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

σελ. 6
Οικονομικά Στελέχη, 
Μηχανοργάνωση,
Μηχανογράφηση, 
Προγραμματιστές

σελ. 10
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι  

σελ. 12
Στελέχη Πωλήσεων,  
Ιατροί, Νοσηλευτές 

σελ. 14-15
Εκπαίδευση, Τεχνίτες, 
Μηχανικοί, Οδηγοί, 
Αποθηκάριοι, Εστίαση, 
Αισθητικοί

θέσεις εργασίας

96 θέσεις εργασίας  
στον κλάδο του Τουρισμού 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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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
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο 
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο 
• Άλιμος, Δημαρχείο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο 
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο 
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• 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
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου  

Κοινωνικής Μέριμνας
•  Άγιος Παντελεήμονας, Στρατός Σωτηρίας
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου 
 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:

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 κατά-
στημα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Πωλητές/τριες και Ταμίες

Ο πελάτης μας, Ελληνική εταιρία τροφίμων, με τζίρο άνω των €40εκ. και ηγετική θέση στον κλάδο της, εντός 
και εκτός συνόρων, ενδιαφέρεται, στα πλαίσια της ανάπτυξής της, να προσλάβει ένα φιλόδοξο και δυναμικό 
στέλεχος για τη θέση του Marketing Manager.
Αποστολή του Marketing Manager είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της στρατηγικής Marketing της εταιρείας 
με σκοπό την επίτευξη των εταιρικών στόχων με την ενδυνάμωση της παρουσίας της εταιρείας στην αγορά και 
την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και προϊόντων μέσω σύγχρονων πρακτικών Marketing.
Η θέση: Αναφερόμενος στον Marketing Director ο ιδανικός υποψήφιος αναμένεται να ασχοληθεί με τα παρακάτω: 
 
Κύρια Καθήκοντα: 
•Σχεδιάζει, προτείνει και εφαρμόζει τη στρατηγική marketingτων προϊόντων, συντονίζοντας όλες τις ενέργειες 
Marketing και δουλεύοντας στενά με τις διαφημιστικές εταιρείες για την ανάπτυξη προγραμμάτων επικοινωνί-
ας και προώθησης των προϊόντων 
•Αναλύει και αξιολογεί το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία συγκεντρώνο-
ντας πληροφορίες μέσω ερευνών της αγοράς, ώστε να αξιοποιεί στο έπακρο όλες τις ευκαιρίες που παρου-
σιάζονται για ανάπτυξη νέων κατηγοριών, στρατηγικών συνεργασιών και διείσδυση σε νέες αγορές 
•Συμμετέχει στην προετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού των τμημάτων πωλήσεων και marketing με 
ευθύνη την επίτευξη των εταιρικών στόχων μέσω της εφαρμογής του πλάνου marketing και επικοινωνίας με 
τη χρήση και νέων καναλιών επικοινωνίας όπως τα social media 
•Σχεδιάζει την εταιρική εικόνα καθώς και την εικόνα και την τοποθέτηση των προϊόντων στην αγορά 
•Είναι υπεύθυνος/η για το trade marketing (ανάλυση δεδομένων αγοράς, συνεργασία με τους key account 
managers, διαχείριση των προωθήσεων εντός των καταστημάτων κα) 
Ο υποψήφιος  
Ο ιδανικός υποψήφιος αναμένεται να διαθέτει: 
•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής και σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος  
•10ετής εμπειρία στο χώρο του marketing 
•Μεγάλη εμπειρία στον τομέα του τροφίμου 
•Επιθυμητή η γνώση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης (digital marketing) 
•Γνώση Αγγλικών.  
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
•Στρατηγικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Επιχειρηματικότητα, ενεργητική και ενθουσιώδης συμπεριφορά, ανάληψη πρωτοβουλιών 
•Δημιουργικότητα σε συνδυασμό με Καινοτόμες Ιδέες
Η εταιρεία προσφέρει: Η εταιρία προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και εξαιρετικές προο-
πτικές εξέλιξης σε έναν δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο οργανισμό. 

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα (αναφέροντας τον κωδικό MM/02.14) στο τμήμα 
εξεύρεσης και επιλογής στελεχών στο e-mail: mycv@deloitte.gr. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα 
εμπιστευτικές και θα απαντηθούν.

Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη 
εξυπηρέτηση του πελάτη; Διακρίνεστε για το πά-
θος σας στον τομέα της τεχνολογίας;

Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια 
στην εξυπηρέτηση των πελατών;
Αν ναι και: 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία και σας αρέ-
σει να βοηθάτε τους πελάτες με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων πωλή-
σεων 
•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 Η/Υ 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι 
άνδρες) 
•Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή πτυ-
χίου 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 Αθή-
να. Σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα και απα-
σχολεί πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από το 
Σεπτέμβριο του 2004, κάτοχος της πλειονότητας 
του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο όμι-
λος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη της 
‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια την έχει κατα-
στήσει κυρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονι-
κών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογρα-
φικού 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 πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, 
με περισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλε-
κτρονικά καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχο-
λεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, 
περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πελάτες πραγ-
ματοποιούν 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 Χρωστική Α.Ε., με έδρα το Κορωπί και με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και εμπορία χημικών 
προϊόντων για τη βιομηχανία πλαστικών και εκτυπώσεων, η οποία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποι-
ότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα OHSAS 18001 και ΕΛΟΤ 1801 και σύστημα περι-
βαλλοντικής διαχείρισης επαληθευμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού EMAS, 
ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Προϊστάμενο Παράγωγης και Συντήρησης  
(REF: P-11-14-03)

Η θέση αναφέρεται στο γενικό διευθυντή. 
 
Βασικά καθήκοντα: 
•Η οργάνωση και διοίκηση των τμημάτων  
παραγωγής και συντήρησης, σύμφωνα με  
τον κανονισμό εργασίας και τις διαδικασίες &  
οδηγίες των συστημάτων διαχείρισης της εταιρίας. 
•Η αναθεώρηση και η συμπλήρωση των συστημά-
των διαχείρισης στα πεδία ευθύνης του. 
•Ο έλεγχος της παραγωγής. Η επίβλεψη  
της τήρησης των οδηγιών παραγωγής και  
των οδηγιών ασφαλούς εργασίας και προστασίας 
του περιβάλλοντος από τους εργαζόμενους  
στα τμήματα παραγωγής. 
•Η μελέτη και η οργάνωση των θέσεων εργασίας 
στα τμήματα παραγωγής και συντήρησης. 
•Η εκπαίδευση και η αξιολόγηση του προσωπικού 
των τμημάτων ευθύνης του. 
•Η οργάνωση και επίβλεψη της διαχείρισης  
των υλικών και εργαλείων στους χώρους  
παραγωγής και συντήρησης. 
•Ο προγραμματισμός και η επίβλεψη  
της συντήρησης του εξοπλισμού και  
των εγκαταστάσεων. 
•Η εκπόνηση και η επίβλεψη της εκτέλεσης  
μελετών για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού  
ή / και βελτιώσεις του υφιστάμενου. 
•Η υπευθυνότητα απέναντι στις αρχές, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, σχετικά με τη μελέτη, 

εγκατάσταση και συντήρηση  
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
•Είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση  
των συστημάτων διαχείρισης υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία και  
•Περιβαλλοντικής διαχείρισης 
•Είναι ο τεχνικός ασφαλείας της εταιρίας. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. μηχανολόγου ή χημικού μηχανικού, 
μέλος Τ.Ε.Ε., επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε διοικητική θέση σε 
βιομηχανία, κατά προτίμηση χημικών ή πλαστικών 
•Εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης: ποιότητας 
ISO 9001:2009, υγείας και ασφάλειας στην εργα-
σία OHSAS 18001 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 1801, περιβάλλο-
ντος EMAS ή ISO EN 14001. 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα διοίκησης, οργάνωσης 
και επικοινωνίας. 
•Κατά προτίμηση κάτοικος ανατολικής Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στεί-
λουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας 
απαραιτήτως τον κωδικό της θέσης στο e-mail: 
personnel@chrostiki.gr. Για περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με την εταιρία μας επικοινωνήστε 
τηλεφωνικά στον αριθμό 210 6624692 ή επισκε-
φθείτε το site μας: www.chrostiki.gr

Logistics and Distribution Manager
Purpose of the position: The logistics and distribution manager is responsible for organizing the storage and 
distributing the goods.

Scope: The logistics and distribution manager responsibilities include making sure that the right products are 
delivered to the right location on time and at a good cost.

Responsible to: General manager and CEO.

Duties / areas of responsibility: 
•Monitoring the quality, quantity, cost and efficiency of the movement and storage of goods 
•Coordinating and controlling the order cycle and associated information systems 
•Organizing the transportation, including planning vehicle routes and delivery time; Effectively planning and 
managing stock control, warehousing and customs clearance of goods 
•Analyzing data to monitor performance and plan improvements and demand 
•Allocating and managing staff resources according to changing needs 
•Liaising and negotiating with customers and suppliers 
•Developing business by gaining new contracts, analyzing logistical problems and producing new solutions 
•Possessing a deep understanding and knowledge of legislation, costs and environmental pressures 
•Working on new supply strategies  
Education / skills: 
•Bachelor’s degree in supply chain management, logistics/distribution management, business 
administration, or related field is required; Master’s degree will be considered an asset. 
•Minimum of 5 years experience in logistics and distribution management. 
•Must have previous logistics and distribution channel experience and success and demonstrated 
knowledge of supply chain management techniques. 
•A deep knowledge of Incoterms 2010 is required. 
•Ability to solve problems under stress at short notice. 
•Proficiency in system software skills is a must, including Microsoft Office suite. 
•Driver’s license.
Competencies: 
•Highly effective leader with the ability to manage supply chain process. 
•Excellent people skills, including the ability to accomplish goals. 
•Excellent verbal and written communication skills in English language. 
•Strong analytical, planning and organizational skills. 
•Excellent problem solving skills, analytical capabilities and collaboration skills. 
•Must have attention to detail and a commitment to quality. 
•Results driven, highly self-confident and honest.  
Location: Athens, Greece.  
Send your cv’s to the following e-mail: cv@recom.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 for its headquarters in Athens:

Seasonal Coordinator - Reservations, Athens
Main duties: 
•Coordinate hotel reservations 
•Deal and assist with hotel overbookings and 
requests 
•Co-operate with tour operators representatives 
and hoteliers 
•Issue vouchers for specific services 
 
What we look for: 
•Post High school degree in tourism 
•Work experience in a similar position 
•Knowledge of the industry and the product 
•Fluency in English & French or German,  
both oral & written 

•Excellent MS Office knowledge 
•Team oriented, autonomous, creative 
•Strong customer orientation & ability to provide 
solutions 
 
Company offers: A temporary position within a 
dynamic and fast paced work environment with 
career opportunities.

All applications will de treated in strict 
confidentiality. Does this sound like your world?  
If yes, please send your CV to the following 
e-mail: ekouroup@tui.gr

Η NeuroPublic είναι εταιρία παροχής συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής, με έδρα στον Πειραιά 
και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρή παρουσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας και της συνεχούς πρωτοπορίας μας στην εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών στην παραγωγή ανταγωνιστικών και καινοτόμων λύσεων επιθυμούμε να προσλάβουμε:

Επικεφαλή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  
(Κωδ. Θέσης: HRD)

Ζητείται επικεφαλής ανάπτυξης ανθρώπινου δυνα-
μικού (Head of HRD) για να δημιουργήσει και να 
διευθύνει το αντίστοιχο τμήμα. Το τμήμα θα παρα-
κολουθεί και θα αξιολογεί το ανθρώπινο δυναμικό, 
θα εκπονεί και θα οργανώνει προγράμματα ανά-
πτυξης ανθρώπινου δυναμικού και θα αξιολογεί 
τους υποψηφίους για πρόσληψη.

Ο υποψήφιος απαιτείται να έχει βασικό πτυχίο ή 
μεταπτυχιακό στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυνα-
μικού καθώς και τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία 
σε θέση επικεφαλή ή συμβούλου HRD σε μεσαία 
ή μεγάλη επιχείρηση. Πρόσθετες επιθυμητές (όχι 
απαραίτητες) γνώσεις και δεξιότητες είναι η διοί-
κηση επιχειρήσεων, ψυχολογία, διοίκηση ομάδων 

τεχνολογικής κατεύθυνσης, παιδαγωγικά.

Παρακαλείται ο υποψήφιος να συνυποβάλλει μαζί 
με το βιογραφικό του σημείωμα, ξεχωριστό κείμενο 
μεγέθους το πολύ μισής σελίδας στο οποίο να τεκμη-
ριώνει ένα προς ένα πως καλύπτει τα προσόντα και 
δεξιότητες που απαιτούνται. Στο κείμενο μπορεί να 
βάλει αναφορές που να δείχνουν σημεία που περιέ-
χονται στο βιογραφικό του σημείωμα. Αποστολή στο 
παρακάτω e-mail με αντίστοιχη αναφορά του κωδι-
κού θέσης στο θέμα. E-mail: cvnp@neuropublic.gr. 

Διεύθυνση: NeuroPublic A.E., Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών, Αιτωλικού & Σφακτηρίας 11, 185 45 
Πειραιάς. Τηλ.: 210 4101010 – Fax: 210 4101013.
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπάλληλος Γραφείου

Από εταιρία στην Αθήνα. 
 
•Πλήρης και μόνιμη απασχόληση. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: pvschools@ath.forthnet.gr. 
Τηλ: 210 2280270, (09:00-21:00).

Το ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ ζητά για εργασία στην Αθή-
να Συντονιστή/στρια Προγραμμάτων Κατάρτισης, 
πτυχιούχο ΑΕΙ.

Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ και τριετής 
προϋπηρεσία σε ανάλογη εργασία. Θα εκτιμηθεί 
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας και η προηγούμενη εμπειρία σε 
ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση συλλόγων και επι-
χειρήσεων (ΛΑΕΚ 0,45).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
athena@dimitra.gr με την ένδειξη  
«Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΔ ΑΘ02014».

Υπεύθυνος  
Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Κρατήσεων 

Απασχόληση Πλήρης
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής ή ανωτέρας σχολής 
πληροφορικής. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής (προφορική και γραπτή). 
Επιθυμητή η γνώση άλλων γλωσσών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Σημαντική εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
4* και 5* 
•Επαρκείς γνώσεις σε GDS, IDSs, Social Media 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό  
περιβάλλον 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν τα βιο-
γραφικά τους με μία πρόσφατη φωτογραφία που 
επισυνάπτεται στην ακόλουθη διεύθυνση ή e-mail: 
hr.santorini@hotmail.gr

Ο πελάτης μας είναι επώνυμο ασφαλιστικό γραφείο. 
Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης του γραφείου, 
αναζητείται κατάλληλος/η υποψήφιος/α για να καλύ-
ψει άμεσα, την παρακάτω έμμισθη θέση με έδρα στα 
νότια προάστια Αττικής:

Back Office  
Administrator 
(κωδ. ASF-14)

Το έργο: Γραμματειακή υποστήριξη, επικοινωνία με 
πελάτες, παρακολούθηση λογαριασμών και μηνιαίων 
ασφαλίστρων, ετοιμασία και υποβολή προσφορών.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων  
ή χρηματοοικονομικών 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους  
με ασφαλιστήρια προγράμματα και υπηρεσίες 
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής  
επικοινωνίας και υποστήριξης πελατών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (word, Excel) και ικανότητα 
αξιοποίησης τεχνολογίας πληροφορικής 
•Ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων 
•Ικανότητα αυτοοργάνωσης, αυτοδιαχείρησης και ευ-
ελιξίας στην αντιμετώπιση κι επίλυση προβλημάτων 
•Άτομο ευγενικό, εργατικό, έντιμο, αποτελεσματικό, 
με υπομονή, επιμονή και πρωτοβουλίες 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), 
αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο careers@
peopleatwork-hellas.gr ή στο fax 2310-517.494 Όλες 
οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμε-
τωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
H S.E.S. Domisi A.E. ζητεί: άτομο για πλήρη απα-
σχόληση για τη:

Διοικητική - Γραμματειακή  
Υποστήριξη 

Της εταιρείας με τα εξής προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και H/Y 
•Υπευθυνότητα, επαγγελματισμό, οργανωτικές  
και επικοινωνιακές ικανότητες

Η αποστολή βιογραφικών γίνεται αποκλειστικά 
μέσω της ιστοσελίδας μας: [www.sesdomisi.com] 
(Επικοινωνία - Ευκαιρίες Καριέρας).

