσφέρουμε: 
•Δυναμική εξέλιξης και σταθερότητα εργασίας 
μέσα σε μία πολυεθνική ομάδα, 
•Όλη την απαιτούμενη υποστήριξη και εργασιακή 
εμπειρία, 
•Παροχή απαιτούμενου εξοπλισμού  
για την εργασία (laptop, αυτοκίνητο, τηλέφωνο), 
•Άριστες εργασιακές συνθήκες σε μία διαρκώς 
αναπτυσσόμενη εταιρεία. 
 
Όροι Πρόσληψης: 
•Αποστολή αιτήσεων μέχρι 26 Φεβρουαρίου, 
•Ερωτηματολόγια για την ολοκλήρωση  
θα αποστέλλονται μέχρι τις 5 Μαρτίου, 
•Συναντήσεις με τους τελικούς υποψηφίους θα 
πραγματοποιηθούν στην Θεσσαλονίκη από 10 
Μαρτίου, 
•Η πρόσληψη αναμένεται να γίνει τον Μάρτιο/
Απρίλιο του 2014.

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε τα βιογραφικά 
CV μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2014, μέσω e-mail 
στο info@skuba.gr. Για περισσότερες διευκρινίσεις 
επικοινωνήστε στο: +30 6971 808021.

With more than 100,000 employees in more than 100 countries, Schneider Electric is the global specialist 
in energy management, offering integrated solutions that make energy safer, more reliable, efficient and 
productive. 

Energy Product Manager 
(PM/0214)

The Energy Product Manager is the ambassador and driver for his/her product range inside and outside 
the company. His/her main role is to develop profitable growth and market share of existing or new offer 
by implementing key marketing concepts and tools.

Key Accountabilities: 
•Maximizes the profitability and the market share of his/her product range(s) with optimization of the offer 
range (product launches, commercial action plans at targeted customer, identifies and qualifies offer 
gaps and proposes to the product department BU the adaptation needed to comply with local specificity). 
•Animates & Influences the sales force to ensure success of strategic objectives. 
•Masters the market for his product range(s) and performs market research by evaluation of offer range 
(PAM, market share, market growth etc). 
•Monitors competitors for their offer range and analyzes their offer positioning at country level and 
proposes relevant counter actions. 
•Has full responsibility for the pricing policy of own product range(s). Defines and regularly reviews offer 
price list and discount ranges. Contributes to definition and development of commercial policy for the 
offer range. Handles requests for special prices. 
•Ensures visibility and promotion of the managed product range(s) by: offer presentations, events, 
forums, seminars, leaflets, catalogues, sales memos, success stories, reference lists, articles for 
external and internal editions, int/ext trainings, etc. 
•Prepares yearly order intake forecast for his product range(s), provides forecast to logistics for his 
product range on a monthly or quarterly basis and for transactional business, gives recommendations for 
the stock optimization. 
•Visits regularly customers to identify needs and evaluate market trends and situation. 
 
The ideal candidates should meet the following requirements: 
•Bachelor in electrical engineering, preferably AEI. A postgraduate degree in engineering or business will 
be considered a plus. 
•Very good oral and written command of the English language 
•Advanced PC skills, especially regarding MS Office suite 
 
Special Qualifications: 
•Major in electric power systems at university 
•SAP knowledge will be considered as a plus 
•Minimum 2-3 years in similar engineering or marketing position 
•Adequate technical expertise with regard to the function and application of MV equipment & 
transformers (TFs) and/or the corresponding technology 
•Adequate knowledge of marketing and sales management principles 
•Very good knowledge of the MV market 
•Able to manage, motivate and influence virtual teams and build strong interpersonal relationships with 
others 
•Able to positively accept and promote changes 
•Strong communication and negotiation skills 
•Self drive, able to work autonomously and take initiative 
•Team spirit  
•Good analytical skills, able to extract information from several sources to analyse market trends 
•Able to look for, submit / present and implement solutions

If you are dreaming of a career in a leading company, you can take the chance and apply to [http://pfb.
applymycv.gr/form.asp], stating the code PM/0214. Follow us to LinkedIn, Twitter, Facebook, so as to be 
immediately informed about our latest news and ads!

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

Υπεύθυνο Τμήματος Αγορών  
(Code: CC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής λογιστικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, απαραίτητη στον ξενοδοχειακό ή τουριστικό κλάδο 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Άριστη γνώση SAP 
•Μεταπτυχιακός τίτλος στα οικονομικά θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Αγγλικών

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

H (εταιρεία) HELLAGRO AE ζητά για άμεση πρόσληψη:

Εμπορικό Διευθυντή 
με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής

Προαπαιτούμενα προσόντα: 
•Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε ανάλογη  
Διευθυντική θέση 
•Δεκαετής τουλάχιστον εμπειρία στον κλάδο  
συσκευασίας 
•Κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, ERP κ.λ.π 
 
Πρόσθετα αξιολογούμενα προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση Marketing / 
Διοίκηση κ.λ.π 

•Άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε εργασιακό περιβάλλον  
με πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης  
διοίκησης και ποιότητας. 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να είναι: 
•Επικοινωνιακός, οργανωτικός, φιλαλήθης και να 
συνοδεύεται από συστατικές επιστολές προερχό-
μενες από τις προηγούμενες εργασίες του.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
nmouladakis@hellagro.gr

Our world is driven by people. Are you ready to discover new opportunities within the World of 
TUI? TUI Hellas S.A., member of TUI Travel PLC, the largest international tourism Group in the world, 
is currently seeking to recruit seasonal employees for a new project for the Mykonos and Santorini 
branches:

Sales Executive
Main duties: 
•Promote and sell to existing and prospective customers 
•Demonstrate products and services to potential customers 
•Maintain business relationships with customers in the assigned market 
•Carry out administrative tasks as required 
•Achieve financial targets 
 
What we look for: 
•Post high school degree. degree in tourism is an asset 
•Work experience in a similar position (up to 2 years) 
•Fluency in English, both oral & written. Fluency in any additional language is an asset 
•Excellent MS office knowledge 
•Strong customer orientation 
•Self driven, team oriented 
•Strong communication and presentation skills 
•Car and/or Motorbike driving license for at last 2 years 
 
Company offers: A seasonal position within a dynamic and fast paced work environment with career 
opportunities.

All applications will be treated in strict confidentiality. Does this sound like your world? If yes, please send 
your CV to the following e-mail: http://www.tui-cv.gr/positions.php

ASSERTIVE S.A. member of RC Group is looking for:

BW / BI Technical Consultant 
(Code BIDWC1402)

Position: The successful applicants will participate in the design and implementation of SAP Business 
Warehouse and Business Intelligence Projects.

Candidate Profile 
•University degree in information technology 
•Knowledge of SAP BI (BW) 
•Knowledge of database technology and ETL processes 
•Programming skills required. 
•Experience in business objects BI suite and other reporting software will be considered as an asset. 
•At least 2 years of professional experience in related field 
•Basic knowledge of ERP applications 
•Fluent in English 
•German language will be considered an asset 
•Excellent communication skills 
•Co-operative and results-oriented 
•Willingness to travel up to 50% of the time

Please submit your CV/ Resume along with a cover letter explaining your career aspirations, in English 
and send it by e-mail: hr@assertive.grquoting the respective Reference Code of the job.



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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
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: ITSP14/01 
 (IT DEVELOPER) 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Καλά Αγγλικά 
•Γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό και ανάπτυξη 
πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών  
με τεχνολογίες ανοικτής αρχιτεκτονικής και βάσεων 
δεδομένων (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  
συστημάτων, μεθοδολογιών και εργαλείων ανάπτυξης 
εφαρμογών (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 βιο-
γραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση μέσω e-mail), ανα-
φέροντας απαραίτητα τον κωδικό της αιτούμενης θέσης.
Advanced Services Group Ltd (Asg), Προηγμένες 
Υπηρεσίες ΕΠΕ Βεντούρη 12, 15561, Χολαργός, τηλ. 
210 6540901, fax. 210 6564407. E-mail: asgltd@asg.gr

IRI is the leading global analytics partner to majority 
of the largest Consumer Product Goods, Retail and 
Healthcare companies in the world. Our innovative 
and disruptive industry heritage delivers growth for our 
clients across the globe by pinpointing what matters and 
illuminating how it can impact their businesses across 
sales and marketing. Our Analytics Centre of Excellence 
(ACE) is our global analytics hub situated in Athens that 
services our clients globally, and is one of the fastest 
growing companies in Greece. For us innovation is 
about our people and our culture, we believe that by 
empowering our people we empower our clients, and 
it is this highly successful formula which has led to our 
fast growth.

Joining us will entail working in a challenging, 
international but above all interesting environment with 
like-minded people that are driven to deliver growth to 
our clients. If you are seeking for an international career 
in a fast growing organisation and you think you are a 
good fit then join us! We are currently looking for:

5 Data Scientists
Key Responsibilities: Manage and organize large 
databases and support of Analytics on the data. Prepare 
required reports for business analysis.

Qualifications: 
•A minimum of a Master’s degree (MSc) with Merit in 
Statistics, Engineering, Computer Science or similar 
quantitative field of study 
•Knowledge of one or more of the following: SAS, 
VBA, T-SQL, MS SQL Analysis Services and Reporting 
Services and/or Unix operating systems; would be an 
advantage 
•The working language is English so fluency in verbal 
and written English is necessary 
•Working experience is not a prerequisite but it will be 
an advantage 
•Be a team player 
•Fulfilled military obligations

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

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

Meet The Future.

