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Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Γραµµατείς, Υπάλληλοι Γραφείου,
Εµποροϋπάλληλοι, Θετικές Επιστήµες, 
Προγραµµατιστές

σελ. 6
Call Center, Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 8
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 12
Οικονοµικά Στελέχη, Ιατροί,
Ιατρικοί Επισκέπτες, Νοσηλευτές

σελ. 14
Βιοµηχανία, Μηχανικοί, 
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Μηχανογράφηση,
Οδηγοί, Αποθηκάριοι

σελ. 15
Τεχνικοί, Εστίαση, Τουρισµός, 
Αισθητική

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

Μηχανογραφηµένο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης

Τύπου Voucher
(οπισθόφυλλο)

Μηχανογραφημένο
Σύστημα Διαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης
Τύπου Voucher

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

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

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

έως 29 ετών”

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

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

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

Έχεις επιχείρηση που ενδιαφέρεται να δώσει

σε νέους την ευκαιρία να μπουν δυναμικά

στην επαγγελματική τους πορεία,

χωρίς οικονομική επιβάρυνση, διαδικασίες

ή ενημερότητες;



ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 20132

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

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 
τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ: 210 9730280
site: www.skywalker.gr
e-mail: fpress@skywalker.gr

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

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης
 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές
 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή
Αλέξης Κυριαζόπουλος
 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος
 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Μαρία Μαυροπούλου
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Human Factor M.E.Π.Ε.
 
ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.
 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Μετρό - Άγιος Δημήτριος
Μετρό - Δάφνη
Μετρό - Συγγρού-Φιξ
Μετρό - Ευαγγελισμός
Μετρό - Πανόρμου
Μετρό - Κατεχάκη
Μετρό - Εθνική Άμυνα
Μετρό - Νομισματοκοπείο
Μετρό - Χαλάνδρι
Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας
Μετρό - Αττική
Μετρό - Άγιος Αντώνιος
Μετρό - Ανθούπολη

Μετρό - Σταθμός Λαρίσης

Μετρό - Αιγάλεω

Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά

Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία

Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Κάτω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Δημαρχείο Ηλιούπολης 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Δημαρχείο Βριλησσίων
Δημαρχείο Αμαρουσίου 
Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Χαϊδαρίου
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Βύρωνα
Δημαρχείο Φιλαδέλφειας - 
Χαλκηδόνος
Δημαρχείο Ελληνικού - 
Αργυρούπολης
Δημαρχείο Μοσχάτου - Ταύρου
Δημαρχείο Κορυδαλλού
Δημαρχείο Νίκαιας - 
Αγίου Ιωάννου Ρέντη
Δημαρχείο Πειραιά
Δημαρχείο Αλίμου
Δημαρχείο Περιστερίου
Δημαρχείο Αιγάλεω
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
Δημαρχείο Αμαρουσίου
Δημαρχείο Πεντέλης
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Νέας Ιωνίας
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Παλλήνης
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Ηλιούπολης

Το σούπερ μάρκετ της Αλληλεγγύης 
στην Λ.Συγγρού

Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης 
στην Ηλιούπολη

Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού

Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Βύρωνα

Δημαρχείο Αχαρνών

Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού

Δημαρχείο Χαλανδρίου

Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής

Δημαρχείο Μεταμόρφωσης

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

Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου

Mediterranean College Athens 
Campus

ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας

ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας

ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά

City Unity College

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος
αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας 
σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση
με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων 
και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας
σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία
για την καριέρα

Huawei Technologies Co., Ltd. is one of the 
leading players in the global telecom market 
based in China. Our products and solutions have 
been deployed in over 140 countries, serving 
more than one third of the world’s population. 
We have over 62,000 product and solution R&D 
employees, which comprise more than 44% of 
Huawei’s total employees worldwide. In 2011, 
Annual sales revenue amounted to CNY 203,929 
million, an 11.7% increase over the previous 
year. Together with customers and partners, we 
endeavor to bring better communication services 
to more people to help them live a better life.

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

Chief Accountant
Responsibilities 
•Supervise the daily operations of finance 
department  
•Organize and maintain efficiency in Finance 
Department  
•Assure the fulfillment of company’s policies 
and implementation of procedures  
•Support preparation of Monthly Presentation to 
Senior Management team  
•Compile/initiate various ad-hoc reports for 
management  
•Prepare annual subsidiary budget and rolling 
forecast;  
•Manage local accounting and taxation 
compliance works  
•Handle internal accounting analysis, 
budgeting, procedural automation & reporting 
(monthly financial statement, daily & weekly 
cost reports according to HQ policy)  
•Assist in monthly analysis of financial 
results, working closely with regional team 
to understand business environment and 
fluctuations, and highlight areas of concern to 
management;  
•Manage closing procedures at month end  
•Prepare financial reports according to statutory 
requirements  
•Supervise Accounts receivable  
•Review transaction and reporting  
•Cash flow management  
•Prepare company’s Annual Report (P&L and 
B/S)  
•External tax compliance management 
including, but not limited to: 
   • Prepare/review VAT and CIT returns and tax 
computation  
   •Assist in tax accounting for direct and 

indirect taxes, handle tax queries and liaise 
with tax authorities accordingly •Customer FS, 
CAPEX and OPEX analyses  
•Telecom market area operation analyses  
•Negotiate with customers about contract or 
others  
•Company purchase and Internal contract 
review  
•Liaise with external auditors in preparation for 
and during annual audits  
•Prepare and publish company’s financial 
statements (balance sheets etc.)  
•Coordinate financial audits and cooperate with 
internal and external auditors  
•Efficient cooperation with all related 
departments and timely acquisition and process 
of financial information 
 
Candidate Profile  
•University degree in Accounting or Finance. 
Postgraduate degree will be considered an 
asset 
•Qualified accountant with A’ Level license  
•Minimum of 5 years experience in related field, 
preferably in multinational companies, and at 
least 2 years as Chief Accountant  
•Excellent knowledge of local accounting 
standards and tax regulations as well of IFRS  
•Relevant experience in Tax, Accounting and 
Reporting of 2-4 years, preferably within a 
multinational company  
•Very good knowledge of the Greek code of 
books and records, V.A.T., Greek chart of 
accounts and income tax  
•Experience in full set of accounts  
•Solid Experience with ERP system, Business 
Objects, GL, Warehouse  
•Strong organizational, planning, analytical 
capabilities and reporting skills  
•Excellent leadership, interpersonal & 
communications skills  
•Fluent in English and Greek (both written and 
oral)  
•Ability to work under pressure and keen to 
meet deadlines  
•Fulfilled military service (for male candidates)  
 
The Company offers: 
•Competitive remuneration package  
•Further professional development in a 
multinational company  
 
You can email your updated CV in English 
referring the job title of the position to christina.
dorva@huawei.com. 

O Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ επιθυμεί να προσλάβει:

Οικονομικό Αναλυτή
H NHΡΕΥΣ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, έχει 
εξαγωγικό χαρακτήρα και κατέχει, στην Ελλάδα, την 1η θέση στον τομέα τροφίμων σε εξαγωγές 
νωπών ψαριών.

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης Οικονομικής/Διοίκησης Επιχειρήσεων  
•Μεταπτυχιακός Τίτλος σε συναφές αντικείμενο .  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση.  
•Αριστη γνώση του ενιαίου λογιστικού σχεδίου και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  
•Άριστη γνώση MSOffice και  συστημάτων ERP και ΒΙ.  
•Συστατικές Επιστολές  
 
Αρμοδιότητες:  
•Συμμετοχή στην δημιουργία, παρακολούθηση, ανάλυση και έλεγχο μηνιαίων αποτελεσμάτων, 
οικονομικών αναφορών, σεναρίων και προϋπολογισμού των δραστηριοτήτων και εταιριών του 
Ομίλου.  
•Συμμετοχή στην προετοιμασία, έλεγχο και ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων των εταιριών 
του Ομίλου βάσει Δ.Λ.Π. σε ελληνικά & αγγλικά.  
•Ενοποίηση στοιχείων, σχεδιασμός και αξιολόγηση KPIs, ανάλυση των αποτελεσμάτων και 
δημιουργία διοικητικών reports.  
•Αξιολόγηση των μελλοντικών επιδράσεων εναλλακτικών βραχυπρόθεσμων πρακτικών.   
•Συμμετοχή σε στρατηγικό σχεδιασμό και αποτύπωση της επίδρασης των στρατηγικών επιλογών. 
 
Η Εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής.  
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας στην μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία τροφίμων της χώρας .  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: cv@
skywalker.gr  με ref.code OA  έως 30/06/2013. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

AUDIOTEX, a member of ANTENNA Group, 
based in Athens, is currently seeking for a 
dynamic professional to cover the position 
of:

Software Engineer
Job Description: The Software Engineer we 
are looking for should be highly motivated, with 
skills to contribute, fresh energy and new ideas 
to help build the next generation of our products. 
He/she will work with the Engineering Team in 
the ongoing development of our new mobile 
platform and support our production platform.

Key Responsibilities 
•Understanding and clarifying product 
requirements  
• “Translation” of product requirements into a 
technical design  
•Implementation of the code, regression 
testing and live support of the platform in 
production  
•Documentation, debugging and operational 
support  
•Analyze, design and develop web applications 
in a multi-tier Java EE environment  
•Identify and apply appropriate modern 

technologies and techniques for software 
development  
•Estimate tasks required to complete various 
development projects including time and 
resources required  
•Manage systems integration  
•Provide technical support and documentation  
 
Knowledge – Skills 
•Bachelor degree in Computer Science or 
equivalent work experience  
•4+ years of Java software development 
experience using full java application stack  
•4+ years of experience in web development 
including HTML, HTML 5, XML, XSL, CSS, 
and JSON / JavaScript  
•Mobile App & Web knowledge and 
experience, familiarity with iOS, Android and 
Windows Phone 7 development  
•Experience with bug tracking and versioning 
software ie: Bugzilla, Jira, Trac, CVS, 
Subversion etc  
•Experience with MVC and /or other common 
design patterns  
•Strong written and verbal communication 
skills  
 
Send your cv to e-mail: kanavosS@antenna.gr. 

Η εταιρία MARKET IN είναι σήμερα μία από 
τις μεγαλύτερες αλυσίδες super market στην 
Ελλάδα με περισσότερα από 100 καταστήματα. 
Τα MARKET IN εφαρμόζοντας στρατηγική 
ανάπτυξης με εστίαση στον Πελάτη, την 
Ποιότητα και προσφέροντας Χαμηλές Τιμές, 
αναζητά το κατάλληλο στέλεχος για την κάλυψη 
της παρακάτω θέσης εργασίας.

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

για τα καταστήματα 
των Αθηνών

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας 
απαραίτητα τον κωδικό της θέσης στο 
e-mail: d.prosopikou@market-in.gr, Fax: 210 
6041918. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα 
εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

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

Γραμματέας Διεύθυνσης
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε ανάλογη 
θέση, άριστο χειρισμό H/Y, άπταιστα αγγλικά, 2η ξένη γλώσσα (επιθυμητή αλλά όχι 
απαραίτητη), ικανότητα να διεκπεραιώνει πολλές εργασίες ταυτόχρονα και με προσοχή 
στη λεπτομέρεια, τήρηση προθεσμιών (deadlines), διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών 
(results oriented), επικοινωνιακές ικανότητες, εχεμύθεια, οργανωτικός χαρακτήρας με 
αυτοπεποίθηση.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.mandoulides.gr για αποστολή 
αίτησης πρόσληψης. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@mandoulides.gr.
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Πελάτης: Mεγάλη εταιρία πετραιλοειδών 
ζητεί υπαλλήλους για τη λειτουργία 
του ιδιολειτουργούμενου πρατηρίου της 
στη Θεσσαλονίκη.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προυπηρεσία 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 
ή στη διεύθυνση: Klüh Human Resources Ελλάς 
Α.Ε.Π.Α., Περικλέους 32 & Παπανικολή 62, 
Χαλάνδρι 15232. Τηλ. Επικοινωνίας: 2107472010. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@klueh.gr. 

O πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Υπεύθυνο Λιανικής - Επιθεωρητή 
Καταστημάτων (FRJ05)

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στο χώρο της 
εστίασης 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλές διοικητικές & επικοινωνιακές 
ικανότητες και προσήλωση στο στόχο 
•Πολύ καλή αντίληψη των "αριθμών" σε ένα 
κατάστημα

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η 
επίτευξη των ετήσιων στόχων εσόδων και εξόδων 
των καταστημάτων της εταιρίας ως αποτέλεσμα 
της εύρυθμης λειτουργίας τους, η στενή 
παρακολούθηση, η διαχείριση των αποθεμάτων 
και η διοίκηση & η υποστήριξη των Υπεύθυνων 
Καταστημάτων.

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικές αποδοχές & 
bonus.

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά. 
Αποστείλατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό.  
Θεσσαλονίκη: Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 
-  Fax: 2310-271025. Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 
115 28, Ιλίσια - Fax: 210-7470380. E-mail: 
cv@createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη 
φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια είναι 
αυτονόητη.

O πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Υπεύθυνο Καταστήματος Λιανικής (SA05)

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει: 
•Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ 
•3ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε κατάστημα 
λιανικής στο χώρο της εστίασης 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλές διοικητικές & επικοινωνιακές 
ικανότητες και προσήλωση

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η 
διαχείριση του προσωπικού και η επίβλεψη της 
εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος.

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο 
εργασιακό περιβάλλον.

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά. 
Αποστείλατε C.V. με τον αντίστοιχο 
κωδικό. Θεσσαλονίκη: Λεωφόρος Νίκης 3, 
54624 -  Fax: 2310-271025. Αθήνα: Σεμιτέλου 
2Α, 115 28, Ιλίσια - Fax: 210-7470380. E-mail: 
cv@createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη 
φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια είναι 
αυτονόητη.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η εταιρία μας αναζητά για λογαριασμό πελάτη της 
κατάλληλους υποψήφιους με στόχο την κάλυψη 
της παρακάτω θέσης στη Θεσσαλονίκη:

Γεωπόνος (κωδ AGR-13)         

Προσόντα: 
•Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 
Γεωπόνου, με κατεύθυνση στη Φυτική Παραγωγή  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Randstad Hellas, is seeking to employ German-
Speaking Agents for Sales and Customer 
Service, on behalf of its client, a large company.

