
Γίνε σήμερα κιόλας μέλος στο skywalker.gr, 
για να καταχωρήσεις το βιογραφικό σου
ή να αναζητήσεις τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.
Οι υπηρεσίες προς τους υποψηφίους, 
ήταν, είναι και θα είναι πάντα ΔΩΡΕΑΝ!
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Προσωπική Διαχείριση της Ατομικής Ανεργίας
Περίπου όπως το φεγγάρι, η επίμονη και 
μακροχρόνια ανεργία έχει την πλευρά που 
φωτίζει η δημοσιότητα με στατιστικές και 
πίνακες, έχει και την αθέατη, σκοτεινή πλευρά 
που στοιχειώνει ανθρώπους.
Ένα άδικο σύστημα μας έπεισε να 
ευθυγραμμιστούμε μαζί του για να καλύψουμε τις 
ανάγκες μας. Στη συνέχεια μας έδειξε τη λαμπερή 
του όψη και καλλιέργησε μέσα μας το νεοαστικό 
όνειρο και την πρόθεση να το κατακτήσουμε. 
Ύστερα μας έφτυσε στο περιθώριο, να τρίζουμε 
ρυθμικά τα δόντια μας.
Ένας κατακλυσμός από ακάλυπτες ανάγκες 
μέσα και γύρω μας αδιαφορούν συστηματικά για 
προτεραιότητες, ουρές αναμονής και δυνατότητες. 
Ζητούν μόνο να καλυφθούν. Ο πανικός μας 
καταβροχθίζει προσωπικές ποιότητες, αγάπη, 
χάδι, δοτικότητα και η κατάθλιψη εξαφανίζει τις 
μικρές χαρές μας, για τις οποίες άλλωστε είχαμε 
εκπαιδευτεί να αδιαφορούμε.
Με την απώλεια αυτοσεβασμού και 
αυτοεκτίμησης έρχεται πακέτο και η αίσθηση 
ότι πιάσαμε πάτο. Κάπου εκεί ζεί και η ανάγκη 
μας για μια νέα ευκαιρία, παρέα με την απόφαση 
να αναλάβουμε την τύχη μας. Τότε υπάρχουν 
πράγματα να κάνουμε.
Αρχικά, έστω και για δυο μέρες, ας ξανανιώσουμε 
την πολυτέλεια δωρεάν προσφορών στον 
εαυτό μας. Ξανακοιτάζουμε τα ενδιαφέροντά 
μας, χαζεύουμε φωτογραφίες από εκδρομές, 
μιλάμε σε αγνώστους, χαμογελάμε σε δικούς, 
απομνημονεύουμε την άχρηστη πληροφορία της 
ημέρας, τηλεφωνούμε σε πρώην μας ή ό,τι άλλο 
μας ψήνει ότι η ζωή έχει ενδιαφέρον.
Ύστερα νοικοκυρεύουμε τις ανάγκες μας. 
Γράφουμε ποιές είναι και πως ιεραρχούνται. 
Ψάχνουμε να τις καλύψουμε σε κάποιο βαθμό. 
Υπάρχουν πολλοί φανεροί και αφανείς πόροι 
γύρω μας. Παλιά αντικείμενα και ρούχα, 
ανταλλαγή θελημάτων, συσσίτια, ιστοχώροι 
ανταλλαγών, γλάστρες στο μπαλκόνι, 
χρωστούμενες χάρες και ανακυκλώσιμα υλικά 

μπορούν με λίγη φαντασία να βοηθήσουν.
Μερικά μεροκάματα σε μπάρμπα, φίλο, γνωστό 
και γείτονες συμπληρώνουν τους πόρους κι ίσως 
κάνουν τη μιζέρια υποφερτή. Πότε στο μάζεμα 
της ελιάς, άλλοτε σε μετακόμιση, καθάρισμα 
αποθήκης ή κάποια έκτακτη παραγωγή στη 
βιοτεχνία της γειτονιάς, έστω και σε κουβάλημα 
από το σούπερ μάρκετ ή στο καθάρισμα μιας 
σκάλας βρίσκεται κρυμμένο κάποιο εισόδημα.
Αν ήδη νοιώθουμε καλύτερα, όμως δεν χάνουμε 
το στόχο. Να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. 
Χρειάζεται μέθοδο και στρατηγική. Να βρούμε 
ποιές δουλειές κρατούν ακόμα. Από αυτές 
ποιές θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε. Που 
φωλιάζουν; Τι μου λείπει για να με διαλέξουν; 
Πως θα το συμπληρώσω; Πόσο και πώς θα 
επικοινωνήσω για να έχω πιθανότητες;
Καθημερινή παρακολούθηση, αυτοκριτική, 
αξιολόγηση και κλιμάκωση της προσπάθειας 
σιγουρεύει το αποτέλεσμα. Όχι σήμερα αλλά 
όταν αποδώσει η προσπάθεια. Όχι όπως θα 
ήθελα, αλλά όπως υπάρχει η δυνατότητα.
Κι όσο καταπιανόμαστε με το στόχο δεν 
ξεχνάμε να περνάμε καλά και να ελέγχουμε 
και να καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Ψάχνουμε 
πάντα για διαθέσιμους πόρους και για αρπαχτό 
μεροκάματο. Αν χρειαστεί κάνουμε ομάδα. 
Ίσως και λίγο εμπόριο ή καμιά κατασκευή 
τέχνης με υλικά από ξεκοιλιασμένες συσκευές 
και ακτίνες ποδηλάτου. Πουλάμε πόρτα πόρτα 
για λογαριασμό κάποιου άλλου ή παραδίδουμε 
αλληλογραφία και νόμιμα πακέτα. Αν είναι μεγάλη 
ανάγκη ξαναζητάμε βοήθεια και τρώμε συσσίτιο 
και παίρνουμε κιβώτιο από την ενορία. Μόνο 
περνάμε από εδώ, δεν είμαστε αυτό. Και πάντα 
ψάχνουμε το μεροκάματο αλλά δεν ξεχνάμε και 
τον στόχο. Να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Έχουμε 
ευθύνη στον εαυτό μας να πετύχουμε για μας και 
όσους μας αγαπούν και μας χρειάζονται.
Κάποιοι δοκίμασαν και πέτυχαν. Υπάρχει ακόμα 
χώρος και για άλλους. Μην το σκέφτεσαι άλλο. 
Μόνο πράξε.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46 
Τ.Κ.163 45 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ: 210 9730280
SITE: www.skywalker.gr
E-MAIL: fpress@skywalker.gr
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SKYWALKER ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕ

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΥΝΤΑΝΗΣ
 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
ΑΝΝΑ ΒΕΝΙΕΡΗ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΪΛΕΜΕΣ
 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΜΑΓΔΑ ΖΟΥΠΑΝΤΗ
ΑΛΕΞΗΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΛΕΝΑ ΚΕΝΤΑΡΧΟΥ
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΒΑΣΩ ΚΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ
 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΚΟΡΝΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
HUMAN FACTOR M.E.Π.Ε.
 
ΔΙΑΝΟΜΗ
FAST MESSENGERS ΕΠΕ
 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε.
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΥ
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΝΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗ

Ο Όμιλος FOKAS, βραβευμένος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Ανάπτυξης GrowthPlus επί 9 συνεχόμενα έτη ως μία από τις 500 
ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες της Ευρώπης, αποτελεί τη 
μεγαλύτερη λιανεμπορική δύναμη της Βορείου Ελλάδος & έναν από 
τους πλέον αξιόπιστους & εύρωστους οικονομικά λιανεμπορικούς 
ομίλους της χώρας.  Ο Όμιλος FOKAS, με 75 χρόνια δυναμικής 
παρουσίας στην ελληνική αγορά, εφαρμόζοντας το τεκμηριωμένο 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις 
του προτύπου ISO 9001:2008 επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο 
δυναμικό του:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΑΘΗΝΑ
(Κωδ.θέσης: ΑΘΗ - Δ.Κ.)

Η Θέση: Η θέση αναφέρεται στη Διεύθυνση Πωλήσεων & ο βασικός 
στόχος της είναι να εξασφαλίζει την αποτελεσματική & εύρυθμη 
λειτουργία του καταστήματος, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι 
του. Το πλαίσιο δράσης της θέσης ορίζεται από το ετήσιο λειτουργικό 
πρόγραμμα της εταιρίας & από τους στόχους & τον προϋπολογισμό 
του καταστήματος.

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α αναμένεται να διαθέτει: 
•Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης (μεταπτυχιακές σπουδές σε 
Διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως) 
•Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών ως Διευθυντής καταστήματος σε 
οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής δυναμικότητας 150 εργαζομένων 
& πάνω & συνολική εμπειρία   στη λιανική τουλάχιστον δέκα ετών 
•Αναλυτική σκέψη, να μπορεί να παρακολουθεί δείκτες απόδοσης 
& να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες όπου παρουσιάζεται 
απόκλιση από τους στόχους 
•Εμπειρία & ικανότητα στη χρήση MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
•Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς & προφορικώς) 
•Οργανωτικές ικανότητες με έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας (γραπτώς & προφορικώς)

Προσφέρεται μισθός ανάλογος των προσόντων, σε σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης & ανάπτυξης σε 
ένα μεγάλο Όμιλο εταιριών που δραστηριοποιείται πανελλαδικά. 
Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι διαθέτουν τα ανωτέρω 
προσόντα παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα στο e-mail: hr@fokas.gr αναφέροντας τον κωδικό 
αγγελίας. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών 
ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως & πιστοποιημένη στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς 
εύρεσης & επιλογής προσωπικού & προσωρινής απασχόλησης.  
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής 
βιομηχανίας καταναλωτικών αγαθών στο Νομό Θεσσαλονίκης, 
αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Διευθυντής/ντρια Τμήματος Συντήρησης
(κωδ. θέσης:S-722/30576)

Περιγραφή Θέσης 
•Σχεδιασμός, οργάνωση & επίβλεψη υλοποίησης προγράμματος 
συντήρησης 
•Διοίκηση, έλεγχος & καθοδήγηση τεχνικού προσωπικού 
•Τεχνική υποστήριξη σε εντοπισμό & επίλυση βλαβών στις  γραμμές 
παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου 
•Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
•Πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική 
παραγωγή, ιδανικά στο χώρο των τροφίμων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα διοίκησης ομάδας 
•Αναλυτικές ικανότητες

Παροχές Εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, 
αναφέρoντας τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση infogr@adecco.com μέσω fax στον αριθμό 2310 988 
108, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Βασ Γεωργίου 7, Θεσσαλονίκη. 
Μετά τη συλλογή & αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα 
επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για 
συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.adecco.gr & καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη 
βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος
αναζήτησης εργασίας

χιλάδες 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

Job purpose 
As a member of the Actuarial team, you will make a significant 
technical contribution to Actuarial client engagements 
& internal projects. You will actively establish internal & 
external relationships & identify & escalate potential business 
opportunities for Ernst & Young within existing engagements.

With a clear focus on anticipating & identifying risks, you will 
escalate issues as appropriate. You will also confirm that the 
work we deliver is of high quality & is reviewed by the next-level 
reviewer.

Your client responsibilities 
•Participate in actuarial engagements 
•Build strong internal relationships within Ernst & Young Advisory 
Services & with other services across the organization 
•Ensure that client’s requests are acted upon efficiently & on 
a timely basis & that the engagement team meets the client 
expectations 
•Prepare & review reports that will be delivered to clients & other 
parties

Your people responsibilities 
•Work effectively as a team member, sharing responsibility, 

providing support, maintaining communication & update other 
senior team members on progress 
•Ensure that team members produce high quality work 
•Share knowledge with others

Technical skills requirements 
•Minimum of three (3) years working experience in non-life 
Actuarial 
•University degree in Actuarial Science, Mathematics, Statistics 
and/or other related field 
•Postgraduate studies  in Actuarial Science will be considered an 
asset 
•Well progressed with Actuarial Qualification exams will be 
considered an asset 
•Prophet or other Actuarial Modeling tool skills will be also 
considered an asset 
•Advanced business writing & verbal communication skills both 
in Greek & English 
•IT literacy 
•Developed analytical & problem solving skills 
•Broad consulting & project management skills

Please send your cv to the link: https://tas-ey.taleo.net/
careersection/gexp01/jobsearch.ftl?lang=en&location=7784007
0193 

Job Title: Actuarial Senior Professional

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

Area Sales Manager For the Latin America’s Companies 
BASE: HOLLAND (SK_N19718)

The Area Sales Manager (ASM) is Profit & Loss responsible for 
a certain group of countries. Besides maintaining & strengthening 
the established relationships with Distributors, the Area Sales 
Manager is fully responsible for the development & management 
of Sales, Distribution, & executional KPI’s, Management Result, 
Costs, A&P budget & Working Capital. Furthermore, the ASM has 
to implement the overall marketing & medical strategy.

Education & professional experience required 
•University level in Sales / Marketing or Business Management 
•3-5 years previous experience working for a larger/similar 
Medical/FMCG/Blue Chip Company in a sales management 
position 
•Leadership skills 
•Speaks & writes English & Spanish fluently 
•Knowledge of LATIN AMERICAN cultures 
•Solid understanding of theoretical & practical application of 
category 
•Distributor management skills  
•Intercultural communication, relationships & negotiation skills  
•Relationship building skills & commercial awareness 
•Transparent, ethical & trustworthy 

Functional Competencies needed & Technical skills 
•Category understanding & management 
•Execution within the store 
•Perfect implementation of the medical/marketing/sales 
strategies with the right prioritization 
•Result oriented 
•Decisiveness 
•Basic financial knowledge  
•Entrepreneurial attitude; recognizes & seizes business 
opportunities

Languages :  Fluent Spanish, English, Greek 
Numerical Package: Competitive Salary, Insurance 
 
No terminology in this advert is intended to discriminate on 
the grounds of age, & we confirm that we will gladly accept 
applications from persons of any age for this role. 
 If you believe that you have the above qualifications & this 
opening sounds challenging to you, please submit your CV 
quoting code (SK_N 19718 ), till 20/02/2013 Attention Mrs. 
Vivien Roussakis by e-mail to: cv@ingroup.gr, 
or by fax: 210 8210230.