H Manpower Professional, μέλος του ομίλου 
Manpower, προσελκύει, αξιολογεί και παρέχει επαγ-
γελματίες και ανώτερα στελέχη σε σημαντικές για την 
εταιρίες θέσεις απασχόλησης στους τομείς της πληρο-
φορικής, τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών, οικονομικών & 
λογιστικής, μηχανικών, πωλήσεων & μάρκετινγκ. Για λο-
γαριασμό πελάτη μας, ελληνική εταιρεία πληροφορικής 
αναζητάμε:

Web Developer 
(Code: GRC/7027)

Είδος απασχόλησης: Μόνιμη 
Τόπος εργασίας: Νότια Προάστια, Αττική 

Κύριες Αρμοδιότητες 
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων, portals,  
web-enabled εφαρμογών 
•Ανάπτυξη GUI εφαρμογών 
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε  
σχετικό αντικείμενο σε περιβάλλοντα PHP ή ASP.NET 
•Πολύ καλή γνώση HTML/XHTML, XML, CSS, Web 
Services, Javascript 
•Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε σχεδιασμό και  
υλοποίηση βάσεων δεδομένων MS SQL 
•Εμπειρία σε CMS (DotNetNuke, Drupal, Joomla) 
•Γνώσεις object-oriented analysis & design, client 
server, N-tier αρχιτεκτονικής 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Κατανόηση αναγκών πελάτη 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, έμφαση στην ποιότητα 
•Προσαρμοστικότητα σε αλλαγές 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Visit now [www.manpowergroup.gr] register for your 
My Manpowergroup account, view all the jobs current-
ly available, and apply for all that interest you.

H qmetric | HR & Career Solutions, επιθυμεί να στε-
λεχώσει, για λογαριασμό πελάτη της, τη θέση του/της:

Web Developer  
(Κωδικός Θέσης: WD1)

Η εταιρεία-πελάτης: Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο 
χώρο του δωρεάν εντύπου και των ειδικών εκδόσεων. 
Στην ιδιοκτησία της διαθέτει μία σειρά από αναγνωρί-
σιμους και εξαιρετικά επιτυχημένους τίτλους εθνικής 
εμβέλειας, οι οποίοι συνοδεύονται από ειδικές εκδόσεις 
και παραγωγές, ενώ παράλληλα διακρίνεται και για την 
έντονη διαδικτυακή της παρουσία. Πρόσφατα μεταφέρ-
θηκε στις νέες και σύγχρονες εγκαταστάσεις της, στην 
ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η θέση: Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα εντα-
χθεί στο τμήμα Ηλεκτρονικής Ανάπτυξης της εται-
ρείας και τα καθήκοντά του/της θα περιλαμβάνουν: 
•Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη Facebook Applications 
•Την παραμετροποίηση και τη συντήρηση ήδη υπαρχό-
ντων websites της εταιρείας 
•Το σχεδιασμό και την υλοποίηση microsites 
•Τον προγραμματισμό, διαχείριση και αποστολή 
Newsletters 
•Την προσαρμογή και τη διαχείριση διαφημιστικών 
banners 
•Τη διαχείριση του linux server της εταιρείας.

Το προφίλ σας: Προκειμένου να είστε σε θέση να 
ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης του Web 
Developer, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα: 
•Σπουδές στο πεδίο της πληροφορικής 
•Γνώση Facebook API και εμπειρία στην ανάπτυξη 
Facebook Applications 
•Γνώση PHP, HTML, CSS, javascript, jQuery  
και MySQL 
•Γνώση Wordpress 
•Εξοικείωση με τη χρήση της πλατφόρμας Google DFP 
(DoubleClick for Publishers) 
•Εξοικείωση σε περιβάλλον linux server 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 
•Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας 
•Εξωστρεφή και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης  
για τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας 
 
Ο πελάτης μας προσφέρει: Εφόσον επιλεγείτε  
για την κάλυψη της θέσης του Web Developer,  
σας προσφέρονται τα ακόλουθα: 
•Aνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Σταθερή απασχόληση (μισθωτή σχέση εργασίας)  
με πλήρη ασφάλιση IKA. 
•Νεανικό, φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης στο πλαίσιο μιας  
δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας.

Ενδιαφέρεστε; Είναι για εσάς το web development κάτι 
παραπάνω από δουλειά; Σας συναρπάζει η προοπτική 
να συμμετέχετε σε ενδιαφέροντα projects που θα σας 
δώσουν την ευκαιρία να εξελιχθείτε ως επαγγελματίας; 
Επιθυμείτε να ενταχθείτε στο δυναμικό μίας εταιρείας 
που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και φρο-
ντίζει για την εξέλιξη των ανθρώπων της; Έχει σημασία 
για εσάς να εργάζεστε σε ένα σύγχρονο περιβάλλον 
εργασίας;

Εάν ναι, τότε μπορείτε να αποστείλετε άμεσα πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή καθώς και 
δείγματα δουλειάς σας στο e-mail: cv@qmetric.gr (Κω-
δικός Θέσης: WD1). 

Η διαδικασία αξιολόγησης: Η εταιρεία μας εφαρμόζει 
μία απαιτητική μεθοδολογία αξιολόγησης των υποψη-
φίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα 
της διαδικασίας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου 
στελέχωσης, οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα πληρούν 
τις προδιαγραφές της θέσης, θα αξιολογηθούν με τη 
χρήση Δομημένων Συνεντεύξεων, ενώ παράλληλα θα 
πραγματοποιηθεί έλεγχος συστάσεων. Η εταιρεία μας 
τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευ-
τικότητας.

Από εταιρία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων 
στα Νότια Προάστια, ζητείται Web-Graphics-Designer 

(front-end) για πλήρη απασχόληση. 
•Απαιτούμενη εμπειρία σε Web-Sites Development 
με γνώση των τεχνολογιών της Adobe (Dreamweaver). 
 
•Προσφέρονται ικανοποιητικές σταθερές αποδοχές και 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: ps@amrop.gr

Upcom ltd is looking to hire an experienced Database 
Administrator (UPC140101) on behalf of its client. Its 
client is a leading multinational company with global 
presence and large and multidi-mensional portfolio of 
projects including some of the most established and 
prestigious companies within the Greek landscape.

The role: The successful candidate will be part of 
the onsite consultants/administrators team providing 
day to day support on the operations of a complex IT 
environment consisted of many different plat-forms and 
facilitated by a large farm of virtual (mainly) servers 
using relevant modern technologies and tools. Daily 
tasks include but are not limited to:

Technical Framework:  
•Participate in planning for changes in the size  
of databases  
•Provide physical and operating systems database 
support 
•Monitor and report database performance and 
database space utilization and identify and recommend 
practical modifications for improved performance 
•Maintain and implement database archive processes 
and procedures 
•Maintain database backup procedures, to recover 
from a database outage or corrupted database within 
time frames. 
•Define and maintain physical database definitions  
•Define and maintain standards for naming conventions 
and security 
•Promote approved database changes into the 
production environment 
•Maintain the standard database access routines 
applications development and software maintenance 
personnel use and document any changes to such 
routines. 
•Participation in the applications functional analysis 
•Assist in problem determination and resolution of 
database management system issues in-cluding 
escalation to the Systems Software vendor.

Processes/operational Framework:  
•Apply and comply with Security and risk management 
processes  
•Apply and comply with Service Management 
processes 
 
Candidate Profile:  
•Degree from University or Technical Education 
Institute(AEI, TEI, or certified IEK – A Masters degree 
will be considered a plus)  
•At least 2 years experience on Database 
administration  
•Experience on managing Oracle DB will be considered 
a plus  
•Strong Analytical skills  
•Excellent verbal and communication skills  
•Ability to work under pressure and strict deadlines 
 
The company offers:  
•A dynamic challenging environment resulting 
continuous learning/education/progression  
•Ability 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 – UPC140101.

Web Designer

Description: INK Design, a Branding Agency in Athens 
is looking for creative web designers to join the atelier 
and co-work with the development department.

Do you have unique web concepts you want to project? 
Do new web design tasks offer an amazing challenge 
for you no matter who the client is?

Do you stay in touch with the latest web design trends 
and techniques? 
If you find yourself answering yes to the above 
questions, we want to work with you! 
 
Experience 
•We are looking for a web designer with a genuine 
passion for creation. Having a portfolio of websites 
from previous jobs is a must! 
 
Required Skills 
•Fresh ideas 
•Open mind 
•Good understanding of CSS3, HTML5 Adobe Suite 
(Photoshop, Fireworks, Illustrator etc) 
•Freehand and illustration skills are consider as a + 
 
Please email your cover letter and CV to this 
e-mail: hr@ink.gr

H DIGIMARK ΑΕ, εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών, με 25 συνεχή έτη παρουσίας στην ελληνική 
αγορά στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, 
αναζητά νέα, έμπειρα και δυναμικά στελέχη.

Digital Marketing  
Assistant

Αντικείμενο Εργασίας: 
•Προγραμματισμός συντονισμός και υλοποίηση  
προωθητικών ενεργειών 
•Συντονισμός και οργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων  
και συμμετοχή σε εκθέσεις. 
•Επιμέλεια εταιρικών δελτίων τύπων και newsletters. 
•Η διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης  
και εταιρικών web sites. 
•Η συγγραφή κειμένων και η δημοσίευσή τους  
σε blogs, forums κ.α. 
•Η διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης  
και εταιρικών web sites. 
•Η καταχώρηση των ιστοσελίδων σε καταλόγους 
(directories) 
•Η υλοποίηση off-site SEO ενεργειών 
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•2+ έτη εμπειρία σε SEO (λίστα με επιτυχημένα έργα 
θα εκτιμηθεί) 
•Εμπειρία σε campaign management καθώς και γνώση 
κοινωνικών δικτύων, αναζητήσεων και υπηρεσιών 
content marketing 
•Καλή και σε βάθος γνώση των SEO υπηρεσιών  
στην Ελληνική και ευρωπαική αγορά. 
•Εκτεταμένη εμπειρία σε link building, google analytics 
•Εκτεταμένη Εμπειρία copy-writing 
•Χρήση προγραμμάτων microsoft office. 
•Ομαδικό πνεύμα και δυνατότητα εργασίας  
σε οργανωμένο περιβάλλον 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κατεύθυνσης μάρκετινγκ. 
•Εμπειρία στην εκπόνηση marketing plans

Η Εταιρεία Προσφέρει: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση 
•Συμμετοχή σε σεμινάρια 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως  
προσόντων και προϋπηρεσίας) 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προδιαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του link: http://
www.digimark.gr/υποβολή-βιογραφικού/form/1--.
html?positionCode=Marketing%20Manager

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: 
•Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών  
εφαρμογών 
•Την ανάπτυξη τεχνικής τεκμηρίωσης 
•Την εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών 
•Τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα στάδια  
ανάπτυξης