The key focuses of this role will include: 
•Maintain excellent knowledge of our products 
and services in order to understand customer 
needs 
•To answer all inbound calls and emails 
•To assist all customers and respond to their 
needs in a professional and timely manner 
•To secure new sales via outbound call initiatives 
•Achieving targeted sales goals and other service 
performance indicators 
•Ensure customer base management by working 
with winback 
 
The ideal candidates will be able to 
demonstrate the following: 
•Native speaker of the German Language. 
•Degree in undergraduate studies. 
•Meeting and exceeding customer expectation. 
•1 - 3 years of experience ideally in a customer 
service position. 
•Very good knowledge of Greek and English. 
•Strong communication and team working 
skills, with the ability to build rapport quickly and 
effectively 
•Good understanding of all Microsoft Office 
packages 
•Good planning, organizational and time 
management skills 
•Ability to work at pace and prioritize a 
demanding workload 
•Strong written and verbal communication skills 
 
The company offers: 
•Attractive Package 
•International, dynamic and fun atmosphere 
 
Follow us on: Facebook, LinkedIn, Twitter. 
Send your cv: http://www.randstad.gr/index.
php?pageid=55&pubID=3005.

Ο Όμιλος Εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή 
επιθυμεί να προσλάβει για τετράωρη 
απασχόληση σε εργοτάξιό της:

Γραμματεία Εργοταξίου  (Code SECR)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Σχολής Γραμματέων ή αντίστοιχο  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (προηγούμενη 
εμπειρία σε κατασκευαστική εταιρεία θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν)  
•Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Proficiency)  
•Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου (MS Office, 
Internet)  
•Ηλικία έως 24 ετών 
Οι υποψήφιες που πληρούν τις παραπάνω 
προδιαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με απαραίτητη 
επισυναπτόμενη φωτογραφία τους, αναφέροντας 
τον αντίστοιχο κωδικό υπ’ όψη τμήματος 
προσωπικού με e-mail στο: hr@techol.gr. Όλα 
τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

An established International Foreign Exchange 
Service Company is looking for you.

If you are a self motivated ambitious 
individual, possessing good communication 
skills and fluent in Arabic, Spanish, 
then send us your CV, only in English language 
to e-mail: v.hrthanos@yahoo.com and you may 
be among the lucky ones to join and enjoy an 
attractive pay package.

CVs that are in Greek will not be taken into 
account.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Buyer

Code: Buyer 001 
Location: Athens 
 
Main Tasks: 
•Negotiates with suppliers, the purchasing terms 
of the Telecom products equipment, in order to 
achieve the best combination of quality and price  
•Conducts the equipment purchasing procedure 
of the Telecom products equipment according to 
the terms and requirements set by the company  
•Cooperates with Commercial departments and 

συνέχεια στη σελ. 06

supervise the placement & delivery of orders 
and the terms of contracts, in order to ensure 
purchasing prices, obtain discounts, payment 
conditions, transportation costs and warehousing 
costs  
•Monitoring the Turn Over Days & the correct 
inventory level  
•Coordinate the Weekly Forecast meeting and 
participate in the selection of the product portfolio  
•Drafting and monitoring contracts regarding 
telecom products  
 
Requirements: 
•University degree  
•3-5 years experience as a buyer (preferable in 
Telecom products)  
•Very good communication and negotiation skills  
•Excellent command of the English language  
•PC literacy 

Candidates wishing to apply must forward their 
CV’s, by 14/06/2013, quoting the position code 
at the following address: WINDHELLASS.A., 
66 Kifissias Ave, 151 25 Maroussi, Athens, 
e-mail: jo@wind.gr, fax: (+30) 210 6106504. All 
applications will be treated in strict confidence. 
Candidates who meet the position requirements 
will be contacted via phone.

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

Γραμματεία Διοίκησης 
(Κωδικός Θέσης: 03/13)

•Απαραίτητη προϋπηρεσία ή/και εξειδίκευση σε 
ανάλογη θέση  
•Αριστη γνώση Η/Υ (MS OFFICE κλπ)  
•Επικοινωνιακά και οργανωτικά προσόντα  
•Αριστη γνώση Αγγλικών –( προφορικά και 
γραπτά ) –Δυνατότητα εργασίας στα Αγγλικά

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής 
μεταχείρισης. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: jobs@enviroplan.
gr αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της 
θέσης. Προσφέρεται σταθερό περιβάλλον εργασίας 
σε σύγχρονη και ανταγωνιστική επιχείρηση με 
διεθνή δραστηριότητα.

Η Marine Tours SA, όμιλος ταξιδιωτικών 
γραφείων, επιθυμεί να προσλάβει για την 
στελέχωση του λογιστηρίου της στα κεντρικά 
γραφεία στην Αθήνα:

Θέση:  
Διαχείριση Πελατών

Απαραίτητες Προϋποθέσεις:  
•Ηλικία έως 35 χρόνων  
•Προϋπηρεσία  σε ανάλογο χώρο  
•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ  
•Γνώση του προγράμματος Travel Force  
•Πολύ καλή γνώση ΜS Office (word, excel, 
outlook)  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
 
Παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: cv@marinetours.gr.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
H Εταιρεία Λακιώτης  Α.Ε  ζητά να προσλάβει 
Πωλητές- Πωλήτριες, χονδρικής και λιανικής 
πώλησης ειδών υγιεινής και πλακιδίων για το 
κατάστημα της στο Ίλιον Αττικής.

Απαραίτητα  Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε κατάστημα  ειδών υγιεινής και 
πλακιδίων  
•Γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Άνεση στην επικοινωνία  
 
Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 5570383 ή 
στο e-mail: antonis@lakiotis.gr.

Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. μέλος του 
γερμανικού πολυεθνικού ομίλου εταιρειών Klüh 
Service Management GmbH, αποτελεί μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.

•Επαγγελματική εμπειρία κατ΄ελάχιστον 3 
χρόνια και ειδίκευση στην πράξη σε θέματα 
Φυτοπροστασίας  
•Αριστη γνώση αγγλικών  
•Ανετη χρήση Η/Υ (Ms Office), επιθυμητή σχετική 
πιστοποίηση. Τυχόν εξοικείωση με το λειτουργικό 
σύστημα Linux θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Καλή επικοινωνία και συνεργασία  
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με φωτογραφία) αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης στο careers@
peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Upcom Ltd is looking to hire an experienced Linux 
Server System Administrator (UPC130508) on 
behalf of its client. Its client is a leading multinational 
company with global presence and large and 
multidimensional portfolio of projects including 
some of the most established and prestigious 
companies within the Greek landscape. 

The role: The successful candidate will be part 
of the on-site consultants/administrators team 
providing day to day support on the operations of 
the IT, facilitated by a large farm of virtual (mainly) 
servers using relevant modern technologies, 
operating systems and tools. Daily tasks include 
but are not limited to:

Technical Framework: 
•Management/administration of the farm of 
servers using virtualization technologies  
•Management/administration of Unix Flavor 
Virtual OS systems.  
•Storage management/administrative tasks, 
Storage Area Networks (SAN) (Fibber channel 
technologies etc.)  
•Administration and operation of monitoring tools  
•Administration and operation of backup tools  
•Installation and configuration of HW (servers, 
Storage)  
•Basic network configuration  
 
Processes/operational Framework:   
•Apply and comply with Security and risk 
management processes  
•Apply and comply with Service Management 
processes  
 
Candidate Profile: 
•Degree from University or Technical Education 
Institute (AEI, TEI, or certified IEK – A Masters 
degree will be considered a plus)         
•At least three years experience on Linux or 
other Unix Flavor systems (AIX, Solaris)  
•Experience on usage/admin of  backup 
management  products/platforms  
•Experience on usage/admin of monitoring 
management  products/platforms  
•Excellent Knowledge of English Language  
•Analytical skills  
•Excellent verbal and communication skills  
•Ability to work under pressure and strict 
deadlines  
 
The company offers: 
•A dynamic challenging environment resulting 
continuous learning/education/progression  
•Ability to work with cutting edge technologies/
products 
To apply for the job, send your detailed and updated 
resume to cv@upcom.eu, clearly mentioning the 
reference number for the position – UPC130508.

Huawei Technologies Co., Ltd. is one of the 
leading players in the global telecom market based 
in China. Our products and solutions have been 
deployed in over 140 countries, serving more than 
one third of the world’s population. We have over 
62,000 product and solution R&D employees, 
which comprise more than 44% of Huawei’s total 
employees worldwide. In 2011, Annual sales 
revenue amounted to CNY 203,929 million, an 
11.7% increase over the previous year. Together 
with customers and partners, we endeavor to bring 
better communication services to more people to 
help them live a better life.

For further information, please visit us now at 
http://www.huawei.com.

IP Network & Security Engineer
Code: IP 002 
Location: Athens 
 
Main Tasks: 
•Assist with IP Network Design, Security and deployment 
activities (configuration, integration, S/W and H/W upgrades) of 
the IP Data Network.  
•Participate in new project deployments related to IP Data 
Network.  
•Aid in Network Optimization tuning using network tools.  
•Collaborate in authoring IP network documentation.  
•Help with the inventory management of hardware, software and 
other supplies.  
 
Basic Requirements: 
•Polytechnic degree in Electrical Engineering or equivalent.  
•MSc in Telecommunications, Networking or similar technical 
fields will be considered as a plus.  
•CCNA Cisco certification is optional and will be considered as 
a plus.  
•2 - 3 years experience in IP data network & security 
implementations.  
•Knowledge of TCP/IP.  
•Knowledge of BGP, OSPF and Ethernet technologies.  
•Experience with Cisco Network and Security products.  
•Function as a reliable team member.  
•Ability to apply critical thinking to perform network design & 
security activities.  
•Excellent oral and written communication skills.  
•Very good knowledge of English language. 

Candidates wishing to apply must forward their CV’s, by18/06/2013, 
quoting the position code at the following address: WIND HELLAS 
S.A., 66 Kifissias Ave, 151 25 Maroussi, Athens, e-mail: jo@
wind.gr, fax: (+30) 210 6106504. All applications will be treated in 
strict confidence. Candidates who meet the position requirements 
will be contacted via phone.

Πωλήτρια Γραφείου ζητείται από την αντιπροσωπεία των 
επωνύμων δερμάτινων λουριών Hirsch, των ρολογιών Rhythm & 
των μπαταριών Renata.

Καθήκοντα: Πωλήσεις προς καταστήματα- εταιρίες μέσω: 
•Αποστολής καταλόγου προϊόντων  
•Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή email ή fax  
•Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις για αναζήτηση-επικοινωνία με 
νέους πελάτες  
•Δυνατότητα επισκέψεων όταν αυτό είναι αναγκαίο σε ειδικούς 
πελάτες (πχ αλυσίδες) 

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

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

Απαραίτητη γνώση: 
•Απόφοιτη Λυκείου  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Χειρισμός Η/Υ  
•Γνώση του προγράμματος ERP  
 
Η εμπειρία στις πωλήσεις μπαταριών ή στο χώρο 
ωρολογοποιίας  θα ληφθεί υπόψη.

Προσφέρεται ο προβλεπόμενος μισθός καθώς και 
χρηματικό κίνητρο κάλυψης μηνιαίου στόχου πωλήσεων. 
Η έδρα της εταιρίας είναι στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, 100 μέτρα 
από τον σταθμό του μετρό. Μπορείτε να επισκεφτείτε το website 
μας www.dissios.com για περαιτέρω πληροφορίες. Στείλτε 
βιογραφικό εφόσον σας ενδιαφέρουν οι πωλήσεις και έχετε τις 
πιο πάνω προϋποθέσεις στο e-mail: info@dissios.com. 

H εταιρεία OPENCOMM AE   είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων λογισμικού. 
Η εταιρεία μας  με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο 
ειδικεύεται στις Voice over IP λύσεις τηλεφωνίας όπως επίσης 
και σε ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού Contact Center. Η 
OPENCOMMAE επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος, στο τμήμα 
ανάπτυξης και υποστήριξης. Ο κατάλληλος υποψήφιος καλείται 
να εργαστεί  συμμετέχοντας στο σχεδιασμό, ανάλυση, υλοποίηση  
και ανάπτυξη των εφαρμογών καθώς και συνεισφέροντας στη 
δοκιμή, τεκμηρίωση και τεχνική υποστήριξη αυτών.

Web Developer / Technical Support 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώσεις βάσεων δεδομένων MySQL & MSSQL  
•Γνώσεις  Προγραμματισμού (php)  
•Γνώση λειτουργικού συστήματος Centos  Linux  
•Εμπειρία σε ΙP και τηλεφωνικά Δίκτυα  
•Ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων (html, php, javascript)  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Καλή γνώση opensource asterisk  
•Γνώση HTML 5& ASP .Net  
•Γνώση και εμπειρία σε CRM συστήματα  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
 
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων με σκοπό στο 
αποτέλεσμα.  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως εμπειρίας και 
προσόντων.  
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.  
•Προοπτικές εξέλιξης.  
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  info@opencomm.gr.

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

 Πωλητή -τριας  
 Για την προώθηση των προϊόντων της 

στα μικρά σημεία πώλησης στο 
Νομό Καβάλας 

Κωδικός SALKAV0513
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις Καταναλωτικών Προϊόντων  
•Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο Ανώτερης εκπαίδευσης  
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, 
εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές 
υποχρεώσεις  
•Μόνιμη κατοικία στο Νομό Καβάλας 
 
Προσφέρεται: 
•Δυναμικό και προκλητικό περιβάλλον εργασίας  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων  
•Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης  
•Αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο εταιρείας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα, με την ένδειξη SALKAV0513, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση [www.pepsicocareers.gr] ή στο φαξ με αριθμό 2310 
649505 ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: TASTY FOODS 
ΑΒΓΕ, Ιατρού Γωγούση & Τριποτάμου 2, Σταυρούπολη 
Θεσσαλονίκης, ΤΚ 56430, Τηλεφωνικό κέντρο: 2310-649500, 
Υπόψιν : H.R. με την ένδειξη SALKAV0513.

Ενώστε τις δυνάμεις σας με τον ηγέτη!