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 & της σωστής διαχείρισή του. 
Προσφέρει επαγγελματική βοήθεια & υποστήριξη σε εταιρίες που ψάχνουν για μια υπεύθυνη προσέγγιση στην κατανάλωση ενέργειας, 
ενώ οι υπηρεσίες της προσφέρονται με απόλυτη διαφάνεια & με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα με τη χρήση των 
σωστών εργαλείων μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως & 40%. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της ζητεί:

Μηχανικός Πωλήσεων βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
(εξωτερικό συνεργάτη στην περιοχή της Αττικής) (κωδ. ΜΠΒΕ2)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε μεσαίους & μεγάλους πελάτες 
•Συγγραφή προσφορών, μελετών 
•Συλλογή & ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού 
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης στον πελάτη 
•Υλοποίηση έργου σε πελάτες 
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου 
μηχανικού ή αυτοματισμών 
•Γνώση Αυτοματισμών Μέσης & Χαμηλής Τάσης 
•Γνώση Αγγλικών 

•Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft office) 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε BMS ή 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Προσφέρουμε: 
•Bonus βάση 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
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Ο όμιλος PEPSICO στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την 
TASTY FOODS, στον τομέα παραγωγής & πώλησης Snacks 
& την PepsiCo–HBH στα μη αλκοολούχα ποτά αντίστοιχα.

Στην TASTY FOODS ζητάμε να καλύψουμε τη θέση του/της: 
ΠΩΛΗΤΗ/ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ 

Για την προώθηση των προϊόντων της στα μικρά σημεία 
πώλησης στον 

ΝΟΜΟ Βοιωτίας 
Κωδικός PRΒ0213

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
•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 Ν. Βοιωτίας.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ: 
•Δυναμικό & προκλητικό περιβάλλον εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών & κινήτρων 
•Δυνατότητες εξέλιξης & ανάπτυξης  
•Αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο εταιρείας. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη PRΒ0213, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση [www.pepsicocareers.gr] ή στο 
φαξ με αριθμό 210 6218479 ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη 
διεύθυνση:

TASTYFOODS ΑΒΓΕ 
22ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 

Άγιος Στέφανος Αττικής, ΤΚ 145 65 
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 6298000 

FAX: 210 6218479 
Υπόψη: H.R. με την ένδειξη PRF0213

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 & προσφέροντας 
Χαμηλές Τιμές, αναζητά το κατάλληλο στέλεχος για την 
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
(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.

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

TECHNICIAN PRODUCTION PACKAGING AREA
(REF: TPPAL)

Ο/Η κάτοχος της θέσης, θα αναφέρεται στο Maintenance Supervisor & 
θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
•Έλεγχος της λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & 
επίλυση τυχόν προβλημάτων 
•Επέμβαση στο μηχανολογικό εξοπλισμό για βελτίωση των δυνατοτήτων 
του, διενεργώντας τροποποιήσεις ή κάνοντας νέες κατασκευές

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογίας 
•Εργασιακή πείρα 2-5 ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία 
φαρμάκων, τροφίμων 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση του MS-Office  
•Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Συνέπεια & υπευθυνότητα

Προσφέρουμε 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων & εμπειρίας 
•Συνεχή εκπαίδευση & ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον 
 
Παρακαλούμε όπως στείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
(αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης)

Για να στείλετε βιογραφικό επισκεφτείτε τη σελίδα
http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html

Βιομηχανία Δομικών Χημικών & Κονιαμάτων ζητά 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανικού από Γαλλικό πανεπιστήμιο. 
•Άριστη γνώση της Γαλλικής & πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 
•Προϋπηρεσία στον κατασκευαστικό τομέα θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ. 
•Ικανότητα επικοινωνίας. 
•Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα & δυνατότητα επίλυσης 
προβλημάτων. 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών. 
•Ηλικία έως 35 ετών.

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: 
•Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων σε γαλλόφωνες χώρες. 
•Τεχνική υποστήριξη. 
•Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς τους πελάτες της 
εταιρίας. 
•Ενημέρωση για την εξέλιξη των προϊόντων, παρακολούθηση 
του ανταγωνισμού & σύνταξη τεχνικών φυλλαδίων.

Παρέχονται:  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
στο e-mail: careers@isomat.gr ή στο fax: (+30) 2310 722 475 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: (+30) 2310 576 000 

ΣΤΕΛΕΧΗ HR ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ ΖΗΤΑ: 
Υπεύθυνο Μηχανογράφησης (IT)

Επιθυμητά Προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ σε τομέα «Τεχνικού Υπολογιστών» ή 
«Προγραμματιστή»  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2- 3 ετών σε αντίστοιχη θέση  
•Πολύ Καλή γνώση Αγγλικών 

Καθήκοντα & Υπευθυνότητες: 
•Υπεύθυνος υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύου, 
φορολογικών μηχανισμών - εκτυπωτών - ταμειακών  
•Υπεύθυνος υποστήριξης εφαρμογών λογιστικού- εμπορικού 
περιεχομένου (ERPEntersoft) & λιανικής (P.O.S)  
•ΓνώσηSql Server (administration, tunning, pl sql) 
•Άριστη χρήση του Microsoft Office 
•Πρόσθετες γνώσεις εφαρμογών θα φανούν χρήσιμες 

Ικανότητες: 
•Μεθοδικότητα & υπευθυνότητα  
•Δημιουργική & αναλυτική σκέψη

Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 210 62 54 954 ή στο 
e-mail: info@gefsinus.gr

Randstad Hellas, is seeking to employ a Commercial Planning 
Manager on behalf of its client a multinational company.

Your responsibilities as a Commercial Planning Manager: 
•Implements the annual commercial – financial planning process, taking 
into account that targets should be consistent with national initiatives, 
growth targetsnd the Annual Operating Plan (AOP) growth priorities.  
•Implements planning process of Volume & Net Sales breakdown for 
all Channels & Brands for AOP, FCST and I&G purposes. Coordination 
between Marketing & Sales so as to incorporate all mix trends & market 
dynamics & modulate a realistic & coherent target base. 
•Responsible to budget, review & interpret Annual Operating Plan/
Forecast of all Channels & Brands. Responsible to identify & financially 
quantify all commercial parameters that affect the company’s P&L up to 
Marginal Contribution. 
•Facilitates product, channels, pre & post evaluation as well as financial 
evaluation / examination of prospective new business opportunities. 
Tracking of profitability for all commercial activities; responsible to audit 
& perform alternative P&L scenarios & recommend alternatives so as to 
safeguard/increase profit. 
•Responsible to budget, control & review Sales Trade Discounts & 
Allowances for all Trade Channels. 
•Continuously investigates for opportunities & risks; Evaluates the 
optimum point in ROI of Allowances spent in the market. 
•Analyzes Net Sales performance Vs target by performing multiple 
scenario analysis so as to quantify all sales indicators affecting mix. 
Responsible to proactively identify emerging opportunities & risks. 
•Responsible from Finance point of view to co-ordinate Revenue 
Management reporting requirements (AOP, I&G, ACT), participate in 
Quarterly RM Forum & share business results & best practices with SMT. 

Responsible for ad hoc financial analyses to assist in exploring strategic 
options, develop creative solutions to complex business issues, & provide 
consulting services to Commercial Directors team in order to support 
decision-making. 
•Designs, presents & implements in cooperation wit the Business 
Planning Manager a detailed contingency plan of action, to ensure that 
NOPBT is attained under a worst case scenario of business development. 
•Supports the BPM & Finance Manager in developing business cases & 
financial modelling. 
•Actively participates in all periodic & ad hoc cross functional meetings 
so as to keep track of commercial activities & provide all financial input 
needed (Commercial meeting, Summer Plan, etc). 
•Responsible to conduct P&Ls per OT account on an Actual & AOP base 
so as to keep track of their profitability & growth.

The successful candidate should have the following profile: 
•High level of business knowledge  
----> Strong grasp of general business financials & company dynamics  
----> Strong analytical & financial skills 
----> Commercially oriented  
----> Solid understanding of profitability drivers, strong ability to analyse 
them. 
•Ability to work under pressure & meet very tight deadlines. 
•Well developed communication skills. 
•Computer literacy (MS Office, Sales Data Warehouse, Hyperion). 
•Results orientated. 
•Language skills: Excellent level of English.

Βιογραφικά στο e-mail: asykalou@randstad.gr

Human Resources Administrator 

Τομέας Εργασίας: Ανθρώπινο Δυναμικό 
Τίτλος θέσης: Human Resources Administrator  
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρους & μερικής 
απασχόλησης

H ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ στα πλαίσια της 
επιχειρηματικής της ανάπτυξης επιθυμεί να 
προσλάβει Human Resources Administrator 
με εμπειρία στη διαχείριση Ανθρώπινου 
Δυναμικού.

Περιγραφή θέσης: Αρμοδιότητες: Οργάνωση 
τουτμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, 
διαχείριση βιογραφικών & διεξαγωγή συνεντεύξεων, 
προσλήψεις ΟΑΕΔ, έκδοση ΑΠΔ, καταστάσεις 
επιθεώρησης & έκδοση μισθοδοσίας έως του 
άρθρου.  

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Καλή γνώση εργατικής νομοθεσίας. 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. 
•Επιθυμητή η γνώση προγράμματος 
μισθοδοσίας  SOFTONE.  
•Μεταπτυχιακό στο Ανθρώπινο Δυναμικό επιθυμητό 

Η Γευσήνους προσφέρει: 
•Δημιουργικό περιβάλλον συνεργασίας 
•Ευκαιρίες για προσωπική & επαγγελματική 
ανάπτυξη σε έναν χώρο που αναπτύσσεται τάχιστα 
•Διαρκή Εκπαίδευση στην τεχνογνωσία της Εταιρίας 
& στην εξυπηρέτηση πελατών

Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 210 62 54 954 
ή στο e-mail: info@gefsinus.gr

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (πρακτική 
άσκηση) (HR 112) 

Θεσσαλονίκη

Περιγραφή  
Εταιρεία συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού με 
δραστηριότητα σε Ελλάδα & Κύπρο, αναζητά 
νέα πτυχιούχο που επιθυμεί να αναδειχθεί 
επαγγελματικά στον χώρο του Ανθρώπινου 
Δυναμικού, & να αποκτήσει επαγγελματική 
εμπειρία μέσω Πρακτικής Άσκησης.

Καθήκοντα Θέσης 
Η κατάλληλη υποψήφιος θα υποστηρίζει το 
σύνολο των δραστηριοτήτων ανθρώπινου 
δυναμικού της εταιρείας, που μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνει την επιλογή, εκπαίδευση, 
αξιολόγηση υποψηφίων & αναδιοργάνωση 
εταιρειών (διάρκεια παραμονής 4-6 μήνες)

Απαραίτητα Προσόντα 
•πτυχιούχος Οικονομικών με κατεύθυνση σε 
σπουδές στο Ανθρώπινο Δυναμικό 
•άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•άνεση στην επικοινωνία, εξωστρέφεια, διάθεση 
για ανάληψη πρωτοβουλιών

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

H VK PREMIUM ΕΠΕ, δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρία συμβούλων 

επιχειρήσεων επιθυμεί να προσλάβει: 
Προϊστάμενο για το Τμήμα Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων

Αρμοδιότητες: 
•Σύνταξη, υποβολή & επίβλεψη προτάσεων σε 
εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα (Αναπτυξιακό 
Νόμο, ΕΣΠΑ κλπ).  
•Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση & επίβλεψη 
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
(Αναπτυξιακό Νόμο, ΕΣΠΑ κλπ).

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης 
(μεταπτυχιακό τίτλος επιθυμητός). 

•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στο τομέα 
των συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Word, Excel). 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου.

Η εταιρία προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα. 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων. 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας. 
•Συνεχή εκπαίδευση & προοπτικές εξέλιξης.

Αποστολή Βιογραφικών: VK PREMIUM ΕΠΕ 
Αμαρουσίου Χαλανδρίου 71, ΤΚ 15125, Μαρούσι 

(Υπόψιν: κυρίου Βαμβακά Κων/νου) 
ή στο e-mail: hr@vkpremium.gr 

ή στο fax 210 6835551.

Υπεύθυνος Λογιστηρίου  (Κωδ. Θέσης AC1212)
Περιγραφή θέσης 

•Διαχείριση & επίβλεψη λογιστηρίου 
•Εποπτεία λογιστικών & φορολογικών θεμάτων 

•Κλείσιμο Ισολογισμού

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σαν 
υπεύθυνος σε μηχανογραφημένο λογιστήριο 
•Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση Γενικής & Αναλυτικής λογιστικής, 
Φορολογικών θεμάτων ΚΒΣ & ΕΓΚΣ. 
•Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Επιθυμητή γνώση SΑP 
•Διοικητικές Ικανότητες & προσανατολισμός στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων. 
•Υπευθυνότητα & Ομαδικό Πνεύμα.