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  
βάσεων δεδομένων (MS SQL Server, MySQL)  
και Νο-SQL (MongoDB) 
•Εμπειρία στη χρήση/διαχείριση λειτουργικών  
συστημάτων 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

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: 
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. 
•Proven capability of Speaking – Writing English 
fluently  
•At least 3 years Working Experience with .NET, MVC 
Framework 
•Working Experience with Java, and any other JVM 
based languages 
•Experience with building REST, SOAP, JSON APIs 
and middleware 
•Excellent Knowledge of Designing and Programming of 
relational databases e.c. SQL Server 2012, Oracle 11g  
•Understanding and familiarity with noSQL databases, 
BIG DATA technologies (Hadoop, Cloudera, Mongo 
BD, etc) 
•Experience in web interfaces HTML5, CSS3, web 2.0 
technologies (browser independent)  
•Ability to move freely between languages and tools 
•Extremely good written and verbal communication in 
English and Greek languanges 
•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 
•Familiarity with UML standards, SCRUM, MSF, RUP, 
DSDM, AGILE DEVELOPMENT methodologies and 
relevant software e.c. Jira, Confluence, Red mine  
•Portfolio of existing self-developed projects

•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

Senior  
Java Developer 

[Position Code: SJD0214]

VoiceWeb is an international Speech Application, 
Value-Added Services and Mobile Marketing Provider. 
Leveraging the experience amassed in over ten years 
of designing, deploying and operating a variety of 
cutting-edge Voice, SMS, Web, Video and Smartphone 
applications, many corporations across a number of 
industries have trusted VoiceWeb to assist them in 
applying a customer-centric communication approach, 
meeting their objectives in creating new revenue 
opportunities and improving customer satisfaction. 
Utilizing and combining a multitude of emerging 
technologies in order to enable more natural, intuitive, 
human-like interactions, VoiceWeb is committed to 
providing next generation interactive value-added, 
mobile marketing and customer care services to its 
clients so that they can enhance their relationship with 
their customers.

Our list of clients includes leading Telecom, Banking and 
Entertainment firms as well as Public Sector organizations 
such as OTE, Vodafone, WIND, Cosmote, Tellas, Piraeus 
Bank, National Bank of Greece, First Data, Village 
Roadshow, Telefonica, América Móvil, Tigo, Umniah, 
Globacom, Mobinil, Warid, Airteland many others.

Job Description: The Senior Java Developer is 
a customer facing, technical role which includes 
requirements gathering, designing and developing robust, 
redundant, scalable Speech solutions and products. The 
main focus will be on the expansion of our Advanced 
Speech Platform to allow for the rapid development and 
tuning, of highly performing, multilingual, natural dialog 
systems.

Responsibilities of the Senior Java Developer 
include: 
•Development of the core framework using cutting 
edge technologies. 
•Working closely with product managers, user 
interaction designers, and other software engineers to 
develop effective speech applications based on specific 
requirements and design guidelines. 
•Second level support of existing applications 
•Support to presales team to develop effort estimates. 
•Researching on utilization of other frameworks, tool 
stacks and methodologies. 
 
Required Qualifications: 
•B.Sc., M.Sc. in one or a combination of the following 
fields: Computer Science, Electrical Engineering, 
Computational Linguistics. 
•3+ years experience in: Java, JSP, Servlets, Tomcat, 
JBoss, Spring, Oracle, SQL Server 
•Experience with web development (HTML/CSS, 
JQuery) 

•Excellent command of English language, both oral/
written 
 
Other Qualifications that will be considered  
a “plus”: 
•Experience in Speech Application Development 
(VoiceXML) 
•Experience in Speech Recognition Grammar 
Development (preferably GrXML) 
•IVR Experience (preferably Voxeo Prophecy and/or 
Genesys GVP) 
•CCXML call control script development 
•Familiarity with different speech recognition engines 
•Experience in technical documentation, system test 
plans, and UAT plans 
•Good/Native knowledge of any of the following 
in addition to English: Romanian, Turkish, Polish, 
Hebrew, Russian 
 
The ideal candidate should: 
•Possess excellent interpersonal and communication 
skills, team spirit; Strong sense of responsibility;  
Multi-tasking abilities 
•Be organized, have an eye for detail, and be able  
to put ideas into a tangible form 
•Have desire for continued growth 
•Have keen interest in applied research 
•Be able to demonstrate easy/fast adjustment  
to a rapid changing environment 
•Enjoy working closely with others in small teams  
as well as be able to work individually 
•Have advanced problem solving and debugging skills 
 
VoiceWeb offers: 
•An attractive remuneration package 
•Private insurance 
•An excellent opportunity for career development 
within a dynamic, fast moving market sector offering 
demonstrable career challenges internationally. 
•Continuous learning and training in new technologies 
and products.

If you want to make a difference and work with a top-rated 
team of talented individuals, please send your CV to this 
e-mail: hr@voiceweb.eu, referencing the position code. 
All applications will be treated in strict confidentiality. 
Only suitable candidates will be contacted.

Software Engineer

ISI Hellas S.A., the leading Developer of Military 
Command & Control, Data Link, and Simulator/Trainer 
Systems is looking for new talent to join our Technical 
department. You will be working in a creative work 
environment where your input and contribution will matter.

Main Responsibilities include: 
•Analysis, design and development of software 
modules for Military Command and Control Systems, 
Data Link, Simulators & Trainers 
•Producing internal productivity tools 
•Production of requirements and design documents

Candidate’s Profile:  
To comply as a candidate for this position the applicant 
should meet the following minimum requirements: 
•Degree in Computer Science, Software Engineering, 
Physics, or related field 
•Knowledge of C/C++, Java and/or ADA 
•Knowledge and experience in software engineering 
using Object Oriented Design  
•Experience with Computer Networks and Network 
programming 
•Excellent verbal and written communication skills in 
the English language 
•Ability to learn new technologies and enhance his/her 
skills quickly

If this position is of interest to you and matches your 
background, please send us your CV in English to: 
ISI Human Resources Dept., Gravias 12 & Kritis 2, 16451 
Argyroupoli. tel: 210-9647756 or fax: 210 9634892 
e-mail: marilena.mavrodopoulou@isihellas.gr

Optimal Business Action on behalf of its client in 
Abu Dhabi, is looking to recruit a high caliber:

Telecom Specialist
Job Profile: 
•Installs, maintains, and repairs a variety of wide range 
of telecommunication services to various users  
•Carries out all operational activities of all narrow/wide 
band telecommunications system and equipment plus 
telephony exchange (hybrid/IP) based 
•Carries out all installation, maintenance, 
commission and operational activities of a variety 
of telecommunication services to various users 
(telephony, structured cabling, wide band and narrow 
band radio system) 
•Carries out fault diagnosis sophisticated 
telecommunications system & equipment using highly 
sophisticated test equipment and identifies problems 
areas/defects/causes 
•Carries out 1st & 2nd line trouble –shootings and 
maintenance repair works to component level to 
ensure efficient operability and user satisfaction of the 
services rendered 
•Prepares and personally participates the 
implementation of planned maintenance program and 
company work requests of all system & equipment 
installed to ensure provision of continuous & efficient 
Telecoms Services to support company operations 
•Works in line with HSE policy, and ensure awareness 

and compliance of HSE rules and regulations by 
subordinates 
 
Job Requirements: 
•BSc in Electronic or in Telecommunications 
Engineering or Equivalent 
Certified CCNA/A+ will be a plus  
•5-6 years’ work experience in repair & maintenance 
on modern technology telecommunications equipment/ 
system of which at least 2 years in supervisory 
capacity and preferably in offshore Oil & Gas related 
organization 
•Good experience of PC hardware and software 
particularly Microsoft Office tools 
•Excellent communication skills to deal with users from 
various cultures at all levels 
•Fluency in English language 
 
Send your cv’s to this link: http://optimalba.profilsearch.
com/recrute/fo_annonce_voir.php?id=456

Athens Technology Center S.A. wishes to recruit:

ERP Consultant  
Working Abroad  
(Ref: ERPC/2013)

Required qualifications: 
•University degree  
•Experience in implementing international ERP 
systems 
•Ability to analyze customer requirements & complete 
functional specifications 
•Fluency in written communication, adaptability and 
team work spirit 
•Excellent verbal communication and presentation 
skills 
•Excellent knowledge of spoken & written English 
•Strong organization, planning and problem solving 
skills 
•Possibility of long-term stay abroad 
 
Desired qualifications: 
•Additional languages 
•Basic Knowledge of SQL language 
 
The company offers competitive salary, insurance 
coverage in Greece. 
 
Please send your CV to our e-mail address:  
hr@atc.gr

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 endeavor 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 this e-mail:  
cdorva@huawei.com

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

IT Programmer 
(HR 21138)

Minimum Skills required:  
•Ba degree in Computer Science (AEI/TEI/IEK) 
•Msc will be consider as an asset 
•1-2 years previous experience is desirable but not 
essential 
•Fluency in English 
•Team spirit, desire for hard work and continuous 
learning, innovative thinking and orientation to results 
•Fulfilled military obligations 
•Very good knowledge of (Essentialy): 
- Microsoft Visual Studio and Visual Basic .NET 
- Microsoft SQL Server 
- Microsoft Office programming (automation with VBA) 
- Microsoft Windows O/S (workstation and servers) 
•Very good knowledge of (Desirable not 
Essentialy): 
- Microsoft ASP.NET 
- Unix O/S 
- Delphi

Remuneration 
•Competitive Salary Package 
•Private Medical Insurance 
•Training 
•Career opportunities

If you believe that you have the above qualifications and 
this opening sounds challenging to you, please submit 
your CV quoting code (HR 21138), till 28/02/2014 by 
e-mail to: cv@ingroup.gr, or by fax: 210 8210230.