Η DIXONS South East Europe (Καταστήματα Κωτσόβολος), η 
Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος 
του διεθνούς ομίλου Dixons, βασισμένη στην τεχνογνωσία, την 
εμπειρία, το ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως, το όραμά της για 
πρωτοπορία, αναπτύσσει το δίκτυο καταστημάτων της σε όλη την 
Ελλάδα και ζητά: 

Για το Κατάστημα 
Στο Εκπτωτικό Χωριό στα Σπάτα (Πάρκο Γυαλού) 

Πωλητές (μερικής απασχόλησης) 
(για Παρασκευή & Σάββατο)

•Απόφοιτοι Λυκείου  
•Γνώσεις –Χρήση Υ/Η  
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άνδρες) 

Ευχάριστη προσωπικότητα, ενεργητικότητα και διάθεση 
εξυπηρέτησης, θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τους ιδανικούς 
υποψήφιους.

Η εταιρεία προσφέρει μισθό + bonus, εκπαίδευση στο 
αντικείμενο, συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση, 
δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης 
σε θέσεις στον Όμιλο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. 

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

MetLife Alico, a major International Life Insurance Company 
and its Regional European Management Center for Eastern & 
Southern Europe (ESE), is seeking a high potential individual to 
join our Head Office based in Athens, for the position of:

Regional Financial Analyst – 
Eastern & Southern Europe

His/her main responsibility will be working with the Regional 
Controller to provide support regarding all aspects of financial, 
management and regulatory reporting, as well as control 
environment and analytics.

The right candidate should possess: 
•A University Degree in Accounting & Finance and an 
accounting professional qualification (e.g. ACCA).  
•Minimum 3 years experience in financial accounting (preferably 
from an auditing firm or an insurance company).  
•Very good knowledge of IFRS and/or US GAAP.  
•Knowledge of Solvency II Pillar 3.  
•Be fluent in written and spoken English.  
•Excellent analytical and numerical skills. 
•Be proficient in MS Office applications and especially in Excel. 
Be familiar with ERP Systems.  
•Ability to work with multi disciplined professional teams at 
senior level  
•Some travel will be required. 

The Company offers a competitive compensation package, 
which includes additional Life, Accident, Medical and Pension 
insurance and the prospect to work in a dynamic international 
environment with a great potential for further career 
development. 

Please apply with a full CV in English, (quoting code FS-R), 
to: Metlife Alico, Human Resources department 119 Kifissias 
Avenue, 151 24 Marousi By fax to: 210 6123728 or by e-mail to 
the address: resumes.hr@metlifealico.gr. 



ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 20136

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού - Μηχανικού 
Η/Υ- Πληροφορικής  
•Τουλάχιστον 3-ετή προυπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση και εμπειρία σε Enterprise Java, Spring 
Framework, SQL / Database / ORM frameworks, 
AJAX / REST design paradigms / web services, 
Tools: Ant, Maven, Version Control (e.g. 
subversion, git)  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
 
Επιθυμητά προσόντα 
•Εμπειρία χρήσης στο λειτουργικό σύστημα Linux  
•Βασική γνώση / εμπειρία στην γλώσσα 
προγραμματισμού Python  
 
Προσφέρονται ικανοποιητικός μισθός και 
προοπτικές εξέλιξης. 
 
Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας 
στο: hr@inaccessnetworks.com με κωδικό 
αναφοράς ifms-be.

CALL CENTER
Η ΑΕΠΙ Α.Ε. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας ζητά Υπάλληλο, ως 
Διαχειριστή / στρια Απαιτήσεων (Collection 
Agent), για  πλήρη απασχόληση στο Τμήμα 
Απαιτήσεων/Εισπράξεων, Κωδικός Θέσης: 19. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η  ΑΕΙ / ΑΤΕΙ ή και ΙΕΚ Οικονομικής / 
Διοικητικής Κατεύθυνσης  
•Εμπειρία  τουλάχιστον 2 ετών σε διαχείριση 
απαιτήσεων (collection services)  
•Άριστες επικοινωνιακές & Διαπραγματευτικές  
Ικανότητες  
•Καλή γνώση εφαρμογών ERP/CRM  και 
εμπειρία στη χρήση σύγχρονων Εμπορικών 
Λογισμικών   
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Εφαρμογών 
Ms Office  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση ή εμπειρία νομικού πλαισίου 
Εισπρακτικών ενεργειών/ Πιστωτικών πρακτικών   
•Βασικές λογιστικές γνώσεις ή/και γνώση 
τιμολόγησης  
 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Επαγγελματισμό  
•Ευχέρεια Λόγου  
•Ικανότητα Διευθέτησης Διαφωνιών  
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες  
•Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων  
•Iκανότητα διαχείρισης χρόνου – Τήρησης 
προθεσμιών  
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το 
αποτέλεσμα 

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και 
δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας. Συστατικές 
επιστολές θα εκτιμηθούν. Αποστολή 
Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cv@aepi.gr

Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της Εβδομάδας 
 
για Νεαρές Τηλεφωνήτριες με Γνώσεις Υγείας, 
Αισθητικής, Ιατρικής 
 
Απαραίτητα προσόντα:     
•Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο  
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Απολυτήριο λυκείου(πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα 
εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν 
για προοπτικές εξέλιξης)  
•Εμπειρία στις πωλήσεις (επιθυμητή)  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή     
 
 Παρέχονται:     
!!! Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της Εβδομάδας!!!  
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες αποδοχές  
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση     
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας 
TUES042:   
•Στο fax: 211 101 8808  
•Στο e-mail: hr@aerotel.gr 
•Στη διεύθυνση: HR Department, Aerotel, Λ. 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 564, (κοντά στο σταθμό μετρό 
Αγ. Δημήτριος) 

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

Μεγάλος Ομιλος Εταιριών που δραστηριοποιείται 
στον χώρο του αυτοκινήτου επιθυμεί να 
προσλάβει:

Προγραμματιστή σε Περιβάλλον AS400 
(ΚΩΔ. ΙΤΑ13)

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί 
με την υποστήριξη, συντήρηση και ανάπτυξη 
εφαρμογών.   
 
Προσόντα: 
•Καλή γνώση RPG, RPGLE, CL, SQL  
•Καλή χρήση MS Office  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, 
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και 
προφορικά)  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψηφίους  
 
Αποστολή βιογραφικού (αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης) στο e-mail: sflsjobs@yahoo.gr. 

H inAccess Networks A.E. επιθυμεί να 
προσλάβει Μηχανικό Η/Υ ή Προγραμματιστή για:

Web User Interface (UI) Java Developer

Καθήκοντα 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση, με τη χρήση 
μοντέρνων μεθοδολογιών και εργαλείων, 
πρωτότυπων,  λειτουργικών και υψηλού 
επιπέδου τελικών εφαρμογών χρήστη (front-
end) σε συνεργασία με υπάρχουσα RESTful 
τεχνολογική πλατφόρμα (backend server)  
•Προσαρμογή / Εξέλιξη / Αποσφαλμάτωση 
/ Βελτιστοποίηση απόδοσης υπαρχόντων 
εφαρμογών Web UI  
•Ανάπτυξη, αξιολόγηση και ολοκλήρωση 
πρωτοτύπων για υιοθέτηση νέων εργαλείων και 
Web UI τεχνολογιών 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο: Μηχανικού Η/Υ, Πληροφορικής ή 
συναφές  
•Τουλάχιστον 2-ετή προυπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση και εμπειρία σε: Web UI systems 
development , Java, CSS3, Javascript, HTML5  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
 
Επιθυμητά προσόντα 
•Εμπειρία χρήσης στο λειτουργικό σύστημα Linux  
•Εμπειρία σε: AJAX / REST design paradigms 
/ web services, Εργαλεία: Ant, Maven, Eclipse, 
Version Control (e.g. subversion, git)  
 
Προσφέρονται ικανοποιητικός μισθός και 
προοπτικές εξέλιξης. 
 
Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας 
στο: hr@inaccessnetworks.com με κωδικό 
αναφοράς ifms-fea.

H inAccess Networks A.E. επιθυμεί να 
προσλάβει Μηχανικό Η/Υ ή Προγραμματιστή για:

Senior Enterprise Java Developer

Καθήκοντα 
•Σχεδίαση, υλοποίηση και έλεγχος εφαρμογών 
κεντρικού εξυπηρετητή (server side - backend 
application / modules)  
•Συντήρηση / αποσφαλμάτωση / έλεγχος 
υπάρχοντων εφαρμογών / Βετιστοποίηση 
απόδοσης  
•Υποστήριξη υπάρχουσας τεχνολογικής 
πλατφόρμας εφαρμογών κεντρικού εξυπηρετητή 
(server side - backend applications / modules) 

We are offering a challenging position, the 
opportunity to grow with us!

Core Network Product Manager

Responsibilities: Core Network Product Manager 
will work in our office in Athens, and the position 
will report to Carrier Software and Core Network 
Manager and the responsibilities of the position 
mostly include:

•Expand the representative office-level projects 
for special products  
•Independently show and explain subnets in a 
specific product field covered by representative 
office-level projects  
•Develop specific product solutions  
•Further relationships with the low to medium-
level staff and technicians of customers  
•Elevate the brand image among a specific 
customer group following established brand 
strategies  
•Independently tailor and promote product 
materials for the respective customer group  
•Monitor competitors' dynamics, and work with 
the competition-related staff in representative 
offices to develop competitive strategies  
•Monitor competitors' dynamics, and work with 
the competition-related staff in representative 
offices to develop competitive strategies.  
 
Candidate Profile 
•University Degree in Engineering or Telecoms  
•5 years at least experience in telecom industry, 
preferably in a mobile system networks 
environment.  
•Comprehensive and deep knowledge about 
telecommunication business and technology, 
especially about CS, IMS, NGN, VoLTE, VAS, IN  
•Ability to understand the customer’s needs in 
order to design the desired solution. 
•Knowledge about IPTV, Cloud computing  
•Full participation / responsibility in Tender 
responses and subsequent Q&A / clarification 
stages. Deeply understanding all technical 
competence.  
•Abilities on internal and external 
Communications, identification and problem 
solving  
•Independently tailor and promote product 
materials for the respective customer group. 
Have the ability to peer to peer to communicate 
with customer technical team  
•Excellent interpersonal, written and oral 
communication skills and fluency in Greek and 
English  
•Proficient in Microsoft Office applications  
 
The Company offers: 
•Competitive remuneration package  
•Further professional development in a 
multinational company  
 
You can email your updated CV in English 
referring the job title of the position to christina.
dorva@huawei.com.

Η εταιρία ΠΛΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ζητά:

Προγραμματιστή C# 
ως Εξωτερικό Συνεργάτη

Υποχρεώσεις & Καθήκοντα: 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη 
συντήρηση των προϊόντων λογισμικού  
•Ανάπτυξη νέων λειτουργιών  
•Εκτέλεση αναθεώρησης κώδικα  
•Δημιουργία και εκτέλεση σχεδίου δοκιμών  
•Δημιουργία και παρακολούθηση εγγράφων 
υποστήριξης  
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση Μηχανικού)  
•Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση 
C # και C + +  
•Πολύ καλή γνώση της πλατφόρμας .ΝET και 
SQL 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο 
hrm@plasisgroup.com ή στο fax: 210 8053001.

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

.Net Developer 
(Ref. NDS)

Candidate Profile 
Required Skills: 
•Degree in Computer Science or Software 

συνέχεια στη σελ. 08

Nielsen Analytic Consulting is part of Nielsen, the 
world’s leading provider of marketing information, 
present in over 100 countries.Thanks to our 
solutions based on advanced data analytics, 
Nielsen Analytic Consulting advises Nielsen 
Clients in their strategic marketing decisions on 
price, promotion, media and assortment strategies. 
To support Nielsen Analytic Consulting growth 
in SEE region we are looking for:

Advanced Analytic Client Consultant 
based in Athens, Greece 

Key highlights of the role: 
•Advise, consult and assist clients in optimizing 
their marketing mix strategies  
•Prepare proposals and design projects that 
address the individual needs of our clients  
•Sell projects after exploration of clients’ 
marketing mix business issues  
•Cooperate effectively with international Analytic 
Consulting team on the projects delivery  
•Analyze project results from the perspective 
of client business and deliver presentations 
which provide high-quality insights into clients’ 
strategies  
 
To succeed in this role, you will need: 
•3-5 years of experience in marketing or market 
research  
•Interest in marketing, market research, sales 
and client consultancy  
•Very good communication and presentation 
skills  
•Strong English, both verbal and written  
•Strong client focus  
•Strong analytical skills and interest in data 
interpretation (knowledge of econometrics will be 
an advantage)  
•Can-do attitude and focus on problem solving  
•Be comfortable in working with virtual cross-
country teams  
•To constantly develop your knowledge and skills 
 
We offer: 
•Work in international inspiring team  
•Possibility to develop on a client consultancy 
field and to use interesting data analysis methods 
in practical business situations  
•Interesting and dynamic work on diverse 
projects  
•Further development perspectives in this fast 
developing area of market research

Please send your written applications (CV and 
motivation letter) in English, referencing NAC CC, 
to: hr.greece@nielsen.com.

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

Στέλεχος Τμήματος Διαγωνισμών & 
Συμβάσεων 

(Κωδικός Θέσης: 02/13)

•Πτυχίο Ανώτατης (κατά προτίμηση) ή Ανώτερης 
Εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε οικονομικά ή 
κοινωνικές η άλλες συναφείς επιστήμες  
•Επικοινωνιακά και οργανωτικά προσόντα  
•Γνώση-Εμπειρία διαδικασιών διαγωνισμών 
Δημοσίου  
•Γνώση διαδικασιών διαχείρισης & 
παρακολούθησης συμβάσεων  
•Αριστη γνώση Αγγλικών - Δυνατότητα εργασίας 
στα Αγγλικά  
•Η κτήση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από 
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ,καθως και η 
γνώση άλλης ξένης γλώσσας (π.χ Γερμανικά 
,Ρουμανικά, Τουρκικά , Αραβικά κλπ) θα 
συνεκτιμηθει θετικά  
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS οffice κ.α.)  
•Επιθυμητή γνώση διαδικασιών διαγωνισμών 
και παρακολούθησης έργων από διεθνείς 
οργανισμούς (E.U., WorldBank, EIB, EAR, UN 
κ.α.)  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί 
θετικά. 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής 
μεταχείρισης. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: jobs@enviroplan.