Προσφέρονται 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•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. Διεύθυνση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού. Όλα τα βιογραφικά 
σημειώματα θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

HEUROMEDICAA.E., ένας από τους 
μεγαλύτερους Ομίλους παροχής υπηρεσιών 

ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, με διεθνή 
δραστηριότητα, ζητά:

•IFRS SUPERVISOR ACCOUNTANT  
•IFRS ACCOUNTANT

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@euromedica.gr

H EUROMEDICA A.E., ένας από τους 
μεγαλύτερους Ομίλους στην παροχή ιδιωτικής 
υγείας στην Ελλάδα, με διεθνή δραστηριότητα, 
αναζητεί για τα γραφεία Διοίκησης του Ομίλου 

στην Αθήνα: 
COST CONTROLLER (CCR.ATH.20130122)

Ο Ρόλος: 
•Έλεγχος κόστους & reporting 
•Κοστολόγηση με την μέθοδο Activity Based 
Costing 
•Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ με Οικονομική κατεύθυνση 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4-7 έτη σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Λογιστικής 
•Άριστη γνώση Κοστολόγησης 
•Άριστη γνώση MS Office, ERP προγραμμάτων & SAP 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Ευελιξία & Οργανωτικότητα 
•Αναλυτική Σκέψη

Επιθυμητά προσόντα:  
•Μεταπτυχιακό

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 01/03/2013 
στο e-mail: hr@euromedica.gr ή στο fax 2310 
812070, υπόψη Διεύθυνσης Ανθρωπίνων 
Πόρων. Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

H EUROMEDICA A.E., ένας από τους 
μεγαλύτερους Ομίλους 

στην παροχή ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, 
με διεθνή δραστηριότητα, 

αναζητεί για τα γραφεία Διοίκησης του Ομίλου 
στην Αθήνα: 

TREASURY ASSISTANT (ASSTTREAS.ATH. 
20130121)

Ο Ρόλος Αναφερόμενος στον Treasurer, o 
υποψήφιος θα εργάζεται στα γραφεία Διοίκησης 
του Ομίλου στην Αθήνα & θα αναλάβει την 
λειτουργική υπευθυνότητα της υποβοήθησης της  
παρακολούθησης των διαδικασιών είσπραξης & 
διάθεσης των οικονομικών πόρων της Εταιρείας. 
Θα επιμελείται & θα υποβοηθά στην σύνταξη 
των σχετικών καταστάσεων ταμειακών ροών της 
Εταιρείας, θα διασφαλίζει την επικαιροποίηση τους 
& θα συμβάλει στην αποδοτικότητα την ανάπτυξη 
& την κερδοφορία της Εταιρείας. Η ανάλυση 
των υφισταμένων μεθόδων & διαδικασιών & η 
ανάπτυξη καλύτερων πρακτικών & λύσεων θα 
είναι ένα σημαντικό τμήμα της θέσης εργασίας.

Ειδικότερα: 
•Θα παρακολουθεί ενεργά την συλλογή 
οικονομικών πόρων από όλες τις ομάδες πελατών 
της Εταιρείας  συμπεριλαμβανομένου του 
Ελληνικού Δημοσίου με τρόπο έγκαιρο & συνεπή. 
•Θα προετοιμάζει σε συνεργασία με τον 
Διευθυντή προμηθειών του Ομίλου κατάσταση  
μηνιαίων πληρωμών προμηθευτών σύμφωνα 
με τους συμφωνηθέντες όρους πίστωσης & την 
διαθεσιμότητα κεφαλαίων για τον σκοπό αυτό. 
•Θα προετοιμάζει & παρακολουθεί τις ετήσιες 
& μηνιαίες καταστάσεις ταμειακών ροών  
(προϋπολογισμός  & απολογισμός). 
•Θα διασφαλίζει την συμμόρφωση με τις 
διαδικασίες & τα πρότυπα της Εταιρείας & έρχεται 
σε επαφή με τους εσωτερικούς & εξωτερικούς 
ελεγκτές. 

Απαραίτητα προσόντα 
•3-5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης. 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σε αντίστοιχο τομέα θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Άριστη γνώση & Χρήση, Ms Office, Excel, Word, 
PowerPoint, PDF. 
•Άριστη γνώση & χρήση της Αγγλικής γλώσσας 
για επαγγελματικούς σκοπούς. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία & ισχυρές 
διαπραγματευτικές ικανότητες. 
•Ευχάριστη & δυναμική προσωπικότητα. 
•Οργανωτικό πνεύμα, συνέπεια & αξιοπιστία. 

Επιθυμητά προσόντα Γνώση ERP 
προγραμμάτων & SAP. 

Ο Όμιλος προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, προοπτικές εξέλιξης, πρόσθετη 
ασφαλιστική κάλυψη, & συνεχή εκπαίδευση σε 
ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
στείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 
01/03/2013, στο e-mail: hr@euromedica.gr 
ή στο fax 2310 812070, υπόψη Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνων Πόρων. Για όλα τα βιογραφικά 
σημειώματα θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Διαφημιστική εταιρεία ζητάει δέκα άτομα 
για πρακτική άσκηση ΤΕΙ στο τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών.

Βιογραφικά στο e-mail: creative@screation.gr

Όμιλος επιχειρήσεων ζητά 
14 Φοιτητές -τριες απο ΤΕΙ 

για πρακτική άσκηση.

Επιθυμητές σχολές Διοίκησης & Οικονομίας, 
Διαφήμισης & Marketing.

Βιογραφικά στο e-mail: creative@screation.gr

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 και δραστηριότητα σε Ελλάδα (Αθήνα-
Θεσσαλονίκη), Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία, 
ζητά για συνεργασία (ολική ή/και μερική 
απασχόληση με σύμβαση έργου) στην υλοποίηση 
συμβάσεων στο εξωτερικό, ειδικούς συνεργάτες 
(experts) των παρακάτω ειδικοτήτων:

ASSISTANT FOR TENDERING AND 
CONTRACTS MANAGEMENT UNIT 

(Κωδικός Θέσης: 04/12)

•Πτυχίο Ανώτατης (κατά προτίμηση) ή Ανώτερης 
Εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε οικονομικά ή 
κοινωνικές ή θετικές επιστήμες 
•Γνώση- προϋπηρεσία σε διαδικασίες 
διαγωνισμών Δημοσίου (σύνταξη προσφορών, 
δικαιολογητικά συμμετοχής κ.α.) 
•Γνώση διαδικασιών διαχείρισης & 
παρακολούθησης συμβάσεων (πιστοποιήσεις, 
χρονοδιαγράμματα κλπ) 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γνώση 
οποιασδήποτε άλλης γλώσσας θα εκτιμηθεί 
θετικά 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office κ.α.) 
•Επικοινωνιακά προσόντα, 
•Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός 
Ελλάδας για διεκπεραίωση έργων. 
•Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνεται και η 
παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης. 
•Θα εκτιμηθεί θετικά η γνώση διαδικασιών 
διαγωνισμών και παρακολούθησης έργων από 
διεθνείς οργανισμούς (E.U., WorldBank, EIB, 
EBRD, EAR, UN κ.α.)

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.

Eταιρεία Παραφαρμακευτικών ειδών,
ζητά να προσλάβει: 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 – 3 χρόνια σε 
αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας & 
επιθυμητή η γνώση δεύτερης 
•Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, συνέπειας & 
οργάνωσης 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άντρες υποψηφίους

Προσφέρονται: Ικανοποιητικός μισθός & 
δυνατότητα εξέλιξης σε σύγχρονο εργασιακό 
περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο Fax: 210 
2847991 ή στο e-mail: info@vican.gr

Από βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών στα 
Οινόφυτα ζητείται: 

Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος Νομικής Σχολής.  
•Πολύ καλή γνώση MS OFFICE (κυρίως Excel 
και Word)  
•Γνώσεις σύναψης συμβάσεων έργων, νομικού 
πλαισίου που διέπει τις επιχειρήσεις  
•Άριστος χειρισμός της Αγγλικής γλώσσας 
(προφορικός και γραπτός λόγος).  
•Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες 
επικοινωνίας 

Βιογραφικά στο e-mail: info@rama.gr

 

8 Νοσηλευτές/ριες Χειρουργείου (Κύπρος)

Αμοιβή / Παροχές: Σταθερός Μισθός & Υπερωρίες 
Κωδικός Αγγελίας: GRC/6201 
Τύπος θέσης: Μόνιμη

Περιγραφή εργασίας: Μία νέα συναρπαστική ευκαιρία 
εργασίας για έμπειρους Νοσηλευτές/ριες Χειρουργείου από 
ένα πρωτοποριακό, μοντέρνο και υπερσύγχρονο νοσοκομείο 
στην Κύπρο.Ο πελάτης μας, κορυφαίο Ιδιωτικό Νοσοκομείο 
στη Λευκωσία της Κύπρου αναζητά, για full-time απασχόληση, 
Νοσηλευτές Χειρουργείου με εξειδίκευση και εκτεταμένη 
εμπειρία στην εργαλειοδοσία, για τις εξής ειδικότητες: 
•Νευροχειρουργικής 
•Ορθοπεδικής 
•Ουρολογικής 
•Γυναικολογικής 
•ΩΡΛ 
•Πλαστικής χειρουργικής 
•Καρδιοχειρουργικής

Προφίλ υποψηφίου 
•Απαραίτητο πτυχίο από ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία ως Νοσηλευτής/τρια 
Χειρουργείου με εμπειρία στην εργαλειοδοσία 
•Καλή γνώση Αγγλικών

Δεξιότητες υποψηφίου 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Ευχάριστη προσωπικότητα

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να κάνετε αίτηση: www.
manpowergroup.gr, εγγραφείτε δημιουργώντας το δικό 
σας λογαριασμό MYMANPOWER, ενημερωθείτε για τις 
ανοιχτές θέσεις εργασίας, και κάνετε αίτηση για όλες όσες σας 
ενδιαφέρουν,στείλτε το βιογραφικό σας.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Περιγραφή θέσης εργασίας 
Η BINARYTREE, εταιρεία πληροφορικής,  στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης της, ζητά να καλύψει την 
κάτωθι θέση: 
.Net Developer 
Ο/η συνεργάτης θα ασχοληθεί με τον σχεδιασμό, 
ανάπτυξη, συντήρηση & ποιοτικό έλεγχο web 
εφαρμογών.

Απαιτούμενα Προσόντα 
•Πτυχίο TEI/ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές 
αντικείμενο 
•Ελάχιστη εμπειρία 3 ετών στην ανάπτυξη 
εφαρμογών με την χρήση εργαλείων ανάπτυξης 
Microsoft (.NET, VB.NET,  ASP.NET, Visual 
Studio) 
•Άριστη γνώση jQuery, AJAX, CSS 
•Πολύ καλή γνώση SQL (MS SQL, MySQL) 
•Γνώσεις σε Object Oriented ανάλυση, σχεδιασμό 
& προγραμματισμό συστημάτων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών

Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση 
.NET Framework 3 & άνω 
•Εμπειρία σε τεχνολογίες Web Services, XML

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Κινητό τηλέφων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@
binarytree.gr (Υπόψην κου Κανδηλιώτη Κ.) 
Binarytree, Μωραΐτινη 20, Μεταμόρφωση 
14452. Τηλ: 210 7567817, Fax: 210 7567818

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

Currently we are looking for:   
•Software Developer (ref: SD/01/13) 
•Quality assurance & Configuration Manager (ref: 
QACM/01/13) 
•Test automation developer (ref: TAD/01/13) 
•Experienced & Senior Java – Scala developers 
(ref: AD/02/13) 
•Software Tester & Signal Analyst (ref: 
STSA/01/13) 
•Software Testmanager (embedded C) – 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ref: KB/12/12-2) 
•Experienced Software Engineers (embedded C) 
– ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ref: KB/12/12-1) 
•Software Testers (embedded C) – ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
(ref: KB/12/12-3)

Apply for an interview, sending your detailed CV 
in English, to the following e-mail address: hr@
softcom-int.com. 
We offer a competitive remuneration package 
based on qualification & experience, & work in 

Η εταιρεία ΠΡΩΤΟΝ A.Ε., αποκλειστική 
αντιπρόσωπος των Οίκων OLYMPUS, 

ΤΟSHIBA, ACCURAY, SMITHS HEIMANN & 
CEIA στην Ελλάδα, 
ζητά να προσλάβει: 

ΙΤ Systems Engineer

Προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με κατεύθυνση σε ΙΤ & 
δίκτυα πληροφορικής 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης & τεχνικής 
υποστήριξης τηλεπικοινωνιακών & 
υπολογιστικών συστημάτων & δικτύων, κατά 
προτίμηση σε ιατρικές εφαρμογές. 
•Γνώση SQL 
•Γνώση εφαρμογών CRM & ERP θα θεωρηθεί 
σημαντικό προσόν. 
•Με ενθουσιασμό & διάθεση για εξέλιξη 
•Άριστη γνώση Αγγλικών σε επίπεδο 
επικοινωνίας & τεχνικής ορολογίας 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η Εταιρία προσφέρει: 
•Πακέτο αποδοχών ανάλογων προσόντω 
•Ειδική εκπαίδευση 
•Σταθερή προοπτική επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών: ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε., 
Ιουλιανού 2, 144 51 ΑΘΗΝΑ, fax: 210-2806210 
ή μέσω e-mail: athenshr2@gmail.com υπόψη 
κας Γρηγοριάδου Μαρίλιας.

Η AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. επιθυμεί να 
προσλάβει για τα γραφεία της στη Γλυφάδα:  

Business Intelligence Analyst 
(Κωδικός θέσης ΒΙΑ13) 

με αντικείμενο την υποστήριξη  & την 
ανάπτυξη στατιστικών στον τομέα των 

Ασφαλιστικών.