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

.Net Application  
Developer  

(Κωδ. APPDEV02)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχετικό  
με την πληροφορική αντικείμενο 
•Πολύ καλή γνώση .NET (C#) 
•Άριστη γνώση Αγγλικής 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών Rich Client  
και Web Services 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για άντρες υποψηφίους) 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση των τεχνολογιών LINQ, SQL, Entity Framework 
(ή άλλων ORM εργαλείων) 
•Γνώση της τεχνολογίας WPF 
•Ικανότητα καλής συνεργασίας με ομάδα  
προγραμματιστών για υλοποίηση μεγάλων projects 
•Διάθεση για γνώση σε νέες τεχνολογίες  
προγραμματισμού 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε σε μια δυναμική εται-
ρεία όπου θα μπορέσετε να αναδείξετε τις δημιουργικές 
ικανότητές σας, παρακαλούμε στείλτε το βιογρα-
φικό σας στο e-mail: hr@panasoft.gr ή με φαξ στο  
+30 210 866 0905.

Η Εταιρία Computer Life ΑΒΕΕ επιθυμεί να στελεχώ-
σει το δυναμικό της στη Θεσσαλονίκη με:

Προγραμματιστή

Απαραίτητα προσόντα: .Net, C#, Xamarin, MS Sql, 
sqlite, Extra Reporting services, Silverlight, Lightswitch, 
WCF, oData, LinQ, entity framework, Web Services,  
Devexpress, compact services

Αποστολή βιογραφικού στο: clife@computerlife.gr
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•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 βιογρα-
φικό τους με πρόσφατη φωτογραφία με την ένδειξη 
«SMANAGER AΤΗΕΝS» στο e-mail: hr@alouette.gr

Εταιρεία με υλικά για αξεσουάρ μόδας και δώρων, 
ζητά για τα καταστήματα χονδρικής στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, έμπειρους:

Πωλητές-τριες
•Ηλικίας 20 έως 35 ετών, για πλήρη απασχόληση,  
με προϋπηρεσία στο χώρο των υλικών και  
των αξεσουάρ μόδας. 
•Επιθυμητό προσόν η γνώση κατασκευής κοσμημάτων. 
•Ωράριο συνεχές. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
thess1@nikolisgroup.com

Πωλήτρια
Για το κατάστημα BLOOM MEDITERRANEAN 
COSMOS, Θεσσαλονίκη. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών  
•Προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός 
 
Προσφέρονται 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας σε μια συνεχώς  
αναπτυσσομένη εταιρία

Απαραίτητο βιογραφικό. Πληροφορίες στο: 2310 
567339. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@el-fashion.gr

Η εταιρεία ΓΚΕΡΟ ΑΕ που δραστηριοποιείται στο 
εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού επιθυμεί να προ-
σλάβει:

Υπεύθυνο Καταστήματος

Για να αναλάβει την διαχείριση καταστήματος  
στη Θεσσαλονίκη. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη επικοινωνία & ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμικό χαρακτήρα, οργανωτικές ικανότητες 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Εντοπιότητα 
 
Παροχές: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: careers@gero.gr

H ACTION LINE ζητά για καταστήματα επώνυμης 
ανδρικής ένδυσης:

Πωλητές - Πωλήτριες 
σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη 

(κωδ. θέσης: ACT_LUX_0114)
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η λυκείου, ΙΕΚ,ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού ταμείου θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν 
•Άνεση στην επικοινωνία με διαπραγματευτικές  
ικανότητες 
•Όρεξη για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη εμφάνιση 
•Απαραίτητη εμπειρία 3-5 έτη στην επώνυμη  
ανδρική ένδυση 
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σταθερές αποδοχές & ασφάλιση 
•Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με βάση,  
τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των συνεργατών 
•Συνεχή εξέλιξη σ’ ένα χώρο ραγδαίας ανάπτυξης

Για αποστολή βιογραφικού 
•E-mail: jobs@actionline.gr 

•Fax: 210 3637544 
•Mailing address: ACTION LINE ΜΟΝ ΕΠΕ, Ακαδη-
μίας 35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες καλέστε στο: 210 3637585 και 210 3637822.

Πωλήτριες
Για μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Ζητείται από την μεγαλύτερη γαλλική αλυσίδα παι- 
δικών ενδυμάτων Orchestra για τo κατάστημα της 
στην Ελευσίνα.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210 9889140.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
FRANCHISE SUCCESS: www.franchise-success.gr- 
www.franchiseporτal.gr. Κλαδικό Περιοδικό και Portal 
επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και ζητούν για τη 
στελέχωση τους:

Παραγωγό Διαφήμισης - 
Πωλητή  

Διαφημιστικού Χώρου
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τριετής τουλάχιστον και αποδεδειγμένα επιτυχής 
εμπειρία σε πωλήσεις διαφημιστικού χώρου 
•Άνεση στην γραπτή επικοινωνία, πολύ καλή γνώση 
της αγοράς του internet και του webmarketing 
•Όρεξη για δουλειά, δημιουργικότητα, ευχάριστη 
και δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας με σαφή  
προσανατολισμό στα αποτελέσματα 
•Σημαντική εμπειρία στη δυναμική πώληση  
«face to face» και σε τηλεφωνικές πωλήσεις 
•Άριστη επικοινωνία και υψηλή  
διαπραγματευτική ικανότητα 
•Υψηλό βαθμό αυτοπαρακίνησης 
•Ψυχολογία «winner» 
•Σπουδές στους τομείς διαφήμισης, επικοινωνίας  
και μάρκετινγκ θα ληφθούν υπόψη 
•Αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
Συστάσεις απαραίτητες 
 
Παρέχονται: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον 
•Σταθερός Μισθός και Ανταγωνιστικό πακέτο 
bonus
Αποστείλατε αναλυτικό βιογραφικό με πλήρη 
αναφορά στη μέχρι σήμερα εμπειρία σας και 
στα αποτελέσματά σας (Κωδ. Θέσης FS3): TFC 
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ, Παπανικολή 100-
102,15232 Χαλάνδρι, fax: 2106752864, e-mail:  
cs@tfc.gr. Κωδ. Θέσης: FS3.

Η Εταιρεία μας: Η QlikView Hellas, αντιπρόσωπος 
σε Ελλάδα και Κύπρο του λογισμικού QlikView – ηγε-
τικό προϊόν στον χώρο του Business Intelligence (BI) 
παγκοσμίως, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελ-
λάδα τον Οκτώβριο του 2010.

Η QlikView Hellas, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικών συστημάτων και τεχνολογίας 
της Ελλάδος για την υλοποίηση και υποστήριξη του 
QlikView και έχει πάνω από 300 εταιρείες στο χαρ-
τοφυλάκιό της.

Η QlikView Hellas αναζητά:

Named Account  
Manager

Σκοπός: Η επιτυχή εκτέλεση του sales plan με σκο-
πό την αύξηση εσόδων και τη δημιουργία νέου πελα-
τολογίου. 

Καθήκοντα θέσης: 
•Επίτευξη ή/και υπερκάλυψη του στόχου πωλήσεων 
•Δημιουργία και διατήρηση μιας παραγωγικής λίστας 
ευκαιριών πώλησης  
•Διαχείριση του κύκλου πωλήσεων με σκοπό  
την αύξηση εσόδων στον τομέα ευθύνης σας 
•Εκτέλεση ενεργειών με σκοπό την ανεύρεση  
υποψηφίων πελατών από την υπάρχουσα βάση 
δεδομένων μας ή σε συνεργασία με το δίκτυο  
πωλήσεών μας 
•Ενημέρωση των πελατών & των υποψήφιων πελα-
τών για το προϊόν μας και τις λύσεις που προσφέρει. 
•Υποστήριξη των συνεργατών όπου χρειάζεται για 
την αύξηση των πωλήσεών τους 
•Παρουσία σε εκδηλώσεις marketing, workshops και 
σεμινάρια. 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•10+ χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε άμεση  
πώληση software solutions ή υπηρεσιών με εμπειρία 
πωλήσεων σε senior decision makers 
•5+ χρόνια εργασιακής εμπειρίας με συνεργάτες 
•Επιτυχημένη προϊστορία επίτευξης στόχων 
•Εκτιμητή η γνώση κάθετων αγορών η τομέων  
σε Ελλάδα ή Κύπρο  
•Εμπειρία στην ολοκλήρωση πολύπλοκων πωλήσε-
ων, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές πώλησης 
με πιθανή συνεργασία με το δίκτυο πωλήσεών μας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
 
Εμείς προσφέρουμε: 
•Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 

•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σύστημα ανταμοιβής με βάση την επίτευξη των 
στόχων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν το 
βιογραφικό τους (CV) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
e-mail: marketing@qlikviewhellas.com

Από επιχείρηση πρώτων υλών αρτοποιίας -  
ζαχαροπλαστικής ζητείται:

Στέλεχος Πωλήσεων
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία στο χώρο 
•Οργανωτικό πνεύμα  
•Άνεση ταξιδιών στην ελληνική περιφέρεια 
•Να έχει διατελέσει προϊστάμενος σε αντίστοιχο  
τμήμα πωλήσεων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@korakakis.gr

Σύμβουλοι επιχειρησιακής στρατηγικής & ανά-
πτυξης Α.Ε.: Η εταιρεία μας, μια από τις μεγαλύτερες 
στο χώρο των Συμβούλων Ανάπτυξης, αναζητεί στε-
λέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα γραφεία 
της στην Αθήνα:

Σύμβουλο  
Δημόσιου Τομέα (κωδ. Δ.Τ Α) 

(Αθήνα)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. 
•Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρία σε εταιρεία 
συμβούλων. 
•Ικανότητα στην θεσμική και διοικητική ωρίμανση 
έργων δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office. 
•Γνώση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων. 
•Εμπειρία στην διαχείριση έργων του δημοσίου 
τομέα.

Περιγραφή Θέσης: Σύνταξη, υποβολή προτάσεων 
για λογαριασμό φορέων του Δημοσίου & ευρύτερου 
Δημοσίου φορέα για την συγχρηματοδότηση έργων 
από την Ε.Ε. Ευχέρεια στην συγγραφή μελετών, ανα-
φορών, τεχνικών δελτίων καθώς και στην διοίκηση 
και διαχείριση έργων των διασυνοριακών και διακρα-
τικών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικά σημειώματα στην ακόλουθη διεύθυνση 
(θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια): NOISIS ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ Α.Ε., Μαιάνδρου 19 115 28, fax: 210 7250800, 
e-mail: beza@noisisdev.gr.Υπόψη: κ. Αντώνη Κα-
πλάνη.