Randstad Hellas, is seeking to employ a Legal 
Typist (working hours: 12:00-20:00) on behalf of its 
client. 

Responsibilities 
As a Legal Typist (12:00-20:00), you will be 
responsible for: 
•Typing legal documents 
•Translating documents 
•Handling confidential and sensitive issues 
•Administrative duties as they arise 
 
Requirements 
The ideal candidate should have the following 
profile: 
•English native speaker or equivalent and very good 
command of Greek (both verbal and written) 
•Blind typing of at least 60 WPM 
•Excellent PC skills & computer literacy  
(Ms Office 2010) 
•2-5 years previous experience as a typist 
•Flexibility with overtimes 
•Able to work under pressure

Randstad is one of the leading HR services company 
in the world with a presence in the Greek market for 
over fourteen years. Our international experience 
combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services.

Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter, website: www.
randstad.gr. Send your cv’s to the following e-mail: http://
www.randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=3271

Μεγάλος εκπαιδευτικός όμιλος. Στα πλαίσια της 
συνεχούς ανάπτυξης του ζητά να προσλάβει στην 
Αθήνα:

Γραμματέα  
Διοικητικής Υποστήριξης 

Ο (-η) υποψήφιος (-α) που θα επιλεγεί θα αναλάβει 
την γραμματειακή υποστήριξη του εκπαιδευτηρίου και 
την εξυπηρέτηση των σπουδαστών και καθηγητών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 3 έτη τουλάχιστον 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδική εργασία 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστική αμοιβή αναλόγως προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστες εργασιακές συνθήκες 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cvathens@yahoo.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στέλεχος Εξαγωγών  

με άριστα Ρωσικά (SSG03) 
για απασχόληση σε project 

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:
•άριστη γνώση Ρωσικών 
•άριστη γνώση χειρισμού Internet Explorer 
•αντίληψη, ευελιξία και ταχύτητα

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η έρευνα 
αγοράς μέσω του διαδικτύου και η επικοινωνία με φο-
ρείς / οργανώσεις στη Ρωσία.

Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστεί-
λατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: 
Θεσσαλονίκη: Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 - Fax: 2310 
– 271025, Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια - Fax: 
210 -7470380, e-mail: skywalker@createandact.gr. 
Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη 
εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

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 Σύμβουλοι 
Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Ανάπτυξης Α.Ε.: 
Μαιάνδρου 19 115 28, fax: 210 7250800, e-mail: 
info@noisisdev.gr. Υπόψη: κ. Αντώνη Καπλάνη.

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει 
για εποχιακή 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 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.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε επιθυμεί να 
προσλάβει άμεσα για τα γραφεία της στη Θεσσαλο-
νίκη ή την Αθήνα:

Διευθυντή  
Έργων Δημόσιου Τομέα 

και Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι και μεταπτυχιακός τίτλος  
(κατά προτίμηση πολυτεχνικής ή οικονομικής  
κατεύθυνσης) 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών 
στην υλοποίηση και διαχείριση έργων δημοσίου 
τομέα και της Ευρωπαϊκής επιτροπής, την υποβολή 
προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς  
(τουλάχιστον τρία χρόνια σε tenders  
της Ευρωπαϊκής επιτροπής) 
•Εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης  
(ex ante, ex post, impact assessment) 
•Εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό 
•Εμπειρία σε προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
•Επιθυμητή γνώση στον τομέα science, technology 
and innovation policy. 
•Ικανότητα και εμπειρία στη συγγραφή μελετών. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικό και γραπτό 
λόγο) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)

Εάν σας ενδιαφέρει να συνεχίσετε την επαγγελματική 
σας καριέρα σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περι-
βάλλον, αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail:  
hr@atlantisresearch.gr με κωδικό PK01.

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

Hotel Manager
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής με κατεύθυνση  
στη διοίκηση 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 συνεργασία 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@tresorhotels.com. Τηλ επικοινωνίας: 6944 641994.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Accounting Assistant

Scope: Supports accounting operations by making 
day-to-day accounting entries, reconciling statements, 
maintaining accounting database, running software 
programs.

Responsible to: accounting manager and financial 
Analyst. 

Duties /areas of responsibility: 
•Issuance of commercial invoices, delivery notes, 
packing lists, credit notes and other accounting 
documents. 
•Day-to-day bookkeeping. 
•Preparation of payments in Euro and in foreign 
currencies. 
•Preparation of Bank Reconciliation. 
•Reconciling finance accounts. 
•Credit Control, including accounts receivable  
follow up. 
•Managing petty cash, credit and debit cards 
transactions. 
•Handling and writing cheques. 
•Assisting in weekly/monthly financial reporting. 
•Checking, monitoring all the expenses concerning 
customs clearance of goods. 
•Checking and processing vendor and supplier 
invoices, expense forms and payment requests  
in a timely manner. 
•Tracking all contracts and deposits. 
•Assisting in declarations and Tax & VAT duties. 
 
Education / skills: 
•BSc degree in accounting or finance.  
Postgraduate degree will be considered an asset. 
•Excellent PC Skills (Ms Office). 
•Good knowledge of Entersoft and Kefalio. 
 
Competencie: 
•High degree of confidentiality, integrity, 
accountability and critical thinking. 
•Strong attention to details, with time management 
and organizational skills. 
•Strong planning, analytical capabilities and 
reporting skills. 
•Excellent verbal and written communication skills  
in English and Greek languages. 
 
Experience: Minimum of 3 years experience  
in accounting & finance. 
 
Location: Agios Dimitrios, Athens. 
 
Send your cv’s to the following e-mail: cv@recom.gr

Η AGROLOGY ABEE που δραστηριοποιείται πετυ-
χημένα εδώ και 30 χρόνια στον κλάδο των γεωργικών 
εφοδίων, αναζητά:

Βοηθό Λογιστή 
Με έδρα την Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει το δυ-
ναμικό της.
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση ιταλικών και αγγλικών 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, δυναμισμός 
•Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί 
θετικά 
 
Η αποστολή βιογραφικών να γίνεται στο e-mail: 
info@agrology.eu

Η εταιρία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ», ζητά:

Βοηθό Λογιστή

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση τη λογιστική 
•5ετή προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο  
παραγωγικής εταιρείας με βιβλία Γ’ κατηγορίας 
•Πολύ καλή γνώση Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Β.Σ., ΦΠΑ 
•Πολύ καλή γνώση Ms Office & Entersoft ERP 
•Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει μεταφορικό 
μέσο (κατά προτίμηση μηχανή) 
 
Θα προτιμηθούν κάτοικοι Ασπροπύργου και τριγύρω 
περιοχών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@gefsinus.gr

Νέος έως 35 ετών 
 για το Λογιστήριο 

Εμπορικής Α.Ε. με έδρα τη Λάρισα, για πλήρη 
απασχόληση. 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής - λογιστικής  
κατεύθυνσης 
•Καλή γνώση Η/Υ - MS Office 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση ΕΓΛΣ – ΚΦΑΣ 
•Γνώση εργατικού δικαίου και σχετικών  
διαδικασιών 
•Απαραίτητη η τριετής προϋπηρεσία  
σε μηχανογραφημένο λογιστήριο με βιβλία  
Γ’ κατηγορίας. 
•Ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης καλών  
σχέσεων με πελάτες-προμηθευτές-συναδέλφους 
•Εργατικότητα 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και οργάνωσης 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sotsof41@gmail.com

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

Development and support of software solutions for the wider financial and construction sectors design, 
implementation and support of complex business intelligence and MIS systems provision of a wide 
range of IT infrastructures related services provision of custom software development services.

Project Testing Engineer 
(PTE-SK-1402)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET) του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης των Έργων «SMart green 
Innovative urban Logistics for Energy efficient mediterranean cities - SMILE» και «Promotion 
of Port Communities SMEs role in Energy Efficiency and Green Τechnologies for Berthing 
Operations – GREENBERTH» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσό-
ντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη, 
ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου στην Αθήνα:

Κωδικός Θέσης: 12/2014

Ειδικός Πληροφορικής / ΠρογραμματιστήςJob Description: The successful candidate will join a team of highly qualified professionals in the 
Application Consulting Services Department and will be responsible for:

•Participating in all aspects of project testing lifecycle: scoping, planning and test case creation including 
feature, regression, and integration / end-to-end test execution 
•Preparing and reviewing test plans / test case documentations 
•Analyzing, reporting and communicating test results on all assigned projects 
•Communicating testing progress and escalating issues in a timely fashion 
•Working with management to create mitigation and contingency plans 
•Working directly with the development team in establishing project acceptance and performance 
criteria for Go Live 
•Producing and maintaining training materials and presentations 
•Ensuring that project requirements are met. 
•Participation on UAT period remote or on site as consultant

Qualifications: 
•University degree in engineering or a relevant field of study 
•A minimum of 2 years of experience as a test or reliability engineer 
•Demonstrated experience in developing and executing test procedures 
•Detailed working knowledge of test methodologies (V-model, Agile) 
•Rapid self-starting capability and experience in team working 
•Proactive attitude, communicative and customer-oriented 
•Ability to prioritize and manage multiple tasks, define problems, and develop means or methods  
to resolve them 
•A firm command of both the Greek and English language and excellent oral and written communication 
skills; and 
•Work experience in HP quality center.

Desired Qualifications: 
•Work experience in banking sector

If you are willing to become part of our team of professionals and make a difference, please send  
a detailed CV to this e-mail: jobs@qualco.gr including the job code in the subject line.

Αντικείμενο: 
•Ανάπτυξη εφαρμογών για την ανάλυση  
συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών 
•Συμμετοχή στη διαδικασία σχεδιασμού,  
εφαρμογής και ανάλυσης πιλοτικών δράσεων  
για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
των εμπορευματικών μεταφορών. 
•Ανάπτυξη ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης  
για την οργάνωση των σχετικών πληροφοριών. 
•Διαχείριση διαδικτυακού εργαλείου  
για την επικοινωνία και συνεργασία των εταίρων 
και άλλων εμπλεκόμενων φορέων. 
 
Διάρκεια: 9 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης  
έως το τέλος των έργων 
 
Αριθμός Θέσεων: 1 
 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα  
πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής ημεδαπής ή αντίστοιχο 
αναγνωρισμένο δίπλωμα αλλοδαπής, με τρία 
τουλάχιστον έτη από την κτήση του. 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη  
λογισμικού καθώς και διαδικτυακών εφαρμογών. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα προσόντα σε αντικειμενο-

στραφείς γλώσσες προγραμματισμού (όπως .NET, 
C#, Java, C++) και γλώσσες προγραμματισμού 
ιστοσελίδων (όπως HTML, Javascript, XML) κα-
θώς και η κτήση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
σε συναφές αντικείμενο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει  
να υποβληθούν: 
•Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης  
και η ειδικότητα) 
•Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 
•Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση  
του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση 
γνώμης για την καταλληλότητά του

Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέ-
ντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται 
επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό τους έως 17/03/2014 στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: 
aspiridaki@certh.gr ή στη Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/
ΙΜΕΤ στην κατωτέρω διεύθυνση Ι.ΜΕΤ., Αιγιαλείας 
52, 3ος όροφος, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, τηλ. +30 
211 1069 599.

Η ημερομηνία λήξης παραλαβής αιτήσεων και 
δικαιολογητικών είναι η 17/03/2014.

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

Πωλητές που να ομιλούν την Κυπριακή διάλεκτο
Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση της κυπριακής διαλέκτου 
•Απόφοιτοι λυκείου (πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ θα 
εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν 
για προοπτικές εξέλιξης) 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και πλήρης ασφά-
λιση ΙΚΑ 

•Μηνιαίο bonus 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλι-
ξης (team leader, εκπαιδευτής, προϊστάμενος) 
•Ωράριο εργασίας: ευέλικτο (πρωινό ή απογευ-
ματινό) 
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το μετρό 
Ακρόπολης)

Για αποστολή βιογραφικών κωδικός θέσης: cy23 
•Στο e-mail: hr@othisi.com.gr 
•Στο fax: 211 200 46 00 
•Τηλέφωνο για πληροφορίες: 211 200 45 00

Η ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ζήτα για άμεση πρόσληψη για το κατάστημα της στην Αθήνα:

Στέλεχος για το Τμήμα Γεωργικών Μηχανημάτων
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (γεωπονικό πανεπιστήμιο) / ΤΕΙ (τμήμα γεωργικών μηχανημάτων & αρδεύσεων) 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ 
 
Προσφέρονται: 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 
•Πρόσθετο πρόγραμμα συνταξιοδότησης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: personnel@condellispaul.gr

Η DHI Medical Group, παγκόσμια πρωτοπόρος εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την αντιμετώπιση προ-
βλημάτων του τριχωτού της κεφαλής, με περισσότερες από 40 κλινικές σε όλον τον κόσμο, ζητά να συ-
νεργαστεί με:

Γιατρούς

Ο όμιλος Μαρινόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα, επιθυμεί να προ-
σλάβει στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα:

Ασκούμενο Δικηγόρο 
(κωδ. TRLAW)

Σε αναμονή για ειδικότητα δερματολογίας  
ή πλαστικής χειρουργικής. 
 
•Επιθυμητός χρόνος αναμονής τουλάχιστον  
4 χρόνια.  
 
•Διαθεσιμότητα 20 ημέρες τον μήνα,  

δυνατότητα ταξιδιών παγκοσμίως. 
 
•Παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρεία.  
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@dhiglobal.com

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο νομικής 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 

βιογραφικό σημείωμα στο fax: 210 9893457 ή στο 
e-mail: HR_Greece@marinopoulos.com ή στην 
παρακάτω διεύθυνση με κωδικό θέσης TRLAW: 
Μαρινόπουλος Α.Ε., Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 
17456, υπόψη δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού.

Optimal Business Action - on behalf of its client - is looking to recruit a:

Recruitment Administrator 
Location: KSA, Jeddah

Η θέση απαιτεί: 
•Άριστη γνώση διαγωνισμών δημοσίου, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαγωνισμούς νοσοκομείων 
(απαραίτητη προϋπόθεση) 
•Εξαιρετική γνώση MS-Office και ειδικότερα Excel & Access 
•Ευφράδεια Αγγλικών (ομιλία-γραφή) 
•Γνώση εμπορικής αλληλογραφίας 
•Οργανωτικές ικανότητες με δυνατότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με διάθεση για εργασία 
 
Η εμπειρία χειρισμού ERP Business – LogicDIS & CRM Cormos, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. 
 
Παρέχονται: 
•Σταθερή εργασία με προοπτικές εξέλιξης 
•Ικανοποιητικές απολαβές 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: marketing@envivo.gr

Στηρίζουμε τον κόσμο της υγείας. Η ENVIVO ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε. αναζητά, για την έδρα της 
στο Γέρακα:

Υπάλληλο Διαγωνισμών

The recruitment administrator has to report  
to Recruitment Manager. 
 
General Duties: 
•Handling inquiries 
•Maintaining administrative  
systems 
•Arranging assessments 
•Formatting documentation 
•Pre-selecting candidates 
•Advertising positions 
•Attending meetings 
•Assisting managers

Qualifications: 
•Bachelor in degree from a major University 
•Master in business administration is a plus 
•Minimum 5 years experience in a contracting 
company for power or oil & gas 
•Communicating effectively 
•Managing administrative duties 
•Multitasking approachable and quality oriented 
•Fluency in English 
 
Send your cv’s to the following link:  
http://optimalba.profilsearch.com/recrute/fo_ 
annonce_voir.php?id=498
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
To ξενοδοχείο President της Αθήνας ζητεί για την πα-
ρακάτω θέση εργασίας:

Internal Audit
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητές 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό  
περιβάλλον 
•Μόνιμη εργασία 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία  
υπόψη Κου Μπούτα στη διεύθυνση  
e-mail: hr-manager@president.gr.  
Fax: 210 6924900.

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η NeuroPublic είναι εταιρία παροχής συστημάτων και 
υπηρεσιών πληροφορικής, με έδρα στον Πειραιά και 
παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρή παρουσία 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας 
και της συνεχούς πρωτοπορίας μας στην εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών στην παραγωγή ανταγωνιστικών 
και καινοτόμων λύσεων επιθυμούμε να προσλάβουμε:

Μηχανικό Αρχιτεκτονικής  
Πλατφόρμας Cloud Υπηρεσιών  

(Κωδ. Θέσης: CLOUD)
Ζητείται μηχανικός λογισμικού για να σχεδιάσει την 
αρχιτεκτονική της πλατφόρμας και των δεδομένων 
ενός συστήματος cloud υπηρεσιών μεγάλης κλίμα-
κας. Επιπλέον, ως υπεύθυνος της αρχιτεκτονικής θα 
συντονίζει τις ομάδες ανάπτυξης της πλατφόρμας και 
των υπηρεσιών αλλά και θα συμμετέχει στις ομάδες 
ανάλυσης απαιτήσεων.