ΚύριεςΑρμοδιότητες:  
•Ανάλυση δεδομένων & παραγωγή εκτυπώσεων  
•Σχεδιασμός & εφαρμογή OLAP κύβους 
•Σχεδιασμός, ανάπτυξη & αυτοματοποίηση της 
Microsoft SSIS 
•Εφαρμογή ολοκληρωμένης λύσης με λογισμικό 
απεικόνισης δεδομένων

Απαραίτητα Προσόντα:  
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Πληροφορικής, 
Επιστήμης Υπολογιστών ή σχετικής 
κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον διετή εμπειρία ανάπτυξης 
εφαρμογών σε περιβάλλον Microsoft & 
Microsoft Visual Basic.Net  
•Άριστη γνώση Microsoft SQL Server,SSIS, 
SSRS, QlickView 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσφέρονται:  
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Εκπαίδευση

Παρακαλούμε να αποστείλετε το Βιογραφικό σας 
στο Fax: 210-9623836 ή στο e-mail: hr@aigaion.
gr (Κωδ.Θέσης: ΒΙΑ13)

Η UNISYSTEMS ζητά:

•Market Infrastructure Expert (Ref: UNI/
FFM/201211-01 FRANKFURT GERMANY)
•Documentum Solution Architect (FsA 12.12 
HELSINKI FINLAND) 
•PeopleSoft Expert (Ref: UNI/PLSOFT/201110-01 
Benelux)
 
Βιογραφικά στο e-mail: careers@unisystems.eu

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει: Web & 
Graphic Designer 

Για την υπηρεσία WebDesign & Hosting της 
Διεύθυνσης Παραγωγής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
•Εικαστική επιμέλεια, σχεδιασμός, αισθητική 
& λειτουργικότητα του υπό κατασκευή Site σε 
συνεργασία με τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης των 
πελατών μας. 
•Δημιουργία προηγμένων -τόσο σχεδιαστικά όσο 
& λειτουργικά- ιστοσελίδων. 
•Καθημερινή αναφορά της εξέλιξης των εργασιών 
που αναλαμβάνει. 
•Βελτιστοποίηση της κατάταξης του εκάστοτε 
Site στις μηχανές αναζήτησης, σύμφωνα με τα 
πρότυπα & τους κανόνες που έχει η εταιρία. 
•Μελέτη του ανταγωνισμού στον κλάδο του Site 
που κατασκευάζει. 
•Κατασκευή & αποστολή στον πελάτη 
ενημερωτικών αναφορών για τα Sites που 
κατασκευάζει. 
•Έλεγχος της λειτουργικότητας του Site μετά την 
παράδοσή του στον Πελάτη. 
•Κατοχύρωση των domain names, όπου 
απαιτείται. 
•Καταγραφή συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων του 
Πελάτη (χρώματα, σχεδιασμός κτλ) & ομαλή 
ενσωμάτωσή τους στο τελικό Site. 
•Ενσωμάτωση των κανόνων UI & UE στο site που 
κατασκευάζει. 
•Εταιρική & προϊόντική παρουσίαση της εταιρίας 
που προβάλλεται. 
•Βελτιστοποίηση υπάρχοντος υλικού (επεξεργασία 
φωτογραφιών, κειμένων κτλ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
•Σπουδές Γραφιστικής 
•Γνώσεις HTML & CSS (επιθυμητό) 
•Άριστη γνώση όλων των προγραμμάτων & 
εργαλείων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
των εργασιών του (π.χ. Adobe Creative Suite). 
•Τουλάχιστον 4ετής προϋπηρεσία στη Γραφιστική 
& 2ετής στο Web Design & τη δημιουργία Web 
Sites. 
•Θετική & αποτελεσματική  επικοινωνία με τους 
συνεργάτες του & τους Πελάτες. 
•Δυνατότητα εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη, 
βασισμένη σε χρονοδιάγραμμα. 
•Συνέπεια & υπευθυνότητα στην ανάληψη & 
παρακολούθηση έργων. 
•Ομαδικό πνεύμα - ικανότητα συμμετοχής σε 
ομάδες. 
•Θετικό, αισιόδοξο άτομο. 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής & καλή  Γνώση της 
Αγγλικής (επίπεδο lower & άνω) 
•Portfolio εργασιών απαραίτητο. 
•Γνώση χειρισμού πλατφόρμας κατασκευής 
Web Sites πχ. Joomla, WebsPlanet, Hostopia 
(επιθυμητό)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ: 
•Μισθό ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτικές 
Επαγγελματικής Εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προδιαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην παρακάτω 
διεύθυνση:

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε. 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Μιχαλακοπούλου 184, Αθήνα Τ.Κ. 115 27 
Fax: 210 9204172, E-mail: hr@yellowpages.gr. 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των 
Βιογραφικών Σημειωμάτων

To Skywalker ζητά Τελειόφοιτους ΤΕΙ ή ΙΕΚ 
τμήματος Γραφιστικής, για πρακτική άσκηση στο 
δημιουργικό τμήμα της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Γνώσεις Adobe Photoshop-Illustrator-InDesign & 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Word – Excel

Βιογραφικά στο e-mail: cvmb@skywalker.gr μόνο 
όσοι έχουν δυνατότητα πρακτικής άσκησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ IT
a challenging multinational environment.  All 
applications will be treated as confidential.

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

As part of its business development strategy, 
TRASYS is currently looking for a: 

Junior Java Developer 
Athens, Greece - Ref: TRG-Dev

The Project:

•The core activity is to analyse, develop and 
support medium and large pan-European 
projects based on Java and open source 
technologies. The projects span from the 
pharmaceutical, environmental, chemical as well 
as EU institutions domains. 
•Developing programs that reflect the 
specifications based on used requirements 
•Configuration of workflow 
•Assisting with software testing Producing the 
relevant technical documentation 
•Supporting the work for installing / configuring 
the software required, as well as troubleshooting 
activities in production environment.

The Candidate:

The ideal candidate will be expected to 
possess the following: 
 
•University degree in Information Technology 
•Minimum 2 years of professional experience in 
IT after the completion of studies with experience 
in Java/JEE Development 
•Excellent verbal and written communication 
skills in English 
•Good Team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment 
  - Knowledge on: SQL and databases, Java EE, 
JBOSS server, PrimeFaces 
•This opportunity is for a large system 
implementing wide requirements and business 
rules in the scientific area. Therefore, previous 
experience in large, complex systems using the 
mentioned technologies is required.

The Company offers: 

The Company offers a competitive remuneration 
and benefits package, opportunities to work 
abroad, outstanding career development 
within a prominent and dynamic multinational 
organization, as well as the conditions to express 
and develop both your expertise and your 
business development capabilities, in a multi-
disciplinary and rewarding work environment.

Please send your CV in English. All inquires 
and applications will be handled in strict 
confidence and will be acknowledged 
promptly. E-mail: careers@trasys.gr. 
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•Σερβιτόρους 
•F&B Manager 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr 

Το Ξενοδοχείο Canaves Oia Ηotel αναζητά για 
τη σεζόν 2013: 
 
•Waiter 
•Tennis Instructor 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@canaves.com

Το Ξενοδοχείο Santa Marina Resort & Villas 
αναζητά για τη σεζόν 2013:  
 
•Butler for Villas 
•Λαντζιέρηδες - Stewards

Βιογραφικά στο e-mail: frontoffice@santa-marina.gr 

Η εταιρία  καταστημάτων  καφεστίασης  ‘’MIKEL’’ 
εστιάζει στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών της. Διακρίνεται για την 
οργάνωση των τμημάτων– τον εκσυγχρονισμό 
των εγκαταστάσεων – την εντατική εκπαίδευση 
και ειδίκευση του προσωπικού της.  
Απώτερος σκοπός της εταιρίας η διασφάλιση 
μιας γκάμας εξαιρετικών προϊόντων και η άψογη 
εξυπηρέτηση των πελατών της. Με γνώμονα την 
φιλοσοφία αυτή η εταιρία ‘’MIKEL’’ προκειμένου 
να επανδρώσει το νέο της Κατάστημα στο κέντρο 
Τρικάλων ζητά προσωπικό ηλικίας  για τις 
παρακάτω θέσεις: 
 
•Υπάλληλο Καταστήματος 
•Service (με εμπειρία) 
•Barista 
•Ταμία 
•Λάντζα 
 
Βιογραφικά στο e-mail:  hr@mikelcc.gr

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που 
βρίσκεται στην ΚΩ, ζητά για τη σεζόν 2013: 
 
•Chef - à la carte Restaurant 
•Sous Chef 
•Maitre D’ Hotel 
•F&B Manager 
•Barmaids / Waitresses 
•Scandinavian, Dutch or Russian speaking 
•Chef - à la carte Restaurant 
 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@kipriotis.gr 

Tο ξενοδοχείο ATLANTICA ΙΜPΕΡΙΑL RESORT 
ζητά να προσλάβει: 
 
•Ζαχαροπλάστες Α και Β 
•Μάγειρες Α και Β

Βιογραφικά στο e-mail: imperial@atlanticahotels.com

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5* στην 
Χαλκιδική, ζητά να προσλάβει: 
 
•Α’ Mάγειρα Κουζίνας 
•Sous Chef 
•Μάγειρες Β’ και Γ’
 
Βιογραφικά στο e-mail: melathron@aegeanstar.com

•Waiters
 
Βιογραφικά στο e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com

Το Ξενοδοχείο ΖΟΡΜΠΑΣ αναζητά να 
προσλάβει: 
 
•Μετρ 
•Ζαχαροπλάστη 
•Α’ Μάγειρες 

Βιογραφικά στο e-mail: zorbas0@otenet.gr

To Domes of Elounda ζητεί να προσλάβει:   
 
•Μάγειρες Β' Κρύας & Ζεστής Κουζίνας 
•Pastry Sous Chef 
•Βοηθούς Σερβιτόρου 
•Captain Εστιατορίου 

Βιογραφικά στο e-mail: 
katerina.papadaki@ledrahotelsandvillas.com

Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos 
Suites ζητά να προσλάβει για την σεζόν Απρίλιος 
- Οκτώβριος 2013: 
 
•Restaurant Service Trainee για πρακτική 
άσκηση 
•Σερβιτόρους –ες Εστιατορίου 
•Α’ Μάγειρα 
•Σερβιτόρους Εστιατορίου 
•Σερβιτόρους (service παραλίας) 
•Chef 
•Sushi Chef 
•Barman 
•Υπεύθυνο Εστιατορίου 
 
Βιογραφικά στο e-mail:  eliasuites@hotmail.com 

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, 
αναζητά να καλύψει για τη μονάδα Royal Mare 
*****  στη Χερσόνησο Κρήτης, για τη τουριστική 
σεζόν 2013, τη θέση του: 
 
•Sous Maitre 
•Sushi Master / Chef’ 
•Πρακτική άσκηση στο τμήμα Food & 
Beverage 
•Μάγειρες 
 
Αποστείλετε το βιογραφικό σας μέσα από την 
ιστοσελίδα μας www.aldemarhotels.com 

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & 
Spa, αναζητά για τα ξενοδοχεία στην Κρήτη, τις 
παρακάτω ειδικότητες: 
 
•Βοηθοί Σερβιτόρων 
•Σερβιτόροι

Αποστείλετε το βιογραφικό σας μέσα από την 
ιστοσελίδα μας www.aldemarhotels.com

Hotel & Thalasso Spa” και το “Myconian 
Imperial Hotel & Thalasso Center”, μέλη των 
The Leading Hotels of the World ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

•Captain 
•Restaurant Manager 
•Maitre 
•Somelier 
•Μάγειρα Α’ 
•Chef 
•Barman 

Το Meli Tours  αναζητά:  

•Operations Executive (για την αγορά της 
Tουρκίας με έδρα Θεσσαλονίκη)
•Creative Director  στη Θεσσαλονίκη
•Operations Executive με έδρα την Αθήνα ή 
τη Θεσσαλονίκη (για αγορές της Κίνας και 
των χωρών της άπω Ανατολής)
•Operations Executive με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη (για τις αγορές Ρωσίας, 
Ουκρανίας)
•Διευθυντή Πωλήσεων & Διαφήμισης (με έδρα 
Θεσσαλονίκη) 
 
Bιογραφικά στο e-mail: hr@meligroup.gr
 
Το ILIOMARE  5* HOTEL & RESORTS στη 
Θάσο επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για 
την περίοδο 2013:  
 
•Υπαλλήλους Υποδοχής 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hrd@iliomare.gr

Το Proteas Blu Resort 5* στη Σάμο αναζητά: 
 
•F&B Controller
•Front Office Manager
•Room Division Manager
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@proteasbluresort.gr

Το Ξενοδοχείο Elounda αναζητά:  
 
•Διευθυντή Συντήρησης
•Assistant F&B Manager 
•Hotel Manager
 
Βιογραφικά στο e-mail: humanresources@
elounda-sa.com

Το ILIOMARE  5* HOTEL & RESORTS στη 
Θάσο επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για 
την περίοδο 2013:  

•Animateur, Ψυχαγωγό

Βιογραφικά στο e-mail: hrd@iliomare.gr

Το Ξενοδοχείο Elounda αναζητά:  

•Διευθυντή Συντήρησης 

Βιογραφικά στο e-mail: humanresources@
elounda-sa.com

Το ξενοδοχείο Blue Circle Hotel Management  
αναζητά να προσλάβει: 
 
•Reservations Manager 
•General Manager (Operation & Sales)
  
 Βιογραφικά στο e-mail: hr@bluecirclehm.com

Η ξενοδοχειακή μονάδα NAFS 4* ζητεί να 
προσλάβει άτομο για τη θέση:  
 
•Διευθυντή πωλήσεων 
 
Βιογραφικά στο e-mail:  gpasisis@hotmail.com
 
Το Ξενοδοχείο ΖΟΡΜΠΑΣ αναζητά να 
προσλάβει: 
 
•Προϊσταμένη Ορόφων 
 
Βιογραφικά στο e-mail:  zorbas0@otenet.gr

To Domes of Elounda ζητεί να προσλάβει: 
 