Meet The Future.
H Manpower Professional, μέλος του ομίλου 
Manpower, προσελκύει, αξιολογεί και παρέχει επαγγελ-
ματίες και ανώτερα στελέχη σε σημαντικές για την εταιρί-
ες θέσεις απασχόλησης στους τομείς της πληροφορικής, 
τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών, οικονομικών & λογιστικής, 
μηχανικών, πωλήσεων & μάρκετινγκ. Για λογαριασμό 
πελάτη μας εταιρείας παροχής ολοκληρωμένων λύσεων 
δημιουργίας φωτοβολταικών σταθμών αναζητάμε:

Υπεύθυνο  
Ανάπτυξης Αγοράς 
(Code: GRC/7045)

Είδος απασχόλησης: Μόνιμη 
Τόπος εργασίας: Βόρεια Προάστια, Αττική 
 
Κύριες Αρμοδιότητες 
•Ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής  
πωλήσεων της εταιρείας και των στόχων της  
για την ελληνική αγορά 
•Αποτελεσματική προώθηση των λύσεων  
της εταιρείας (B2B) προς τους πελάτες, ώστε να 
διασφαλιστούν οι στόχοι πωλήσεων 
•Δημιουργία και διαχείριση των σχέσεων με τους πε-
λάτες, αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών 
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Πολύ καλή γνώση των κλάδων λιανικής ή/και  
βιομηχανίας 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε πεδία  
κτηματομεσιτικής, υπηρεσιών, ολοκληρωμένων  
λύσεων Β2Β. 
•Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία  
στον κλάδο των φωτοβολταικών 
•Πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης πολυτεχνείου,  
οικονομικών ή εμπορικών σχολών 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επισκεφθείτε τώρα την διεύθυνση μας [www.
manpowergroup.gr] δημιουργήστε το δικό σας λογα-
ριασμό My Manpower Group ενημερωθείτε για τις 
ανοιχτές θέσεις εργασίας και κάνετε αίτηση για όλες 
όσες σας ενδιαφέρουν.

Άμεσα ζητούνται άτομα, από 45 έως 65, συντα-
ξιούχοι (πρώην ασφαλιστές) για τηλεφωνικές 
πωλήσεις 2 κορυφαίων παρόχων σταθερής τηλε-
φωνίας.
•Απαραίτητη εμπειρία 
•Ωράριο εργασίας: Ευέλικτα πρωινά / απογευματινά 
τμήματα 

•Τα πλέον ανταγωνιστικά Bonus της αγοράς

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν το 
βιογραφικό τους (CV) στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: saleinhq@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
213 0285347. Δίπλα σε ΗΣΑΠ και σε όλα τα μέσα 
μεταφοράς.

Σύμβουλος Πωλήσεων (Sales Consultant) με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη. Η θέση εργασίας αναφέρεται σε 
πλήρη απασχόληση και αφόρα την προώθηση πω-
λήσεων που αφορούν έργα και λύσεις πληροφορικής 
στο γνωστικό αντικείμενο της εταιρείας.

 Στην αρμοδιότητα του υποψηφίου είναι: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου σύμφωνα με τα προϊόντα 
και υπηρεσίες 
•Επίτευξη ή/και υπερκάλυψη του στόχου πωλήσεων 
•Δημιουργία και διατήρηση μιας παραγωγικής λίστας 
ευκαιριών πώλησης 
•Σύνταξη και προσφορών σε έργα-λύσεις  
πληροφορικής. 
•Παρακολούθηση πελατών. 
•Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη για δυνητικές νέες 
πωλήσεις 
•Ενημέρωση των πελατών για τα νέα προϊόντα  
και υπηρεσίες της εταιρείας 
•Εκτέλεση ενεργειών με σκοπό την ανεύρεση  
υποψηφίων πελατών

Βασικός χώρος εργασίας ορίζεται η έδρα της εται-
ρείας αλλά θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότατα να 
μεταβαίνει στο χώρο των πελατών όταν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο από την εταιρεία.

Τα απαραίτητα προσόντα για την παραπάνω θέ-
ση είναι:
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Πολύ καλή ικανότητα διαχείρισης χρόνου  
και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Ικανότητα συνεργασίας μέσα σε ομάδα. 
•Εργασιακή εμπειρία σε άμεση πώληση software 
solutions ή υπηρεσιών 
•Εργασιακή εμπειρία με συνεργάτες 
•Επιτυχημένη προϊστορία επίτευξης στόχων 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσα 
•Δίπλωμα οδήγησης 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
Εκτιμητή η γνώση των αγορών λιανικής, χονδρικής 
και διανομών. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Σύστημα ανταμοιβής με βάση την επίτευξη  
των στόχων 
 
Για την αποστολή βιογραφικών e-mail:  
kda@itservices.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Ζητείται από μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο:

Ιατρός  
Νευρολόγος

•Απόφοιτος Ελληνικού πανεπιστημίου και άριστος 
γνώστης ηλεκτρομυογραφήματος και εγκεφαλογρα-
φήματος για πλήρη απασχόληση.
Στοιχεία επικοινωνίας: fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

Ζητείται από μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο:

Ιατρός  
Καρδιολόγος

•Απόφοιτος Ελληνικού πανεπιστημίου για πλήρη 
απασχόληση. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

Ζητείται από μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο:

Ιατρός  
Βιοπαθολόγος

•Απόφοιτος Ελληνικού πανεπιστημίου για πλήρη 
απασχόληση. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

Η GlobalMediRec έχει μία άμεση θέση εργασίας για:
 Παιδίατρο,  

Specialty Doctor  
Paediatrician

Σε Κρατικό Νοσοκομείο Nhs - Near Birmingham. 
 
Ετήσιος, μικτός μισθός που κυμαίνεται από 
£50000-£55000(αναλόγως προϋπηρεσίας). 
 
Οι ώρες εργασίας είναι 48 την εβδομάδα συμπερι-
λαμβανόμενες οι εφημερίες. 
 
Το αρχικό συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί εφόσον 
το επιθυμεί ο ιατρός.
 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

www.voluntaryaction.gr



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

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: 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council 
•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
Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙ-
ΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α. Ε. (MESOGEIOS) αναζητά υπο-
ψήφιους για συνεργασία στην Αττική, για να στελεχώ-
σει την θέση εργασίας:

Νοσηλευτής/ρια  
Μ.Χ.Α.

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ νοσηλευτικής 
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Να μην πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα 
•Κάτοχος ECDL 
•Κάτοχος διπλώματος Ι. Χ.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν πρό-
σφατα βιογραφικά σημειώματα στο e-mail: hr@
mesogeios.gr, σημειώνοντας τον κωδικό F24 αν εν-
διαφέρεται για την ΜΧΑ της εταιρείας στο Παλαιό Φά-
ληρο, και P24 αν πρόκειται για την ΜΧΑ της εταιρείας 
στην Παλλήνη Αττικής.

Ζητείται από μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο 
βορείων προαστίων:

Παρασκευάστρια -  
Αιμολήπτρια

•Απόφοιτη Τ.Ε.Ι, με άριστη γνώση αιμοληψιών  
και τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες, 
 Επισκέπτες Υγείας  

(part time) (HEALTH 1312)

Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Κα-
βάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, 
Βέροια, Γιαννιτσά, Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, 
Γρεβενά, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Βέροια, Κατερί-
νη, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Άρτα, Πρέβεζα κ.α.

Περιγραφή: Εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας 
επιθυμεί εξωτερική συνεργασία με νοσηλευτές, νο-
σηλεύτριες και επισκέπτες υγείας (κατόχους άδειας 
άσκησης επαγγέλματος) αποκλειστικά στις αναφερό-
μενες περιοχές.

(Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Καβά-
λα, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Βέροια, 
Γιαννιτσά, Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, 
Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Βέροια, Κατερίνη, Τρίκαλα, 
Καρδίτσα, Άρτα, Πρέβεζα, Βόλος, Λαμία, Καρπενήσι, 
Αγρίνιο, Άμφισσα, Θήβα, Εύβοια, Χανιά, Ηράκλειο, 
Αγ. Νικόλαος, Ρόδος, Κως, Σύρος, Χίος, Μυτιλήνη).
Καθήκοντα Θέσης: Εξωτερική συνεργασία στην 
υποστήριξη ασθενών. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ νοσηλευτικής ή πτυχίο ΤΕΙ  
επισκεπτών/τριών υγείας ή πτυχίο μέσης τεχνικής - 
επαγγελματικής νοσηλευτικής σχολής δημ.  
νοσοκομείου ή πτυχίο ΤΕΕ βοηθών νοσηλευτών 
•Βασική προϋπόθεση η κατοχή άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Κάτοχος αυτοκινήτου και διπλώματος οδήγησης 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος  

Υπάλληλος Γραφείου
Εκδοτικής επιχείρησης για 4ωρη καθημερινή απα-
σχόληση. 

Προσόντα: 
•Βασικές γνώσεις λογιστικής 
•Εμπειρία στο χειρισμό λογιστικών πακέτων,  
κατά προτίμηση business plus 
•Γνώση word, excel, power point 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσης 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή Ανωτάτης σχολής θα θεωρηθεί  
προσόν.