Variety Cruises Greece seeking June to October enthusiastic 
and experienced Tourism/Hospitality professionals as Cruise 
Hosts/Group Leaders to work onboard our 50guest ships with 
an international crew of approx 20 members. The vessels operate 
weekly back-to –back cruises in Greece and Med.

Excellent command of English, good command of German and/
or additional languages are a plus (French / Spanish / Italian) with 
a degree in Tourism/Hospitality or similar, previous experience of 
2-3years on cruise ships or 4* hotels in guest handling positions 
with good organizational skills, computer literacy, ease to speak in 
public (microphone users).

Candidates able to work at sea and in a small ship environment 
with an outgoing personality able to provide outstanding service 
to guests of mixed nationalities, and to handle multiple projects 
efficiently.

Main duties include welcoming and accommodating the guests, 
organizing every day’s activities on board and ashore, giving 
destination lectures and informative briefings/powerpoint 
presentations to the guests, promoting and escorting excursions, 
hosting ship events, problem solving, promoting company’s brand 
name and products, and reporting to office manager weekly.

Email CV with recent face/full body photos, jobs@varietycruises.
com ref: skywalker or fax to 210 9883178 URL www.varietycruises.
com.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία αποτελεί μια αμιγώς ελληνική και 
δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση, που ιδρύθηκε τον 
Ιανουάριο του 2010. Είναι κάτοχος των σημάτων της premium 
lager FIX Hellas, της πρώτης και ιστορικότερης ελληνικής 
μπύρας, και της premium lager FIX Dark, που δημιούργησε 
μια νέα κατηγορία στην εγχώρια αγορά της μαύρης μπίρας. 
Το υπερσύγχρονο ιδιόκτητο ζυθοποιείο της Ολυμπιακής 
Ζυθοποιίας, στο οποίο παράγονται όλα τα προϊόντα της, 
βρίσκεται στην περιοχή της Ριτσώνας, στην Εύβοια.

H Ολυμπιακή Ζυθοποιία είναι σταθερά προσηλωμένη στην 
εξέλιξη της αγοράς της μπίρας στην Ελλάδα, στην ουσιαστική 
συνεισφορά στην εθνική οικονομία, στην υπεύθυνη επένδυση 
στην πρώτη ύλη και στη στήριξη του Έλληνα αγρότη και 
παραγωγού. Ταυτόχρονα, η εταιρεία αποτελεί παράδειγμα 
της υγιούς ελληνικής επιχειρηματικότητας και στο εξωτερικό, 
μεταφέροντας την υψηλή ποιότητα και γεύση της ελληνικής 
μπίρας σε 18 σύγχρονες διεθνείς αγορές.

Περιεχόμενο αγγελίας: 
 
Θέση: Υπεύθυνος Τιμολόγησης 
Τοποθεσία: Χαλκίδα - Ριτσώνα 
Αναφέρεται: Διευθύντρια Λογιστηρίου 
 
Περιγραφή θέσης: Συνολική ευθύνη της διαδικασίας 
τιμολόγησης.  
 
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε θέση υπεύθυνου τιμολόγησης  
•Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ Λογιστικής  
•Επικοινωνιακή ευχέρεια  
•Εμπειρία σε εταιρία Τροφίμων / Ποτών θα θεωρηθεί 
σημαντικό προσόν  
 
Παροχές: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης και εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: infoath@
olympicbrewery.gr. 

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

Έμπειρους Πωλητές/ριες
με προϋπηρεσία στο χώρο των αξεσουάρ.

Ωράριο συνεχές.
Αποστείλατε βιογραφικό στο fax: 210 3233544 

ή στο e-mail: ath1@nikolisgroup.com, 
υπόψιν κας Φράγκου.

Would you like to help create a cleaner, healthier future for people around the world? Diversey is a leading provider of 
commercial cleaning, sanitation and hygiene solutions for business. We serve a wide range of industries like Food & Beverage, 
Food Service, Hospitality, Building Service Contractors, Retail, Healthcare etc. With our innovative solutions - that combine 
chemical products, machines, utensils, paper, dosing and dispensing equipments - we optimize the results for our customers 
while reducing waste, water, energy consumption and protecting employees. Diversey is now part of Sealed Air. Sealed Air 
is the new global leader whose inventive approach and partnership creates values for our customers and consumers in food 
safety and security, facility hygiene and product protection. On a pro forma basis, Sealed Air generated revenue of $7.6  billion 
in 2012 and has approximately 25.000 employees who serve customers in 175 countries. Diversey Greece  seeks for talented, 
passionate employees to join our Hospitality & Laundry business unit:

Key Account Manager, 
Hospitality & Laundry - Reporting to Country Sales Manager 

Hospitality  & Laundry 
Based in Athens with customer portfolio in Athens 

and other locations in Greece 
Main Responsibilities… 
•Implementing contracts made with Hospitality & Laundry accounts (international & national). This includes visiting existing 
customers, problem solving, identifying cross selling opportunities and suggesting appropriate products/solutions.  
•Prepare & Negotiate the terms of the contracts within limits of authority, according to Diversey policy approvals  
•Grow current customer portfolio and seek new business opportunities within the sector prospecting account list  
•Follow up on proper implementation of Key Account contracts by monitoring data and generating reports  
•Achieve sales and profitability targets set  
•Build positive relationships with customer base that will generate cross-selling and repeat business  
•Monitor competitor’s activity  
•Prioritize and schedule own activities in order to meet the established sales targets  
•Communicate effectively with company’s technical and customer service department in order to achieve customer 
satisfaction  
•Provide audit, consultancy and demonstrations of our solutions  
•Train customer’s personnel on the use of our products/solutions  
 
The ideal candidate’s… 
Skills and abilities… 
•Proven 3-4 years successful previous experience in sales  
•Self motivated and results oriented with excellent ability to organize, plan and implement own work  
•Perseverance to achieve objectives and seek new business opportunities  
•Excellent presentation, communication and negotiation skills 
•Proven ability to deal effectively with all levels of customer contacts  
 
Educational background 
•University Graduate; degree in Chemical Engineering, Chemistry, or Food Chemistry will be a plus  
•Excellent Command of English  
•Excellent use of Excel, Word, Power Point  
•Clean driving license  
 
We offer…  
•A competitive compensation package including  fixed salary; quarterly bonuses upon meeting sales, profitability & accounts 
receivables targets; profit sharing; special sales incentives awards  
•Private Health & Pension Insurance, meal vouchers, company car, laptop, mobile phone, travel allowance  
•Multiple opportunities for on-line and classroom training and development  
•Work in a multinational environment with opportunities to advance your professional career inside and outside the country 

If you believe the position matches your skills and expectations send your CV in English by e-mail to: kleopatra.kassara@
sealedair.com with job code KAM0613-SKY. Please visit our sites to learn more about us: www.Diversey.com & www.
Sealedair.com. 



ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 20138

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

gr αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της 
θέσης. Προσφέρεται σταθερό περιβάλλον εργασίας 
σε σύγχρονη και ανταγωνιστική επιχείρηση με 
διεθνή δραστηριότητα.

O Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Βιομηχανικών 
Πωλήσεων Εξωτερικού 

H NHΡΕΥΣ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο 
χώρο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, έχει 
εξαγωγικό χαρακτήρα και κατέχει, στην Ελλάδα, 
την 1η θέση στον τομέα τροφίμων σε εξαγωγές 
νωπών ψαριών.   

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. Κτηνιατρικής ή Bιολογίας ή ΤΕΙ 
κλάδων ιχθυοπαραγωγής.  
•Kατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
συναφούς αντικειμένου επιθυμητή .  
•Προϋπηρεσία 5 ετών σε πωλήσεις. 
Θα προτιμηθεί η εμπειρία στον κλάδο 
ιχθυοπαραγωγής .  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση 
της Γαλλικής ή Αραβικής γλώσσας θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν.  
•Γνώση Η/Υ (Microsoft Office).  
•Δυνατότητα για ταξίδια στο εξωτερικό για 
ανάπτυξη νέων αγορών.  
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες.  
•Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.  
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην 
επίτευξη στόχων  
•Συστατικές Επιστολές  
 
Αρμοδιότητες:  
•Διατήρηση και ανάπτυξη του πελατολογίου 
στις νέες αγορές - στόχους και διερεύνηση 
της δυναμικής νέων αγορών •Επικοινωνία με 
ξένες αγορές, παρακολούθηση και ανάλυση του 
ανταγωνισμού  
•Ενδυνάμωση και συνεχής βελτίωση της 
πολιτικής εξαγωγών της εταιρίας σε συνεργασία 
με την Γενική Διεύθυνση 

Ο Όμιλος προσφέρει πλήρη απασχόληση, 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και 
προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης αναλόγως 
προσόντων, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό 
εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: 
cv@skywalker.gr με ref.code ΒΠ  έως 30/06/2013. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Intermarine Electronics Α.Ε.Β.Ε., (www.
intermarine.gr) εταιρία με 25ετή επιτυχημένη 
παρουσία στις κατασκευές και εγκαταστάσεις 
συσκευών ναυσιπλοϊας / ασφαλείας / 
τηλεπικοινωνιών στον τομέα της ναυτιλίας, με 
σκοπό την στελέχωση του  τεχνικού της τμήματος 
αναζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων Ηλεκτρονικών 
Συσκευών Ναυτιλίας

Περιγραφή αρμοδιοτητων: Πωλήσεις 
ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνίας, 
πλοήγησης και ασφαλείας σε ναυτιλιακές εταιρίες.

Απαιτήσεις θέσης: 
•Προυηπηρεσία στον κλάδο της ναυτιλίας και 
γνώσεις ηλεκτρονικών επιθυμητές  
•Εμπειρία 2 χρόνων τουλάχιστον στις πωλήσεις  
•Ηλικία απο 25 έως 40 ετών  
•Άριστη γνώση Αγγλικών στην εμπορική 
αλληλογραφία και προφορική επικοινωνία  
•Δυνατότητα άμεσων μετακινήσεων και 
βραχύχρονων ταξιδιών  
•Άδεια οδήγησης ΙΧ  
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, 
συνεργασίας και ομαδικής εργασίας  
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων, 
•Ασφάλιση
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν, άμεσα αναλυτικό 
βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: cv@skywalker.gr. Απαραιτητα να 
σημειωθεί η ενδειξη: CV ΠΩΛΗΣΕΙΣ στο θέμα 
του μυνήματος. Βιογραφικά υποψηφίων τα 
οποια δεν πληρούντις ανωτέρω απαιτήσεις 
δεν θα απαντηθούν. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.

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

Πωλητή HO.RE.CA  
(Εξωτερικό Συνεργάτη στην περιοχή της 

Αττικής) 
(κωδ. HO.RE.CA 2)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε μεσαίους και μεγάλους πελάτες  
•Συγγραφή προσφορών, μελετών  
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού  
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
στον πελάτη  
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες  
 
Προσόντα: 
•Επιθυμητό πτυχίο  
•Γνώση Αγγλικών  
•Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft office)  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών 
στο χώρο του HO.RE.CA.  
 
Προσφέρουμε: 
•Bonus βάσει στόχων ή/και μεγάλα ποσοστά 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέα ενεργειακά 
συστήματα 
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Ευχάριστο περιβάλλον  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: 
jobs@energo.com.gr.

Ζητoύνται Πωλητές για την πώληση χημικών 
προϊόντων και την ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
στον κλάδο της Βιομηχανίας, Ναυτιλίας & 
Εφαρμογών.

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

Η εταιρεία ΙΜΑΣ Α.Ε επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμου 
ελληνικού ΑΕΙ  
•Άριστη γνώση Αγγλικών επιπέδου C2  
•Πολύ καλή γνώση Γαλλικών επιπέδου C1  
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και 
διαπραγμάτευσης  
•Καλή γνώση MS Office  
•Βασικές γνώσεις SAP R/3  
•Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις  
•Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων για 
επαγγελματικά ταξίδια κυρίως εκτός Ελλάδος  
 
Βασικοί τομείς εργασίας:  
•Προετοιμασία προσφορών και παρακολούθησης 
παραγγελιών  
•Επίσκεψη σε πελάτες και παρακολούθηση 
συμφωνητικών  
•Τεχνική υποστήριξη πελατών  
•Εκπροσώπηση εταιρείας σε εκθέσεις

Έδρα υποψήφιου: Η έδρα της εταιρείας είναι ο 
Βόλος Μαγνησίας, ενώ η έδρα του υποψήφιου 
μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή της 
εταιρείας 

Αποστολή βιογραφικών έως 21/06/2013. 
Βιομηχανική περιοχή Βόλου, Ταχ. Θυρ. 1050. 
E-mail: antonia.karagouni@imas.contitech.de, 
υπ΄όψιν Τμήματος Προσωπικού.

Σύμβουλος για ημιαπασχόληση που να 
δραστηριοποιείται με πωλήσεις σε φορητά 
δραπανοκατσάβιδα κάθε μάρκας.  Επιθυμητή 
η υπάρχουσα συνεργασία του με αλυσίδες με 
φορητά εργαλεία - χρώματα – σιδερικά ή σε 
service παντός είδους δραπανοκατσάβιδων.

Αμοιβή ανάλογα με την εμπειρία, τις γνώσεις και 
τις πωλήσεις.

Αποστολή βιογραφικών στο email: sales@
batterypack.gr.

Mobile Network Relations Executive (SAL 
2305) 

Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή εταιρία τηλεπικοινωνιών με 
ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στην διεθνή αγορά 
και περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης, αναζητά 
Mobile Network Relations Executive για την 
κάλυψη των εσωτερικών αναγκών της.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος 
θα διαχειριστεί και θα αναπτύξει τους μεγάλους 
εταιρικούς πελάτες (Β2Β) στην διεθνή αγορά.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Aπαραίτητη επαγγελματική εμπειρία από τον 
χώρο των πωλήσεων Β2Β ή/ και εξαγωγών (όχι 
λιανική)  
•Eπιθυμητή επαγγελματική εμπειρία από τις 
πωλήσεις τηλεπικοινωνιών (B2B)  
•Άριστη γνώση Αγγλικών (μητρική γλώσσα ή 
πολυετής παραμονή και εργασία με Η.Β ή Η.Π.Α)  
•Γνώση λειτουργιών και υπηρεσιών mobile 
marketing  
•Προσανατολισμένος στην επίτευξη εταιρικών 
στόχων και την άριστη εξυπηρέτηση πελατών  
•Ικανότητα εργασίας συνεχή επίβλεψη και 
καθοδήγηση 
 
Αποστολή Βιογραφικού: cv@anadeixi.gr.