Ο υποψήφιος απαιτείται να έχει βασικό πτυχίο μη-
χανικού λογισμικού, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε 
τεχνολογίες λογισμικού καθώς και τουλάχιστον 10ετή 
προϋπηρεσία σε θέση σχεδιασμού και ανάπτυξης έρ-
γων λογισμικού. Επίσης, απαιτείται να κατέχει όλες 
τις εξής δεξιότητες:

•Τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού (Semantic Web) 
•Design patterns για την ανάπτυξη λογισμικού 
•Σχεδίαση και υλοποίηση αρχιτεκτονικών μεσισμικού 
(middleware architectures) 
•Σχεσιακές βάσεις δεδομένων (Relational Data 
Bases) 
•Procedural programming languages 
 
Επιπλέον, απαιτείται να κατέχει τουλάχιστον  
2 από τις παρακάτω δεξιότητες: 
•Τεχνολογίες και πλατφόρμες Big Data 
•Προγραμματισμό χαμηλού επιπέδου 
•Συναρτησιακές γλώσσες προγραμματισμού 
•Τεχνητή νοημοσύνη 
•Ανάπτυξη γραφικών διεπαφών

Παρακαλείται ο υποψήφιος να συνυποβάλλει μαζί 
με το βιογραφικό του σημείωμα, ξεχωριστό κείμενο 
μεγέθους το πολύ μισής σελίδας στο οποίο να τεκ-
μηριώνει ένα προς ένα πως καλύπτει τα προσόντα 
και δεξιότητες που απαιτούνται. Στο κείμενο μπορεί 
να βάλει αναφορές που να δείχνουν σημεία που περι-
έχονται στο βιογραφικό του σημείωμα. Αποστολή στο 
παρακάτω e-mail με αντίστοιχη αναφορά του κωδι-
κού θέσης στο θέμα. Ε-mail: cvnp@neuropublic.gr. 

Διεύθυνση: NeuroPublic A.E., Πληροφορικής & Επι-
κοινωνιών, Αιτωλικού & Σφακτηρίας 11, 185 45 Πει-
ραιάς. Τηλ.: 210 4101010 – Fax: 210 4101013.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Civitel Hotels & Resorts 
ζητά:

Υπεύθυνο Μηχανογράφησης

Αρμοδιότητες: 
•Υποστήριξη και συντήρηση υπάρχοντος δικτύου 
•Υποστήριξη λογισμικού CRM-PMS-ERP 
•Υποστήριξη και συντήρηση system software, 
hardware και τεχνολογιών Microsoft 
•Επίλυση τεχνικών προβλημάτων 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος τμήματος πληροφορικής ΑΕΙ-ΤΕΙ 
•Τριετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 
Επιπλέον Προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Εμπειρία σε περιβάλλον ξενοδοχείου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@civitelhotels.com. 

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

Our client, which is a Russian international distirbution 
and trading firm, is looking for a technical IT Manager 
to lead a small team of third line technical resources 
and deliver an outstanding service within a very busy, 
dynamic growing organization. The ideal applicant will 
need to have a strong technical background in ERP 
installation and customisation and have worked within a 
fast paced industry sector, preferrably, retail. 

May well suit someone who is a team lead looking for 
the next step up or a current technical manager looking 
for a challenge with career progression.

•Knowledge of Russian language will be considered  
a strong asset. 
 
Send your cv’s to the following e-mail: ps@amrop.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Software Developers  

Athens
Job Title: Multiple positions available Software engineers

Company Profile: Global Freight Solutions is 
expanding into the Greek market and is looking to hire 
multiple developers. The company is a leading parcel 
and carrier management company responsible for more 
than 6 million parcels last year. GFS has developed 
ground breaking software that monitors parcels as they 
move throughout the distribution network and prioritizes 
any issues detected. The applicants will be developing 
this software further.

Applicants: The successful applicants will be 
responsible for design, development, unit testing and 
delivery of Silverlight .NET based application.

The applicants will be required to perform both front 
and back end development with demonstrable strong 
analytical and problem solving skills.

Experience working with logistics and/or interfacing 
into carrier systems will be seen as a major advantage 
 
Position Requirements: 
•Fluency in English is essential 
•A passion for new technologies 
•Ability to solve problems 
•Ability to work within a team 
•Ability to get the job done with minimal supervision 
•At least 2 years previous experience 
 
Desired skills (Considered a plus): 
•Silverlight/WPF 
•C Sharp .NET 
•WCF 
•Firebird 
•Experience working with logistics or interfacing into 
carrier systems
Contact: Please e-mail your CV to  
robert.fletcher@justshoutgfs.com with an indication  
of your salary expectations and availability.

Software Engineer  
(Full-time contractor)

Remuneration: Competitive 
Location: London / Poland / Greece 
Closing date: 15 March 2014

Overview: Stratagem Technologies is seeking an 
experienced software engineer with a passion for 
solving difficult problems.

Company Description: Stratagem Technologies is 
a financial technology company focused on cutting-
edge research, analysis, trading and tools for the 
sports betting market. Founded in late 2012, Stratagem 
represents the culmination of knowledge and expertise 
derived from a wealth of experience in the financial 
markets and sports betting industry. Our focus and 
ongoing commitment is to combine outstanding people 
with innovative technology to become an industry 
leader. We aim to set the standard in the sophistication 
of trading strategies and analytical research in the field 
of sports betting and sports performance analysis.

By combining the domain expertise of its subsidiary 
onside analysis with extensive data and the very latest 
statistical modelling and analysis techniques, Stratagem 
is uniquely positioned to provide premium quality 
services for analytical and data-driven sports betting 
traders. Our products include the StatPlat platform for 
professional football betting traders, a tool that we are 
continuously and significantly enhancing. By additionally 
harnessing our financial trading expertise to build 
automated trading capabilities, we are creating a truly 
multi-layered business.

Our business is based on 3 fundamental 
principles: 
•We position ourselves at the leading edge  
of technological innovation; 
•We seek and work with the most talented people  
we can find; and 
•We reward on merit.

The Role: We are seeking a passionate software 
engineer who enjoys working on technologically 
challenging problems. The successful candidate will 
participate in the full software life-cycle, from researching 
the problem to implementation, deployment and 
production monitoring.

As part of the development team, you will have 
responsibility for developing and maintaining the critical 
technology that underpins the Stratagem approach, 
including real-time data analysis applications and 
automated trading software. As a member of a small 
but growing team you will have the opportunity to make 
a significant contribution to business-critical software.

The position will initially be offered on a full-time 
contractor basis, with the longer-term goal being a full-
time position as a Stratagem employee.

Your Profile: Most of all you will enjoy coding and take 
real pride in developing high-quality software. You will 
enjoy learning and probably like to experiment with 
new languages, technologies and libraries outside of 
your day job. Adopting best practices (such as AGILE 
workflows, source control, extensive testing and code 
reviews) will come naturally to you. 

We think you should have: 
•A 2:1 or above (or equivalent) in a degree with 
considerable scientific content 
•A minimum of 3 years of commercial software 
engineering experience working with real-time, high 
availability scalable systems 
•Significant experience with Python (CPython) 
including testing (pyunit/unittest) and Python’s release 
procedures 
•Experience working with critical software where bugs 
can directly cost money and attention is paid to testing, 
staged releases and redundancy 
•Experience with at least one other compiled  
object-oriented language (Java/C++)

We would like you to have: 
•Experience with concurrent programming in Java 
•Experience with continuous integration servers  
(e.g. Jenkins, Teamcity) 
•Experience with Mongo DB

We appreciate that not everyone gets to the same place 
by the same path. If you feel you are an ideal candidate 
but don’t meet one or two of these requirements please 
apply and provide additional details as required.

How to apply: To apply for the role please email your CV 
and a covering letter (with the job title in the Subject of the 
e-mail) to recruiting@stratagem.co. Tell us why you would 
be a good fit for the Stratagem team and how working for 
Stratagem will help achieve our goals and yours.

Shortlisted candidates will be invited for interview 
and will be required to demonstrate proficiency by 
completing a recruitment exercise.

We respectfully note that we will not be using recruitment 
consultants for this position and will simply not reply to 
unsolicited applications or enquiries from such parties.

We have an immediate opening for a:

Delphi Senior  
Software Engineer  

in our Athens office to join  
the Developers team

The successful candidate will be responsible in 
collaboration with other experts to develop Retail 
solutions. 
 
Job Requirements: 
•At least 2 years of significant experience on Delphi 
Application development. 
•Experience in Oracle. 
•Experience in html5 and mobile devices. 
•Familiarity with Retail or/and ERP solutions. 
•Knowledge and understanding of business processes. 
•Experience in communicating with devices (Serial, 
USB, etc.) will be significant advantage. 
•Ability to work both independently and as part of a 
team. 
 
Educational / Behavioral Competencies: 
•Computer science degree or equivalent 
•Team player 
•Strong work ethics 
•Drive and enthusiasm to deliver high quality products 
•Ability to work under pressure 
 
We Offer: 
•Competitive wages 
•Bonus achievement goals 
•Prospects of development in a modern environment 
 
Desired Skills & Experience: 
•Delphi 7, Databases, Oracle, html 5, java.

If you are willing to become part of our team  
of professionals and make a difference, please  
send a detailed CV to the following e-mail:  
account@opensystem.gr

PfB is committed in supporting the start-up community 
in Greece.

On this aspect, we are recruiting on behalf of Rabt, a fast-

growing startup in the mobile video arena, with a focus on 
the US market. Rabt’s founding team consists of dynamic 
and energetic individuals, with proven track record in the 
global entrepreneurial and corporate environment. Due 
to expansion, they are now looking for:

Junior  
iOS Developer

The jobholder, based in Athens, will be responsible 
for maintaining the existing application and develop 
all future extensions or new applications. He/she 
will actively work in cooperation with the CTO and 
the development team in order to follow-up on all 
programming progress. 

His/her duties will include the following: 
•Manage, update and improve the existing application 
•Support the proper functioning of the application 
•Implement future extensions of the application 
•Design and implement evaluation tools for a better 
user experience 
•Develop all future applications

The ideal candidate should have a self-driven and target 
oriented personality with excellent communication skills, 
being able to work in a flexible and dynamic startup 
environment. In this framework, candidates for this 
specific position must possess:

•Degree in IT (or equivalent) 
•Expertise in objective-C 
•Work experience is not required, but will be 
considered a plus 
•Excellent command in written and spoken English

If you believe that you fulfill the above requirements and 
you dream to work in a startup environment, in which 
every employee is committed to contribute the maximum 
towards success and the potential for personal and 
professional growth is enormous, then you are invited 
to apply by registering your details to the following 
link:http://pfb.applymycv.gr/form.asp. Follow us to 
LinkedIn, Twitter, Facebook, so as to be immediately 
informed about our latest news and ads!

Account  
Manager Database Services  

(code: ACDT1105)
Our client, a leading technology organization, is seeking 
to recruit an Account Manager Database Services in 
order to strengthen its sales team.

Position’s main accountabilities include: 
•Develop a strategy and jointly execute a sales plan 
resulting in license sales revenue wins within existing 
organization accounts 
•Manage a number of complex sales opportunities  
and develop new business opportunities 
•At a product level, develop and maintain an 
awareness of organization’s current and future 
Database products, acting as a knowledgeable 
resource for customers 
•Articulate organization’s value proposition within  
the competitive landscape of relational, columnar  
and in-memory database technologies 
•Work closely with and coordinate other support 
resources (including presales, sales support)  
to achieve objectives  
Candidate requirements: 
•Minimum of 7 years of similar working experience 
•Hands on experience on database and data 
management technology 
•Good understanding of software/systems/data 
base architecture 
•Ability to work in a cooperative team environment and 
help accomplish shared goals 
•Motivated, energetic, positive, adaptable, and 
innovative 
•Exceptional planning, organizational, analytical, 
problem solving and decision making skills 
•Excellent academic background, including at a 
minimum a bachelor’s degree in computer engineering, 
software engineering, information technology/systems, 
mathematics or other related field 
•Fluency in English, written and spoken

The company offers an attractive remuneration package 
(salary, and additional benefits) and closed contract for 
one year.

Please send English CV which will be treated in 
strict confidence. E-mail: bhskywalker@hotmail.gr

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

Προγραμματιστή Εφαρμογών Η/Υ 
(κωδ.: THESS.DEV04)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών  
σε περιβάλλον Microsoft .NET, C# και Microsoft 
SQL Server 
•Γνώσεις σε εμπορολογιστικές εφαρμογές  
θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 

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

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

Sales Executive Manager 
(Ref.: SEM)

Sales Manager - Athens 
(Κωδ. Θέσης: SAL11)

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Απαραίτητη εμπειρία δύο (2) έως τρία (3) χρόνια σε Β2Β πωλήσεις, σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους) 
•Πελατοκεντρική αντίληψη 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Γνώση εμπορολογιστικών μηχανογραφικών εφαρμογών 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλης αναγνωρισμένης σχολής 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άνεση στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου 
•Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες & συνεργάτες 
 
Εργασίες: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου μέσω επισκέψεων σε πελάτες της περιοχής ευθύνης του 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Υλοποίηση πλάνου πωλήσεων 
•Παρουσίαση νέων προϊόντων – υπηρεσιών της εταιρείας σε δυνητικούς και υπάρχοντες πελάτες 
•Reporting 
•Καταγραφή απαιτήσεων πελατών 
•Αρχική εκπαίδευση πελατών 
•Πνεύμα συνεργασίας και όρεξη για εκμάθηση 
 
Αναζητούμε ανθρώπους με θέληση για συνεργασία και δυναμική προσωπικότητα.  
 
Η προσαρμογή στην δύσκολη αλλά συναρπαστική ροή εργασίας στην MainSys είναι πάντα ομαλή.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό SAL11 στο subjectμέσω e-mail:  jobs@mainsys.gr 
ή μέσω fax στο: 210 2325334.

MainSys: Αϊδινίου 18, 13 451 Καματερό, Αθήνα. Τηλ.: (210) 2325 330 - 3 | Fax: (210) 2325 334, web-
site: www.mainsys.gr 

Βοηθοί Νόμιμων Ελεγκτών
Η εταιρεία atc Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές, μέλος του διεθνούς οργανισμού ορκωτών ελεγκτών 
CPAAI, στελεχώνεται από ορκωτούς ελεγκτές, συμβούλους επιχειρήσεων και φοροτεχνικούς, με αντικεί-
μενο την παροχή υψηλού επιπέδου ελεγκτικών, φορολογικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  

Η εταιρεία στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει βοηθούς νόμιμων ελεγκτών 
για τη στελέχωση του ελεγκτικού και φορολογικού τμήματος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι πανεπιστημίου οικονομικής κατεύθυνσης ή ΤΕΙ λογιστικής 
•Ολοκλήρωση μαθημάτων ΙΕΣΟΕΛ ή ACCA επιθυμητό 
•Προϋπηρεσία από 1 έως 3 έτη σε ελεγκτική ή λογιστική εταιρεία 
•Άριστη γνώση του Ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου 
•Καλή γνώση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 
•Καλή γνώση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων 
•Άριστη γνώση του MS Office 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Επικοινωνιακή ικανότητα 
•Εργασία σε ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών υπό συνθήκες πίεσης   
•Οργανωτική προσωπικότητα με στόχους και συνέπεια 
•Ικανότητα διάκρισης της εμπιστευτικότητας και της πληροφορίας

Οι απόφοιτοι του τμήματος χρηματοοικονομικής και λογιστικής του πανεπιστημίου Αθηνών και Μακεδονίας, 
με λογιστική κατεύθυνση καθώς και του ΤΕΙ Πειραιά του τμήματος λογιστικής να αναφέρουν ως κωδικό 
θέσης (θέμα e-mail) τον αριθμό 29.

Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα πλαίσια μίας οργανωμένης και δυναμικά αναπτυσσό-
μενης εταιρίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@atcaudit.gr

MedNet International is a unique Information Technology company.

We are specialists in Health Insurance and since 1992 we have been exclusively developing and 
implementing innovative IT software solutions worldwide.

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

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

Software Engineers - ADF Developers
Profiles: Participating in a development team for building J2EE - compliant applications with end-to-end 
support for modelling, developing, debugging, and deploying e-business applications.