Προσφέρονται ιδανικές συνθήκες εργασίας  
και εκπαίδευσης και προοπτικές περαιτέρω  
απασχόλησης. Μισθός: 600€ 
Βιογραφικά σημειώματα να σταλούν στην  
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@diplographia.gr

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η εταιρία LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε., ζητά για 
άμεση πρόσληψη:

Βιοχημικό ή Βιολόγο 

Για το τμήμα πωλήσεων διαγνωστικών προϊό-
ντων στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο βιοχημείας ή βιολογίας 
•Μεταπτυχιακές σπουδές – εργασίες  
θα αξιολογηθούν 
•Ηλικία έως 40 χρονών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε πωλήσεις 
διαγνωστικών προϊόντων και εξοπλισμού 
•Δυναμικός χαρακτήρας 
•Ικανότητα συνεργασίας, διαπραγμάτευσης  
& επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα, φιλοδοξία, εργατικότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών σε προφορικό  
και γραπτό επίπεδο 
•Πρόσθετη ξένη γλώσσα θα αξιολογηθεί 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
& δίπλωμα οδήγησης 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη  
αγορά 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
ndrossiadis@lsc.gr

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν Απρίλιος - Οκτώ-
βριος 2014:

Ελαιοχρωματιστή
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Τυχόν προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Φωτογραφίες από δουλειές 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
 
Διαθέσιμος από Μάρτιο
Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφι-
κά που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστά-
σεις απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών μόνο 
στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@hotmail.com

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία 
του, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επι-
πέδου, δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοση-
μείωτη παράδοση. 
Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλο-
γες υπηρεσίες και προϊόντα και το 2014, ζητάμε συ-
νεργάτες για την παρακάτω θέση εργασίας:

Συντηρητής -  
Υδραυλικός

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα) 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας
Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά  
με πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν  
στο e-mail: hotelsaintjohn@gmail.com

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

Φούρναρη  
(Code: ΒΑΚΕR)

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής αντίστοιχης εξειδίκευσης 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 5αστέρων 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας 
τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος προσωπικού 
στο fax: 210 9955586 ή με e-mail στο: hr@techol.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η εταιρία Orthostatical κατέχοντας σημαντική θέση 
στον κλάδο των ορθοπεδικών & ειδών αποκατάστα-
σης ατόμων με αναπηρία επιθυμεί να προσλάβει:

Τεχνικό Ορθοπεδικών Ειδών
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία ένα χρόνο και άνω σε θέση τεχνικού 
ορθοπεδικών ειδών (αναπηρικών αμαξιδίων –  
ειδών αποκατάστασης κλπ.) ή σε τμήμα πωλήσεων 
ορθοπεδικών ειδών 
•Απόφοιτος Λυκείου, ΤΕΙ, ΙΕΚ, σε τεχνική  
κατεύθυνση. 
•Γνώση Αγγλικών (Επίπεδο Καλό) 
•Γνώση Η/Υ και ΜS Office.  
•Ομαδικό πνεύμα /εχεμύθεια / τιμιότητα /  
εργατικότητα.  
•Δίπλωμα αυτοκινήτου / θετικά θα αξιολογηθεί  
δίπλωμα μηχανής.  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό μισθό / Ασφάλεια  
•Δυνατότητα μισθολογικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση – Σεμινάρια στο εξωτερικό 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Πενθήμερη εργασία
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresource@orthostatical.gr, fax: 210 8256782.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μηχανικοί Λογισμικού

Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστη-
ριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη 
καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγι-
κούς πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομη-
χανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή 
πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής 
μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της δρα-
στηριότητας της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα 
σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστή-
μια. Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, 
ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιο-
μηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των 
ανθρωπιστικών σπουδών. 
Η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία Μηχανικούς Λογισμι-
κού, κατόχους μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώ-
ματος στις φυσικές επιστήμες ή την πληροφορική. Οι 
διαθέσιμες θέσεις εργασίας είναι στη Γερμανία.
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ευχέρεια στον προγραμματισμό, μεταξύ άλλων  
σε Java, C++, C# και σε Matlab / Simulink 
•Καλές γνώσεις σε εργαλεία CAE 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών Αγγλικών, επιθυμητή  
η καλή γνώση Γερμανικών
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνο-
δευτικής επιστολής στα Aγγλικά στη διεύθυνση 
e-mail: career@nikitec.gr

Διπλωματούχος  
Μηχανολόγος – Μηχανικός

•Mε 10ετή εμπειρία στον ενεργειακό τομέα. (εμπειρία 
σε κατασκευή-επιθεώρηση βανών) για μόνιμη απα-
σχόληση σε Ελλάδα-Ιταλία. 
•Γνώση Ιταλικών.
Αποστολή βιογραφικών e-mail: info@moodyhellas.gr 
ή στο fax: 210 6009091 με κώδ.: VALIN.

Civil Foreman  
(CF 04/13)

Roles and Responsibilities: 
•Guides and assists technically the workers in 
concrete works (production of concrete blocks, 
Acropodes, etc.) 
•Defines and requests on daily basis equipment  
and materials necessary for the work 
•Keeps records of the work, time sheet etc. 
•Calls for inspection when parts of the work are 
ready as per the quality control plan 
•Guides and assists technically the workers 
 
Key Requirements: 
•Technical school graduate 
•Minimum 5 years experience 
•Fluency in English 
•Excellent leadership, communication and 
organizational skills 
•Able to guide his subordinates successfully 
 
Send your cv’s to the following link: http://
archirodonforms.applymycv.gr/mainsite/
careersApply.html

Μεγάλη γερμανική εταιρεία ζητεί:
Πολιτικούς Μηχανικούς

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε σιδηροδρομικά έργα. 
•Για διετή εργασιακή απασχόληση στην Αφρική  
και τα επόμενα χρόνια στη Γερμάνια. 
•Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή 
& προφορική).

Να αποστέλλουν βιογραφικά σε μορφή europass 
στην γερμανική ή αγγλική γλωσσά με φωτογρα-
φία και συννημένα έγγραφα που να πιστοποιούν 
σπουδές, μεταπτυχιακά και εργασιακή εμπειρία 
στην δ/νση e-mail: info@md-hellas.gr. Πληροφο-
ρίες: MD STUDIEN & VERMITTLUNG Ώρες γρα-
φείου 09:00-14:00 : 2810330009, Κα Βενιανάκη:  
6973348931, Κα Καλπακτσή: 6973326214.

Procurement / Tendering Engineer  
for the Procurement Department 

(PTE 05/13)
Principal Duties and Responsibilities: 
•Deal with technical commercial and contractual 
aspects of the tender. 
•Review tender documents 
•Use existing Procurement Knowledge to assist 
Tendering Department 
•Source for potential vendors and/or sub-contractors 
•Working with the Tendering Engineers to assist with 
prioritisation of quotations 
•To alert Tendering Team to any issues regarding 
commercial terms 
•Market and technology research 
•Liaise with Engineering and Tendering Departments 
for its technical evaluation of tenders 
•Valuation of items of procurement and  
sub-contracting 
•Conduct the commercial analysis and tender 
evaluation 
•Counteract the negotiation of terms and conditions 
of sub-contracts from vendors/sub-contractors 
 
Skills: 
•Ability to understand the difference between 
commercial and technical risk 
•Ability to ask requirements and negotiate mutual 
solutions 
•Excellent communication  skills 
 
Key Requirements: 
•The right candidate should have: 
•BSc in Civil or Mechanical Engineering. 
•At least 7 years construction experience in 
infrastructure projects 
•Excellent command of English language 
•Advanced computer skills and familiarity with 
design, time scheduling and other engineering 
software packages 
•Experience in the construction, engineering  
or environmental industry would be preferred 
•Energetic and dynamic personality 
 
Send your cv’s to the following link: http://
archirodonforms.applymycv.gr/mainsite/
careersApply.html

ΦΥΛΑΚΕΣ
“Afitis hotel” & “Renaissance Hanioti Resort” 
at Kassandra, Halkidiki members of Exclusive 
Hotels group are seeeking for season 2014 (April-
October):

Security
Qualifications: 
•Graduate of tourism 
•2 years previous experience in similar position  
in 4* or 5* group hotels 
•Fluency in English 
•Organization of work and dynamic character 
 
The Company Offers: 
•Accommodation and food 
•Attractive remuneration package 
•Opportunity to progress 
•Excellent working conditions in highly sophisticated 
surroundings
Attn: Human Resources Department of Exclusive 
Hotels. Must apply your CV with a recent photo to 
this e-mail: hr@exclusive-hotels.gr

ΟΔΗΓΟΙ
Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία 
του, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επι-
πέδου, δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοση-
μείωτη παράδοση.

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλο-
γες υπηρεσίες και προϊόντα και το 2014, ζητάμε συ-
νεργάτες για την παρακάτω θέση εργασίας:

Οδηγός
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση ξένων γλωσσών 
•Δίπλωμα οδήγησης Δ’ κατηγορίας 
•Χαρούμενη διάθεση και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Διάθεση για προσφορά 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα) 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά  
με πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν  
στο e-mail: hotelsaintjohn@gmail.com

“Μεταμόρφωση Ζωής! Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον!”

http://thetapetra.cineartfestival.eu

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 7511572, 2741 303012, 697 2080441

Διήμερο σεμινάριο στην Αθήνα, 15 & 16 Φεβρουαρίου 
με την Ελληνοαμερικανίδα Θάλεια Αλεξίου

(Ολιστική θεραπεύτρια, Μάστερ Ρέικι Διδασκαλία, Καθοδήγηση Ευ Ζήν) 

Υπερβατικοί Διαλογισμοί, απελευθέρωση της παρελθοντικής μνήμης και του 
φωτεινού μέλλοντος, αρμονικές σχέσεις, ένωση με τη δίδυμη ψυχή, διδασκαλία 
της τεχνικής Quantum – Βεβαίωση παρακολούθησης

Εγγραφές μέχρι 31 Ιανουαρίου: 119€ το άτομο!

Ένα μέρος του συνόλου των εσόδων είναι δωρεά για το πρόγραμμα 
ψηφιοποίησης των βιβλιοθηκών για τυφλούς στην Ελλάδα.
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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  
οf Exclusive Hotels 
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία 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.

Τo SIKYON COAST HOTEL & RESORT στο Ξυλό-
καστρο Κορινθίας, ζητεί για τη σεζόν 201:

Chef
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 3 έτη σε ξενοδοχεία 4* ή 5*  
ή σε πολυτελή εστιατόρια 
•Καλή γνώση μεσογειακής κουζίνας και gourmet 
 
Για αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@sikyoncoast.com ή στο fax: 27430 25432.

Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν Απρίλιος - 
Οκτώβριος 2014:

Food & Beverage  
Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που 
τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραίτη-
τες. Απαραίτητη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών 
μόνο στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@hotmail.com

Μάγειρες Β & Γ
Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρήγο-
ρα ανελισσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και την Κύ-
προ, ψάχνει για να προσλάβει Β & Γ Μάγειρες για το 
ξενοδοχείο Atlantica Club Aegean Blue, στη Ρόδο.
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί  
ως πλεονέκτημα 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 
Για όλες τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υποβλη-
θούν θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. 
 