•Beach Boy 
•Κηπουρό 
•Υδραυλικό Συντήρησης 
•Ηλεκτρολόγο Ψυκτικό Συντήρησης 
•Ηλεκτρολόγο Συντήρησης 
•Καμαριέρες 
•Νυχτερινό Υπάλ. Υποδοχής 
•Υπάλληλο Υποδοχής 
•Guest Relation 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 
katerina.papadaki@ledrahotelsandvillas.com

 
•Waiter / Waitress 
 
Βιογραφικά 
στο e-mail: mkarafoulidou@saniresort.gr

Το ξενοδοχείο Blue Lagoon αναζητά: 
 
•Προσωπικό Μπαρ 
•Προσωπικό Εστιατορίου  
•Υπεύθυνο Εστιατορίου 
•Υπεύθυνο Bar 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 
 z.kamaratos@bluelagoongroup.com

Το Ξενοδοχείο Knossos Beach BUNGALOWS 
& SUITES αναζητά:

 
•Μάγειρες  Α & Β
•Ζαχαροπλάστη 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@knossosbeach.gr

Για το εστιατόριο Swell στο Ηράκλειο Κρήτης 
αναζητούνται: 
 
•Σερβιτόροι και βοηθοί 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@knossosbeach.gr

Το Ξενοδοχείο Radisson Blu Resort στη 
Γερμανία αναζητά:  
 
•Μάγειρες
•Υπάλληλους για το service και για το bar

 
Βιογραφικά μόνο στα Γερμανικά στο e-mail: 
daniela.krueger@radissonblu.com

Το Ξενοδοχείο Petra Hotel & Suites στην Πάτμο 
αναζητά:  
 
•Σερβιτόρους

Βιογραφικά στο e-mail: 
info@petrahotel-patmos.com

Το Ξενοδοχείο  Doryssa Seaside Ressort στη 
Σάμο αναζητά:  
 
•Restaurant Manager
•Σερβιτόρους /ες
•Barman
•Μάγειρα Α΄

Βιογραφικά στο e-mail: fbmanager@doryssa.gr

Το ILIOMARE  5* HOTEL & RESORTS στη 
Θάσο επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για 
την περίοδο 2013:  
 
•Bartender
•Chef
•Α Σερβιτόρους - ες
 
Βιογραφικά στο e-mail: hrd@iliomare.gr

Το Ξενοδοχείο Elounda αναζητά:  
 
•Μάγειρες Α-Γ
•Bartender
•PanAsian Cousine Chef
•Βοηθούς Σερβιτόρους

Το ξενοδοχειο Μichelangelo στην Κω αναζητά:
 
•Πρακτική άσκηση για το τμήμα του Spa 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@michelangelo.gr

Το Ξενοδοχείο Elounda αναζητά:  
 
•Spa - Massage Therapist
  
Βιογραφικά στο e-mail:  
humanresources@elounda-sa.com

To Domes of Elounda ζητεί να προσλάβει: 
 
•Μασέρ 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 
katerina.papadaki@ledrahotelsandvillas.com

To Kyllini beach ζητά για τη σεζόν 2013: 
 
•SPA/Wellness – Manager 
•Φυσιοθεραπεύτρια / Μασέρ
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@kyllinibeach.com

Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για την σεζόν Απρίλιος - 
Οκτώβριος 2013: 
 
•Φυσικοθεραπευτή – Μασέρ για πρακτική 
άσκηση 
•Φυσικοθεραπευτή – Μασέρ  
•Υπεύθυνη Spa 
•Φυσικοθεραπεύτρια – Μασέρ 
 
Βιογραφικά στο e-mail: eliasuites@hotmail.com

Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας “Royal Myconian 
Hotel & Thalasso Spa” και “Myconian Imperial 
Hotel & Thalasso Center”, μέλη των The 
Leading Hotels of the World ζητούν για τη σεζόν 
2013: 
 
•Spa Manager 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που 
βρίσκεται στην ΚΩ, ζητά για τη σεζόν 2013: 
 
•Κομμώτρια με γνώσεις μανικιούρ-πεντικιούρ 
•Αισθητικό - Massage Therapist 
•Spa Reception - Sales Executive 
 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@kipriotis.gr

Tο ξενοδοχείο ATLANTICA ΙΜPΕΡΙΑL RESORT 
ζητά να προσλάβει: 
 
•Spa Manager 
 
Βιογραφικά στο e-mail: imperial@atlanticahotels.com

Το Ξενοδοχείο Aeolos Beach, στην Κω ζητά να 
προσλάβει: 
 
•Ζαχαροπλάστη 
•Captain 
•Σερβιτόρους και βοηθούς 
•Service Manager 
•Barmaids / Waitresses 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@aeolosbeach.com

Το Εagles Palace στην Χαλκιδική αναζητά:  
•Σερβιτόρους –ες 
•Α’ Μάγειρα για ζεστή κουζίνα  
•Sous Chef Ασιάτικης κουζίνας 
 
Βιογραφικά στο e-mail: fb@eaglespalace.gr

To Possidi Holidays Resort & Suites Hotel 5* 
ζητά να προσλάβει: 
 
•Σερβιτόρο ταβέρνας a la carte 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 

personnel@possidi-holidays.gr

Το ξενοδοχειο Michelangelo στην Κω ζητά 
Σπουδαστές για πρακτική άσκηση στις 
ακόλουθες ειδικότητες: 
 
•Service (εστιατόριο, μπαρ), κουζίνα, 
ζαχαροπλαστείο, Τεχνολόγο Τροφίμων 
•Sous Chef a la carte (κωδ. SCAC) 
•Αρτοποιό (κωδ. ΑΡ) 
•Μαιτρ (κωδ. Μ) 
•Προσωπικό Εστιατορίου (κωδ. ΠΕ) 
•Προσωπικό Εστιατορίου αλά Καρτ (κωδ. 
ΠΕΑΚ) 
•Sous Chef (κωδ. SC) 
•Προσωπικό Μπαρ (κωδ. ΠΜ) 
•Προσωπικό Κουζίνας (κωδ. ΠΚ) 
•Υπεύθυνο Μπαρ (κωδ. BS) 
•Υπομαιτρ (κωδ. ΥΜ) 
•Chef (κωδ. C) 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 

manager@michelangelo.gr

Το ξενοδοχείο Ανέμη  στη Φολέγανδρο ζητεί για 
τη καλοκαιρινή περίοδο του 2013:

•Μάγειρες 
•Sous-Chef 
•Barman – Barmaid 
•Σερβιτόρους –ες 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 

humanresources@anemihotels.com

Το Creta Maris Beach Resort ζητά να 
προσλάβει: 

•Italian ¨show cooking¨ Cook  
 
Βιογραφικά στο e-mail: hrmaris@maris.gr

Το ξενοδοχείο Rocabella αναζητά να προσλάβει: 
 
•Waitress
 
Βιογραφικά στο e-mail:  
irene.takouridou@rocabella.gr
 
Το ξενοδοχείο Sani Resort  αναζητά να 
προσλάβει: 

To Kyllini Beach ζητά για τη σεζόν 2013: 
 
•Φύλαξη παιδιών / Ψυχαγωγό 
•Γυμναστή / Γυμνάστρια
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@kyllinibeach.com

Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, 
αναζητά να καλύψει για τη μονάδα της στη Δυτική 
Πελοπόννησο για τη σεζόν 2013, τη θέση 
Παιδαγωγός / Ψυχαγωγός. Πρακτική άσκηση 
στο τμήμα Rooms Division. 
Αποστείλετε το βιογραφικό σας μέσα από την 
ιστοσελίδα μας www.aldemarhotels.com 

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & 
Spa, αναζητά για το ξενοδοχείο Knossos Royal 
***** in Crete:  
 
•Guest Relations (Russian Speaking)  
•Υπάλληλο Δημοσίων Σχέσεων (Ρωσόφωνη) 
•Πρακτική άσκηση στο Τμήμα Rooms Division 
 
Αποστείλετε το βιογραφικό σας μέσα από την 
ιστοσελίδα μας www.aldemarhotels.com

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, 
αναζητά για τα ξενοδοχεία στην Κρήτη: 
 
•Beach Boys 
•Βοηθούς Σερβιτόρων 
•Καμαριέρες

Αποστείλετε το βιογραφικό σας μέσα από την 
ιστοσελίδα μας www.aldemarhotels.com 

Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας “Royal Myconian 
Hotel & Thalasso Spa” και το “Myconian 
Imperial Hotel & Thalasso Center”, μέλη των 
The Leading Hotels of the World ζητούν για τη 
σεζόν 2013: 
 
•Πιανίστα – Αρπα – Σαξοφωνίστα 
•Οδηγό 
•Housekeeper 
•Receptionist 
•Tablo Hitpos 
•Rooms Division 
•Groum 
•Υπάλληλο Κρατήσεων 
•Συντηρητή 
•Quality Manager 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr

Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για την σεζόν Απρίλιος - 
Οκτώβριος 2013: 
 
•Προπονητή θαλάσσιων σπορ 
•Night Auditor 
•Υπεύθυνη Housekeeping 
•Οδηγό 
•Υπάλληλο Υποδοχής 
•Υπάλληλο Ταξιδιωτικού Γραφείου 
•Τεχνικό Συντήρησης Ξενοδοχείου 
 
Βιογραφικά στο e-mail: eliasuites@hotmail.com

Το ξενοδοχείο Canaves Oia Ηotel αναζητά για τη 
σεζόν 2013: 
 
•Front Desk agent 
•Housekeeper 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@vedema.gr 

Το ξενοδοχείο Santa Marina Resort & Villas 
αναζητά για τη σεζόν 2013:  
 
•Tennis Instructor 
•Night Auditor 
•Front Desk clerks 
•Concierge 
•Οδηγό – Driver 
•Φύλακα - Προσωπικό Ασφάλειας 
•Καμαριέρες - Maids

Βιογραφικά στο e-mail: frontoffice@santa-marina

Η Create and Act ζητά να προσλάβει:  
 
•Προϊστάμενο Λειτουργιών- Operations 
Manager(SOM01).  
 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@createandact.gr

Το Ξενοδοχείο Aeolos Beach, στην Κω ζητά να 
προσλάβει: 
 
•Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής και
•Υπάλληλο Υποδοχής 

Βιογραφικά στο e-mail:  hr@aeolosbeach.com
 
Το Eagles Palace στην Χαλκιδική αναζητά: 
  
•Υπάλληλο Guest Relation και
•Υπαλλήλους Υποδοχής (Receptionists)
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@eaglespalace.gr

Το ξενοδοχειο Michelangelo στην Κω αναζητά: 
 
•Ταμπλό τμήμα ορόφων, Υποδοχή, 
Ψυχαγωγίας και δραστηριοτήτων 
•Προσωπικό Ταμπλό (κωδ. ΠΤ) 
•Προσωπικό τμήματος Ψυχαγωγίας και 
δραστηριοτήτων (Animation & Sports κωδ. 
AS) 
•Προσωπικό Τμήματος Ορόφων (κωδ. ΠΤΟ) 
•Υπεύθυνο/η Guest Relations 
 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@
michelangelo.gr

Το ξενοδοχείο Ανέμη  στη Φολέγανδρο ζητεί για 
τη καλοκαιρινή περίοδο του 2013: 
 
•Υπάλληλο υποδοχής / Υπάλληλο κρατήσεων 
•Καμαριέρες 
•Βραδινό Υπάλληλο Ρεσεψιόν 
 
Βιογραφικά στο e-mail: humanresources@
anemihotels.com

Το Creta Maris Beach Resort ζητά να 
προσλάβει: 
 
•Russian speaking FO Assistant Receptionist 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hrmaris@maris.gr

Το ξενοδοχείο Sani Resort  αναζητά να 
προσλάβει:   
 
•Κηπουρούς
 
 Βιογραφικά στο e-mail: mkarafoulidou@
saniresort.gr

Το ξενοδοχείο Poseidonion αναζητά να 
προσλάβει :  
  
•Hotel Manager
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@poseidonion.com

Το Ξενοδοχείο Knossos Beach BUNGALOWS 
& SUITES αναζητά : 

•Υπάλληλο Πωλήσεων για Events
•Προϊσταμένη Ορόφων 
•Guest relation employee 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@knossosbeach.gr

Το Ξενοδοχείο Petra Hotel & Suites στην Πάτμο 
αναζητά :  

•Host/Assistant Hotel Manager Position 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 
info@petrahotel-patmos.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΦΟΡΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Ο Όμιλος LALIZAS HELLAS SA, με έδρα 
στον Πειραιά & δραστηριότητα σε 106 χώρες, 

είναι ένας από τους μεγαλύτερους Παγκοσμίως 
κατασκευαστές σωστικών & ναυτιλιακών ειδών & 

επιθυμεί να προσλάβει για τα κεντρικά του γραφεία 
& τη Μονάδα Παραγωγής στον Πειραιά: 
Προϊστάμενο Τμήματος Μεταλλικών 

 (Ref. Code: PTM-1212)

Καθήκοντα θέσης:  
•Διοίκηση, Ανάπτυξη & Συντονισμός του Τμήματος 
Κατασκευής Μεταλλικών Προϊόντων (κουπιά, 
σκάλες κ.α.) 
•Ενημέρωση του χρόνου παραγωγής των 
προϊόντων. 
•Παραλαβή των εντολών παραγωγής προς 
εκτέλεση. 
•Παραλαβή & πραγματοποίηση του πρώτου 
ελέγχου στην ποιότητα των πρώτων υλών. 
•Έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων σε κάθε 
φάση της παραγωγής. 
•Πραγματοποίηση των κυκλικών απογραφών των 
πρώτων υλών. 
•Ευθύνη συσκευασίας των προϊόντων. 
•Οργάνωση, Βελτίωση & Έλεγχος των 
διαδικασιών του τμήματoς

Απαραίτητα προσόντα & χαρακτηριστικά: 
•Προϋπηρεσία σε Μονάδα Παραγωγής σε τμήμα 
κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, ιδανικά σε 
θέση Προϊσταμένου. Προηγούμενη εμπειρία σε 
μηχανουργείο θα εκτιμηθεί. 
•Πτυχίο Τεχνικής Κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή άριστη 
γνώση Ιταλικών. 
•Απαραίτητη δυνατότητα ταξιδίων στο εξωτερικό. 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ. 
•Υπευθυνότητα, Οργανωτικότητα & αξιοπιστία. 
Δυνατότητα διοίκησης ομάδας ατόμων. 
•Διάθεση για εργασία & προθυμία. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψηφίους.