Qualifications: 
•University level degree (or higher education institute) in computer science, information technology or 
relevant field of study.  
•3-5 years of experience in Java, J2EE (EJB’s), Hibernate, JSP, JSF.  
•2-3 years hands-on experience with 11g JDeveloper, ADF, ADF Faces, ADF task flow, and ADF 
business components. 
•Knowledge of Oracle weblogic application server and database system is considered an asset.  
•Any work experience in design patterns is a plus.  
•Fluency in English language. 
 
We Offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology 
 
Send your cv’s to the following e-mail: recruitment@mni.gr

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 
•Δημιουργία νέων επαφών με υποψήφιους  
πελάτες και επικοινωνία 
•Διαρκής επικοινωνία με υπάρχοντες πελάτες  
για την εξέλιξη της συνεργασίας  
•Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης  
για την ανάπτυξη του πελατολογίου Αττικής 
•Συμμετοχή στο εβδομαδιαίο και μηνιαίο sales 
planning 
•Ημερήσιο αλλά και εβδομαδιαίο sales report  
των κινήσεων 
•Αποστολή οικονομικών προσφορών σε υποψήφι-
ους πελάτες για το Ν. Αττικής 
•Καθορισμός αναγκών σε προϊόντα & υπηρεσίες 
•Παροχή υπηρεσιών μελέτης χώρου και σύνταξη 
της προσφοράς 
•Δειγματισμός προϊόντων και συνάντηση 
•Χειρισμός συστήματος παρακολούθησης πελα-
τών μέσω καταχώρησης σε λογισμικό (ERP) 
•Λήψη παραγγελιών 
•Τήρηση αρχείου πελατών 
•Παρακολούθηση πληρωμών πελατών 

•Έλεγχος της παροχής υπηρεσιών  
προς τους υφιστάμενους πελάτες 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό εργαλείων marketing 
& ανάλογων project 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος AΕΙ / μεταπτυχιακός τίτλος  
επιθυμητός 
•Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστος χειρισμός MS Office 
•Καλή γνώση ERP 
•Οργανωτικός και μεθοδικός 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων  
και της προϋπηρεσίας 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
secretary@springair.gr

Η D.S. ISKRA Steel Construction Ltd, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες μεταλλικών και σύμμικτων 
κατασκευών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, με έδρα στα Σκόπια και δραστηριοποίηση στην ευρύτε-
ρη περιοχή των Βαλκανίων, ζητά: 

Υπεύθυνο Ποιοτικού Έλεγχου  
Μεταλλικών Κατασκευών &  

Διαχείρισης Μεταλλικών Έργων 
(Κωδ. QC01-14)

Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υποστήριξης πωλήσεων - εξυπηρέτησης πελατών και επίσημος συνεργάτης της δημιουργεί 
νέες θέσεις εργασίας και επιθυμεί να προσλάβει:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
6ωρη Απασχόληση - (Κωδικός: ΕΤΠ 01 -14)

Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων ανήκουν στη διεύθυνση πωλήσεων και οι αρμοδιότητές τους πε-
ριλαμβάνουν την τηλεφωνική προώθηση και πώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στη προφορική επικοινωνία. 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows (Ms Office). 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
 
Επιθυμητά Προσόντα:  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / internet. 
 
Παροχές: 
•Υψηλές προμήθειες επί των πωλήσεων, επιπλέον του παρεχόμενου μισθού. 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέες τεχνολογίες. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις. 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στη διεύθυνση: jobs@360connect.gr

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κατ’ ελάχιστον 5 - 7 χρόνια εμπειρίας σε εργο-
στάσιο μεταλλικών κατασκευών 
•Άριστη γνώση & εμπειρία διαδικασιών πιστο-
ποίησης & εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης 
ποιότητας (& ISO 9001, •ΕΝ 1090, DIN 18800, 
DIN 729) 
•Άριστη γνώση διαδικασιών συγκολλήσεων  
και εφαρμογής QIP & NDT 
•Ικανότητα στην διαχείριση (προετοιμασία,  
επίβλεψη, εκτέλεση & ολοκλήρωση) των έργων 
σύμφωνα με τους όρους εκάστου συμβολαίου  
με ταυτόχρονη τήρηση των διαδικασιών  
της εταιρείας. 
•Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ αντίστοιχης τεχνικής 
κατεύθυνσης 

•Άριστη γραπτή & προφορική γνώση  
της Αγγλικής, καθώς της συμβατικής & τεχνικής 
ορολογίας του κατασκευαστικού τομέα. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS-Office, AutoCAD) 
•Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
ανάλογα με τις ικανότητες του Υποψηφίου. 
•Άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό 
επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη 
και αναγνώριση σε μια δυναμική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλ-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: sales@dsiskra.com.mk



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

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το Surf Camp Keros αναζητεί:

Manager / Operations  
Manager

Το Surf Camp Keros στη Λήμνο, είναι μια πολυτε-
λής μονάδα θεματικού τουρισμού με έμφαση στα 
watersports, την yoga, το fitness και το Spa. Η δια-
μονή γίνεται σε μεγάλες (30τ.μ.) Safari tents, εξοπλι-
σμένες πολυτελώς με ensuite λουτρό. Το πελατειακό 
κοινό αποτελείται από Ευρωπαίους, 24-60 ετών, 
active travelers, upper/mid-upper financial status. 
Παρέχεται πλήρης ξενοδοχειακή υποστήριξη και 
υπηρεσίες. 

Ο Manager του Surf Camp Keros θα συντονίζει 
τα παρακάτω τμήματα: 
•15 luxury safari tents 
•20 mini safari tents 
•Day spa tent 
•Υπηρεσίες yoga & all sports fitness 
•Εστιατόριο 150 θέσεων 
•Lounge area 50 θέσεων 
•Concept store 
 
Προσόντα 
Γενικές απαιτήσεις: 
•Πτυχίο σε hotel management και/ή food  
& beverage management 
•Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών)  
σε αντίστοιχη θέση, σε επαγγελματικό περιβάλλον 
υψηλού επιπέδου & απαιτήσεων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας 
•Υψηλή οργανωτική ικανότητα και δεξιότητα  
διαχείρισης κρίσεων 
•Προθυμία, ομαδικό και συναδελφικό πνεύμα 
 
Πρόσθετα & επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο σπουδών τουριστικών επαγγελμάτων 
•Επαγγελματικός προσανατολισμός σε health  
& fitness 
•Γνώσεις γερμανικής γλώσσας

Ο Manager του Surf Camp Keros θα πρέπει να 
δημιουργήσει και να συντονίζει την ομάδα λειτουρ-
γίας του και να οργανώνει τις εργασίες των επιμέ-
ρους τμημάτων, βρίσκοντας τρόπους για παράταση 
της σεζόν. Επίσης, να ελέγχει και να οργανώνει το 
marketing, τις κρατήσεις σε ξενοδοχείο / εστιατόριο / 
υπηρεσίες health & fitness και τις εκδηλώσεις.

Σημειώσεις: 
•Αμοιβή ανάλογη προσόντων και δεξιοτήτων 
•Διαμονή και έξοδα μετακίνησης καλύπτονται  
από την εταιρεία

Εργασιακή περίοδος: 15η Απριλίου - 15η Νοεμβρίου. 
Πιθανότητα μερικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια 
της χειμερινής περιόδου.
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: surfcampkeros@gmail.com. Βιογραφι-
κά χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν 
υπ’ όψιν.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για την ξενοδοχειακή μονάδα του στην Ζά-
κυνθο (σεζόν 2014) υποψήφιους για την κάλυψη 
θέσης σε:

Front Office  
(Z/FO/14) 

Assistant Receptionist
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Καλή γνώση του λειτουργικού συστήματος Opera 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(Γερμανικά, Ρωσικά) 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα  
διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα

Έχτρα παροχές: 
Διαμονή πλησίον της ξενοδοχειακής μονάδας  
(σε δίκλινο - τρίκλινο δωμάτιο)

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέ-
ρω προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το 
αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφο-
ντας τον κωδικό (Ζ/FO/14) και τη συγκεκριμένη 
θέση για την οποία ενδιαφέρονται στην παρακά-
τω διεύθυνση e-mail: avalonHR@aquisresorts.com

Barceló Hotels & Resorts: Όλοι έχουμε την ευκαι-
ρία να κάνουμε κάτι, έτσι σκεφτόμαστε και έτσι αντι-
μετωπίζουμε κάθε πρόκληση. 

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται 
σαν μέρος της επιτυχίας της Barceló. 

Στον όμιλο Barceló πιστεύουμε ότι η δυνατότητα για 
εξέλιξη είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να 
σας προσφέρουμε. 

Θέλουμε να σας προσφέρουμε τα εργαλεία, να σας 
εμπνεύσουμε και να μοιραστούμε το όραμά σας. 

Πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ηγετικότητα και 
η ευελιξία είναι οι αξίες που μας επιτρέπουν να επι-
τύχουμε τους στόχους μας. Πάρτε την πρωτοβουλία 
και στοιχηματίστε στον εαυτό σας. Πιστέψτε στις δυ-
νατότητές σας. 

Εμείς πιστεύουμε σε εσάς.

Barceló Hydra Beach Resort & Spa: Προσφέρου-
με στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπειρία φι-
λοξενίας στο ξενοδοχείο μας Barceló Hydra Beach 
στο Πλέπι Θερμησίας, 21051 Ερμιόνη στην Πελο-
πόννησο. 

Και γνωρίζουμε ότι για να προσφέρουμε στους επι-
σκέπτες μας το καλύτερο, πρέπει πρώτα να προ-
σφέρουμε στους εργαζομένους μας το καλύτερο. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα βρείτε εξαιρετι-
κές ευκαιρίες εργασίας, όπως:

Τμήμα Υποδοχής:  
Guest Relation Manager

Προσόντα: 
•Προηγούμενη διεθνή εμπειρία απαραίτητη. 
•Ισχυρές ικανότητες επίλυσης διαπροσωπικών  
και άλλων προβλημάτων. 
•Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή Microsoft 
Windows, POS και SAP. 
•Εξαιρετική υπευθυνότητα και αξιοπιστία. 
•Ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό πίεση 
με γρήγορους ρυθμούς. 
•Ικανότητα για εργασία με συνοχή και ομαδικότητα. 
•Γλωσσικές γνώσεις στα αγγλικά και ιταλικά  
ή γαλλικά. 
 
Δυνατότητα για εστίαση στις ανάγκες του επισκέπτη, 
παραμένοντας πάντοτε ήρεμοι και ευγενικοί.

Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσανα-
τολισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελιξία, επι-
μέλεια, συνεργασία και επικοινωνία, συνοδευόμενα 
με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια 
θέση σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να 
εργαστείτε σε μια νεανική ισχυρή ομάδα σε περιβάλ-
λον με σεβασμό στο Barceló Hydra Beach για τη 
θερινή περίοδο 2014.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην αγγλική και στην ελληνική γλώσ-
σα με πρόσφατη φωτογραφία σας, στο e-mail: 
hydrabeach.hr@barcelo.com. Θα κληθεί σε επαφή 
περιορισμένος αριθμός αιτούντων.

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

Υπάλληλους Υποδοχής 
με γνώσεις Ρωσικών  

& Γερμανικών 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
•Ηλικίες έως 35 ετών 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής θεωρείται επιπλέον 
προσόν 
 
Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη 
φωτογραφία: 
•E-mail: oplr@lindoshotels.com 
•Fax: 22440 32007 
•Τηλ: 22440 32001, 6945306949 (10.00-14.00)

Τo ξενοδοχείo Vedema Resort, μέλος της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σα-
ντορίνη ζητά προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2014:

Receptionist - Night Auditor 
(Κωδικός θέσης: NA)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
(κατά προτίμηση Fidelio) 
•Ικανότητα σύνταξης και παρακολούθησης  
αναφορών (reports) 
•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 προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα ανα-
γράφοντας τον κωδικό θέσης NA, στο e-mail: front-
office@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρη-
θούν εμπιστευτικά.

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  
επιπλέον ξένης γλώσσας (Γερμανικά ή Ρωσικά)  
θα θεωρηθεί 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

Receptionist
Περιγραφή εργασίας: Ικανότητα καλύψεις στις 
απαιτήσεις των πελατών δίνοντας τις πληροφορίες 
που χρειάζονται έτσι ώστε να έχουμε την μέγιστη 
ικανοποίηση αυτών.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απαραίτητο πτυχίο ΤΕΙ τουριστικών σχολών  
ή ανωτέρας σχολής 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στην ίδια θέση  
σε ένα ξενοδοχείο τεσσάρων - πέντε αστέρων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(προφορικά-γραπτά) 
•Πρόσθετες γνώσης μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως στοιχείο  
του ενεργητικού 
•Καλή γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος 
singular 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άριστη επικοινωνία και οργανωτικές ικανότητες 
 
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών και άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν τα βιο-
γραφικά τους με μία πρόσφατη φωτογραφία που 
επισυνάπτεται στην ακόλουθη διεύθυνση ή e-mail: 
hr.santorini@hotmail.gr

Assistant Operation Manager 
ref. DOH001

Η εταιρία Shelby, επιθυμεί να προσλάβει assistant 
operation manager για το ξενοδοχείο Dohos στην 
Καρίτσα.

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για 
την καθημερινή λειτουργία του ξενοδοχείο και θα 
αναφέρεται στον Operation Manager.

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Απόφοιτος/η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
ή διοίκησης επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε 5* ξενοδοχείο ή boutique 
hotel 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Επιπλέον ξένες γλώσσες 
θα θεωρηθούν προσόν 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία 
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στο e-mail: cv@shelby.gr ή στο fax: 2310 531201.

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

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Civitel Hotels & Resorts 
ζητά:

Υπεύθυνο Κρατήσεων

Για το ξενοδοχείο Creta Beach στο Ηράκλειο 
Κρήτης. 
 
Αρμοδιότητες: 
•Καταχώρηση συμβολαίων και τιμοκαταλόγων  
στο PMS 
•Επιβεβαίωση και άμεση καταχώρηση όλων  
των κρατήσεων. 
•Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας πελατών  
και πρακτορείων. 
•Τηλεφωνικές επαφές με πελάτες και πρακτορεία. 
•Προώθηση των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων  
του ξενοδοχείου. 

•Αποτελεσματικός χειρισμός των αιτημάτων  
των πελατών. 
•Καθημερινός έλεγχος των λογαριασμών πελατών 
& πρακτορείων σύμφωνα με τις συμφωνίες  
που έχουν υπογραφεί.  
•Έλεγχος των πληρωμών πρακτορείων και  
πελατών. 
•Καθημερινή παρακολούθηση της πληρότητας  
του ξενοδοχείου. 
•Σύνταξη και παρακολούθηση στατιστικών  
πληροφοριών. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών 
 
Επιπλέον Προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Ρώσικα) 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Opera

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@civitelhotels.
com. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογρα-
φικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση, ώστε να οριστεί συνά-
ντηση προς συνέντευξη.

Το ILIOMARE 5* HOTEL & RESORTS στη Θάσο 
επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για την περί-
οδο 2014:

Νυχτερινό  
Υπάλληλο Υποδοχής

Περιγραφή εργασίας: Ετοιμάζει και παραδίδει στον 
προϊστάμενο το κλείσιμο των ταμείων της ημέρας 
και τυπώνει τις αναφορές (reports). Εξυπηρετεί άμε-
σα και με προθυμία τους πελάτες κατ διαχειρίζεται 
τηλέφωνα και το ταμείο. Ελέγχει και βεβαιώνεται για 
την ασφάλεια των χώρων του ξενοδοχείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων 
•Αρίστη γνώση Η/Υ και ξεν/χειακών προγραμμάτων 
PROTEL 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και άλλης ξένης γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
•Διαχείριση παραπόνων 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων

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

Το νεόκτιστο πολυτελές ξενοδοχείο Castello 
Boutique Resort & Spa ***** στο Σίσσι Λασιθί-
ου Κρήτης, πρόσφατα βραβευμένο ως ένα από τα 
«Top 25 Luxury hotels in Greece», αναζητεί για τη 
σεζόν Μάιος – Οκτώβριος 2014:

Πρακτική Άσκηση  
στο Τμήμα Υποδοχής

Απαραίτητα Προσόντα 
•Τελειόφοιτος/η ξενοδοχειακής σχολής.   
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή 
γνώση Γερμανικής γλώσσας. 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ.  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Διάθεση για νέες γνώσεις και εξέλιξη. 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης. 
•Εξαιρετικές συνθήκες διαμονής. 
•Διατροφή (τρία γεύματα ημερησίως). 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
manager@castellovillage.com.  
Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας.