Αποστολή βιογραφικών στην παρακάτω διεύ-
θυνση: manager_aegeanblue@atlanticahotels.com

Ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για το ξενοδοχείο Aquis Capo Di Corfu, 
στην Κέρκυρα υποψήφιους για τη θέση:

Ζαχαροπλάστη 
 (P/14)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 4 ετών, σε ανάλογη 
θέση εργασίας, κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα all inclusive 

•Πτυχίο μαγειρικής σχολής με ειδικότητα  
στη ζαχαροπλαστική 
•Γνώση προϋποθέσεων ΗΑCCP 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα εκπαίδευσης προσωπικού 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν  
το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα,  
αναγράφοντας τον κωδικό θέσης στις παρακάτω 
διευθύνσεις e-mail: capodicorfu@aquisresorts.com, 
fmarkesinis@aquisresorts.com

Ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για το ξενοδοχείο Aquis Capo Di Corfu, 
στην Κέρκυρα υποψήφιους για τη θέση:

Barman Supervisor  
(BSPV/14)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια 
θέση κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακές μονάδες  
all inclusive 
•Άριστη γνώση όλων των λειτουργιών του Bar 
•Ικανότητα αντίληψης προϋπολογισμών,  
παρακολούθησης υλικού και αποθεμάτων  
καθώς και παρακολούθηση εσόδων – εξόδων 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση και δεύτερης Ευρωπαϊκής  
γλώσσας (Γερμανικά ή Γαλλικά) 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν  
το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα,  
αναγράφοντας τον κωδικό θέσης στις παρακάτω 
διευθύνσεις e-mail: capodicorfu@aquisresorts.com, 
fmarkesinis@aquisresorts.com

Σερβιτόρος

Το ξενοδοχείο Petra, μέλος των ξενοδοχεί-
ων Small Luxury Hotels of the World, έχει ξεχωρί-
σει ως ο ιδανικός χώρος για πολυτελείς διακοπές 
στην Πάτμο, μαγεύοντας τους επισκέπτες που ανα-
ζητούν αυθεντική φιλοξενία, προσωπική φροντίδα και 
παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε επι-
σκεφθείτε τη σελίδα www.PetraHotel-Patmos.com. 
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας 
•Γνώση Αγγλικών σε επίπεδο Lower ή ανώτερο 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@petrahotel-patmos.com

Το Creta Maris Beach Resort ζητά:

 «B’ Μάγειρα»  
Κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης 

Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία σε ξενοδοχείο 4* ή 5*  
(τουλάχιστον 3 σεζόν ως B’ Μάγειρας) 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής τέχνης 
 
Απασχόληση: εποχική 

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού  
σημειώματος με συνημμένη φωτογραφία  
στο e-mail: Sofia.Tsioutra@cretamaris.gr

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία 
του, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επι-
πέδου, δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοση-
μείωτη παράδοση.

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλο-
γες υπηρεσίες και προϊόντα και το 2014, ζητάμε συ-
νεργάτες για την παρακάτω θέση εργασίας:

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

Το ξενοδοχείο SENTIDO Carda Beach 5* στην Καρ-
δάμαινα της Κω ζητά να προσλάβει:

Αρτοποιό
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 

•Πτυχίο σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5* all inclusive 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•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 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: hr.kos@mikripoli.gr

Barman
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής και σεμινάρια μπαρ. 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χρήσης Η/Υ 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
 
Επιπλέον προσόντα: 
•Γνώση εστιατορίων προγραμμάτων 
•Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη  
μία ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία,  
στο e-mail: Hr@hipcollection.gr

Ο τουριστικός όμιλος ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΕΠΕ που εδρεύει 
στην Ίο, αναζητεί για τη θερινή σεζόν 2014:

Α’ & Β’  
Μάγειρες

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο ιδιωτικής ή δημόσιας σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνια 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Ασφάλιση, διαμονή και διατροφή 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
p.liakop39@gmail.com

To ξενοδοχείο Άμμων Ζευς στην Καλλιθέα Χαλκιδικής 
ζητάει άτομα από τουριστικές σχολές για:

Πρακτική Άσκηση 
στα Τμήματα της Κουζίνας και του Σέρβις

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
leonidas@ammon-zeus.gr, fax: 23740 23232.  
Τηλέφωνο: 23740 22356.

Το ξενοδοχείο Doryssa Seaside Resort που βρίσκε-
ται στη Σάμο ζητάει να προσλάβει:

Captain  
Κεντρικού Εστιατορίου

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 4*- 5* all inclusive 
ξενοδοχείου της Ελλάδος. 
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση  
πελατών. 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης 
γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα με φωτογραφία. Απαραίτητες συστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: fbmanager@doryssa.gr

World famous chef, Nobu Matsuhisa, better known 
as ‘Nobu’, has for the last fifteen years become 
renowned around the world for his celebrity packed 
restaurants, which offer his unique ‘new style’ cuisine 
combining traditional Japanese cooking with South 
American influences. Following on the phenomenal 
success of the Nobu Restaurants worldwide, the 
celebrated Nobu team has been running successfully 
since 2008 the “Matsuhisa Athens” Restaurant.

If you have a passion for delivering exceptional 

service, uncompromising quality and a desire to 
succeed through excellence, then Matsuhisa Athens 
lodging food and beverage may have the perfect 
career path for you.

What we offer: 
•Training programs 
•Career progression and development in a superior 
environment 
•Great environment and genuine sense of teamwork 
•Variety of options for promotions and developmental 
opportunities 
•Opportunities for international experience 
 
Matsuhisa Athens is currently seeking for:

Sous Chef
Qualifications 
General requirements: 
•Related experience in similar position, in high 
standard hotels or restaurants. 
•Good to excellent (according to position) command 
of English language. 
•Willingness and collegial attitude. 
 
Additional & desirable qualifications / skills: 
•Degree in tourist studies. 
•Working experience in 5* hotels or high standard 
establishments in Europe or US. 
•Experience in a high volume and high pressure 
restaurant working environment

To apply for any of these positions and  
as part of our recruitment process, please send  
us your curriculum vitae with a recent photo  
to this e-mail: cbarta@belvederehotel.com  
or to fax: 210-8960989.

World famous chef, Nobu Matsuhisa, better known 
as ‘Nobu’, has for the last fifteen years become 
renowned around the world for his celebrity packed 
restaurants, which offer his unique ‘new style’ cuisine 
combining traditional Japanese cooking with South 
American influences. Following on the phenomenal 
success of the Nobu Restaurants worldwide, the 
celebrated Nobu team has been running successfully 
since 2008 the “Matsuhisa Athens” Restaurant.

If you have a passion for delivering exceptional 
service, uncompromising quality and a desire to 
succeed through excellence, then Matsuhisa Athens 
lodging food and beverage may have the perfect 
career path for you.

What we offer: 
•Training programs 
•Career progression and development in a superior 
environment 
•Great environment and genuine sense of teamwork 
•Variety of options for promotions and developmental 
opportunities 
•Opportunities for international experience 
 
Matsuhisa Athens is currently seeking for:

Chef de Partie
Qualifications 
General requirements: 
•Related experience in similar position, in high 
standard hotels or restaurants. 
•Good to excellent (according to position) command 
of English language. 
•Willingness and collegial attitude. 
 
Additional & desirable qualifications / skills: 
•Degree in tourist studies. 
•Working experience in 5* hotels or high standard 
establishments in Europe or US. 
•Experience in a high volume and high pressure 
restaurant working environment

To apply for any of these positions and as part of our 
recruitment process, please send us your curriculum 
vitae with a recent photo to this e-mail: vasilie.
papatheodorou@gmail.com or to fax: 210-8960989.

Ευκαιρία για επαγγελματική σταδιοδρομία στη 
Γερμανία, με δωρεάν μαθήματα γερμανικής γλώσ- 
σας, μεταφοράς και ικανοποιητικός μισθός. 
Ζητούνται άμεσα νέοι 18-35 ετών να εργαστούν ως 
Εκπαιδευόμενοι στο επάγγελμα: 

Εστίαση / Ξενοδοχείο

•Η εκπαίδευση διαρκεί 3 χρόνια με αμοιβή  
εκπαιδευόμενου.  
 
•Μετά τα 3 χρόνια μόνιμη εργασία με κανονικό μισθό.  
 
•Θα πραγματοποιηθούν 400 ώρες δωρεάν  
μαθήματα γερμανικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βι-
ογραφικό στο: kariera@md-hellas.gr. Πληροφορίες: 
2810 330009. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Τo SIKYON COAST HOTEL & RESORT στο Ξυλό-
καστρο Κορινθίας, ζητεί για την σεζόν 2014:

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 3 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
 
Για αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@sikyoncoast.com ή στο fax: 27430 25432.

Το ξενοδοχείο CAVO TAGOO 5* στην Μύκονο ζητά 
για τη σεζόν Μάιος - Οκτώβριος 2014:

Υπάλληλους Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή άλλης τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Δύο ξένες γλώσσες 
•Γνώση του protel 
•Όριο ηλικίας 30 ετών 
 
Αποστείλατε βιογραφικό και φωτογραφία στο e-mail: 
gm@cavotagoo.gr

Το ξενοδοχείο Vedema Resort, μέλος της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σα-
ντορίνη ζητά Προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2014:

Receptionist - Concierge  
(Κωδικός θέσης: FO)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
(κατά προτίμηση Fidelio) 
•Ικανότητες πωλήσεων και επίτευξης στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Οργανωτικότητα 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση και  
ικανοποίηση του πελάτη 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών  
(Ρώσικα, Γερμανικά, Γαλλικά ή Ισπανικά) 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα ανα-
γράφοντας τον κωδικό θέσης FO, στο e-mail: 
Mitchellgldmn@yahoo.com. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

H Hip Collection αναζητά προσωπικό για το ξενο-
δοχείο Aqua Blu Hotel στην Κω για τη σεζόν 2014:

Front Office and  
Reservations Manager

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τέσσερα χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο ανώτερης η ανωτάτης τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και μίας δεύτερης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμ-
μάτων 
•Γνώση διαχείρισης IDS και Webhotelier 
•Καλές ικανότητες reporting 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται: 
•8μήνη απασχόληση στην Κω 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία  
ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
Hr@hipcollection.gr

Μεγάλος Ταξιδιωτικός Οργανισμός στην Αθήνα 
ζητά εξειδικευμένα:

Στελέχη 

Για τις παρακάτω θέσεις: 
•Δημιουργία καταλόγου ατομικών & γαμήλιων ταξι-
διών εκτός Ευρώπης 
•Planning manager εξωτικών και μακρινών ταξιδιών. 
 