Η εταιρεία Mega Systems, με έδρα την Αθήνα, 
αναπτύσσει τις δραστηριότητές της και αναζητά 
Εξωτερικούς Πωλητές για τη περιοχή της 
Αθήνας.

Οι συνεργάτες θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Όρεξη για δουλειά  
•Ικανότητα στις πωλήσεις  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου & 
μοτοσυκλέτας  
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & 
διαπραγμάτευσης  
 
Παρέχονται: 
•Μισθός & Bonus  
•Ασφάλιση  
•Δυναμικό & ευχάριστο περιβάλλον  
•Συνεχής εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών fax: 211 1099599, 
e-mail: info@megasystems.gr.

Πωλητές – Κεντρικής Ελλάδας 
 Προφίλ Υποψηφίου για την Θέση Πωλητή 
Για Λογαριασμό της Kerakoll Ελλάς Ε.Π.Ε. 

για την Κεντρική Ελλάδα

Τίτλος σπουδών: Κατά προτίμηση, απόφοιτος 
Τεχνικής Εμπορικής

Εργασιακή εμπειρία: Ο υποψήφιος θα πρέπει να 
έχει εμπειρία στον τομέα πωλήσεων τουλάχιστον 
2 ετών. Θα προτιμηθεί υποψήφιος με εμπειρία 
στις πωλήσεις τεχνικών προϊόντων, συνηθισμένος 
να εργάζεται με στόχους.

Τεχνικές Γνώσεις: Δεν απαιτούνται ειδικές 
τεχνικές γνώσεις στον τομέα αυτό.

Υποχρεώσεις του εργαζομένου: Ο υποψήφιος 
πρέπει να είναι διατεθειμένος να ταξιδεύει 
στην περιοχή της αρμοδιότητάς του και να 
παρευρίσκεται στην έδρα της εταιρείας περιοδικά, 
για συναντήσεις και τεχνική εκπαίδευση 
όταν απαιτείται. Πρέπει επίσης να έχει την 
απαιτούμενη ικανότητα στην επικοινωνία 
με πελάτες οι οποίοι προέρχονται από 
διαφορετικούς χώρους.

Γνώσεις πληροφορικής: Επιθυμητές οι γνώσεις 
των κύριων εφαρμογών του Office. 
 
Ξένες γλώσσες: Επιθυμητή  η γνώση της 
Αγγλικής Γλώσσας. Θα εκτιμηθεί η γνώση της 
Ιταλικής γλώσσας 
 
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες  
 
Σημειώσεις: 
•Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι εξωστρεφής 
και να διαθέτει πειθώ.  
•Να έχει αυτοπεποίθηση και ικανότητα να 
επιτύχει τα επιθυμητά επίπεδα τεχνικής 
κατάρτισης σε σύντομα χρονικά διαστήματα. 

Η εταιρεία παρέχει σε κάθε πωλητή της 

προσωπικό αυτοκίνητο, τηλέφωνο, ένα χρηματικό 
ποσό προκαταβολικά για τα έξοδα του μήνα, 
τεχνικό υλικό για την προώθηση των προϊόντων 
καθώς και οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την 
σωστή τεχνική εκπαίδευση του υποψηφίου. Η 
εταιρεί προσφέρει εξάλλου, ένα ελκυστικό πακέτο 
χρηματικής αμοιβής, ικανό να προσελκύσει ακόμα 
και τους πιο φιλόδοξους υποψήφιους.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: pco@
kerakollhellas.gr. ή στο fax: 22620 58625.

Εμπορική Επιχείρηση με πολυετή πείρα στο 
χώρο ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων Α’ Υλών Τροφίμων

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων 
•Απαραίτητη εμπειρία στις πωλήσεις  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Καλή Γνώση Η/Υ (MS Office/Internet)  
•Κάτοχος διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου  
 
Αποδοχές & Πακέτο Παροχών αναλόγως 
προσόντων .Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα,δια μέσου ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: orders@
skywalker.gr. 

Eltrak Desires to hire:

Manager

Candidate Profile: 
•Experience in sales  
•Knowledge of the Greek automotive market  
•Technical educational background  
•Excellent communication skills  
•Excellent knowledge of MSOffice  
•Experience in a similar position  
•Age, 35-45 years old  
 
The Company offers: 
•A competitive remuneration package, which 
includes salary and a supplementary insurance 
program  
•Excellent working environment  
•Job satisfaction in a very promising field with 
career prospects  
 
Please send your C.V. to e-mail: esakka@
eltrekka.gr. Fax: 2105725440, Tel: 2105704601.

Πιστεύεις ότι αξίζεις να κερδίζεις πολύ 
περισσότερά από το βασικό μισθό; Τότε 
είσαι ο συνεργάτης που χρειαζόμαστε! Η Γ.Δ 
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες εμπορίας συσσωρευτών στην Ελλάδα, 
αναζητά έμπειρους Πωλητές για να ενισχύσουν 
τα ακόλουθα τμήματα:

•Συσσωρευτών οχημάτων και σκαφών (ACDelco, 
Yuasa / GS, Suntech)  
•Συσσωρευτών UPS, συναγερμών, τηλεφωνικών 
κέντρων κτλ (Yuasa, B+P)  
•Συσσωρευτώνειδικών εφαρμογών, 
Φωτοβολταϊκών, ηλεκτρικών αμαξιδίων κτλ 
(Trojan)  
•Φορτιστών συσσωρευτών (CTEK)  
 
Περιγραφή εργασίας: 
•Αναφέρεται στον Διευθυντή Πωλήσεων της 
εταιρείας.  
•Συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη, διεύρυνση του 
πελατολογίου της εταιρείας.  
•Επικοινωνία και εφαρμογή του πλάνου 
πωλήσεων της εταιρείας.  
•Βοηθάει στην ομαλή υλοποίηση προωθητικών 
ενεργειών.  
•Υπεύθυνος για την επικοινωνία με τους 
δυνητικούς πελάτες.  
 
Ο κατάλληλος συνεργάτης θα πρέπει να 
διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 
•Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία στην αγορά των 
συσσωρευτών και πολύ καλή γνώση του 
αντικειμένου.  
•Απόφοιτοι  ΤΕΙ – ΑΕΙ Τεχνικής 
κατεύθυνσης (Ηλεκτρολογίας)  
•Δελτίο παροχής υπηρεσιών.  
•Δικό του Ι.Χ αυτοκίνητο  
•Καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά).  
•Καλή Γνώση Η/Υ.  
•Πολύ καλή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική 
ικανότητα.  
•Θετικό πνεύμα συνεργασίας. 

H εταιρία προσφέρει: 
•Ένα από τα ανταγωνιστικότερα πακέτα 
αποδοχών της αγοράς που συνοδεύεται από ένα 

ΙΜΕ&Ε

ΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης

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

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

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

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

Όλοι οι χώροι των δομών είναι προσβάσιμοι από Άτομα με Αναπηρίες

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

Web Site:
www.imee.gr

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

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

ελκυστικό πρόγραμμα Bonus 

Τα 36 χρόνια δυναμικής παρουσίας της Γ.Δ 
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στην Ελληνική αγορά, 
αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την 
επαγγελματική σας σταδιοδρομία και εξέλιξη. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία 
επισκεφτείτε το www.roussakis.eu. Αποστολή 
βιογραφικού στο e-mail: g.baknis@roussakis.eu.

Εταιρεία τροφίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής 
ζητά:

Στέλεχος για το Τμήμα Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ – ΑΕΙ  
•Γνώση Η/Υ  
•Γνώσεις Αγγλικών  
•Δίπλωμα Οδήγησης  
•Προϋπηρεσία Απαραίτητη 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: infoste@
skywalker.gr. 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Business Mobile Product Manager 

Code: MKT 004 
Location: Athens

Main Tasks: 
Participates in the planning, development and 
implementation of B2B mobile services  
Monitors, analyzes progress of relevant products 
and produces KPIs reporting, having the full P&L 
accountability  
Plan and implement BTL and ATL activities to 
promote product portfolio, collaborating closely 
with stake holders  
Monitors competition and analyze company’s 
competitive position as well as global trends in 
the telecoms sector 
 
Basic Requirements: 
•5-7 years of experience in a relevant position  
•Degree in Marketing, Finance, Business 
Administration or other related field. MBA or MSc 
is desirable  
•Excellent command of English language 
and high computer literacy (especially Excel, 
PowerPoint)  
•Excellent analytical , problem-solving and time-
management skills;  
•Ability to work in teams, efficiency, results 
orientation 

Candidates wishing to apply must forward their 
CV’s, by 18/06/2013 quoting the position code 
at the following address: WINDHELLASS.A., 
66 Kifissias Ave, 151 25 Maroussi, Athens, 
e-mail: jo@wind.gr, fax: (+30) 210 6106504. All 
applications will be treated in strict confidence. 
Candidates who meet the position requirements 
will be contacted via phone.

Εταιρία με ηγετική θέση στον τομέα 
δραστηριοποίησης της, την παροχή υπηρεσιών, 
αναζητά:

Data Center Manager  
(Κωδικός Θέσης: DCM)

Ο κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη σχεδιασμού, 
ομαλής λειτουργίας και συντήρησης υπηρεσιών 
και εξοπλισμών πελατών που βρίσκονται στο Data 
Center της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία 2 τουλάχιστον ετών 
σε θέση Data Center Manager  
•Πιστοποίηση Network Security, Network 
Optimization  
•Άριστη γνώση IT υποδομών, virtualization και 
cloud services  
•Άριστη γνώση, MS Office, Δικτύων  
•Ικανότητα διοίκησης ομάδας  
•Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα  
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
•Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και 
εκμάθησης νέων τεχνολογιών  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης. 
Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν.  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dcm@
skywalker.gr. 

Conference Coordinator

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Κυπριώτη ζητά να προσλάβει 

υπεύθυνο για τα Συνεδριακά του Κέντρα στην Κω 
συνολικής δυναμικότητας 7.000 συνεδριακών 
θέσεων.

Πιο συγκεκριμένα ο/η υποψήφιος/-α θα έχει 
την ευθύνη: 
•Για την εύρυθμη λειτουργία των 2 συνεδριακών 
κέντρων του Ομίλου όσον αφορά τις 
εγκαταστάσεις (τεχνικός εξοπλισμός, συντήρηση 
κτιρίων  
•Για την σύνταξη προσφορών για την διεκδίκηση 
συνεδρίων  
•Της προετοιμασίας συμβολαίων για συνέδρια  
•Της επιτόπιας ξενάγησης και προβολής των 
συνεδριακών μας χώρων σε υποψήφιους 
πελάτες  
•Της αλληλογραφίας για τον συντονισμό των 
υποψηφίων ή εν εξελίξει συνεδρίων  
•Για το “day to day” operation κατά την διάρκεια 
των συνεδρίων και για τον συντονισμό στο 
στήσιμο-προετοιμασία-αποξήλωση ενός 
συνεδρίου  
•Του συντονιστικού ρόλου στα συνέδρια 
δουλεύοντας σε στενή συνεργασία με τον 
διευθυντή του ομίλου, την διοίκηση και το τμήμα 
πωλήσεων συνεδρίων  
•Θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση 
εκδηλώσεων όπως εκδηλώσεις φιλοξενίας και 
προωθητικών γεγονότων όπως fam trips και 
άλλων σχετικών εκδηλώσεων  
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Απόφοιτός ΑΕΙ ή σχολής Τουριστικών 
Επαγγελμάτων  
•Επαγγελματική εμπειρία στον ξενοδοχειακό 
χώρο μεγάλης δυναμικότητας  
•Καλή γνώση της συνεδριακής αγοράς  
•Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες  
•Άριστη γνώση αγγλικών σε προφορικό και 
γραπτό επίπεδο  
•H γνώση της Ρώσικης γλώσσας θα εκτιμηθεί ως  
επιπρόσθετο προσόν  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
στο fax: 22420 55656 ή μέσω e-mail στο: cv@
kipriotis.gr.

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

Διευθυντή Τμήματος Marketing 

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα 
τουλάχιστον πέντε ετών εκ των οποίο τα δύο σε 
θέση ευθύνης  
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή αντίστοιχο ξένου 
πανεπιστημίου στο Marketing ή στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων  
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό 
αντικείμενο  
•Άριστες διοικητικές ικανότητες & 
προσανατολισμό στο αποτέλεσμα  
•Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας σε 
απαιτητικές συνθήκες  
•Δυναμική Προσωπικότητα και ευχέρεια στην 
επικοινωνία  
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Άριστη γνώση Η/Υ  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
 
Καθήκοντα: 
•Σχεδιασμός και συντονισμός υλοποίησης των 
marketing plans της επιχείρησης  
•Σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση 
όλων των ενεργειών marketing  
•Διαχείριση κεντρικών θεμάτων marketing & 
επικοινωνίας  
 
Προσφέρονται:  
•Αποδοχές βάσει προσόντων και προϋπηρεσίας  
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους με μια πρόσφατη φωτογραφία, 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης που τους 
ενδιαφέρει, στην ακόλουθη διεύθυνση hr@
estiabakery.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης η 
εταιρεία Α. Motors ΑΒΕΕ επιθυμεί να εντάξει 
άμεσα στο δυναμικό της:

Διοικητικό Στέλεχος

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Άριστη Γνώση Αγγλικών και μεγάλη ευχέρεια 
προφορικής επικοινωνίας.  
•Άριστη Γνώση Η/Υ (Ms Office, Excel, Ηλεκτρ. 
Αλληλογραφία).  
•Πτυχίο AEI  
•Ηλικία 40-45 ετών  
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 10 έτη σε παρεμφερή 
θέση.  
 
Αντικείμενο εργασίας: Γνώση και διαχείριση 
των λειτουργιών της εταιρείας.  
 
Η εταιρεία προσφέρει: Δυνατότητα 
Σταδιοδρομίας και επαγγελματικής εξέλιξης.  
 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας στο e-mail: amotors@otenet.gr. 

H MINΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, μέλος του Πολυεθνικού Ομίλου 
PZ Cussons plc, με ηγετική θέση στην Ελληνική 
αγορά των Fast Moving Consumer Goods ζητά να 
προσλάβει προσωπικό για την παρακάτω θέση:

Marketing Assistant (κωδ. MKT65) 
για τα κεντρικά γραφεία στη Μεταμόρφωση 

Αττικής

Απαιτούμενα προσόντα: Ο/Η κατάλληλος 
υποψήφιος θα έχει Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης 
Επιχειρήσεων / Οικονομικών / Marketing, με 
αντίστοιχες μεταπτυχιακές σπουδές, άριστη 
χρήση του MS-Office, άριστη γνώση Αγγλικών και 
δίπλωμα οδήγησης. Επίσης, οι άνδρες υποψήφιοι 
θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις.

Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης, 
ηγεσίας και ικανότητα γραπτού λόγου αποτελούν 
κρίσιμες ιδιότητες για εξαιρετική απόδοση.

Προσφέρονται: Η εταιρία προσφέρει 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (που 
περιλαμβάνει μισθό, bonus, ιατροφαρμακευτικό 
και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα), συνεχή 
εκπαίδευση, καθώς και δυνατότητες προσωπικής 
και επαγγελματικής ανάπτυξης σ’ ένα δυναμικό 
και αναπτυξιακό περιβάλλον.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν 
τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr@minerva.com.gr ή 
στην παρακάτω διεύθυνση, αναφερόμενοι στον 
κωδικό θέσης.

ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Τατοΐου 165 & 
Οδυσσέως, Μεταμόρφωση Αττικής, 144-52 
Υπόψη Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Απάντηση 
θα λάβουν τα βιογραφικά που πληρούν τα 
απαιτούμενα προσόντα.

Υπεύθυνος Εξαγωγών (EXP 1805) 
 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή οινοποιητική εταιρεία με 
σημαντική παρουσία στην Ελλάδα, αναζητά 
Υπεύθυνο Εξαγωγών για την ανάπτυξη της στην 
διεθνή αγορά.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος 
θα αναλάβει την προώθηση της εταιρικής εικόνας 
στις αγορές του εξωτερικού (με προτεραιότητα τις 
γερμανόφωνες χώρες) και το κλείσιμο επικερδών 
συμφωνιών με αντίστοιχους χονδρέμπορους.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Άριστη γνώση Γερμανικών και πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών  
•Επιτυχημένη επαγγελματική παρουσία 
τουλάχιστον τριών ετών στις πωλήσεις ή/ και 
εξαγωγές  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού των new social 
media  
•Εμπειρία στην χαρτογράφηση νέων αγορών, 
την αναζήτηση πληροφοριών, την τηλεφωνική 
προσέγγιση πελατών και προσέλκυση 
ενδιαφέροντος συνεργασίας  
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό  
•Δυνατότητα εργασίας χωρίς συνεχή καθοδήγηση 
και επίβλεψη  
•Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων 
πωλήσεων και εξαγωγών 
 
Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr. 

Huawei Technologies Co., Ltd. is one of the 
leading players in the global telecom market 
based in China. Our products and solutions have 

been deployed in over 140 countries, serving 
more than one third of the world’s population. 
We have over 62,000 product and solution R&D 
employees, which comprise more than 44% of 
Huawei‘s total employees worldwide. Together 
with customers and partners, we endeavor to bring 
better communication services to more people to 
help them live a better life. For further information, 
please visit us now at http://www.huawei.com. 
We are offering a challenging position, the 
opportunity to grow with us!

Datacom Product Manager

In this role, you will gain insight on the detailed 
functionality of Huawei products and partners with 
all distributed elements of the service chain. You 
will improve your capability and develop yourself 
by developing the market and establishing 
customer relationship. 

 This is a great opportunity for someone with 
patience and an empathetic view of the customer 
to hone their skills and advance their career 
providing value to customers while working with 
an industry leader in networking technology.

Responsibilities 
•Presales support (presentation/solution design/
quotation/brand promotion)  
•Market development  
•Project Rollout Support  
•Deliver training to customer and partners  
•Provide technical assistance to company 
customers and partners  
•Analyze, configure and troubleshoot small 
networks  
•Troubleshoot error messages and suggest 
layer-2 / layer-3 switch configurations  
•Good knowledge of Datacom products (routers, 
switches, firewalls, WLAN)  
 
Candidate Profile 
•University Degree in Engineering, Telecoms, 
Computing or equivalent 
•At least 3 years experience in telecom or ICT 
industry  
•System integrator or international vendor 
working experience is preferred  
•Customer facing experience is preferred  
•Strong Layer 2 & 3 Switching and routing 
platform knowledge (e.g. system architecture, 
switching and forwarding issues) and hands-on 
experience  
•Working knowledge of Networking industry, 
products and protocols 
•Promotes and solicits ideas within TAC 
(Technical Assistance Center) team (s)  
•Cisco Certifications: CCNA, CCNP, and/or CCIE  
•Full participation / responsibility in Tender 
responses and subsequent Q&A / clarification 
stages. Deeply understanding all technical 
competence  
•Independently tailor and promote product 
materials for the respective customer group with 
a high level of customer satisfaction  
•Exercises judgment within defined procedures to 
determine appropriate action 
•Ability to work effectively and provide guidance 
to other members of the work group 
•Excellent leadership, interpersonal & 
communications skills  
•Excellent interpersonal, written and oral 
communication skills and fluency in Greek and 
English  
•Ability to work under pressure and keen to meet 
deadlines  
•Fulfilled military service (for male candidates)  
 
The Company offers: 
•Competitive remuneration package  
•Further professional development in a 
multinational company  
 
You can email your updated CV in English 
referring the job title of the position to cdorva@
huawei.com.

Job Title: Consumer Insights Consultant 
Reports to: Analytics Manager 
Department: Analytics

IRI is the world’s leading provider of enterprise 
market information and shopper insights, 
empowering its clients to grow their business 
profitability in a complex marketplace. 
Manufacturers and retailers such as Carrefour, 
Coca Cola, Heineken, Henkel, J&J, Unilever, 
Veropoulos etc are included in our portfolio of 
clients. IRI is seeking to recruit in ACE (Athens 
Centre of Excellence) a dynamic person with 
energy and dedication, looking for a challenging 
career in the research industry, for the position of:

ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ  
Εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και 

υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών  
προγραμμάτων.  

√ Μακροχρόνια εμπειρία 

√ Σύγχρονα εποπτικά μέσα και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας 

√ Διαρκή ανανέωση και εκσυγχρονισμό των προσφερομένων υπηρεσιών 

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

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

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

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

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

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

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

Έβρος 
Παλαιό Δημ. Σχολείο       
Αρίστηνου,  
Αλεξανδρούπολη 
Τηλ/Φαξ: 25510 51071 
evros@kekpyxida.gr 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: INTEGRATION ΚΕΚ ΑΕ:

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

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

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

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

Χτίζει

τα όνειρα σου…

για επαγγελματική 

γνώση, 

εργασία και καλύτερη 

ζωή!
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Consumer Insights Consultant (CIC032013)

The ideal candidate should have a spirit of 
entrepreneurship and share our values and 
passion for innovation and success.

Key Responsibilities: The individual will partner 
cross functionally to deliver solutions based on 
statistical analyses that aim to add value to our 
clients’ business. The types of tasks he/she will 
be responsible for include the following:

•Liaise with EU Offices and manage the project 
delivery process within ACE in a timely manner 
and with high quality  
•Provide effective communication and drive 
successful cooperation with the EU Offices  
•Keep track of their projects and act proactively 
on potential risks  
•Collaborate with others to understand the 
business objectives  
•Transform statistical results into actionable 
recommendations that will aid the clients to meet 
their targets  
•Drive automated reports and tools  
•Communicate results and recommendations to 
senior management and clients  
•Provide effective consulting to clients through 
the creation of PowerPoint presentations, and 
recommendations offering a holistic view of the 
business  
•Create high quality PowerPoint decks which 
meet high visual standards  
 
Qualifications: 
•MBA with focus in Marketing or other relevant 
field  
•University degree (BSc) in Marketing, 
Operational research or similar field of study  
•Ideally 4 or more years of experience in 
Marketing/Consulting within FMCG sector, 
Banking or Telecoms  
•Project management skills; ability to manage 
multiple projects/ teams simultaneously to meet 
objectives/key deadlines  
•Communicating clearly and concisely with 
individuals from different business/ technical 
backgrounds and disciplines  
•Excellent command of MS Office Suite  
•Strong analytical skills  
•Self-motivated and good team player  
•Ability to work in a team as well as individually  
•Entrepreneurial spirit, eager to learn and grow 
with a positive attitude  
•Fluency in verbal and written English is a must  
•Fluency in other languages (Italian, French, 
German, Dutch) will be considered an asset  
•Fulfilled military obligations 

The company offers unique career opportunities, 
competitive remuneration package, top class 
private medical insurance and continuous 
training within a stimulating and growing working 
environment. CVs (in English only) to be sent at 
e-mail: Maria.Anastasiou@iriworldwide.com. 

Hill International, a worldwide construction 
consulting firm is expanding. Since 1976, private 
and public sector clients worldwide have selected 
Hill International (NYSE:HIL) as construction 
consultants on their most challenging and complex 
projects. With more than 3,800 employees in 
100 offices worldwide, Hill provides program 
management, project management, construction 
management, and construction claims services 
worldwide. Hill International (www.hillintl.com) 
seeks to recruit a:

Senior Recruiter (Asia, Europe , Middle East, 
North Africa)

Requirements 
•University Degree in Business Administration 
or Human Resources Management or any other 
related discipline.  
•Minimum 6 years of professional experience 
in recruitment (ideally from  a Consulting 
background)  
•Knowledge and exposure in the construction 
industry would be an asset.  
•Excellent written and spoken  English.  
•Excellent knowledge of MS Office applications.  
•Experience in the region would be considered 
an asset.  
•The ideal candidate should display a 
multitasking profile, Initiative, creativity, flexibility, 
excellent communication & negotiation skills. 

The duties and responsibilities of the Recruiter 
based in Maroussi- Greece  will encompass a 
wide range of activities: 
•Recruitment with regards to a series of 
Engineering fields for Project Management 

Consultancy Projects  
•Co-operation with Vice Presidents and Project 
Managers with regards to recruitment needs  
•Cooperation with other internal Recruiters in the 
USA, Europe, Middle East, North Africa and Asia.  
•Identification of resumes through Professional 
associations.  
•Preparation of advertisements  
•Reviewing and screening of resumes  
•Implementation of Prescreen Interviews  
•Maintenance & Update of the Company’s 
internal CV database  
•Preparation and administration of new hire 
paperwork  
•Preparation of financial offers  
•Preparation of weekly recruitment reports  
•Travelling abroad might be required 

The company offers a competitive remuneration 
package and possibilities of career development 
within a dynamic working environment. All 
applications will be treated confidentially. Resumes 
to be sent at: hr-athens@hillintl.com. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Τεχνική εταιρεία με έδρα την Κρήτη ζητά: 

Οικονομικό Διευθυντή

Απαραίτητα προσόντα / χαρακτηριστικά: 
•Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (τουλάχιστον 5 
ετών)  
•Δικαίωμα υπογραφής Α΄τάξης  
•Σύνταξη και υπογραφή ισολογισμού  
•Άριστη γνώση ΕΛΓΣ, ΚΒΣ, Φορολογίας 
Εισοδήματος, Αναλυτικής Λογιστικής και 
Βιομηχανικής Κοστολόγησης.  
•Εμπειρία σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές με 
πιστωτικά ιδρύματα  
•Εμπειρία σε ανάλυση και παρουσίαση 
στατιστικών στοιχείων  
•Ανεπτυγμένη αντίληψη της παραγωγής και της 
αγοράς  
•Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες  
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
ntoufexi@freemail.gr. 

Τουριστική Επιχείρηση στην Χαλκιδική επιθυμεί 
να προσλάβει:

Στέλεχος  
για την οικονομική διαχείριση 
και λειτουργία της μονάδας.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Οικονομικής 
Κατεύθυνσης  
•Μεταπτυχιακό στον Τουρισμό  
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία στην 
οικονομική διαχείριση τουριστικής μονάδας - 
λειτουργία τουριστικής μονάδας 
•Γνώση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
Τουριστικής Αγοράς 
•Ηλικία από 32-38 χρονών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση 
δεύτερης γλώσσας. 
 
Προσφέρονται: 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές 
απολαβές / αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με 
προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@
skywalker.gr.

ΙΑΤΡΟΙ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ζητείται από τους SOS IATPOYΣ 
της Αθήνας. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο: sosiatroi@sosiatroi.
gr ή στο fax: 210 8212611. Περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλ: 210 8212611 και στην 
ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr.

Τέσσερις Νέες Θέσεις Εργασίας Για 
Παιδίατρους 

Specialty Doctor Paediatrician

Η GlobalMediRec έχει 4 άμεσες θέσεις 
εργασίας σε Κρατικό Νοσοκομείο NHS Near 

Manchester.

Θέσεις με αρχικό συμβόλαιο ενός έτους. Ετήσιος, 
μικτός μισθός ενός Specialty Doctor από £50000 
- £55000 (αναλόγως προϋπηρεσίας).  Ώρες 
εργασίας είναι 48/7 συμπεριλαμβανόμενες 
οι εφημερίες. Το αρχικό συμβόλαιο μπορεί να 
ανανεωθεί εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς. Στις υπηρεσίες 
της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται: 
Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του 
Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια 
με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα 
λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε 
επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες 
και τυχόν διευκρινίσεις. Μετά τιμής, Κατερίνα 
Κοντάλιπου, GlobalMediRec, Τηλ: 6934 803930. 

E-mail: katerina.kontalipou@globalmedirec.com.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρεία SANTE PLUS δραστηριοποιείται στο 
χώρο της εντερικής διατροφής από το 2006. Η 
εταιρεία αναπτύσσεται δυναμικά, με νέα προϊόντα 
στο χώρο, κυρίως, της Ογκολογίας. Στόχος μας 
είναι η δημιουργία μιας νέας ομάδας έμπειρων 
Ιατρικών Επισκεπτών, με έδρα την Αθήνα.

Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να έχει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στις πωλήσεις 
στον ιατρικό χώρο, με προτίμηση σε αναλώσιμα 
είδη (Homecare).  
•Ικανότητα επικοινωνίας με γιατρούς και 
ασθενείς.  
•Εργατικότητα / Μεθοδικότητα  
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ.  
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Δυνατότητα μετακινήσεων στην επαρχία.  
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές  
•Μηνιαίο Bonus βάσει στόχων (τζίρου)  
•Εκπαίδευση  
•Αυτοκίνητο  
•Κινητό τηλέφωνο  
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 
αγορά  
 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο fax: 
210-9245625, ή στο e-mail: sante.plus@otenet.
gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητούνται Πτυχιούχοι Νοσηλευτές Σχολής για 
Εργασία στην Ζυρίχη.

Περιγραφή Εργασίας: Αποκλειστική  περίθαλψη 
VIP (Very imortant άτομα) από το χώρο της 
πολιτικής και των επιχειρήσεων

Απαιτήσεις: 
•Πτυχίο Νοσηλευτικής ( HF / DN II)  
•Προϋπηρεσία στον τομέα της νοσηλευτικής.  
•Καλή γνώση Γερμανικής γλώσσας 
προαιρετική  η γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
•Ευέλικτο και ικανό άτομο να μπορεί να 
μετακινείται σε διαφορετικές τοποθεσίες για να 
συνοδεύει το VIP άτομο  
•Θα έχετε μια εξαιρετική θέση εργασίας σε 
ένα εξαιρετικό περιβάλλον με εξέχουσες 
προσωπικότητες.  
•Ελκυστικές απολαβές σε ελβετικά φράγκα 
Για αποστολή βιογραφικών σε μορφή EUROPASS 
στην Γερμανική γλώσσα στο e-mail: info@md-
hellas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810333450, 
6973348931. Ατομο επικοινωνίας: Έυα Βενιανάκη 
από Δευτέρα - Παρασκευη 09:00-14:00.

Η Perikles Swiss Jobs είναι μία ελβετική 
εταιρία, που εξειδικεύεται στον τομέα εύρεσης και 
επιλογής κατάλληλα καταρτισμένουν ανθρώπινου  
δυναμικού από την Ελλάδα.  Στην Ελβετία υπάρχει 
μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού 
στον τομέα υγείας, σε νοσοκομεία, ιδρύματα 
χρονίων παθήσεων, καθώς και  οίκους ευγηρίας.  
Οργανώνουμε για όλους εσάς  τους επαγγελματίες 
στον τομέα της υγείας, που επιθυμείτε μια 
διεθνή καριέρα με άριστους όρους εργασίας, τις 

απαραίτητες διαδικασίες  για μια επιτυχημένη 
αλλαγή σε μια νέα επαγγελματική πρόκληση. 

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στα 
Γερμανικά, Ελληνικά και Αγγλικά. 
 
Αναζητούμε για διάφορους εργοδότες: 
 
Νοσηλευτές /Νοσηλεύτριες με την απαραίτητη 
επαγγελματική κατάρτιση  και σχετική 
προϋπηρεσία. 
 
Ειδικότερα ζητάμε Ειδικευμένο Προσωπικό 
για: 
•Γενική νοσηλεία  
•Eντατική και αναισθησιολογία  
•Χειρουργείο  
•Μαιευτική  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών  
•Πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας 
(τουλάχιστον επίπεδο Β2).  
•Σχετική προϋπηρεσία 

Επιδιώκουμε άμεση συνεργασία με 
διπλωματούχους νοσηλευτές, γεμάτους όρεξη για 
δουλειά και την επιθυμία να προοδεύσουν στον 
επαγγελματικό τους τομέα. Είναι αυτονόητο ότι 
σας βοηθάμε με όλα τα απαραίτητα διαδικαστικά 
έγγραφα. Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Εάν ναι, 
Στείλτε μας το βιογραφικό σας στη Γερμανική ή 
Αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
info@perikles.ch. 

Νοσηλευτές /  Νοσηλεύτριες

Είστε απόφοιτος πανεπιστημίου/νοσηλευτικής 
ανώτερης σχολής; Σκεφτήκατε ποτέ να εργαστείτε 
στην Γερμανία; Εάν ενδιαφέρεστε, δηλώστε 
συμμετοχή στο πρόγραμμα μας Work & Travel. 
Ελάτε στη Γερμανία και αρχίστε την καριέρα 
σας στον τομέα της νοσηλευτικής στην GIP 
Gesellschaft für medizinische Intensivpflege mbH. 
Η GIP Gesellschaft für medizinische Intensivpflege 
mbH είναι, από το 1996, μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες υπηρεσιών νοσηλείας και εξωτερικής 
περίθαλψης στην Γερμανία. Η παροχή υπηρεσιών 
μας καθώς και οι υπηρεσίες νοσηλείας μας, είναι 
υψηλής ποιότητας.

Προσφορά  
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας  
•Ελκυστική αμοιβή  
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα 
σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία  
•Πλήρη απασχόληση  
•Εργασία κατά βάρδιες σε ομαδική απασχόληση  
•Δωρεάν προγράμματα ένταξης, τα οποία 
συμπεριλαμβάνουν εντατική εκμάθησης της 
γερμανικής γλώσσας - σε συνεργασία με το 
υπουργείο μετανάστευσης  
•Ανταμοιβή κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
ένταξης  
•Στην αρχική περίοδο, παρέχεται κατάλυμα 
στα διαμερίσματα μας στο Βερολίνο, του 
προγράμματος Work&Travel  
•Μόνιμη παρουσία σε δυσκολίες, απορίες και 
ερωτήσεις μέσω της διοίκησης μας  
•Επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματικές 
προοπτικές  
 
Τομέας αρμοδιοτήτων: 
•Εντατική παρακολούθηση  
•Εξωτερική περίθαλψη  
•Νοσηλευτική φροντίδα με τεχνητή αναπνοή με 
μηχάνημα για κάθε κατηγορία ηλικιών  
 
Προϋποθέσεις 
Προφίλ Υποψηφίων: 
•Απόφοιτος πανεπιστημίου/νοσηλευτικής 
ανώτερης σχολής  
•Πτυχίο ως Νοσηλευτής/τρια η ως Νοσοκόμα/ος  
•Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
•Διάθεση και ετοιμότητα να μάθετε την Γερμανική 
γλώσσα  
•Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και 
συνείδηση ευθύνης  
•Ετοιμότητα νοσηλευτικής φροντίδας για 
ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή 
με μηχάνημα  
•Αρωγή για ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 
εντατική παρακολούθηση 

Σε περίπτωση ενδιαφέρον, παρακαλείσθε να 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, 
την συνοδευτική επιστολή σας, καθώς και 
το πτυχίο σας (pdf/jpg) στην Ελληνική ή στη 
Γερμανική γλώσσα στη διεύθυνση: christina.
Linou@gip-intensivpflege.de. Για περαιτέρω 
πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα: http://
www.nursing-career-europe.gr/.

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων
Εργαζομένων

Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Προγράμματα ΛΑΕΚ

Συνεργασία με επιχειρήσεις για την Πρακτική άσκηση

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

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Παράρτημα Χαλκιδικής-  Πετράλωνα, Δήμου Νέας Προποντίδας, 

Ν. Χαλκιδικής , 63080  
Τηλ: 23730.71352

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

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

www.voluntaryaction.gr
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Ζητείται Νοσηλευτής με άδεια εξασκήσεως 
επαγγέλματος, από εταιρία Φροντίδα Υγείας στη 
Β. Ελλάδα. Ο υποψήφιος να είναι απόφοιτος 
ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ, να έχει δίπλωμα οδήγησης, χρήση 
Η/Υ και γνώση των Αγγλικών.
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στην διεύθυνση: 
cariera58@hotmail.com. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ζητούνται άτομα που θέλουν να εργαστούν σε 
μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Γερμανία σε 
τμήματα: 
 
•Πωλήσεων  
•Ηλεκτρολογίας  
•Μηχανολογίας  
•Κατασκευή καροσερι  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικών (επίπεδο Β2)  
•Προϋπηρεσία 
Αποστολή βιογραφικών στη Γερμανική 
γλώσσα σε μορφή Europass στο e-mail: 
info@md-hellas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας για 
πληροφορίες: MD STUDIEN & VERMITTLUNG, 
2810 330009 ώρες γραφείου 09:00-14:00, 
κα Βενιανάκη 6973348931, κα Καλπακτσή 
6973326214. Τα βιογραφικά να είναι μόνο στη 
Γερμανική σε μορφή Europass με φωτογραφία. 
Βιογραφικά στα Ελληνικά δεν θα ληφθούν 
υπόψη.

Ο πελάτης μας είναι παραγωγική και εμπορική 
εταιρία. Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης 
της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλες υποψήφιες 
για την κάλυψη της παρακάτω θέσης, με έδρα στη 
Θεσσαλονίκη:

Υπάλληλος Συσκευασίας 
(κωδ SYT-13)

Το έργο: Η έγκαιρη και αποτελεσματική 
συσκευασία των εταιρικών προϊόντων, σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Επιθυμητή εμπειρία κατ΄ελάχιστον 2 ετών 
σε τμήμα παραγωγής τροφίμων με σύστημα 
ποιοτικού ελέγχου  
•Ικανότητα χρήσης Η/Υ  
•Καλή σωματική διάπλαση, ικανότητα μεταφοράς 
βαρέων υλών, σταθερό χέρι.  
•Εργατικότητα, σβελτάδα, πιστότητα, καλή 
αντίληψη, νοικοκυροσύνη.  
•Καλή επικοινωνία, ομαδικότητα, συνεργασία, 
πρωτοβουλίες και ανάληψη ευθυνών  
•Επαγγελματισμός και Αποτελεσματικότητα 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με φωτογραφία) αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης στο careers@
peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.

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

Enviromental Expert (Μηχανικός 
Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντολόγος) 

(Κωδικός Θέσης: 01/13)

•Πτυχίο στον κλάδο Χημικού Μηχ/κού ή 
Πολιτικού Μηχ/κού ή Μηχανολόγου Μηχανικού 
ή Περιβαλλοντικών Επιστημών ή συναφούς 
ειδικότητας.  
•Εξειδίκευση ή/και εμπειρία σε θέματα Μελετών 
Διαχείρισης Στερεών ή Υγρών αποβλήτων  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας - 
Δυνατότητα εργασίας στα Αγγλικά  
•Άριστη γνώση Η/Υ (ΜS Office κ.α  
•Η κτήση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από 
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ,καθως και η 
γνώση άλλης ξένης γλώσσας ( π.χ Γερμανικά, 
Ρουμανικά, Τουρκικά , Αραβικά κλπ ) θα 

συνεκτιμηθεί θετικά  
•Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό (short/
long  term) 
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής 
μεταχείρισης. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: jobs@enviroplan.
gr αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της 
θέσης. Προσφέρεται σταθερό περιβάλλον εργασίας 
σε σύγχρονη και ανταγωνιστική επιχείρηση με 
διεθνή δραστηριότητα.

Επιθυμητή Ειδικότητά: Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός 
Θέση: Τμήμα Συντήρησης και σχεδιασμού 
Τόπος: Αθήνα

Απαραίτητα Προσόντα: η 2ετης προϋπηρεσία, 
η καλή γνώση ηλεκτρολογικών δικτύων και 
αυτοματισμών με χρήση PLC και BMS, εργοταξιακή 
εμπειρία, δυνατότητα συχνών ταξιδιών εκτός και 
εντός Ελλάδας, η εξοικείωση με τον εξοπλισμό 
υδραυλικών δικτύων και η άριστη  γνώση αγγλικών 
και Η/Υ.

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία στην 
σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
νερού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, 
με έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και 
εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Πληροφορίες για 
την εταιρεία μας στο www.sychem.gr. Προσφέρεται 
ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών.
Επικοινωνία: Βιογραφικά στο jobs@sychem.gr ή 
στο φαξ 2106084942 με κωδικό ΗΜΑ4.

GeoInformatics 
FP7/ICT/IST

Η ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ, (www.epsilon.gr) θα προβεί σε 
πρόσληψη συνεργάτη με προσόντα:

•3+ έτη εμπειρία FP7 & proposals  
•Μηχανικός Η/Υ  ή Γεωπληροφορικής  
•Γνώση αγγλικής  
 
CV Confidential: Epsilon International SA, 
Monemvasias 27, 15125 Marousi. E-mail: 
secretary1@epsilon.gr.

Εργοδηγός Παραγωγής

Αντικείμενο εργασίας: Συντονισμός και επίπλεψη 
παραγωγικής διαδικασίας βάσει προγραμματισμού 
και προδιαγραφών ποιότητας. 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πενταετή Προϋπηρεσία  
•Πτυχίο Μηχανολογίας  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας και Η/Υ  
•Υπευθυνότητα και Πνεύμα Συνεργασίας  
•Οργανωτικές Ικανότητες 

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές 
εξέλιξης. Παρακαλούμε αποστείλατε τα 
βιογραφικά σας στην διεύθυνση: career.intra@
gmail.com.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
2M is a Greek company that provide solutions with 
product & services, advanced technology for the 
petrochemical industry, power plants, marine, oil 
& gas, and many other sectors. 2M is active in the 
countries of Greece, Cyprus, Bulgaria & Turkey. 
2M is an agent of Parker, Thermon, Intertec, INT, 
etc. 

Position available  
Sales Engineer 

Automation/Instrumentation 
To handle certain Marine & Industry 

customers

The ideal candidate should have: 
•Degree in engineering or technical skills 
(preferably electrical or mechanical).  
•2-3 years experience in a similar position will be 
considered as an asset.  
•Age up to 30 years old.  
•Strong organizational and good communication 
skills.  
•Self-motivating character with willingness to 
learn.  
•Good knowledge of English.  
•Computer literate.  
•Willingness to travel and in possession of a 
driving license.  

•Fulfilled military obligations (for men). 
If you feel that you meet the above profile, please 
send your CV to the following e-mail address: 
nstamatelatou@2-m.gr, Reference S.E.A. All 
the sent information will be treated with strict 
confidence.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
GCC ETL Consultant @ Teradata Corporation 
(Prague/Czech Republic)

Position Description: Teradata is a global 
leader in data warehouse field.  The Global 
Consulting Centre (GCC) in Prague is providing its 
consultants to the largest and most sophisticated 
data warehouse (DWH) projects across EMEA 
region as for example in Austria, Italy, Sweden, 
Russia, UK, France, Czech Rep, etc. As a GCC 
Consultant you will be required to attend long-term 
projects either abroad or in Czech Republic. We 
are looking for ETL consultants performing various 
tasks like implementing database design & ETL 
solutions, developing SQL stored procedures, 
providing SQL tuning and optimization, testing, 
etc.