Το ξενοδοχείο Doryssa Seaside Resort που βρί-
σκεται στη Σάμο ζητάει να προσλάβει:

Receptionist

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Τριετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και πολύ καλή γνώση 
μίας δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητή 
•Θα συνεκτιμηθεί η γνώση επιπλέον ξένων  
γλωσσών, κυρίως Σουηδικών, Ιταλικών,  
Ολλανδικών, Τουρκικών. 
•Ταχύτατη διεκπεραίωση διαδικασιών κατά  
την άφιξη και την αναχώρηση των επισκεπτών 
•Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων/
προβλημάτων 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 

•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση χειρισμού ξενοδοχειακού προγράμματος 
Epitome 
•Οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα,  
φιλοδοξία για ανέλιξη 
•Εμφανίσιμη και ευγενική 
 
Προσφέρονται: 
Ανταγωνιστικές παροχές 
Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης 
Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με φωτογραφία  
στο e-mail: theodoropoulospe@gmail.com.  
Απαραίτητες συστάσεις.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Civitel Hotels & Resorts 
ζητά:

Υπεύθυνο Κρατήσεων

Για το ξενοδοχείο Creta Beach στο Ηράκλειο 
Κρήτης. 
 
Αρμοδιότητες: 
•Καταχώρηση συμβολαίων και τιμοκαταλόγων  
στο PMS 
•Επιβεβαίωση και άμεση καταχώρηση  
όλων των κρατήσεων. 
•Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας πελατών  
και πρακτορείων. 
•Τηλεφωνικές επαφές με πελάτες και πρακτορεία. 
•Προώθηση των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων  
του ξενοδοχείου. 
•Αποτελεσματικός χειρισμός των αιτημάτων  
των πελατών. 
•Καθημερινός έλεγχος των λογαριασμών πελατών 
& πρακτορείων σύμφωνα με τις συμφωνίες που 
έχουν υπογραφεί.  
•Έλεγχος των πληρωμών πρακτορείων και  
πελατών. 
•Καθημερινή παρακολούθηση της πληρότητας  
του ξενοδοχείου. 
•Σύνταξη και παρακολούθηση στατιστικών  
πληροφοριών. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών 
 
Επιπλέον Προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας  
(Γαλλικά, Ρώσικα) 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Opera

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@civitelhotels.
com. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογρα-
φικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση, ώστε να οριστεί συνά-
ντηση προς συνέντευξη.

Το ξενοδοχείο Doryssa Seaside Resort που βρί-
σκεται στη Σάμο ζητάει να προσλάβει:

Receptionist
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Τριετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και πολύ καλή γνώση 
μίας δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητή 
•Θα συνεκτιμηθεί η γνώση επιπλέον ξένων  
γλωσσών, κυρίως Σουηδικών, Ιταλικών,  
Ολλανδικών, Τουρκικών. 
•Ταχύτατη διεκπεραίωση διαδικασιών κατά  
την άφιξη και την αναχώρηση των επισκεπτών 
•Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων/
προβλημάτων 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση χειρισμού ξενοδοχειακού προγράμματος 
Epitome 
•Οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα,  
φιλοδοξία για ανέλιξη 
•Εμφανίσιμη και ευγενική 
 
Προσφέρονται: 
Ανταγωνιστικές παροχές 
Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης 
Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό  
σας σημείωμα με φωτογραφία  
στο e-mail: theodoropoulospe@gmail.com.  
Απαραίτητες συστάσεις.

Όμιλος ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts 
www.philianhotels.gr επιθυμεί να προσλάβει: 

Υπάλληλο Υποδοχής 
εμφανίσιμη έως 28 ετών για το 
ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 

•Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής  
γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.  
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Άριστη γνώση Η/Υ, όσον αφορά Windows, Excel, 
PowerPoint, Internet

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο 
e-mail: olga@philianhotels.gr. Πληροφορίες στο 
6940 553000, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00 και 
19:00-22:00.

Το ξενοδοχείο Sovereign στην Καρδάμαινα – Κω, 
τεσσάρων αστέρων, club με πελάτες Ιταλούς – Άγ-
γλους – Ρώσους αναζητά:

Front Office 
 Manager

Βιογραφικά στο e-mail: sovereignbeach@yahoo.
co.uk, fax: 22420 91943. Τηλ: 22420 92334 -5 (κο 
Φράγκο-κο Μοναχά).

Το Sun Palace Hotel στην Κω ζητά να προσλάβει:

Αισθητικό για Spa
•Απαραίτητη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
•Γνώση Γαλλικής γλώσσας. 
 
Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: manager@sunpalace.gr 
•Fax: 22420-24532 
•Τηλέφωνο: 22420-24230

Blue Circle Hotel Management is a new hospitality 
brand which specializes in the marketing and 
management of small luxury hotels in Greece and 
abroad. Our vision is to become the leader in small 
luxury hotel management in Greece by introducing 
high quality marketing techniques and service 
standards. Our main purpose is to offer a memorable 
experience to our guests by providing first class 
facilities and above all personalized services. Blue 
Circle hotel management is currently managing 
6 hotels in the most privileged destinations of 
Greece and its target is to welcome at least 30 more 
prestigious hotels till the end of 2016.

Blue Circle Hotel management company is  
seeking to recruit:

Housekeeping Manager
Location: Mykonos 
Reports to: General Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου του τμήματος 
housekeeping με σκοπό την επίτευξη στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Συνεργάσιμη και πρόθυμη στο καλύτερο  
αποτέλεσμα του έργου της 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Γνώση προμηθευτών Ελλάδος 
•Γνώση αγοράς Μυκόνου ή προϋπηρεσία  
στην Μύκονο 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση αυτή μπορούν να 
στείλουν το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογρα-
φία στην διεύθυνση: hr@bluecirclehm.com

Ο όμιλος επιχειρήσεων Χατζηλαζάρου ζητεί:
Προϊστάμενη Ορόφων & 

Βοηθούς Προϊσταμένης Ορόφων

Επιθυμητά προσόντα:  
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι τουριστικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση 1 ξένης γλώσσας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5* τουλάχιστον 350 δωματίων  
ή ξενοδοχεία Boutique 5*  
 
Καθήκοντα και υπευθυνότητες: 
•Ευθύνεται για την εύρυθμη και αποτελεσματική  
λειτουργία του συγκεκριμένου τομέα  
του ξενοδοχείου 
•Δημιουργεί, καθορίζει, επιβλέπει και υλοποιεί  
το πλάνο εργασιών 
•Συμμετέχει στην επιλογή και αξιολόγηση  
του προσωπικού 
•Αναφέρεται στον διευθυντή του ξενοδοχείου 
 
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Επιμονή στην επίτευξη στόχων 
•Εμπειρία στον τομέα παροχής ανάλογων  

υπηρεσιών σε ξενοδοχεία με πελάτες υψηλής  
οικονομικής κατάστασης 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση 
•Διαμονή και φαγητό 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@hhotels.gr

Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa, 
Elounda, Crete, member of The Luxury Collection of 
Starwood Hotels & Resorts, seeks an individual to 
cover the following position on property:

Sales Coordinator
The exclusive Starwood property Blue Palace, 
is recruiting for the exciting new position of Sales 
Coordinator. This role will give to the candidate an 
opportunity to strengthen and support the MICE 
Sales Manager.

Duties: 
•This position will require regular liaison with the 
Mice Sales Manager and the Director of Sales & 
Marketing on sales related issues 
•Provides sales support to MICE Sales Managers and 
assist in the preparation of sales material & RFPs 
•Support the administrative needs of the sales 
process as well the Sales & Marketing department 
in regard to different administrative activities 
•To arrange and manage familiarisation trips in line 
with business needs 
•Responsible for organizing various events 
 
Qualifications & Skills: 
•Studies in Tourism or in sales would be beneficial 
•Work experience in a similar position would be 
considered as an asset 
•Excellent command of English 
•Additional language knowledge will be considered 
an asset 
•Driving licence is required 
•Communication and organization skills are of the 
utmost importance 
•Ability to thrive under pressure 
•Service orientation and flexibility are required
Applications should be submitted in English or 
Greek, Blue Palace Resort & Spa, attention Mr. 
Menelaos Bokeas P.O BOX 38 72053 Elounda 
Crete, e-mail: hr@sbokoshotels.gr, fax: 2810-
334037, tel.: 28410 65500 - 2810 334034.

Get your dream job abroad with Remarc 
Sunseafun Group!
Join us at Remarc Sunseafun Group and you will have 
the opportunity to experience unforgettable months 
around the Mediterranean coasts while working in 
this enjoyable and modern profession. You will get 
the chance to coach sports, to communicate in 
foreign languages, to improve your skills like acting, 
dancing, to make lots of new friends and to gain new 
experiences in the hotel animation business.

If you have any animation experience, or even if you 
do not have, but you are an outgoing person, self-
confident to test yourself in these skills and you like 
to work in a team, then you are more than welcome 
to join our big family of Remarc Sunseafun Animators.

In Cyprus we do not only recruit and organise the 
entertainment part but also wellness, sports/fitness/
yoga/pilates instructors, PR, guest relations, hosting 
etc, so we are interested as well in other profiles apart 
from ‘hotel animators’.

Highlights: During the Daytime, depending on your 
skills and qualities you will either work with children or 
with adult. As kids entertainer you work in a team and 
organise events and games for the children who stay 
in the hotel. As activity instructor you organise sports 
and activities for the hotel guests.

During the Evening, depending on the wishes and 
needs of the hotel you organise with your team 
evening shows (sketches, dance, games, quizes, 
parties, musicals, mini-disco, etc).

Requirements: 
•18 years old 
•EU passport 
•good level of English and knowledge of foreign 
European languages are an asset 
•have previous experience in working with children,  
in sports and/or in performing arts 
•no ‘stage fear’ 
•enough energy and motivation to work 6 days per 
week 
•available per March, April or May for at least 4 months

Offer (bonuses, benefits): During your contractual 
period expenses of your training course, 
accommodation, food and beverage (four drinks per 
day) will be fully covered by the Agency, so you can 
save your salary every month.

One way ticket (Return flight - back home) and 
transportation from the training center to your working 
destination are covered by the agency.

Monthly salary is variable from 500.00 to 1300.00 
Euros according to your experience and position in 
the team.
In your day off you can discover the Island with your 
friends, take benefits of getting discount from many 
shops, bars, restaurants, rent a car and many other, or 
just lay on the beach and relax!

Send your cv’s to the following e-mail:  
info@sunseafun.com

Canaves Oia Hotel & Suites, a proud member of 
the Small Luxury Hotels of the World™ is a luxury 5 
star hotel in Oia, Santorini.

For the season of 2014, we are looking for 
associates who are willing to learn and build up a 
successful career in hospitality.

Front  
Desk Agent

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, Internet) 
•Previous experience with PMS systems, Fidelio 
preferred 
•Knowledge of second language will be considered 
an asset 
•Strong communication and interpersonal skills 
•Excellent personal presentation 
•Teamwork spirit 
 
Canaves Oia hotel offers: 
•Accommodation at privately owned apartments 
with wifi access 
•Excellent opportunities for career progression 
•Supportive management 
•Pleasant working environment 
•Competitive salary 
 
Recommendations and recent photo required. 
Send your cv’s to the following e-mail:  
hr@canaves.com

Receptionist /  
Υπάλληλος Υποδοχής 

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και μίας  
δεύτερης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμ-
μάτων 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Κάτοικος Κρήτης 
 
Προσφέρονται: 
•8μήνη απασχόληση στην Κρήτη  
(Απρίλιος-Νοέμβριος) 
•Μισθός αναλόγως προσόντων-προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@tresorhotels.com

Τo ξενοδοχείo Vedema Resort, μέλος της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σα-
ντορίνη ζητά προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2014:

Front Office Manager 
(Κωδικός θέσης: FOM)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
(κατά προτίμηση Fidelio) 
•Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου του τμήματος 
της Υποδοχής με σκοπό την επίτευξη στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ τουριστικής κατεύθυνσης 
•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 προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα ανα-
γράφοντας τον κωδικό θέσης FOM, στο e-mail: 
manager@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεω-
ρηθούν εμπιστευτικά. 
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συνέχεια στη σελ. 12

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτή-
τως τον κωδικό της θέσης στην παρακάτω διεύθυνση  
cv@epsilonnet.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 981700.

Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχε-
μύθεια και επαγγελματισμό. Τα βιογραφικά σημειώ-
ματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης 
δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Περιγραφή: Μεγάλη ελληνική βιομηχανία, με ηγετική 
θέση στην Ελληνική Αγορά, επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό  
Υπεύθυνου Πληροφορικής

Κύριες υπευθυνότητες: 
•Τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου χρηστών Η/ΥΠ 
•Συμμετοχή ως βοηθητικός στην ανάπτυξη νέων 
υποδομών υλικού και λογισμικού. 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τομέα πληροφορικής 
•Πολύ καλή γνώση προϊόντων Microsoft. 
•Εργασιακή εμπειρία 1-2 έτη επιθυμητή 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ικανότητα άμεσης αναγνώρισης και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Στείλτε σήμερα το βιογραφικό σας στο e-mail: 
it201402@hotmail.com και γίνεται μέλος μίας δυναμι-
κά εξελισσόμενης ομάδας.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια 
και θα απαντηθούν μόνο οι υποψηφιότητες που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

Γραφίστρια-ας  
στο Δημιουργικό Τμήμα

Σύντομη περιγραφή θέσης / αρμοδιότητες: 
•Δημιουργία μακετών για τα εικαστικά των ρούχων 
(τυπώματα & κεντήματα) 
•Ολοκλήρωση μακετών (επιλογή χρωμάτων  
και τεχνικών) 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε παρόμοια θέση. 
•Δημιουργικό πνεύμα & ευχάριστη προσωπικότητα 
•Πολύ καλή γνώση στα προγράμματα illustrator  
& photoshop 
•Γνώση Αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους στο e-mail: julie.siozou@alouette.gr με 
την ένδειξη «Γραφίστρια-ας για το δημιουργικό».

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Εκπρόσωποι  
Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το2006 και είναι 
μέλος εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
των πωλήσεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστι-
κών προϊόντων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και της 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, εμπορικός συνερ-
γάτης της Forthnet, αναζητά για το τμήμα call center, 
εκπροσώπους τηλεφωνικών πωλήσεων.

4ωρη-6ωρη-8ωρη απασχόληση πρωινή ή απο-
γευματινή 
 
Καθήκοντα: 
•Τηλεφωνική προώθηση προγραμμάτων internet  
& σταθερής τηλεφωνίας 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άνεση στην προφορική επικοινωνία 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε  
περιβάλλον Windows (Ms Office) 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία επιθυμητή  
(όχι αναγκαία) 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Παροχές: 
•Σταθερός μισθός και ασφάλιση 
•4ωρη-6ωρη-8ωρη απασχόληση 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέες 
τεχνολογίες 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη  
προκλήσεις 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr ή στο 
τηλέφωνο: 210 6706000.

Ζητούνται άτομα έμπειρα στις Τηλεφωνικές Πωλή-
σεις για εσωτερική θέση γραφείου, για προώθηση 
γνωστής τηλεφωνίας και internet.

Απογευματινή απασχόληση με τη μεγαλύτερη 
προμήθεια της αγοράς ανά αίτηση και επιπλέον τα 
υψηλότερα prim παραγωγικότητας.

•Ευχάριστο περιβάλλον. 
 
•Δίπλα από ΗΣΑΠ Μοσχάτου και όλα τα μέσα 
μεταφοράς.
Βιογραφικά στο e-mail: saleinhq@gmail.com. Τηλέ-
φωνο: 6948 657408, 210 4821479, Κύριος Αλέξαν-
δρος Οικονόμου.

Υπάλληλοι Διαχείρισης  
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το 2006 και είναι 
μέλος εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
των πωλήσεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστι-
κών προϊόντων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και της 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, εμπορικός συνερ-
γάτης της Forthnet, αναζητά άμεσα υπαλλήλους πλή-
ρους ή μερικής απασχόλησης, για θέσεις διαχείρισης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν εξερχόμε-
νες τηλεφωνικές κλήσεις.
 
Προφίλ Υποψηφίου: 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Προϋπηρεσία σε διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
είναι απαραίτητη 
•Καλή χρήση Η/Υ (Ms Office) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•Πλήρης απασχόληση (8ωρο) ή μερική απασχόληση 
(4ωρο) 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός 
•Ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr ή στο 
τηλέφωνο: 210 6706000.