Απολαβές αναλόγως προσόντων.

Βιογραφικά που δεν θα πληρούν τις προϋποθέ-
σεις θα απορρίπτονται άμεσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv.registar@gmail.com

Καμαριέρα
Το ξενοδοχείο Petra, μέλος των ξενοδοχείων  
Small Luxury Hotels of the World, έχει ξεχωρίσει ως ο 

ιδανικός χώρος για πολυτελείς διακοπές στην Πάτμο, 
μαγεύοντας τους επισκέπτες που αναζητούν αυθεντι-
κή φιλοξενία, προσωπική φροντίδα και παροχή υπη-
ρεσιών υψηλών προδιαγραφών. 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε επι-
σκεφθείτε τη σελίδα www.PetraHotel-Patmos.com. 
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@petrahotel-patmos.com

Front Office  
- Reception

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προθυμία και θετική διάθεση 
•Άνεση στην επικοινωνία σε γραπτό και προφορικό 
λόγο 
•Ικανότητα να πείθει 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Εμφανίσιμος-η και ευγενικός-ή 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και πολύ καλή γνώση 
μίας δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητή 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Γνώση χειρισμού ξενοδοχειακού προγράμματος 
Ermis και on-line booking systems 
•Άριστη γνώση Microsoft (Word, Excel, Outlook…) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχείο 
τεσσάρων αστέρων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
manager@kyniskasuites.gr

H Hip Collection αναζητεί για το ξενοδοχείο 4 αστέ-
ρων Kalavryta Canyon στα Καλάβρυτα υποψήφι-
ους για την θέση:

Hotel Manager

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στη διοίκη-
ση επιχειρήσεων, ή στα οικονομικά ή ανώτερης  
σχολής με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα 
•3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη 
στον ξενοδοχειακό κλάδο σε boutique ξενοδοχεία 
•Γνώση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής ξενοδοχειακής 
αγοράς για κλασικούς tour operators 
•Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών 
•Γνώση καναλιών προώθησης (IDS,GDS,OTA’s, 
websites τρίτων, booking engines, internet tour  
operators) 
•Γνώσεις revenue management 
•Γνώσεις budgeting, forecasting and reporting 
•Γνώση χρήσης social media ως εργαλείο  
ενημέρωσης, προώθησης και πωλήσεων 
•Ικανότητες δημιουργίας δυναμικών πακέτων σε συ-
νεργασία με Flash sales companies του εξωτερικού 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πείρα 
σε ξενοδοχειακά προγράμματα 
•Γνώσεις F&B management and costing 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών σε συνδυασμό  
με bonus 
•12 μήνη απασχόληση στα Καλάβρυτα 
•Διαμονή στα Καλάβρυτα

Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία ευκρινής 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@hipcollection.gr. 
Τηλ Επικοινωνίας: 6944 641994.

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Βοηθό  
Προϊσταμένης  

Ορόφων και Πλυντηρίων
Προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ζητούμενη θέση σε 
ξενοδοχεία 4* και 5* άνω των 300 δωματίων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Η γνώση μιας επιπλέ-
ον ξένης γλώσσας (Γερμανικά ή Ρωσικά) θα θεωρη-
θεί επιπρόσθετο προσόν 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, ομαδικότητα 
•Θέληση για προσφορά ποιοτικής εργασίας και 
μάθηση

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

Sunset Oia Sailing

Stewardess
Επιχείρηση με έδρα στη Σαντορίνη που δραστηρι-
οποιείται στις θαλάσσιες εκδρομές αναψυχής ζητεί 
για τη σεζόν 2014 νέο για τη θέση του Καμαροτίνα / 
Stewardess για ταχύπλοο και catamaran.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε σκάφος αναψυχής απαραίτητη 
•Άριστη γνώση αγγλικών και επιθυμητή η γνώση 
μίας δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Επικοινωνιακή 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 

Παρέχεται: 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή εφόσον δεν διατίθεται 
•Αμοιβή ανάλογη των προσόντων 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@canaves.com. 
Website: www.sailing-santorini.com

Sunset Oia Sailing
Skipper

Επιχείρηση με έδρα στη Σαντορίνη που δραστηριο-
ποιείται στις θαλάσσιες εκδρομές αναψυχής ζητεί για 
τη σεζόν 2014 νέο για τη θέση του Skipper σε ταχύ-
πλοο 35 ft.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε σκάφος αναψυχής απαραίτητη 
•Δίπλωμα ταχυπλόου 
•Άριστη γνώση αγγλικών και επιθυμητή η γνώση 
μίας δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Επικοινωνιακός 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
 
Παρέχεται: 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή εφόσον δεν διατίθεται 
•Αμοιβή ανάλογη των προσόντων 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@canaves.com. 
Website: www.sailing-santorini.com

Το ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi, επιθυμεί να 
προσλάβει για εποχική πλήρη απασχόληση:

Hostess

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχεία  
5 αστέρων ή εστιατόρια 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητά Ρώσικα 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kdardanos@grandresort.gr

San Giorgio is a proud member of Design Hotel ™ 
in Mykonos.

San Giorgio’s management is seeking for associates 
who are willing to learn and develop a successful 
career in hospitality industry.

Night Receptionist -  
Night Audit Controller

Position Requirements: 
•Tourism or hospitality degree 
•Minimum experience of 2 years in 5 star hotels in 
similar position 
•Advanced use of English language, both oral and 
written 
•Computer literacy (Windows Word, Excel) 
•Previous experience with PMS systems, Protel 
preferred 
•Knowledge of extra language will be considered an 
asset (German, Italian, French or Russian) 
•Strong communication and interpersonal skills 
•Teamwork spirit 
•Professional appearance and behavior 
•Positive make it happen attitude 
•Up to 35 years old 
 
San Giorgio Hotel offers: 
•Accommodation 
•Excellent opportunities for career progression 
•Professional working environment 
•Competitive salary

Recommendations and recent photo required. 
Send your cv’s to the following e-mail:  
jobs@sangiorgio-mykonos.com

Το ξενοδοχείο SENTIDO Mikri Poli Crete 5* ζητά να 
προσλάβει:

Guest Relation Manager  
(Holiday Concierge)

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, Γερμανικών και Η/Υ 
•Γνώση της Ρωσικής ή Γαλλικής θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν. 
•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 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, άριστο  
περιβάλλον εργασίας 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό  
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  

dimitris.papassarandis@mikripoli.gr
Ο τουριστικός όμιλος ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΕΠΕ που εδρεύει 
στην Ίο, αναζητεί για τη θερινή σεζόν 2014:

Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε ξενοδοχεία 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη με ομαδικό πνεύμα εργασίας   
 
Η εταιρεία μας προσφέρει 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Ασφάλιση διαμονή και διατροφή 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
p.liakop39@gmail.com

Receptionist -  
Υπάλληλος Υποδοχής

Απαραίτητα Προσόντα 
•Απόφοιτη τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Γνώση ξενοδοχειακού ERP Fidelio 
•Γνώση Ρωσικής γλώσσας

Θα απαντηθούν αυστηρά βιογραφικά, τα οποία  
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις  
και συνοδεύονται από φωτογραφία. Βιογραφικά  
στο e-mail: info@poseidonhotel.com.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό Συ-
γκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει 
για εποχική απασχόληση με έδρα στο Πόρτο 
Καρράς για τα κέντρα Θαλασσοθεραπείας – Spa:

Μασέρ - Θεραπευτές  
(Code: ΤΗΜ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο κέντρο, 
City spa ή πολυδύναμο κέντρο ομορφιάς,  
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
•Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα  
υγιεινής και ασφάλειας 
•Πολύ καλή γνώση του μηχανολογικού και άλλου 
εξοπλισμού των κέντρων θαλασσοθεραπείας. 
•Απαραίτητη γνώση Ρώσικων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
τους αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμή-
ματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail 
στο: hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρη-
θούν εμπιστευτικά.

ΜΟΔΑ
Showroom Models 

(κωδ. θέσης: Show/Mod)
Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» αναζητά 
μοντέλα ημιεπαγγελματίες για δειγματισμούς επώ-
νυμων σειρών ρούχων και αξεσουάρ για full-time & 
part-time απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευπαρουσίαστη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Άριστη γνώση τάσεων μόδας 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Άνεση μπροστά στον φωτογραφικό φακό

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν το βιογραφι-
κό τους συνοδευόμενο από φωτογραφίες στο e-mail: 
hr@rakas.gr. Υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου δυνα-
μικού. Website: www.rakas.gr

Πατρονίστ 
(κωδ. 365)

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» ζητά Πα- 
τρονίστ για άμεση πρόσληψη.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απαραίτητη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση σχεδιασμού ενδυμάτων 
•Άριστη γνώση Gerber 
•Άριστη γνώση των τάσεων της μόδας υψηλής  
ραπτικής 
•Ταχύτητα στην διεκπεραίωση με προσοχή στην 
λεπτομέρεια 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@rakas.gr. 
Υπ’ όψιν υπευθύνου ανθρώπινου δυναμικού.



Skywalker Free Press: 
• 25.000 φύλλα

• Δεκαέξι σελίδες με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό

• Διανομή κάθε Τρίτη σε σταθμούς Μετρό και ΗΣΑΠ

•  Πάνω από 100 σημεία παραλαβής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,  

Τρίπολη, Λιβαδειά, Ιτέα που συνεχώς θα αυξάνονται.

 1 χρόνος Skywalker Free Press!

Εργασία στην Ελλάδα

1 χρόνο το δουλεύουμε. Σήμερα το γιορτάζουμε!