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες Βιογραφικό 
Σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία, 
αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό της θέσης, στο 
email: career@lalizas.com 

ZEINCRO is a leading Contract Services 
Organisation which operates providing full range, 
high quality services to the pharmaceutical industry. 
Its aim is to create value to its customers through 
local knowledge & expertise, European presence & 
mostly through its highly educated & experienced 
team of people. For this qualified team, we are 
looking to recruit

ΕXPERIENCED Clinical Research Associates 
Located in Athens

Required Skills & Knowledge  
•Minimum 1-2 years of relevant experience in 
all aspects of clinical trial set-up, & monitoring 
activities 
•University Degree in Life Science Sector (Biology, 
Pharmacy, Nursing) 
•Post-graduate diploma will be considered as an 
asset 
•Excellent command of Greek & English language 
(both verbally & written) 
•Ability to travel frequently (both locally & abroad) 
•Self-motivated & able to work independently in a 
highly demanding multinational environment 
•Goal – oriented personality 
•Excellent communication & negotiation skills 
•Excellent knowledge of MS Windows & MS Office

The company offers:  
•Highly competitive remuneration package 
•Excellent working environment 
•Continuous training & career development 
opportunities 
•Company car & mobile phone 
•Private medical insurance

Please send your full cv, through e-mail at: 
smaltezou@zeincro.com or by fax at: 210 

6134695 or to the following address: 
Zeincro Hellas AE, 30 Anapafseos Str, 15235 

Vrilissia, Athens.

Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλους υποψήφιους, 
για λογαριασμό επώνυμης βιομηχανίας τροφίμων 
στη βόρεια Ελλάδα, με στόχο την κάλυψη της 
παρακάτω θέσης:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Κωδ. EMSY-12

Το έργο: Δυναμικός ρόλος στην αποτελεσματική 
λειτουργία του τμήματος συντήρησης.

Απαιτήσεις θέσης:  
•Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού 
από Ελληνικό Πολυτεχνείο ή ισότιμο Πτυχίου του 
εξωτερικού 
•Εμπειρία 3-5 χρόνια σε τμήμα συντήρησης 
εργοστασίου τροφίμων, από τα οποία τουλάχιστον 
2 ως επικεφαλής της ομάδας συντήρησης 
•Δυνατότητα εγκατάστασης στην πόλη της 
παραγωγικής δραστηριότητας 
•Γνώστης σύγχρονων μεθόδων & διαδικασιών 
παραγωγής τροφίμων & συντήρησης 
μηχανημάτων 
•Χρήση σύγχρονων εργαλείων & μέτρησης 
δεικτών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή γνώση 
γερμανικών ή ιταλικών 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα συνεργασίας, 
οργάνωσης & διοίκησης ομάδας 
•Άτομο συνεργάσιμο, εργατικό, με καλή 
επικοινωνία & άποψη 
•Άτομο με πρωτοβουλία & τόλμη για καινοτομία 
•Επαγγελματισμός & προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα αναλυτικό 
βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία, 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, στη 
διεύθυνση careers@peopleatwork-hellas.gr. Όλες 
οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια 
& επαγγελματισμό.

Η εταιρία Interplast, με ηγετική θέση στην 
παραγωγή πλαστικών σωλήνων 

& εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών, επιθυμεί 
να προσλάβει 

Τεχνικό Προσωπικό 
για την κάλυψη θέσεων στον Τομέα της 

Παραγωγικής Διαδικασίας 
Με έδρα την  Κομοτηνή

Προσόντα: 
•Τεχνικές Γνώσεις 
•Ανάλογα με το επίπεδο της θέσης επιθυμητό 
πτυχίο: 
- Μηχανολόγου (ΑΕΙ) 
- Μηχανολόγου Παραγωγής & Διοίκησης 
- Μηχανολόγου (ΤΕΙ) 
- Τεχνίτη  Εργαλειομηχανών  σχολής ΟΑΕΔ 
•Προϋπηρεσία σε Παραγωγική διαδικασία θα 
εκτιμηθεί 
•Επαγγελματισμός & Συνέπεια 
•Ικανότητες Επικοινωνίας & Ομαδικό πνεύμα

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές Αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα της 
θέσης & την αξιολόγηση επιλογής 
•Συνεχής υποστήριξη & εκπαίδευση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον 
τίτλο της θέσης): 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
e-mail: sagatha@interplast.gr ή με fax στον 

αριθμό 25310 38813. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση 

των βιογραφικών

Η AIMS International Hellas αναζητεί για 
λογαριασμό μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας 
έναν Project Manager για χώρα του Κόλπου, ο 
οποίος να έχει εμπειρία σε Λιμενικά έργα, καθώς 
επίσης & 10ετή τουλάχιστον εμπειρία ως Project 
Manager σε μεγάλα διεθνή έργα.

Βιογραφικά στο e-mail: cs@aims-hellas.com ή να 
επικοινωνήσει με την κα Κλαίρη Σοροβού στο τηλ. 
210 7221568.

Η εταιρεία ENVIROPLAN A.E. (http://www.
enviroplan.gr), η οποία παρέχει Υπηρεσίες 
Συμβούλου & Μηχανικού & ειδικεύεται σε μελέτες - 
έρευνες σχετικά με τη διαχείριση & την προστασία 
του περιβάλλοντος, αλλά & σε πάσης φύσεως 
Τεχνικά & Αναπτυξιακά Έργα, με γραφεία & 
δραστηριότητα σε Ελλάδα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), 
Κύπρο, Ρουμανία & Βουλγαρία, ζητά για 
συνεργασία (ολική ή/και μερική απασχόληση με 
σύμβαση έργου) στην υλοποίηση συμβάσεων 
στο εξωτερικό, ειδικούς συνεργάτες (experts) των 
παρακάτω ειδικοτήτων:

ENVIRONMENTAL EXPERT 
(Μηχανικός Περιβάλλοντος - 

Περιβαλλοντολόγος) 
(Κωδικός Θέσης: 02/12)

•Πτυχίο στον κλάδο Περιβαλλοντικής Μηχανικής 
ή Χημικού Μηχ/κού ή Πολιτικού Μηχ/κού ή 
Περιβαλλοντικών Επιστημών ή συναφούς 
ειδικότητας. 
•Εξειδίκευση ή/και εμπειρία σε θέματα Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος ή/και Διαχείρισης στερεών -  υγρών 
αποβλήτων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γνώση 
οποιασδήποτε άλλης γλώσσας θα εκτιμηθεί 
θετικά) 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Η κτήση Διδακτορικού Διπλώματος θα 
συνεκτιμηθεί θετικά.

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.

Η εταιρεία ENVIROPLAN A.E. (http://www.
enviroplan.gr), η οποία παρέχει Υπηρεσίες 
Συμβούλου & Μηχανικού & ειδικεύεται σε μελέτες - 
έρευνες σχετικά με τη διαχείριση & την προστασία 
του περιβάλλοντος, αλλά & σε πάσης φύσεως 
Τεχνικά & Αναπτυξιακά Έργα, με γραφεία & 
δραστηριότητα σε Ελλάδα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), 
Κύπρο, Ρουμανία & Βουλγαρία, ζητά για 
συνεργασία (ολική ή/και μερική απασχόληση με 
σύμβαση έργου) στην υλοποίηση συμβάσεων 
στο εξωτερικό, ειδικούς συνεργάτες (experts) των 
παρακάτω ειδικοτήτων:

RESIDENT ENGINEER (Μηχανικός Επίβλεψης) 
(Κωδικός Θέσης: 01/12)

•Πτυχίο στον κλάδο Πολιτικού ή Μηχανολόγου 
Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Εμπειρία & προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών ως 
Μηχανικός Εργοταξίου & στην διαχείριση έργων 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Autocad κ.α.) 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γνώση 
οποιασδήποτε άλλης γλώσσας θα εκτιμηθεί 
θετικά) 
•Γνώση διαδικασιών επίβλεψης – διοίκησης 
τεχνικών έργων (χρονοδιαγράμματα, 
αλληλογραφία, επιμετρήσεις κτλ) 
•Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό για μεγάλο 
διάστημα 
•Η γνώση συμβολαίων τύπου FIDIC θα εκτιμηθεί 
θετικά

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.

Ζητείται από μελετητική εταιρία με έδρα στη 
Θεσσαλονίκη 

Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΕΙ-ΤΕΙ) 
 

με προϋπηρεσία στο piping (ή/και construction) 
& άριστες γνώσεις της Γερμανικής 

για τοποθέτηση στη Γερμανία.

Αποστολή βιογραφικών υπόψη κ. Π. Γιοβανούδη 
στο e-mail: giovanoudis@encos-hellas.com

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Η μεγαλύτερη εταιρεία Χονδρικής που 

δραστηριοποιείται στα 
καταστήματα «χρωμάτων - σιδηρικών - 

εργαλείων» Ζητεί 
Υπεύθυνο Διακίνησης Βάρδιας (Κωδ. ΔΙΑΚ-01)

Περιγραφή θέσης: 
•Αναφέρεται στον Logistics Manager & είναι 
υπεύθυνος διεκπεραίωσης όλων των διαδικασιών 
διακίνησης της βάρδιας του 
•Η έφεση του σε χρήση Η/Υ & ERP-συστημάτων 
θα είναι το μεγαλύτερο προσόν του για να ορισθεί 
“power user” για το τμήμα του.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση σε κέντρο 
διανομής μεγάλης εταιρείας ή εταιρείας 3PL 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (επιθυμητό) 
•Απαραίτητη Πολύ καλή γνώση χειρισμού WMS 
κατά προτίμηση Mantis 
•Πολύ καλή γνώση ERP κατά προτίμηση 
ENTERSOFT 
•Έφεση στους υπολογιστές, συστήματα & 
τεχνολογία θεωρούνται απαραίτητα προσόντα. 
•Καλή γνώση ΚΒΣ στο κομμάτι της Τιμολόγησης – 
Διακίνησης 
•Άνεση στον προφορικό & στο γραπτό λόγο & 
•Πολύ καλές οργανωτικές & διοικητικές ικανότητες 
•Άνεση στον προφορικό & στο γραπτό λόγο 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία & ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Χόμπι η ενασχόληση με την τεχνολογία 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Παροχές: 
•Μισθός ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτικές 
Επαγγελματικής Εξέλιξης

9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού,έξοδος 
4, Θέση Ρουπάκι Ασπρόπυργος, 
e-mail: Cv3@fournarakis.gr (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ) 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Η MAPFRE ASISTENCIA, στα πλαίσια της 
συνεχούς ανάπτυξής της, επιθυμεί να εντάξει στην 
ομάδα της: 
Οδηγούς Φορτηγών Οχημάτων & Οδηγούς 
Μηχανών για παροχή Οδικής Βοήθειας & 
Φροντίδας Ατυχήματος 
Full & Part time απασχόληση

Επιθυμητά Προσόντα: 
•Δίπλωμα 3ης κατηγορίας (απαραίτητο για 
Οδηγούς Φορτηγών) -  Δίπλωμα 5ης κατηγορίας 
& γνώση χειρισμού παπαγάλου θα θεωρηθούν 
επιπρόσθετα προσόντα 
•Δίπλωμα 1ης κατηγορίας (απαραίτητο για 
Οδηγούς Μηχανών) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε εταιρεία 
Οδικής Βοήθειας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε συνεργείο ή 
ηλεκτρολογείο (απαραίτητο για Οδηγούς 
Φορτηγών) 
•Γνώσεις περιοχών Αττικής 
•Εξοικείωση με λειτουργικό σύστημα Android 
(smart phones) 
•Ακεραιότητα χαρακτήρα & ευγένεια 
•Προσανατολισμός στην άμεση & ποιοτική 
εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Επιπρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
•Συνεχής επαγγελματική κατάρτιση 
•Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα υπ’ όψιν κας 
Συροπούλου Σουζάνας στο fax: 210-6543691 ή 
στη διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 473, 153 43 Αγία 
Παρασκευή ή μέσω e-mail: hr@eurosos.gr. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ LOGISTICS
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Από τον Φεβρουάριο του 2008 και κάθε μήνα
σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Γιατί εδώ η γνώμη σου μετράει!
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

•Ευχαριστο & φιλικο περιβάλλον

Η ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: welcome@promoplus.
gr 

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

Πωλητή (εξωτερικό συνεργάτη στην περιοχή 
της Αττικής)  

(κωδ. Π2)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε μεσαίους & μεγάλους πελάτες 
•Συγγραφή προσφορών  
•Συλλογή & ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού 
•Παροχή 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 των πωλήσεων Β2Β

Προσφέρουμε: 
•Bonus βάση στόχων ή/και μεγάλα ποσοστά 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: 
jobs@energo.com.gr 

Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν 
Αγγλικό οίκο λύσεων εξοικονόμησης ρεύματος. 
Με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει 
καλύπτει την ανάγκη της δραστικής μείωσης της 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος & της σωστής 
διαχείρισή του. Προσφέρει επαγγελματική βοήθεια 
& υποστήριξη σε εταιρίες που ψάχνουν για μια 
υπεύθυνη προσέγγιση στην κατανάλωση ενέργειας, 
ενώ οι υπηρεσίες της προσφέρονται με απόλυτη 
διαφάνεια & με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει 
ρίσκο. Παράλληλα με τη χρήση των σωστών 
εργαλείων μπορεί να μειώσει την κατανάλωση 
ρεύματος έως & 40%. Στα πλαίσια της ανάπτυξης 
της ζητεί έναν (1) τελειόφοιτο ΤΕΙ του Τμήματος 
Εμπορίας & Διαφήμισης (Marketing) που 
ενδιαφέρεται αποκλειστικά για 6μηνη πρακτική 
άσκηση για το Τμήμα Πωλήσεων, στα γραφεία μας 
(Αθήνα, Σταθμός Σεπολίων)

1 τελειόφοιτο του Τμήματος 
Εμπορίας & Διαφήμισης (Marketing) 
για Πρακτική Άσκηση (κωδ. Πρ.Mrk)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε μικρομεσαίους, μεσαίους & 
μεγάλους πελάτες 
•Συγγραφή προσφορών 
•Συλλογή & ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού 
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
στον πελάτη

Προσόντα:  
•Γνώση Αγγλικών & Ελληνικών σε προφορικό & 
γραπτό λόγο 
•Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft office)

Προσφέρουμε:  
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέα ενεργειακά 
συστήματα 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: 
jobs@energo.com.gr 

Η εταιρία DECORD που εδρεύει στην Γλυφάδα & 
δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου ειδών 

διακόσμησης αναζητά: 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η θέση αφορά σε πλήρη απασχόληση. 
 
Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις στο κατάστημα σε θέση ευθύνης 
•Επικοινωνία με προμηθευτές στο εξωτερικό 
•Οργάνωση καταστήματος & διαδικασιών 
•Επιμέλεια της προβολής της εταιρίας στο 
διαδίκτυο & στα social media 
 
Τι ζητάμε: 
•Εμπειρία στην πώληση σε θέση ευθύνης, ιδανικά 
σε παρόμοια προϊόντα 
•Καλή γνώση Γαλλικών σε προφορικό & γραπτό 
λόγο 
•Άριστες οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
•Πολύ καλή γνώση  Microsoft Word, Excel, Outlook 
& social media 
 
Τι προσφέρουμε: 
•Ευχάριστο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Εκπαίδευση στα προϊόντα διακόσμησης 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@decord.gr

Η ALOUETTE AE αναζητά να προσλάβει 
«ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»

Αρμοδιότητες 
•Αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος 
βάσει της εταιρικής πολιτικής. 
•Επίτευξη της κερδοφορίας του καταστήματος 
ευθύνης του & των στόχων της εταιρείας. 
•Οργάνωση λειτουργίας & συντονισμός της 
ομάδας πωλητών του καταστήματος. 
•Σταθερός προσανατολισμός στην φιλοσοφία 
εξυπηρέτησης των πελατών & την διατήρηση 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες. 
•Διαχείριση & επίλυση θεμάτων πελατών ή 
προσωπικού καταστήματος.

Προσόντα Υποψηφίου 
•Εργασιακή εμπειρία 3-5 ετών στο χώρο της 
λιανικής (προϋπηρεσία σε Παιδικά είδη θα 
προτιμηθεί). 
•Εμπειρία σε διευθυντική θέση καταστήματος είναι 
επιθυμητή. 
•Ευχάριστος, ευγενικός & επικοινωνιακός 
χαρακτήρας. 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Δυναμική προσωπικότητα εστιασμένη στην 
επίτευξη ποιοτικών & ποσοτικών στόχων. 
•Οργανωτικές & διοικητικές ικανότητες.

Εκπαίδευση / Σπουδές 
•Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές θα εκτιμηθούν 
ανάλογα.

Επιπλέον προσόντα 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel 
-Powerpoint - Internet) 
•Άριστη γλώνη της Αγγλικής γλώσσας 
(προφορικός & γραπτός λόγος)

Προσφέρεται ευχάριστο & φιλικό περιβάλλον 
εργασίας, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών εστιασμένο στην επίτευξη 
στόχων.Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό 
σας αναφέροντας απαραίτητα την ένδειξη 
«ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ», με e-mail στο: 
hr@alouette.gr.

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού 
εξοπλισμού ΖΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ & ΒΟΗΘΟ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του επίπλου 2 έτη 
τουλάχιστον 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ως 40 ετών (αφορά την υπεύθυνη καταστήματος)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
•Άριστο περιβάλλον & συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης 

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση 
e-mail: hr@andreadis.com ή στον αριθμό Fax: 210 
4836236.

Πολυετής Εταιρία στο Διαφημιστικό Δώρο & 
Εμπόριο αναζητά 

Πωλητή - Πωλήτρια
Προϋποθέσεις: 
•Εμπειρία στα διαφημιστικά είδη 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικών 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
•Δίπλωμα ΙΧ & μηχανής 
•Διάθεση & αντίληψη
•Ευελιξία διαπραγμάτευσης & λήψης 
πρωτοβουλιών 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, υπευθυνότητα & 
ομαδικότητα
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Ευχάριστο & δημιουργικό περιβάλλον εργασίας
 
Βιογραφικά στο email: info@avramakos.gr

Η Εταιρία: Το Meli Tours με την παρακαταθήκη 
των 28 & πλέον χρόνων εμπειρίας & με 
δραστηριότητες που εξαπλώνονται μέχρι σήμερα 
στην Βουλγαρία, Ρουμανία & Σερβία, εντάσεται 
σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσόμενους 
ομίλους επιχειρήσεων στον τομέα παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα    
Ονομασία θέσης: Στέλεχος πωλήσεων με έδρα 
Θεσσαλονίκη (για τις αγορές Ρωσίας, Ουκρανίας)

Περιγραφή θέσης: 
•Διατήρηση υφιστάμενων & ανάπτυξη δικτύου 
νέων συνεργασιών 
•Επικοινωνία & ανταπόκριση με υφιστάμενους 
ή δυνητικούς συνεργάτες μέσω τηλεφώνου, 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συναντήσεων & 
παρουσιάσεων 
•Έρευνα αγοράς, έλεγχος & καταγραφή κινήσεων 
του ανταγωνισμού  
•Διοργάνωση ενεργειών προώθησης & 
εκπροσώπηση σε εμπορικές εκθέσεις & 
εκδηλώσεις στην Ελλάδα & το εξωτερικό

Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Ρώσικης/Ουκρανικής 
(Ομιλία & γραφή),   
•Πολύ καλή γνώση είτε Αγγλικής (Ομιλία & 
γραφή), είτε Ελληνικής γλώσσας (τουλάχιστον σε 
επίπεδο ομιλίας) 
•Άδεια παραμονής & εργασίας 
•Φιλική & εξωστρεφής προσωπικότητα 
•Άριστες ικανότητες συνεργασίας σε επίπεδο 
ομάδας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Προϋπόθεση για την θέση είναι η δυνατότητα 
πραγματοποίησης επαγγελματικών ταξιδιών στην 
Ελλάδα & το εξωτερικό όποτε ζητηθεί 
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις /προώθηση 
υπηρεσιών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Επαγγελματικό περιλαβάλον εργασίας 
•Εκπαίδευση & επαγγελματική εξέλιξη 
•Μόνιμη απασχόληση

Υποβολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@meligroup.gr 

Η εταιρεία Promoplus δραστηριοποιείται στον 
χώρο του Διαφημιστικού & Επιχειρηματικού 

δώρου & ζητά: 
Πωλητή

Καθηκοντα:  
•Ευρεση νέων πελατών 
•Αναπτυξη νεων αγορων

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχιο / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Δυναμική προσωπικότητα με άνεση λόγου & 
άριστη επικοινωνία 
•ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Προϋπηρεσία τουλαχιστον 5 
χρόνια στις πωλήσεις & ιδανικά στο διαφημιστικό 
χώρο 
•ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπηρεσία σε πωλησεις 
door2door & τηλεφωνικές πωλησεις 
•Κάτοχος μεταφορικού μέσου ή άδειας οδήγησης 
μοτοσυκλέτας 
•Πολύ καλή γνώση τις Αγγλικής γλώσσας

Προσφέρονται:  
•Ιδιαίτερα ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 

H CENTRONET ζητά:

•Τηλεπωλήσεις / Telemarketing (CAG13)
•Τηλεφωνήτριες (CAG14)
•Συνεργάτες (CAG17) για την εξυπηρέτηση 
πελατών
•Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών
•Προώθηση Τραπεζικών Υπηρεσιών 
•Προώθηση Προϊόντων Σταθερής & Κινητής 
Τηλεφωνίας (CAG 2)
•Τηλεφωνητές -τριες (CAG17)
•Τηλεφωνητές -τριες (CAG18) 
•Ενημέρωση ήδη υπάρχοντος πελατολογίου – 
Μερική Απασχόληση  (CAG3)
•Τηλεφωνητές & Τηλεφωνήτριες (CAG16) 
•Έμπειρους Telemarketer (CAG 30) Για πλήρη ή 
μερική απασχόληση
•Στελέχη callcenter (CAG15) 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@bankfs.gr ή 
επικοινωνήστε στο τηλ: 210 3619279 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Η μεγαλύτερη εταιρεία Χονδρικής που 

δραστηριοποιείται στα 
καταστήματα «χρωμάτων - σιδηρικών - 

εργαλείων» 
Ζητεί 

 Στέλεχος Τηλεφωνικών Πωλήσεων & 
Υποστήριξης Δικτύου Πωλητών 

(ΚΩΔ. Ε.ΠΩΛ.01)

Περιγραφή θέσης: Αναφέρεται στον Δ/ντη 
Πωλήσεων & είναι υπεύθυνος για της τηλεφωνικές 
κλίσεις πωλήσεων πελατών εισερχόμενες ή 
εξερχόμενες.  Παρακολουθεί το πρόγραμμα των 
επισκέψεων των πωλητών στον τομέα ευθύνης 
του & υποστηρίζει τις προωθητικές ενέργειες του 
τμήματος. 
Η έφεση σε χρήση Η/Υ (ΕRP-CRM-CTI) 
συστημάτων είναι μεγάλο προσόν για την θέση. 
Το DIY & γενικά τα «Μαστορέματα» πρέπει να 
είναι το χόμπι του κατάλληλου υποψηφίου & το πιο 
δυνατό προσόν του.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ απαραίτητο 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή 
σε θέση βιομηχανικών πωλήσεων. (ο κλάδος των 
εργαλείων θα προτιμηθεί) 
•Επιπλέον γνώσεις υπολογιστών & συστημάτων 
θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν. 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία & ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Ηλικία έως 35 ετών

Παροχές: 
•Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτικές 
Επαγγελματικής Εξέλιξης 
•Συνεχή Εκπαίδευση & επιμόρφωση

9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού,έξοδος 4, 
Θέση Ρουπάκι Ασπρόπυργος, e-mail: Cv1@
fournarakis.gr (Απαραίτητη η αναγραφή των 
κωδικών) 
Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους 
διαθέτουν ακριβώς τα ζητούμενα προσόντα.

Η Εταιρία «ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΕ» λόγω 
αυξημένων αναγκών της για το τμήμα των 
τηλεφωνικών πωλήσεων θα προσλάβει άμεσα 
5  άτομα, ηλικίας 28 - 45  ετών, με ικανότητα 
επικοινωνίας. Παρέχουμε μισθό, ασφάλεια, υψηλές 
αποδοχές, συνεχή εκπαίδευση στα σύγχρονα 
γραφεία μας. Τηλ: 210 2716032, κα Μώρου.

Από την τηλεοπτική εταιρία «ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΑΕ» ζητούνται 4 άτομα ηλικίας 28-48 ετών έχοντας 
προϋπηρεσία στον τομέα πωλήσεων για το τμήμα 
τηλεφωνικής επικοινωνίας στο πελατολόγιό μας 
σε όλη την Ελλάδα. Παρέχουμε μισθό, ασφάλεια, 
υψηλές αποδοχές, συνεχή εκπαίδευση στο άνετο 
& σύγχρονο περιβάλλον των γραφείων μας. Τηλ: 
210 2716032, κα Μώρου.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ CALL CENTER

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν από ένα εύρος 150 Προγραμμάτων που 
κατηγοριοποιούνται  σε 21 εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και η διάρκειά τους κυμαίνεται 
από 3 έως 9 μήνες. Η επιτυχής ολοκλήρωση των Προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση 
Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδίκευσης.

Η παρακολούθηση των Προγραμμάτων γίνεται μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας και περιλαμβάνει καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη. Το συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό μοντέλο ακολουθείται επιτυχώς για 12η συνεχή χρονιά και διαθέτει 
Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας ISO.

Το σύνολο των προγραμμάτων που διατίθενται παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα

http://elearn.elke.uoa.gr
e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr, τηλέφωνα: 210.36.89.354 & 210.36.89.381

Αίτηση Συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ,
καθώς και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εμπειρία

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15/2/2013
Έναρξη Παρακολούθησης: 18/2/2013

Εκπαιδευτικές
ΚατευθύνσειςΠρογραμμάτων

NEA ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ και ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
για άνεργους, πολύτεκνους, ΑΜΕΑ και οικονομικά ασθενείς

ÊÅÍÔÑÏ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΕΚ του ΕΚΠΑ

Åî ÁðïóôÜóåùò ÓõìðëçñùìáôéêÞ Åêðáßäåõóç

► Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
► Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
► Marketing και Πωλήσεις
► Ψυχολογία - Συμβουλευτική 
► Παιδαγωγικά

      ► Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
      ► Λογιστική
      ► Τουριστικά
      ► Διαιτολογία - Διατροφή
      ► Υγεία

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ-ΠΕΝΑ

διαχέει σε όλες και όλους 
τις Πετυχημένες Πρακτικές
των Νέων Αγροτών-μελών 

των Ενώσεων Νέων Αγροτών.