Responsibilities and Duties of ETL 
consultant: 
•Performing data warehouse ETL development 
tasks for large projects (ETL development, stored 
procedures development, SQL optimization) 
•Support and monitor ETL jobs 
•Deliver business and application specific 
consulting services included in the integrated 
Teradata solutions 
•Supporting the pre-sale process as well as client 
communication 
•Building data warehouse (DWH) competency 
 
Necessarry Requirements: 
•Minimal 2 years of experience in DWH projects 
•Good understanding of ETL concepts and DWH 
architecture 
•SQL knowledge 
•Development experience with Datastage or 
Informatica ETL tools 
•Experience with database systems such 
as Teradata, Oracle or MSSQL in similar 
position (ETL development, stored procedures 
development, DDL scripts, DML scripts) 
•Willingness to relocate to Prague (Czech Rep.) 
and travel abroad 
•Advanced English 
•EU Citizenship 
 
Advantages: 
•Proven record of participation on large DWH 
projects 
•Experience with Teradata Tools and Utilities 
(FastLoad, MultiLoad, BTEQ, FastExport) 
•Proficient in UNIX, Shell or Linux 
•Knowledge of any other European language (eg. 
German, Italian, French etc.) 
 
Skills & Attributes 
•Excellent oral and written communication skills 
•Self-directed and keen on learning 
•Experienced in customer interaction 
•Strong problem solving skills and optimization 
technique 
•Interested in DWH field 
•Team Player

To apply directly go to http://teradatacareers.
com/emea/cz.Teradata reserves the right 
to contact only candidates who match the 
selected criteria. 

About Teradata: Teradata offers powerful, 
analytical solutions that help businesses 
proactively manage their businesses and drive 
growth.  Teradata™ solutions include the Teradata 
data warehouse and database, analytical 
applications, and services.

With 10.000+ associates delivering innovative 
solutions to over 1,000 Business customers around 
the globe, Teradata is a true leader in creating 
enterprise agility through database software, 
enterprise data warehousing, data warehousing 
and analytics. Built on a proven, world-class 
methodology, Teradata data warehouse services 
support data warehouse strategy development, 
planning, design, implementation, support and 
enhancement. Over 2,000 consultants, with 
an average of 15+ years of experience, deliver 
Teradata solutions in 130 countries. Not satisfied 
with yesterday’s successes, we’re relentless in our 
search for more powerful and efficient solutions.

In the 21st century, enterprise intelligence is 
the basis for competitive advantage. And the 
companies who can differentiate themselves 
through precision decision making will win. 
Teradata helps companies make faster, better 
decisions to drive profitable growth. With 
Teradata’s enterprise data warehousing and 
analytical solutions, you can harness the power 
of your enterprise intelligence to create a single 
view of your business, reduce costs and enhance 
relationships. Only Teradata gives you the ability 
to integrate detailed historical information with 
near real-time data, so you gain the deeper insight 
needed to take more effective actions.

Businesses worldwide choose Teradata for its 
proven expertise and market leader in data 
warehousing, commitment to excellence and 
innovation, and best-in-class technology. To learn 
more, go to http://www.teradata.com.

Ο Όμιλος Εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή 
επιθυμεί να προσλάβει για τετράωρη 
απασχόληση σε εργοτάξιό της:

Βοηθό Μηχανογράφου (Code ASIT)

Κύρια Προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορικής.  
•Τριετή εμπειρία σε παρόμοια θέση και ειδικότερα 
στην διαχείριση δικτύων και συστημάτων  
•Εμπειρία σε υποστήριξη, εγκατάσταση και 
συντήρηση Πληροφοριακού Συστήματος 
(software & hardware, δικτυακού ενσύρματου και 
ασύρματου εξοπλισμού LAN, WAN, VPN)  
•Γνώση και εμπειρία στη χρήση του 
πληροφοριακού συστήματος “ΕΡΜΗΣ” / 
«H.E.R.ME.S.» του Χ.Α.  
•Γνώση της αγοράς πληροφορικήςΆριστη γνώση 
αγγλικών. 
Οι υποψήφιες που πληρούν τις παραπάνω 
προδιαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με απαραίτητη 
επισυναπτόμενη φωτογραφία τους, αναφέροντας 
τον αντίστοιχο κωδικό υπ’ όψη τμήματος 
προσωπικού με e-mail στο: hr@techol.gr. Όλα 
τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. 

ΟΔΗΓΟΙ
Η εταιρεία Μεσογειακό Κέντρο Διακοπών 
Αιμοκάθαρσης Α.Ε. αναζητεί για άμεση 
πρόσληψη:

Οδηγό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Λυκείου  
•Δίπλωμα οδήγησης γ' κατηγορίας και 
δίπλωμα ADR, δίπλωμα μοτοσυκλέτας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σαν οδηγός  
•Όρεξη για εργασία - ευελιξία στις αρμοδιότητες 
 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
e-mail: elitrivi@mesogeios.gr. 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
H αλυσίδα MARKETIN αναζητά το κατάλληλο 
στέλεχος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης 
εργασίας.

Υπεύθυνος Κεντρικής Αποθήκης 
(Κωδικός Θέσης LOG 05/13)

Προφίλ Υποψηφίου 
•Επαγγελματική Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 
έτη σε αντίστοιχη θέση ευθύνης  
•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.  
 
Προσφέρονται 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαρκής  Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης 

Η θέση αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση της 
Εταιρείας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών σε ένα δυναμικό εργασιακό 
περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα 
τον κωδικό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@
market-in.gr. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα 
εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Το ξενοδοχείο PRESIDENT της Αθήνας ζητεί για 
την παρακάτω θέση εργασίας Ηλεκτρολόγο. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων 
(ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΙΕΚ)  
•Γνώση ηλεκτρικών και βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων  
•Κάτοχος αδείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Α 
ειδικότητα  
•Πνεύμα ομάδος  
•Ηλικία μέχρι 32 ετών  
 
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα: 
•2ετής προυπηρεσία σε ανάλογη θέση μεγάλου 
ξενοδοχείου  
•Γνώση Η/Υ, αυτοματισμού, πυρανίχνευσης 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
•Μόνιμη εργασία  
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στην 
διεύθυνση e-mail: hr-manager@president.gr. 
Fax: 210 6924900.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η εταιρεία καφέ – εστιατορίων Il Barretto επιθυμεί 
να προσλάβει:

Μάγειρες Β’ – Μάγειρες Γ’

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής  
•Προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Γνώση διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας  
•Ευεληξία και προσαρμοστικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Αποστολή  βιογραφικών στο e–mail: ilbarretto1@
gmail.com. Επισκεφτείτε μας στο www.ilbarretto.
com.

O Όμιλος Καστελόριζο, μια από τις μεγαλύτερες 
επιχειρηματικές μονάδες στον κλάδο της εστίασης, 
για περισσότερα από 30 χρόνια, επιθυμεί να 
προσλάβει για μόνιμη απασχόληση:

 Restaurant Manager 

Κύρια Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στα 
Τουριστικά Επαγγέλματα  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
•Αποδεδειγμένη 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε εστιατόρια/ξενοδοχεία  
•Εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών και 
διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας  
•Γνώση σύνθεσης μενού  
•Οργανωτικές ικανότητες  
•Δυναμική και εμφανίσιμη παρουσία με άνεση 
στην επικοινωνία 

Απαραίτητη φωτογραφία. Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα μαζί με τη φωτογραφία τους 
υπόψη τμήματος προσωπικού με email: info@
kastelorizo.com.gr (ή fax: 210 8983840).

Το Iliomare a 5* Hotel & Resorts στη Θάσο 
επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για την 
περίοδο 2013:

Κοπέλες για 
Bar Service - Beach Bar - Pool Bar

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Τουριστικής σχολής η σχολής 
Bartenders  
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία 4 και 
5 αστέρων  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και 
Ρωσική γλώσσα  
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας    
•Εμπειρία σε προγράμματα POS 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Διαμονή και Διατροφή  
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 

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

Barman - Barwoman

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτη -ος Τουριστικής σχολής  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε 4* ή 5* 
ξενοδοχείο  
•Άριστη γνώση παρασκευής καφέ-κοκτέιλ  
•Ευχάριστη προσωπικότητα, Ομαδικό Πνεύμα, 
Επαγγελματισμός  
•Δεξιότητες Επικοινωνίας  
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές αναλόγως προσόντων  
•Διαμονή & διατροφή 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: info@
esperides-resort.gr.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης και του καφέ; 
Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας 
ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 20 
αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της 
Αθήνας, ζητά να προσλάβει για τα καταστήματά της 
στο Κέντρο της Αθήνας για πλήρη απασχόληση: 

Barista (Κωδ. Ν/B)

Προφίλ Υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ομαδικό Πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες Επικοινωνίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Συνεχή Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ' όψιν 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο: hr@
apollonion-bakery.gr ή στο φαξ 210 6694150.  Όλες 
οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

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

Restaurant Manager 
Bar Manager 

Service Manager

Με απαραίτητη προϋπηρεσία στις αντίστοιχες 
θέσεις. 
 
Για αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
accounting@avraimperial.gr. 

Το ξενοδοχείο Vedema a 5* Luxury Collection 
Resort by Starwood στην Σαντορίνη για την 
θερινή σεζόν 2013 ζητά προσωπικό κουζίνας για 
την παρακάτω θέση:

Μάγειρας Γ’

Προσόντα: 
•Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει 2 χρόνια 
προϋπηρεσία σε a la carte τμήμα ξενοδοχείου 5*.  
•Να είναι εργατικός/η με ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας  
•Να έχει αντίληψη και να εκτελεί με ακρίβεια και 
συνέπεια τις εντολές του Chef  
•Προσφέρεται μισθός + επιδόματα, διαμονή, 
διατροφή 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
όπως αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον 
αντίστοιχο κωδικό, υπόψη τμήματος 
προσωπικού στο e-mail: hr@vedema.gr. Όλα 
τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Η Barcelò Hydra Beach, μέλος γνωστής διεθνούς 
αλυσίδας με περισσότερα από 75 χρόνια εμπειρίας 
στον ξενοδοχειακό τομέα, αναζητεί εργαζόμενους 
στις ακόλουθες θέσεις με πάθος στην υποδοχή, 
την εξυπηρέτηση, την ποιότητα, την επικοινωνία 
και την φιλοξενία.

Bartenders

Με τουλάχιστον 3 ετή προυπηρεσία σε 5 άστερα 
ξενοδοχεία και πολύ καλά αγγλικά. Προσφέρεται 
πέραν του μισθού διαμονή.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους στα Αγγλικά και τα 
Ελληνικά, στο ακόλουθο email: hydrabeach.
hr@barcelo.com. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το San Giorgio Hotel Member of Design Hotels 
στη Μύκονο επιθυμεί να προσλάβει για εποχιακή 
απασχόληση:

Front Office / Guest Relations Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά 
Επαγγέλματα  
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση απαραίτητη σε ξενοδοχεία πέντε 
αστέρων  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση άλλης γλώσσας 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
Γνώση του Protel system θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν •Παρακαλούμε τα 
βιογραφικά να είναι στα Αγγλικά  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gm@
sangiorgio-mykonos.com.

Το San Giorgio Hotel Member of Design Hotels 
στη Μύκονο επιθυμεί να προσλάβει για εποχιακή 
απασχόληση:

Receptionist 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά 
Επαγγέλματα  
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση απαραίτητη σε ξενοδοχεία πέντε 
αστέρων  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση άλλης γλώσσας 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
Γνώση του Protel system θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Παρακαλούμε τα βιογραφικά να είναι στα 
Αγγλικά  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gm@
sangiorgio-mykonos.com.

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

Receptionist

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών  
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ypetasos@
otenet.gr. 

Το ξενοδοχείο PRESIDENT της Αθήνας ζητεί για 
την παρακάτω θέση εργασίας:

Housekeeper

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής  
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία 
σε  θέση  μεγάλου ξενοδοχείου  
•Άριστη γνώση Αγγλικής  
•Άριστη γνώση Η/Υ και γνώση ξενοδοχειακού 
προγράμματος  
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
 
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Μεταπτυχιακός τίτλος  
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
•Μόνιμη εργασία  
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση 

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στην 
διεύθυνση e-mail: hr-manager@president.gr, 
Fax: 210 6924900.

Εταιρεία εκμετάλλευσης ξενοδοχειακών μονάδων, 
με έδρα την Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει:

Καμαριέρες 
Σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Ζάκυνθο

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να έχουν: 
•Προϋπηρεσία 2 χρόνια τουλάχιστον  
•Η εταιρεία προσφέρει ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας, διαμονή και διατροφή.

Αποστολή αιτήσεων – βιογραφικών, υπόψη 
κας Κορφιάτη Μ. στο fax: 26950 35030, 
ή στο e-mail: kamarieres@skywalker.gr. 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
26950 35029 και 6984600113. 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Spa Therapist

Εργοδότης: Skiathos Princess Hotel 
Περιοχή: Σκιάθος 
Απασχόληση: από Μαϊο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική Απασχόληση 
  
Προϋποθέσεις 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνια είτε σε 
ξενοδοχείο 4* ή 5* ή σε αντίστοιχο spa  
•Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών  
•Πιστοποιμένη γνώση full body and face 
massage, manicure, pedicure και άλλες 
εξειδικευμένες θεραπείες 

Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά τη 
διάρκεια της εργασίας σας στο ξενοδοχείο 
Skiathos Princess στην Σκιάθο.

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

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που 
βρίσκεται στην Κώ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Αισθητικό για μανικιούρ-πεντικιούρ

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

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

To Τουριστικό Θέρετρο, Barceló Hydra Beach 
Resort, ανοίγει τις πύλες του την 01η Μαίου 
και αναζητά εξειδικευμένο προσωπικό για τις 
ακόλουθες θέσεις:

Μασσέρ

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στην κατωθι 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hydrabeach.hr@barcelo.
com, στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, 
απαραίτητη η φωτογραφία.