Είσαι επικοινωνιακός;  
Σε ενδιαφέρουν οι πωλήσεις;  
Θέλεις να εργάζεσαι με σταθερό μισθό αλλά  
παράλληλα η προσπάθεια σου να επιβραβεύεται  
με ανταποδοτικό μπόνους;  
Θα ήθελες να εργαστείς σε ένα ευχάριστο & αξιοκρα-
τικό περιβάλλον;

Τότε είσαι ο άνθρωπος που ψάχνουμε!

Σύμβουλοι  
Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(Κωδικός θέσης, ΚΩΔ:95)

Αντικείμενο απασχόλησης 
•Τηλεφωνική προώθηση υπηρεσιών Κινητής  
& Σταθερής Τηλεφωνίας. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Άνεση στην επικοινωνία και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Διάθεση για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχου 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη και τα νόμιμα δώρα και  
επιδόματα 
•Δυνατότητα λήψης φοιτητικών αδειών 
•Υψηλό μπόνους επίτευξης στόχων σε μηνιαία βάση 
•Προοπτική υπογραφής σύμβασης εργασίας αορί-
στου χρόνου 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη 
•Σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον 
•Εύκολη προσβασιμότητα (3’ από το μετρό  
Πανόρμου) 
 
Προσφέρεται η δυνατότητα εργασίας και σε σταθερά 
απογευματινές βάρδιες

Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη τμήματος προ-
σωπικού στο e-mail: hr@mediatel.gr, φαξ: 214 214 
80 90 με την ένδειξη ΚΩΔ:95. Διεύθυνση εργασίας: 
Λ. Κηφισίας 125 - 127, Αθήνα, (στάση μετρό Πανόρ-
μου). Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπι-
στευτικές.

Το Αθηνόραμα ζητά:

Customer  
Service Executive

Για το συνδρομητικό club μελών του «Αθηνόραμα 
Club». 
 
Καθήκοντα: 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση υπαρχόντων μελών 
•Τηλεφωνική πώληση συνδρομών σε ενεργούς αλλά 
και νέους πελάτες 

•Υποστήριξη λειτουργιών, οργάνωση και αρχειοθέ-
τηση γραφείου 
•Reporting 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος έχει: 
•Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών 
•Εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις 
•Πολύ καλή γνώση Microsoft Office 
•Εμπειρία στην λειτουργία συστημάτων ERP 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Ισχυρή οργανωτική ικανότητα 
•Συνεργατικό πνεύμα 
•Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες για τους 
άντρες υποψήφιους 
•Ηλικία έως 30 ετών 
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Βασικό μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον Μετρό Αμπελοκήπων) 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
athinoramaclub@athinorama.gr

Η εταιρεία PowerCall ζητά για την στελέχωση νέων 
της τμημάτων:

10 Άτομα άνω των 20 Ετών  
για το Τμήμα Προώθησης 
Υπηρεσιών Θεάματος -  
Internet - Τηλεφωνίας

Προσόντα: 
•Άνεση στην προφορική επικοινωνία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Δυναμισμός και όρεξη για δουλειά 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηναίο μισθό με συνέπεια στην καταβολή 
του 
•Ωράρια εργασίας ευέλικτα πρωινά/απογευματινά 
τμήματα 
•Υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη (Ι.Κ.Α) 
•Bonus επίτευξης στόχων (ημερησίων, εβδομαδιαίων, 
μηνιαίων) 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Άνετη πρόσβαση σε Ησαπ- Τρόλεϊ- Λεωφορεία 
 
Αποστολή βιoγραφικών στο e-mail: 
powercall54@gmail.com 

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η εταιρεία MeliAlice, από τις ταχύτερα αναπτυσσό-
μενες εταιρείες υπηρεσιών marketing & προώθησης 
πωλήσεων, ζητά για λογαριασμό πελατών της, μεγά-
λων Ελληνικών & Πολυεθνικών Εταιρειών:

Προωθήτριες Προϊόντων  
(κωδ. GrS-02.2014)

Η θέση αφορά προώθηση προϊόντων των εταιρειών 
σε μεγάλες αίθουσες super market, καταστήματα 
καλλυντικών (Hondos Center, Sephora) και επιλεγμέ-
να φαρμακεία. Η απασχόληση μπορεί να είναι καθη-
μερινή ή part-time (Πέμπτη-Παρασκευή - Σαββάτο).

Απαραίτητα προσόντα: Οι υποψήφιοι που θα στε-
λεχώσουν τις συγκεκριμένες ενέργειες, θα πρέπει να 
είναι τυπικοί, επαγγελματίες και το σημαντικότερο να 
έχουν ταλέντο στις πωλήσεις καθώς η ενέργεια συνδέ-
εται με πωλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστι-
κά των ομάδων που θα δημιουργηθούν είναι τα εξής:

•Ελληνική γλώσσα: άριστα ομιλούμενη 
•Ξένες γλώσσες: Αγγλικά (επιθυμητή αλλά όχι  
απολύτως απαραίτητη) 
•Χαρακτηριστικά: ευχάριστη προσωπικότητα, 
επικοινωνιακή δεξιότητα & ευχέρεια λόγου, πειθώ, 
συνέπεια, ακεραιότητα 
•Εμφάνιση: απαραίτητα περιποιημένη και  
προσεγμένη

Προϋπηρεσία: τουλάχιστον 2 έτη σε προώθηση 
εντός των super market ή/και καταστήματα καλλυντι-
κών (στις κατηγορίες που έχουν προωθήσει πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται καλλυντικά, ιδανι-
κά περιποίηση προσώπου και σώματος και προϊό-
ντα οικιακής χρήσης). Η προϋπηρεσία σε φαρμακεία 
είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

•Ηλικία: 22 - 35 ετών 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός συν Ασφαλιστική κάλυψη 
•Bonus επί των πωλήσεων 
•Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικές πώλησης 
•Ευχάριστο περιβάλλον απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρα-
καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, ανα-
γράφοντας τον κωδικό GrS-02.2014 μέσω e-mail 
στο hr@melialice.gr ή να καλέσουν στα τηλέφωνα: 
211-18.28.239, 693-44.22.897 (10:00-15:00) για 
ραντεβού.

EMΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Το ξενοδοχείο AFRODITI VENUS στο Καμάρι της Σα-
ντορίνης, ζητά να προσλάβει για το κατάστημα γυναι-
κείων κοσμημάτων & αξεσουάρ: 

Πωλήτρια Λιανικής
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακά-
τω προϋποθέσεις: 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση 
πελατών 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
 
Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη 
από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
e.karamolegos@gmail.com

Πωλήτριες
Για μερική ή πλήρη απασχόληση. 

Ζητούνται από την μεγαλύτερη γαλλική αλυσίδα παι-
δικών ενδυμάτων Orchestra για το κατάστημα της 
στο Athens Heart.

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

Η εταιρεία ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

«Πωλήτριες» 
για τα καταστήματά της  

στον Νομό Αττικής

Προσόντα Υποψηφίων 
•Εργασιακή εμπειρία 1-3 ετών στο χώρο  
των καταστημάτων λιανικής (προϋπηρεσία  
σε παιδικά είδη θα προτιμηθεί). 
•Ευχάριστος, ευγενικός και επικοινωνιακός  
χαρακτήρας. 
•Όρεξη για εργασία, θετική διάθεση, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας.

Εκπαίδευση / Σπουδές 
•Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές θα εκτιμηθούν  
ανάλογα. 
 
Επιπλέον προσόντα 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel - Power-
point - Internet) 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός 
και γραπτός λόγος) 
 
Προσφέρεται ευχάριστο - φιλικό περιβάλλον εργασί-
ας και προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία με την έν-
δειξη «SALES ATHENS» στο e-mail: hr@alouette.gr

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτο-
ποιίας και της ζαχαροπλαστικής;

Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα 
άρτια οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων 
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλά-
βει για το νέο κατάστημα στη Φιλοθέη:

Πωλήτρια (Κωδ. Π.Φ.) 
για πλήρη και μόνιμη απασχόληση

Προφίλ υποψηφίων: 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Εμφανίσιμη 
•Επικοινωνιακή 
•Εμπειρία σε χώρο εστίασης θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της δι-
εύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού στο e-mail: hr@
apollonion-bakery.gr ή στο φαξ 210 6694150. Όλες οι 
αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

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

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχα-
ροπλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για 
Πωλήτριες για το κατάστημα της Δροσιάς.

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις σε αρ-
τοζαχαροπλαστείο, σας αρέσει ο χώρος της εστίασης 
και να δουλεύετε ομαδικά, τότε θα χαρούμε να ακού-
σουμε από εσάς!

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία του μαγαζιού το πρωί 
•Γέμισμα των βιτρινών με αρτοποιήματα και γλυκά 
•Παρασκευή καφέ και άλλων ροφημάτων 
•Εξυπηρέτηση πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια  
της βάρδιας 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις,  
με προϋπηρεσία σε αρτοζαχαροπλαστείο 
•Γνώση αγγλικών (επίπεδο Lower) 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Βασικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραίτη-
τη) στείλτε μας e-mail στο jobs@frankzepaul.com ή 
στο fax 210 6836298, αναγράφοντας στο θέμα τον 
κωδικό FZP-POL-ΔΡΟΣΙΑ.

Περιγραφή: Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. 
αποτελεί μέλος του γερμανικού πολυεθνικού ομίλου 
εταιρειών Klüh Service Management GmbH. Είναι 
από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που έλαβαν 
άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Απασχόλησης 
ως εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών ζητεί 
Υπαλλήλους για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμε-
νου πρατηρίου της στα Μέγαρα.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πρατήριο υγρών καυσίμων  
•Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Κάτοικος κοντινών περιοχών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Τίτλος Σπουδών 
•Γνώση Αγγλικών

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα τον 
κωδικό θέσης, φωτογραφία απαραίτητη, μέσω fax 
στον αριθμό 2118008866, μέσω του link: http://www.
kluehhr.gr/submit-cv ή στη διεύθυνση: Klüh Human 
Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., Περικλέους 32 & Πα-
πανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. Επικοινωνίας: 
2107472010. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μεγάλο δίκτυο διαγνωστικών ιατρείων ζητεί:

Σύμβουλο Πωλήσεων

Για την Αττική και την ευρύτερη περιφέρεια κε-
ντρικής Ελλάδος και νήσων.
 
Αναφέρεται στον: Διευθυντή Πωλήσεων.

Ρόλος θέσης: Υποστηρίζει το τμήμα πωλήσεων και 
είναι υπεύθυνος για την προώθηση ολοκληρωμένων 
λύσεων και επιχειρηματικών δράσεων σε επαγγελμα-
τίες υγείας.
Περιγραφή θέσης: 
•Καθημερινές επισκέψεις και προγραμματισμένα 
ταξίδια στα ιατρεία του δικτύου 
•Συγκέντρωση και καταγραφή οικονομικών στοιχείων 
πωλήσεων, & στοιχείων ανταγωνισμού 
•Ενημέρωση στοιχείων σε πίνακες, αναφορές  
& παρουσιάσεις  
•Σύνταξη ενημερωτικών δελτίων δικτύου εμπορικής 
επικοινωνίας 
•Υποστήριξη προωθητικών ενεργειών  
σε συνεργάτες & ιατρεία 
•Συνεργασία με διάφορα τμήματα της εταιρείας, 
όπως το τμήμα πωλήσεων, προμηθειών,  
παραγγελιών, έρευνας και ανάπτυξης 
•Υλοποίηση στόχων πωλήσεων υποστηρίζοντας 
καθημερινές εργασίες 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

•Σπουδές ανώτατης ή ανώτερης εκπαιδευτικής  
βαθμίδας θετικής κατεύθυνσης 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θεωρείται  
επιπρόσθετο προσόν 
•Πενταετή προϋπηρεσία σε ρόλο πωλήσεων  
και ανάπτυξης (στο χώρο της εργαστηριακής  
ιατρικής ή του ευρύτερου τομέα υγείας θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο πλεονέκτημα) 
•Γνώσεις χειρισμού MS Office-επίπεδο Advance   
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ομαδικό  
πνεύμα συνεργασίας, δεξιότητες διαχείρισης  
απαιτητικών Projects 
•Δυνατότητα επαγγελματικής παρουσίας εκτός έδρας 
•Εμπορική & προϊοντική αντίληψη της αγοράς 
•Πολύ καλή γραπτή & προφορική επικοινωνία 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Προσαρμοστικότητα & ευελιξία 
•Ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών 
εργασιών 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ευκαιρίες εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
commercial-director@medisyn.eu

H εταιρία ERGOPHARM ζητεί: 

Πωλητές 

Για την προώθηση των παραφαρμακευτικών προ-
ϊόντων της στο χώρο του φαρμακείου για το Νόμο 
Αττικής.
 
Προϋποθέσεις 
•προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου 
•δυνατότητα ταξιδιών 
•ευχέρεια στον προφορικό λόγο 
•άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
 
Προσφέρονται μισθός, ποσοστά πωλήσεων και bonus 
βάσει αποτελεσμάτων. 
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: a.zacharaki@ergopharm.gr

 Επιθεωρητής Πωλήσεων  
(SAL 0301) Αθήνα

Περιγραφή: Γνωστή οινοποιητική εταιρεία με σημα-
ντική παρουσία στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, 
επιθυμεί την περαιτέρω ανάπτυξη και διείσδυση της, 
στην αγορά της Αττικής και αναζητά έμπειρο επιθεω-
ρητή πωλήσεων.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
ασχοληθεί με την ανάπτυξη της αγοράς Αττικής σε 
πελάτες: κάβες, αλυσίδες s/m και μεγάλα εστιατόρια 
& wine bars.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 
τριών ετών, από τον χώρο πωλήσεων οινοποιητικών 
εταιρειών (απαραίτητο) 
•πολύ καλή γνώση του σχετικού πελατολογίου με 
δυνατότητα στρατηγικής τοποθέτησης προϊόντων  
σε σημεία κλειδιά 
•εκπαιδευτικό υπόβαθρο στην διοίκηση  
επιχειρήσεων και επιθυμητός τίτλος σπουδών  
που σχετίζεται με την οινοποιία 
•πολύ καλές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών  
υπολογιστών 
•άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

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

Πωλητές  
Χονδρικής HO.RE.CA

Η εταιρεία FINE FOOD SENSES που δραστηριοποι-
είται στο χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων (ψωμιά, 
κρουασάν, ντόνατς κλπ) με έδρα την Αθήνα (Βάρη 
Αττικής), αποκλειστικός αντιπρόσωπος της FRIPAN 
SA στην Ελλάδα (www.fripan.com) ζητά:

Επαγγελματίες  
Πωλητές Χονδρικής

Απαραίτητα στοιχεία: 
•Προϋπηρεσία σε ομοειδή εταιρεία του χώρου 
•Κάτοικος Αθηνών 
•Ικανότητα εξεύρεσης νέων πελατών 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες. 
•Ευχέρεια επικοινωνίας 
 
Δεξιότητες: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και αισιόδοξη στάση 
•Μεθοδικότητα και ικανότητα ατομικής οργάνωσης 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
 
Προσφέρονται: 
•Αυτοκίνητο 
•Υψηλή προμήθεια πωλήσεων 
•Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν  
το βιογραφικό τους στη διεύθυνση: info@finefood.gr

Περιγραφή: Ελληνική βιομηχανική και εμπορική εται-
ρεία, μέλος βιομηχανικού ομίλου τροφίμων, με έδρα 
στην Αττική, επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλητή  
Food Service & Ho.Re.Ca 

Προφίλ υποψηφίου: 
•Αποδεδειγμένες ικανότητες πωλήσεων  
και επίτευξης στόχων 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε  
προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης ή/και αρτοποίησης, 
στις περιοχές : Αττική, νησιά Αιγαίου, Πελοπόννησο. 
•Διαπραγματευτική ικανότητα 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ικανότητα άμεσης αναγνώρισης και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό 
•Κάτοχος αδείας ΙΧ και δυνατότητα ταξιδιών 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικές αμοιβές 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μία δυναμική αγορά

Στείλτε σήμερα το βιογραφικό σας στο e-mail: 
it201402@hotmail.com και γίνεται μέλος μίας δυναμι-
κά εξελισσόμενης ομάδας. Για όλα τα βιογραφικά θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και θα απαντηθούν μόνο 
οι υποψηφιότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Υπεύθυνος Πωλήσεων 
Κωδ. Θέσης: ΥΠ.ΠΩΛ.

Περιγραφή Θέσης: Ο υποψήφιος, καλείται να στε-
λεχώσει την Εμπορική Διεύθυνση εταιρείας, με στόχο 
την ανάπτυξη των πωλήσεων συγκεκριμένου τμήμα-
τος αυτής.

Προφίλ υποψηφίου: Να είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. 
και να έχει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο χώρο πω-
λήσεων, να είναι γνώστης της Αγγλικής και Γερμανι-
κής γλώσσας, να έχει ευχέρεια στην επικοινωνία και 
ηλικία έως 40 ετών.

Τρόπος επικοινωνίας: Αποστολή βιογραφικού ση-
μειώματος, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στη διεύθυνση: hrcomgroup@gmail.com

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

A self-motivated and highly professional individual to 
fulfill the position of:

Large  
Account Manager 

Reporting to the Sales Manager

The candidate will be responsible to manage and 
monitor the existing customers of Large Accounts as 
well as to attract new leads.

Required qualifications: 
•University diploma 
•More than 5 years experience as large account 
managers in IT company 
•Knowledge and experience in system integration 
•Very high computer literacy (Microsoft Office 
(Outlook, Word and Excel) for template creation 
•Excellent reading and writing skills in Greek and 
English 
•Excellent oral communication in English 
•Experience working with ERP and CRM 
 
Advantageous requirements: 
•Reading and writing skills in German 
•Knowledge and experience to promote managed 
print solution and telecommunications solution 
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package based  
on qualifications and experience 
•Excellent development potential 
•Participation in exhibitions and conferences 
•Bonus

Candidates who meet the above requirements 
may forward an English version of their CV 
quoting the reference code LAM at the following 
link: http://www.digimark.gr/%CF%85%CF%80%
CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-
%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81
%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%BF
%CF%8D/form/1--.html?positionCode=Large%20
Account%20Manager

MOLTENI & C / DADA, one of Italy’s leading com-
panies in the areas of furniture, closet and kitchen is 
looking to recruit in their new store in Athens, Kifissias 
avenue:

Α. Store Manager 
Β. Sales Executive

Key Skills / Experience: 
•Excellent interpersonal communication skills 
•Excellent organizational skills 
•Experience in retail sales required 
•Computer literacy & knowledge of design software 

•Perfect knowledge of English 
•Required age up to 40 
 
Those who are interested, please send your CV to 
the following e-mail: pr@avaxdeco.gr

H αλυσίδα MARKET IN αναζητά το κατάλληλο στέλε-
χος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Διευθυντής Πωλήσεων 
(Κωδικός Θέσης CM01/14)

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη 
σε αντίστοιχη θέση ευθύνης στο χώρο των λιανικών 
πωλήσεων 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο  
των τροφίμων 
•Άριστο επίπεδο Αγγλικών και Η/Υ 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές  
ικανότητες 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή πανεπιστημίου εξωτερικού 
διοικητικής κατεύθυνσης 
 
Περιγραφή Αρμοδιοτήτων: 
•Υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας  
των καταστημάτων καθώς και της διαδικασίας  
των πωλήσεων. 
•Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων. 
•Αναζήτηση νέων προμηθευτών-προσφορών 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού 
•Έλεγχος πωλήσεων καταστημάτων 
•Σύνταξη προϋπολογισμού & απολογισμού  
πωλήσεων 
•Ανάπτυξη μεριδίου αγοράς 
•Επίτευξη εμπορικών & στρατηγικών στόχων  
σε ιδιαίτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Η θέση αναφέρεται στη γενική διεύθυνση της εταιρεί-
ας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κω-
δικό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.
gr, fax: 22991 50799. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα 
θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

ΙΑΤΡΟΙ
Ζητούνται για εργασία στη Γερμανία:

Οφθαλμίατροι

•Με πολύ καλούς όρους και προϋποθέσεις. 
•Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση Γερμανικής 
γλώσσας, επίπεδο B1-C.

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

Η εταιρία Kos Medicare ζητά:

Παθολόγο, Γενικό Ιατρό ή  
Ιατρό χωρίς ειδικότητα

•Με εκπληρωμένη την υπηρεσία υπαίθρου.  
•Δυνατότητα ετήσιας απασχόλησης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@kosmedicare.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η εταιρία Neumueller εργάζεται με σχεδόν 350 συνα-
δέλφους ως συνεργάτης της βιομηχανίας στον τομέα 
εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού και ηλεκτρομηχανο-
λογικών υπηρεσιών.

Τον τελευταίο χρόνο η εταιρία neumueller επεκτάθη-
κε και στον τομέα της υγείας, όπου συνεργάζεται με 
κορυφαία και εξειδικευμένα νοσοκομεία.

Για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας αναζητούμε 
ενδιαφερόμενους με την παρακάτω ειδικότητα σε διά-
φορες τοποθεσίες μας στη Γερμανία:

Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες

Στον τομέα εντατικής περίθαλψης και χειρουργείου.

Εάν ξυπνήσαμε το ενδιαφέρον σας για την παραπά-
νω θέση εργασίας, τότε παρακαλώ στείλτε το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, όπως επίσης και το πτυχίο σας 
με αναλυτική βαθμολογία στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: kontakt@neumueller.org

Θα σας στηρίξουμε στην ανάγνωση του πτυχίου σας 
στις γερμανικές αρχές και θα σας παρέχουμε διαμονή 
στην αρχή της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις μπο-
ρείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ: +30 6977 908585 
υπόψη κας Σοφίας Αναστασιάδου. Website: www.
neumueller.org

Κατ’ οίκον 
 Νοσηλευτικό Προσωπικό 

στη Φινλανδία
Η Validia Ηousing Services είναι μια εταιρεία με 
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1500 εργαζόμενους και 39 χώρους εξυπηρέτησης 
σε 24 διαφορετικές τοποθεσίες στη Φινλανδία. Προ-
σφέρουμε υπηρεσίες υποβοηθούμενης διαβίωσης 
και οικιακής φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες 
και ηλικιωμένους. Στους χώρους εξυπηρέτησης της 
Validia παρέχουμε στους πελάτες μας αποκλειστικά 
διαμερίσματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται ιδρυματική 
φροντίδα: οι αποφάσεις των ενοίκων είναι πάντα σε-
βαστές από το προσωπικό μας. Οι πελάτες μας είναι 
18-80 χρονών. Διατηρούμε επίσης μια μικρή μονάδα 
για παιδιά (άνω των 7 ετών) και εφήβους.

Υποστηρίζουμε φροντίδα ατόμων με αναπηρίες 
συμπεριλαμβανομένων: βλάβη νωτιαίου μυελού, 
νευρολογικές ασθένειες (MS, ALS, επιληψία), εγκε-
φαλική παράλυση, εκ γενετής μυϊκές ασθένειες όπως 
σύνδρομο Duchene, εγκεφαλικές βλάβες και άνοια. 
Υποστηρίζονται επίσης άτομα με ψυχικές διαταραχές 
ή προβλήματα με ναρκωτικά και αλκοόλ . Σχεδόν όλοι 
οι πελάτες μας έχουν βοηθητικό εξοπλισμό όπως 
ηλεκτρικά χειριζόμενα αναπηρικά καθίσματα, αναπη-
ρικοί ανελκυστήρες, συσκευές επικοινωνίας, συστή-
ματα επικοινωνίας με το περιβάλλον.

Το προσωπικό της Validia υποστηρίζει ενεργά 
τους πελάτες μας στις καθημερινές δραστηριότη-
τες τους όπως: 
•χρήση αναπηρικής καρέκλας , μετακίνηση προς 
κρεβάτι, τουαλέτα 
•βοήθεια στην προσωπική υγιεινή, ντους 
•βοήθεια στην ένδυση 
•βοήθεια στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, ενέσεων 
και σκευασμάτων 
•βοήθεια στη διατροφή (βασικό μαγείρεμα, βοήθεια 
με το φαγητό ή παρεντερική διατροφή) 
•φροντίδα πληγών/τραυμάτων, χρήση καθετήρα, 
φροντίδα κολοστομίας και ουροστομίας

H Validia επιθυμεί να προσλάβει:

15 Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες  
για να εργαστούν ως  

κατ’ οίκον Νοσηλευτές / Φροντιστές

Απαιτήσεις: 
•απόφοιτοι σχετικής σχολής (νοσηλευτικής) με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος 
•προθυμία και δέσμευση μελέτης για την εκμάθηση 
της φινλανδικής γλώσσας ενδιαφέρον να δουλέψουν 
με άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους

Για τους πελάτες μας χρησιμοποιούμε πληροφοριακά 
συστήματα και Συστήματα (ERP), γι ‘αυτό απαιτείται 
πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστή σε καθημερινή 
βάση.

Προσφέρουμε μηνιαίο μισθό 1900-2200 € (προ φό-
ρων), ανάλογα με την εργασιακή εμπειρία. Επίσης 
παρέχουμε αποζημίωση για την εργασία απογευμα-
τινής και βραδινής βάρδιας, Σαββάτου / Κυριακής, και 
αργιών.

Η σύμβαση εργασίας για την κάθε θέση είναι μόνι-
μη, ωστόσο περιλαμβάνει δοκιμαστική περίοδο των 
τεσσάρων(4) μηνών κατά την οποία θα αξιολογηθεί 
η καταλληλότητα των υποψηφίων για την θέση εργα-
σίας καθώς και η επάρκεια στη φινλανδική γλώσσα. 
Το απαιτούμενο επίπεδο για τη γλώσσα είναι Β1 - Β2 
(κατανόηση προφορικού λόγου, άνετη επικοινωνία με 
τους ασθενείς, ανάγνωση και κατανόηση φινλανδικού 
κειμένου, γραφή σαφούς και λεπτομερούς κειμένου.

Η σύμβαση εργασίας θα λήξει εάν η δοκιμαστική 
περίοδος δεν είναι επιτυχής.

Παρέχονται επίσης δωρεάν εντατικά μαθήματα 
Φινλανδικής γλώσσας που θα ξεκινήσουν στην 
Ελλάδα και υποστήριξη στην εύρεση κατοικίας 
στη Φινλανδία. Οι πιθανές περιοχές εργασίας είναι οι 
πόλεις: Ελσίνκι, Hämeenlinna, Τάμπερε και Τούρκου.

Παρακαλούμε να στείλετε τις αιτήσεις σας στα αγ-
γλικά στο e-mail: gr01ea23@oaed.gr μέχρι τις 14 
Μαρτίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες: http://
www.validia.fi

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το κέντρο ελευθέρων σπουδών e-ducate.gr, ανα-
ζητά:

Καθηγητές
Για να αναλάβουνε την πρωινή (10.00 – 16.00) και 
την απογευματινή βάρδια του e-learning (16.00 – 
22.00). 
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουνε 
εμπειρία στα περισσότερα από αυτά: 
•ECDL 
•AutoCAD 
•3D Studio Max 
•Illustrator 
•Photoshop 
•Quark Xpress 
•Corel Draw 
•After Effects 
•Flash 
•Dreamweaver 
•HTML / CSS2 
 
Παρακαλούνται, όσοι διαθέτουν τα προσόντα, να 
στείλουνε e-mail στο: info@e-ducate.gr

 Καθηγητής Αγγλικών  
(πτυχιούχος Αγγλικής φιλολογίας) 

•Ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου με εξειδίκευση 
στα πολυμέσα (multimedia) ζητείται από εταιρία στην 
Αθήνα. 
•Πλήρης και μόνιμη απασχόληση. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: pvschools@ath.forthnet.gr. 
Τηλ: 210 2280270, (09:00 – 21:00).

Μεγάλος εκπαιδευτικός όμιλος στα πλαίσια της 
συνεχούς ανάπτυξης του ζητά να προσλάβει στην 
Αθήνα:

Σύμβουλο Εκπαίδευσης 

Ο (-η) υποψήφιος (-α) που θα επιλεγεί θα αναλάβει 
την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη 
συνεχή υποστήριξη των σπουδαστών κατά την διάρ-
κεια της φοίτησης τους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εμπειρία στην προώθηση υπηρεσιών 3 έτη  
τουλάχιστον 
•Εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί  
πρόσθετο προσόν 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστική αμοιβή αναλόγως προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστες εργασιακές συνθήκες 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: cvathens@yahoo.gr

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Αρτοζαχαροπλάστης 

κωδ: SPΖΑ

To Possidi Holidays Resort & suites hotel 5* Βρί-
σκεται στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής «Κασσάν-
δρα», πάνω στην θάλασσα.

Ανήκει στην κατηγορία πολυτελείας και διαθέτει 130 
πολυτελή δωμάτια και 15 σουίτες. Με σαφή προσα-
νατολισμό και στόχο στην παροχή άψογων και ποιο-
τικών υπηρεσιών κατόρθωσε να θεωρείται ένα από 
τα καλύτερα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής και μέσα στα 
πρώτα της Ελλάδας. Το ξενοδοχείο είναι μέσα στα 
πρώτα που πιστοποιήθηκαν με ISO 9001 και Haccp. 
Χρησιμοποιεί πρόγραμμα ενεργειακής διαχείρισης 
και βραβεύτηκε από διεθνείς οργανισμούς για τα μέ-
τρα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Εάν η 
ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών σας εκφράζει 
ζητάμε για τη σαιζόν 2014 προσωπικό.

Προσόντα: 
•Καλή γνώση της αρτοζαχαροπλαστικής 
•Προϋπηρεσία - Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο fax: 
23740 42028 ή στο e-mail: personnel@possidi-
holidays.gr αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive αναζη-
τά για τα ξενοδοχεία της:

Αρτοζαχαροπλάστη
Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε boutique ξενοδοχεία ή βραβευμένο εστιατόριο 
•Γνώση παρασκευής αρτοσκευασμάτων και γλυκών 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και προσαρμοστικότητα 
 
Το Ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα, στο e-mail: gfilippidis@andronisexclusive.com

Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν Απρίλιος - 
Οκτώβριος 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 βιογραφικά 
που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις 
απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών μόνο στο 
ακόλουθο e-mail: eliasuites@hotmail.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
TCB Avgidis Automation S.A. leading company in 
Industrial Automation Field is searching for an:

Automation Engineer
Basic Requirements 
•Engineer with university or TEI degree 
•Knowledge of industrial automation systems  
(PLC, SCADA, Instrumentation)

General Qualifications 
•Experience in development of automation systems. 
•Good communication skills. 
•Fluency in English language. 
•MSOffice & basic AutoCAD knowledge 
•Willing to travel and work in the field

Send your CV with reference “Automation Engineer” 
to: Ms. Konstandina Tsialiamani. Fax: 210 9406200 - 
Tel.: 210 9480260. E-mail: info@tcb.gr. Site: www.tcb.gr

Athens Technology Center S.A. wishes to recruit:
Software Engineer  

(Ref: RDSE01)

The position refers to software engineers with experience 
in the design, implementation and integration of software 
applications. The selected candidate will participate in 
project teams of collaborative R&D projects and will be 
involved in the full lifecycle of software development - 
from conceptual design to the actual implementation 
according to project milestones.

Required qualifications: 
•University degree in computer science, software 
engineering or equivalent 
•Experience in Java and PHP 
•Experience in database management systems  
(e.g. Oracle, MS SQL or MySQL) 
•Web technologies HTML, JavaScript, CSS 
•Excellent communication skills in English both verbally 
and in written form

Additional experience in any of the following fields 
is a plus: 
•C\C++, C# 
•UML modelling

The applicant should also be able to demonstrate: 
•excellent analytical skills and to be structured and 
results orientated 
•ability to effectively communicate ideas and properly 
describe problems and solutions 
•ability to work and in a team environment

Interested candidates should send their CVs in English 
(quoting the reference) to: Athens Technology Center, 
10 Rizariou Str., 15233 Halandri, Athens, Greece. 
Human resource department, e-mail: hr@atc.gr, 
phone: 210 6874300, fax: 210 6855564.

Η εταιρία Neumueller εργάζεται με σχεδόν 350 συνα-
δέλφους ως συνεργάτης της βιομηχανίας στον τομέα 
εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού και ηλεκτρομηχανο-
λογικών υπηρεσιών.

Τον τελευταίο χρόνο η εταιρία Neumueller επεκτάθη-
κε και στον τομέα της υγείας, όπου συνεργάζεται με 
κορυφαία και εξειδικευμένα νοσοκομεία.

Για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας αναζητούμε 
ενδιαφερόμενους με την παρακάτω ειδικότητα σε διά-
φορες τοποθεσίες μας στη Γερμανία:

Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς  
στον τομέα Hardware – Software  

και Matlab - Developers  

Σε όλους τους τομείς βιομηχανίας.

Εάν ξυπνήσαμε το ενδιαφέρον σας για την παραπά-
νω θέση εργασίας, τότε παρακαλώ στείλτε το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, όπως επίσης και το πτυχίο σας 
με αναλυτική βαθμολογία στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση kontakt@neumueller.org

Θα σας στηρίξουμε στην ανάγνωση του πτυχίου σας 
στις γερμανικές αρχές και θα σας παρέχουμε διαμονή 
στην αρχή της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις μπο-
ρείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ: +30 6977 908585 
υπόψη κας Σοφίας Αναστασιάδου. Website: www.
neumueller.org

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θέση: Μελετητής/ επιβλέπων 
Τόπος: Αθήνα, Αγ. Παρασκευή

Απαραίτητα προσόντα: Τουλάχιστον 3ετής προϋ-
πηρεσία σε σχεδιασμό βιομηχανικών πινάκων ισχύ-
ος και αυτοματισμού, μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων, 
εμπειρία συστημάτων αυτοματισμού PLC και BMS, 

εξοικείωση με τον σχετικό εξοπλισμό και άριστη γνώ-
ση αγγλικών-Η/Υ

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Εμπειρία επίβλε-
ψης Η/Μ έργων ή συμμετοχή στην κατασκευή τους

Καθήκοντα θέσης:  
•Συμμετοχή στον προκαταρκτικό σχεδιασμό  
των έργων 
•Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών  
λύσεων και εξοπλισμού 
•Υπολογισμός και σχεδίαση βιομηχανικών  
και κτηριακών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
σύμφωνα με διεθνή standard 
•Προετοιμασία προϋπολογισμών και τευχών  
δημοπράτησης 
•Επίβλεψη κατασκευής εγκαταστάσεων 
•Εκπροσώπηση σε συναντήσεις ομάδας έργου 
•Παρακολούθηση λειτουργίας και διενέργεια  
μετρήσεων 
•Προετοιμασία διαδικασιών εκπαίδευσης και  
συντήρησης

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στην 
σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων εξοικονόμη-
σης ενέργειας και συστημάτων επεξεργασίας νερού, 
με έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμο-
γές μεγάλης κλίμακας. Πρόσθετες πληροφορίες στο 
www.sychem.gr.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται περι-
λαμβάνουν ενδεικτικά: 
•Κτηριακές & βιομηχανικές Η/Μ εγκαταστάσεις  
με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας 
•Μηχανοστάσια HVAC & DHW με χρήση  
τεχνολογιών γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας  
και θερμικών ηλιακών 
•Ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις SPA και κολυμβητικών 
δεξαμενών 
•Συστήματα διαχείρισης (BMS) 
•Ενεργειακές μελέτες 
•Αντιδιαβρωτική καθοδική προστασία δοχείων  
νερού, αγωγών και θαλάσσιων κατασκευών 
•Συστήματα αφαλάτωσης νερού 
•Αντλιοστάσια 
 
Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail:  
jobs@sychem.gr ή στο φαξ 2106084942  
με κωδικό SY-MS.

Η Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε. εξουσιοδοτημένος έμπορος 
Kosmocar A.E. ζητά για άμεση πρόσληψη:

Σύμβουλο Service για Παραλαβή -  
Παράδοση Αυτοκίνητου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες μηχανικές γνώσεις 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Ηλικία ως 35 ετών 
 
Προσφέρονται: 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
 
Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr

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

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

Drivers
Core Competencies: 
•Passion to interact and service guests 
•Good communication skills, both verbal and written  
in English and Greek. 
•Familiarity road systems in Greece and possess  
a valid drivers license from the country 
•Ability to effectively deal with internal and external 
customers, some of whom will require high levels of 
patience, tact and diplomacy to diffuse anger, collect 
accurate information and resolve conflicts. 
•Minimum 2 to 3 years in a similar role prior is a plus

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

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Αποθηκάριος

Ζητείται αποθηκάριος για την κεντρική αποθήκη  
της εταιρείας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
•Παραλαβή εμπορευμάτων 
•Επικόλληση barcodes 
•Διαχωρισμός παραγγελιών 
•Συσκευασία και αποστολή εμπορευμάτων 
•Εξωτερικές εργασίες 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο  
της ένδυσης 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικών 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Υπευθυνότητα - εργασία υπό πίεση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
account@sohosohosa.com

Υπεύθυνος Αποθήκης 
 (Κωδ. Θέσης: WA)

Περιοχή: Θεσσαλονίκη 
Πλήρης απασχόληση  
 
Απαραίτητα προσόντα  
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•4ετή εμπειρία σε logistics, διακίνηση & οργάνωση 
αποθήκης (ιδανικά στον χώρο της ένδυσης) 
•Γνώση Αγγλικών & ERP  
•Υπευθυνότητα, ταχύτητα & οργανωτικές ικανότητες  
 
Αποστείλατε cv με κωδικό WA στο fax:2310 684888 
ή στο e-mail: ispikoudi@sam013.gr.  
Website: www.sam013.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Barceló Hotels & Resorts: Όλοι έχουμε την ευκαιρία 
να κάνουμε κάτι, έτσι σκεφτόμαστε και έτσι αντιμετω-
πίζουμε κάθε πρόκληση. 

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται 
σαν μέρος της επιτυχίας της Barceló. 

Στον όμιλο Barceló πιστεύουμε ότι η δυνατότητα για 
εξέλιξη είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να σας 
προσφέρουμε. 

Θέλουμε να σας προσφέρουμε τα εργαλεία, να σας 
εμπνεύσουμε και να μοιραστούμε το όραμά σας. 

Πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ηγετικότητα και η 
ευελιξία είναι οι αξίες που μας επιτρέπουν να επιτύ-
χουμε τους στόχους μας. Πάρτε την πρωτοβουλία και 
στοιχηματίστε στον εαυτό σας. Πιστέψτε στις δυνα-
τότητές σας. 

Εμείς πιστεύουμε σε εσάς.

Barceló Hydra Beach Resort & Spa: Προσφέρουμε 
στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπειρία φιλοξενί-
ας στο ξενοδοχείο μας Barceló Hydra Beach στο Πλέπι 
Θερμησίας, 21051 Ερμιόνη στην Πελοπόννησο. 

Και γνωρίζουμε ότι για να προσφέρουμε στους επι-
σκέπτες μας το καλύτερο, πρέπει πρώτα να προσφέ-
ρουμε στους εργαζομένους μας το καλύτερο. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα βρείτε εξαιρετι-
κές ευκαιρίες εργασίας, όπως:

Διοίκηση:  
Bar Manager

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ηγετική θέση απαραίτητη. 
•Ισχυρές ικανότητες επίλυσης διαπροσωπικών και 
άλλων προβλημάτων. 
•Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή Microsoft 
Windows, POS και SAP. 
•Εξαιρετική υπευθυνότητα και αξιοπιστία. 
•Ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό πίεση με 
γρήγορους ρυθμούς. 
•Ικανότητα για εργασία με συνοχή και ομαδικότητα. 
•Γλωσσικές γνώσεις στα αγγλικά και ιταλικά ή γαλλικά. 
 
Δυνατότητα για εστίαση στις ανάγκες του επισκέπτη, 
παραμένοντας πάντοτε ήρεμοι και ευγενικοί.

Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσανατο-
λισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελιξία, επιμέ-
λεια, συνεργασία και επικοινωνία, συνοδευόμενα με 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση 
σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να 
εργαστείτε σε μια νεανική ισχυρή ομάδα σε περιβάλ-
λον με σεβασμό στο Barceló Hydra Beach για τη θε-
ρινή περίοδο 2014.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα με 
πρόσφατη φωτογραφία σας, στο e-mail: hydrabeach.
hr@barcelo.com. Θα κληθεί σε επαφή περιορισμέ-
νος αριθμός αιτούντων.

Ζαχαροπλάστης

•Προϋπηρεσία 3 ετών και εξειδίκευση στη ζαχαρο-

πλαστική-προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πτυχίο σχολής με ειδικότητα στη ζαχαροπλαστική 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό πίεση  
και φόρτο εργασίας 
•Ηλικία έως 30 ετών και 
•Επιθυμητή γνώση σε Γαλλική πατισσερί, σοκολάτα, 
ντεκόρ 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητείται:
Αρτεργάτης

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

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

Βοηθό Ζαχαροπλάστη 
 (PB/14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 2 ετών, σε ανάλογη 
θέση εργασίας, κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα all inclusive 
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής με ειδικότητα  
στην ζαχαροπλαστική 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Διάθεση για εργασία και υπευθυνότητα  
στην εκτέλεση των καθηκόντων

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

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

Trainee Assistant F&B 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχιούχος τουριστικής σχολής 
•Γνώση Αγγλικών και μια 2ης γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε επισιτιστικά τμήματα 
•Γνώσεις – Προϋπηρεσία στο cost control 
•Ηλικίες έως 30 ετών 
•Άριστη γνώση Η/Υ και Microsoft Office

Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: oplr@lindoshotels.com, fax: 
2244 0 32007, τηλ: 2244 0 32001.

To ξενοδοχείο Άμμων Ζευς στην Καλλιθέα Χαλκιδι-
κής ζητάει άτομα από τουριστικές σχολές για:

Πρακτική Άσκηση

Στα Τμήματα F&B του ξενοδοχείου: 
•Pool bar 
•Main bar 
•Restaurant  
•Snack bar 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@ammon-
zeus.gr, fax: 23740 23232. Τηλέφωνο: 23740 22356.

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

Barman
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής ή αντίστοιχα σεμινάρια 
μπαρ. 

•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και μίας δεύτερης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων-προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη  
μία ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: Hr@tresorhotels.com

Tο 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 ση-
μειώματος με συνημμένη φωτογραφία στο e-mail:  
Sofia.Tsioutra@cretamaris.gr

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

Σερβιτόρους

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχεία  
5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητά Ρώσικα 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση 
•Ομαδικότητα – ευελιξία 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sfragkou@grandresort.gr

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης “MIKEL» εστι-
άζει στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊό-
ντων και υπηρεσιών της. Διακρίνεται για την οργάνω-
ση των τμημάτων– τον εκσυγχρονισμό των εγκατα-
στάσεων – την εντατική εκπαίδευση και ειδίκευση του 
προσωπικού της. Απώτερος σκοπός της εταιρίας η 
διασφάλιση μιας γκάμας εξαιρετικών προϊόντων και η 
άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της. Με γνώμονα 
την φιλοσοφία αυτή η εταιρία «MIKEL» προκειμένου 
να επανδρώσει το νέο της κατάστημα στο Κερατσίνι 
Αττικής ζητά προσωπικό ηλικίας 20 – 35 ετών για τις 
παρακάτω θέσεις:

Υπεύθ. Καταστήματος 
Service (με εμπειρία) 

Barista 
Ταμία 

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

Η ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ Α.Ε., Ξενοδοχείο ST. NICOLAS 
BAY RESORT HOTEL & VILLAS μέλος του Small 
Luxury Hotels και Great Hotels of the World επιθυ-
μεί να προσλάβει:

Μάγειρα 
Chef De Partie

Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας 
a la carte 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 – 5 ετών σε ανάλογη 
θέση σε ξενοδοχείο 4 – 5 * , ή εστιατόριο 
•Άριστη επικοινωνία και οργανωτικότητα

Παρέχεται χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, απασχόληση 6 μηνών και άριστες συν-
θήκες εργασίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν βιο- 
γραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από μια πρόσφατη 
φωτογραφία. E-mail manager@stnicolasbay.gr. Απο-
στολή φαξ στο: 210 3392239. Διεύθυνση: ΑΛΦΑ 
ΜΑΡΙΝ ΑΕ, Κριεζώτου 7, Αθήνα 10671.

Unique opportunity for a Job as Chef de Partie in 
Singapore.

Mangiatutto Group of Restaurants (www.mangiatutto.
com.sg), which manages three Italian restaurants and 
one Spanish Taberna & Tapas Bar, has recently opened 
a new Greek traditional Tavern, Mykonos on the Bay, 
and seeks vibrant & dynamic chefs de Partie with 
proven experience and outmost dedication to the job. 
We are currently looking for:

Two Greek Chef de Partie

Responsibilities:  
•Make sure all menu lines are prepared according to 
specification 
•Keep stock up-to-date, fresh and duly stored 
•Help in Managing all food suppliers 
•Be accountable for the perfect cleanliness and order 
of the kitchen, 

•All other duties as assigned by executive chef

Requirements: 
•Proven track record of experience in high standard 
preparations of main Greek food cuisine. 
•Hard working attitude. 
•Able to work long hours, weekends and public 
holidays 
•Diploma or professional course in culinary schools, 
preferable 
•It is very important to let us have in advance a sample 
of a menu that the candidate has executed in the 
past and some pictures of his / her dishes. 
 
We offer: 
•Attractive wage 
•Food and accommodation 
•5 days work week 
•Three weeks of paid leave per year 
•Start: As soon as possible

Submissions: It is essential that you send your  
CV, sample menu, and pictures of your dishes  
in order to receive a formal offer with more details.  
Mr. Corrado, Tel: +65 85222734,  
E-mail: corrado@mangiatutto.onmicrosoft.com

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

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
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:

Spa Therapist / Μασέρ

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με  
πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν στο e-mail: 
sales@saintjohn.gr. Τηλ. 6977 439894.

Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στην Σκιάθο, επιθυ-
μεί να προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Υπεύθυνη Spa 
Για Εργασία στο Spa  

του Ξενοδοχείου

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Κάτοχος πτυχίου θεραπευτή 
•Εμπειρία σε ξενοδοχειακό περιβάλλον 
•Γνώση γκάμας θεραπειών και μασάζ 
•Γνώση μανικιούρ-πεντικιούρ 
•Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες 
•Ικανότητα προώθησης και πώλησης υπηρεσιών  
στο χώρο του spa καθώς και προϊόντων  
περιποίησης λιανικής πώλησης 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Μάιο έως και Σεπτέμβριο

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σημείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: 
kassandrabay@gmail.com. Βιογραφικά χωρίς 
πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν  
υπ’ όψιν. Website: Kassandra Bay Resort  
www.kassandrabay.com

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

Επαγγελματία  
στο Μανικιούρ-Πεντικιούρ  

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

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



Εργασία στην Ελλάδα

Παρασκευή 14 Μαρτίου  

15.00-16.15  

Επαγγελματικός προσανατολισμός και απασχόληση.  

16.15-17.45  

Μαθητεία, πρακτική άσκηση και voucher  

στην αντιμετώπιση της κρίσης. 

17.45-18.15 

Point0.gr, η μοναδική on line πλατφόρμα  

διαχείρισης προγραμμάτων επιταγής εισόδου  

στην αγορά εργασίας, τύπου voucher.  
  
Σάββατο 15 Μαρτίου

12.00-13.30 

Στρατηγική απασχόλησης. 

13.30-14.10 

Mentoring στη διαχείριση καριέρας. 

14.10-15.40 

Κατηγορίες επιδοτούμενης επιχειρηματικότητας.

15.40-16.20 

Η εξέλιξη της εργασίας μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο.

16.20-17.20 

Η επιχειρηματικότητα ως απάντηση στην ανεργία:  

Ποιό είναι το κατάλληλο μοντέλο για την Ελλάδα;

17.20-19.20 

Η μετανάστευση: Είναι λύση στο πρόβλημα της ανεργίας; 

Κυριακή 16 Μαρτίου

12.00-14.00 

Ξεκινώντας μια επιχείρηση.

14.00-15.00 

Εθελοντισμός και παραγωγή κοινωνικών αγαθών. 

15.00-16.30 

Προγράμματα εισόδου και μαθητείας. 

16.30-19.30 

Αγροτική Επιχειρηματικότητα.

16.30-17.00 

Point0.gr, η μοναδική on line πλατφόρμα διαχείρισης  

προγραμμάτων επιταγής εισόδου στη αγορά εργασίας,  

τύπου voucher.

12.00-20.00 WORKSHOP:  
Σάββατο & Κυριακή

• Αποτελεσματικό βιογραφικό σημείωμα.

• Επιτυχημένη συνέντευξη.

• Τα social media στην αναζήτηση εργασίας.

• Βιωματικό παιχνίδι: Κάνω για επιχειρηματίας;

Ένα job festival σε περιμένει!

Η είσοδος είναι δωρεάν! 