Το πλαίσιο προώθησης ξεκίνησε 
στην έκθεση Zootechnia (7-10/2/13)
με την συνεργασία του Ελληνικού Αγροτικού Δικτύου

και θα συνεχισθεί όλο το 2013, με κορύφωση

το 20 Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών (6-8/9/13)

και με ολοκλήρωση την Agrotica (5-9/2/14)
με το Συνέδριο Πετυχημένων Πρακτικών.

www.neoiagrotes.gr | info@neoiagrotes.gr | t. 6998282382

ο
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Δύο Νέες Θέσεις Εργασίας για Ειδικό 
Αιματολόγο, Consultant in Haematolgy.

Η GlobalMediRec έχει δύο ΑΜΕΣΕΣ θέσεις 
εργασίας σε Κρατικό Νοσοκομείο near Manchester

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant 
είναι μεταξύ £74,504-£100,476 (αναλόγως 
προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας 
είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls 
(εφημερίες), με αρχικό συμβόλαιο ενός έτους. 
Το αρχικό συμβόλαιο  μπορεί να ανανεωθεί εφόσον 
το επιθυμεί ο ιατρός.

ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ

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: 
 
•Τίτλος Ειδικότητας στην Αιματολογία  
•3-4 Χρόνια προϋπηρεσίας στην Αιματολογία (ως 
Επικουρικός ή Επιμελητής)  
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 
Βιογραφικά στο e-mail:
 katerina.kontalipou@globalmedirec.com 

Η GLOBALMEDIREC ΕΧΕΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ 
ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟ SPECIALTY DOCTOR IN 
ANAESTHESIA

Οι θέσεις αυτές είναι σε NHS Κρατικό Νοσοκομείο 
στην Κεντρική Αγγλία.

ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ.

Με αρχικό συμβόλαιο  ενός έτους που ο ετήσιος, 
μικτός μισθός κυμαίνεται από £50000 - £55000  
(αναλόγως προϋπηρεσίας). 
Οι  ώρες εργασίας είναι  48  την εβδομάδα 
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  
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Τίτλος Ειδικότητας στην Αναισθησιολογία

Βιογραφικά στο e-mail:
 katerina.kontalipou@globalmedirec.com

ΩΡΛ ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας

Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ζητείται από τους SOS 
IATPOYΣ της Αθήνας

Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ζητείται από τους SOS 
IATPOYΣ της Αθήνας

Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της 
Αθήνας

Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ζητείται από τους SOS IATPOYΣ 
της Αθήνας

Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr

Καρδιολόγοι ζητούνται από τους SOS IATPOYΣ 
της Θεσσαλονίκης

Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Βιογραφικά στο e-mail: salonica@sosiatroi.gr

Η GlobalMediRec έχει δύο άμεσες θέσεις εργασίας 
( ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ) σε  Κρατικό Νοσοκομείο 
NHS στην Σκοτία. 

CONSULTANT IN GENERAL INTERNAL 
MEDICINE

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant 
είναι μεταξύ £74,504-£100,476 (αναλόγως 
προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  
37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες), με 
αρχικό συμβόλαιο ενός έτους.

Το αρχικό συμβόλαιο  μπορεί να ανανεωθεί 
εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec 
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:

•Τίτλος Ειδικότητας στην Παθολογία 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

 Βιογραφικά στο e-mail:
 katerina.kontalipou@globalmedirec.com

Group LALIZAS HELLAS SA with trade activities 
in 106 countries, is one of the World leading 
manufacturers of life saving and marine equipment, 
wants to recruit for its headquarters in Piraeus: 

Boat Builders Sales Manager 
(Ref. Code: BBSM- 0113)

Job Description: 
•Manage the existing global network of boat 
builders and further develop it.  
•Vertical monitoring of his/her Account and PL 
Analysis according to the budget.  
•Close monitoring of competition and market 
research.  
•Attend and represent the Group in marine 
exhibitions. 

Skills and Experience: 
•University Degree as a Mechanical Engineering.  
•Technical understanding and ideally very good 
knowledge of marine equipment.  
•2 years of relevant experience in a Sales 
Department.  
•Excellent knowledge of English language and 
ideally excellent knowledge of Italian and/or 
French language.  
•Excellent knowledge of MS Office and Internet 
applications. Desirable knowledge of SAP.  
•Organizational skills, excellent communication, 
flexibility and transmissibility.  
•Fulfilled military obligations for male candidates.  
•Capability to travel abroad 

Please, send your detailed C.V. with a recent 
photo, by e-mail at: career@lalizas.com 
mentioning the reference code BBSM 0113. 
www.lalizas.com - www.marinastores.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

- Key Account Manager - (ΑΘΗΝΑ)

H Andromeda Systems για λογαριασμό 
πελάτη της, αναζητά ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (Key 
Account Manager) με έδρα Αθήνα & 
Θεσσαλονίκη & στόχο την προώθηση καινοτόμων 
προϊόντων & υπηρεσιών Πληροφορικής στον 
ιατροφαρμακευτικό κλάδο.

Αντικείμενο εργασίας: 
•Την συμμετοχή στην διαμόρφωση των 
προσφορών & την ανάλυση του ανταγωνισμού 
•Την τοποθέτηση στόχων, δημιουργία σχεδίου 
δράσης, υλοποίηση & παρακολούθηση επίτευξής 
τους. 
•Την πώληση προϊόντων λογισμικού, σε μεγάλες 
επιχειρήσεις του ιατροφαρμακευτικού κλάδου

Προϋποθέσεις: 
•Απολύτως απαραίτητη η εμπειρία τουλάχιστον 
4 ετών σε ανάλογη θέση πωλήσεων με απαίτηση 
επίτευξης στόχων. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε εταιρία 
Πληροφορικής σε αντίστοιχη θέση 
•Ευελιξία διαπραγμάτευσης & λήψη 
πρωτοβουλιών στα πλαίσια της επίτευξης των 
εμπορικών στόχων της εταιρίας 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, υπευθυνότητα & 
ομαδικότητα 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
•Άριστος χειρισμός Η/Υ σε περιβάλλον MS 
Windows, MS Office & Internet

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Ευχάριστο & δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: hr@
andromeda-system.gr, (Κωδικός: ΚΑΜ-ATH (με 
έδρα Αθήνα)

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 & της 
σωστής διαχείρισή του. Προσφέρει επαγγελματική 
βοήθεια & υποστήριξη σε εταιρίες που ψάχνουν 
για μια υπεύθυνη προσέγγιση στην κατανάλωση 
ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της προσφέρονται 
με απόλυτη διαφάνεια & με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα με τη χρήση 
των σωστών εργαλείων μπορεί να μειώσει την 
κατανάλωση ρεύματος έως & 40%. Στα πλαίσια της 
ανάπτυξης της ζητεί:

Μηχανικός Πωλήσεων  
(εξωτερικό συνεργάτη στην περιοχή της 

Αττικής)  
(κωδ. ΜΠ2)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε μεσαίους & μεγάλους πελάτες 
•Συγγραφή προσφορών, μελετών 
•Συλλογή & ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού 
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
στον πελάτη 
•Υλοποίηση έργου σε πελάτες 
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου ή 
μηχανολόγου μηχανικού ή αυτοματισμών 
•Γνώση Αυτοματισμών Μέσης & Χαμηλής Τάσης 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft office) 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους 
σε πωλήσεις νοσοκομείων ή/και ξενοδοχείων 
θα θεωρηθεί προσόν.

Προσφέρουμε: 
•Bonus βάση 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 

A prominent company, manufacturing industrial 
equipment for the marine industry with presence 
in the domestic & international markets, wishes 
to employ a Sales Engineer - International 
Markets. 
The incumbent will be responsible for preparing 
& monitoring sales budget for the areas under his 
responsibility, contacting existing & new customers 
abroad, identifying needs, preparing & submitting 
quotations, presenting solutions, closing business 
deals & visiting & or participating in international 
exhibitions. 
The candidate, up to 35 years of age, should 
have working experience in international 
sales in industrial products, have experience 
in locating through visits & serving customers 
abroad, be fluent in English & proficient in the 
use of computers.  Relevant university degree & 
sales experience in the marine industry will be 
considered very strong pluses.    
Please send your CV to: cv@contax.gr mentioning 
the position code: 1301.

«KARRE PROJECTS SA is a technology 
integrator 

specializing in the fields of Energy Saving, Telco 
Infrastructures & Networking. 

KARRE wishes to hire a Sales Engineer to assist 
the company’s commercial activities.

The ideal candidate should have: 
•a minimum of two years work experience in sales 
related activities 
•hold an electrical or mechanical engineering 
degree, 
•be fluent in both Greek & English & 
•be a member of Greece’s Technical Chamber.

Completion of Military Service (or legal exemption 
thereof), Computing skills & a Driver’s License 
are required, while familiarity with software 
applications such as AutoCAD & Dialux will be 
appreciated. 
CVs should be sent to: info@karre.gr 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ • ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ • ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΥΨΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΝΩΣΗ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ Β2)

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2810 330009 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΑΠΟ 09:30 - 14:30 

κα Βενιανάκη, κα Καλπακτσή, 

Βιογραφικά στο e-mail: info@md-hellas.gr

To Διαγνωστικό κέντρο ALPHA EVRESIS 
DIAGNOSTIC CENTER στην Κύπρο, κατέχοντας 

ηγετική θέση στη παροχή απεικονιστικών 
εξετάσεων ποιοτικού επιπέδου στο τομέα της 

υγείας, επιθυμεί να προσλάβει:  
Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη

Απαραίτητα προσόντα:  
•Ειδίκευση στην Ακτινολογία 
•Εμπειρία σε μαγνητικό τομογράφο. Εμπειρία σε 
αξονικό τομογράφο, μαστογράφο & υπερήχους θα 
θεωρηθεί πλεονέκτημα 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής & Αγγλικής 
γλώσσας σε επίπεδο επικοινωνίας & ιατρικής 
ορολογίας 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 
σε ανάλογη θέση 
•Υπευθυνότητα, επαγγελματισμός, ευχάριστη 
προσωπικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα

Η Εταιρία προσφέρει:  
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Ειδική εκπαίδευση 
•Σταθερή προοπτική επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών: ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε., Ιουλιανού 
2, 144 51 ΑΘΗΝΑ, fax: 210 2806210 ή μέσω 
e-mail: athenshr2@gmail.com - υπόψη κας 
Γρηγοριάδου Μαρίλιας. 

Η εταιρεία kos medicare ζητά Παθολόγο , Γενικό 
Ιατρό  ή Ιατρό χωρίς ειδικότητα με εκπληρωμένη 
την υπηρεσία υπαίθρου. Δυνατότητα ετήσιας 
απασχόλησης

Βιογραφικά στο e-mail: info@kosmedicare.gr

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ζητείται από τους SOS 
IATPOYΣ της Αθήνας

Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ζητείται από τους SOS 
IATPOYΣ της Αθήνας

Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr

Ακτινολόγος ζητείται από τους SOS 
IATPOYΣ  της Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητη η γνώση Aγγλικών & η προϋπηρεσία.

Βιογραφικά στο e-mail:  salonica@sosiatroi.gr

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ζητείται από τους SOS IATPOYΣ 
της Αθήνας

Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr

Ειδικότητα: Πωλητής - Ιατρικός επισκέπτης 
αναλώσιμων χειρουργικών υλικών 
Περιοχή: Αθήνα 
Τύπος απασχόλησης: Πλήρης - Μερική 
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον στον Ιατρικό χώρο 
των χειρουργικών υλικών 
•Κατοχή πτυχίου ανωτέρας εκπαίδευσης 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή χρήση Η/Υ (ECDL) 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου / μηχανής 
•Ευχάριστη προσωπικότητα

Η εταιρία προσφέρει 
•Εκπαίδευση 
•Εταιρικό μηχανάκι 
•Εταιρικό κινητό 
•Φιλικό & ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
παρακαλούνται να αποστείλουν πρόσφατο 
βιογραφικό στο e-mail: medilap@acci.gr & fax: 
210 7718558.

Εισαγωγική & κατασκευαστική εταιρία 
ορθοπεδικών ειδών 

με πολυετή εμπειρία στο χώρο ζητά: 
Πωλητή - Ιατρικό επισκέπτη 

για την ανάπτυξη & επαφή του ιατρικού & 
νοσηλευτικού προσωπικού καθώς & των 

ασθενών με την εταιρία. 
(κωδ. θέσης: ΙΑΤ12/07) 

Η Συνεργασία θα ειναι αρχικά αποκλειστικά 
με ποσοστά επί των πωλήσεων, με σκοπό να 

εξελιχθεί σε υπαλληλική σχέση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον στον ιατρικό 
χώρο των ορθοπεδικών, χειρούργων, αγγειολόγων 
•Κατοχή πτυχίου ανωτέρας εκπαίδευσης 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Με υψηλό αίσθημα σωστής & αποτελεσματικής 
διαπραγμάτευσης στο χώρο της υγείας 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ευχάριστη προσωπικότητα

Η εταιρία προσφέρει: 
•Αρχικά ποσοστά επί τών πωλήσεων, & αναλόγως 
αποτελεσμάτων, εξέλιξη σε μόνιμη υπαλληλική 
συνεργασία αορίστου χρόνου 
•Εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@kifidis-
orthopedics.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ζητά 
να προσλάβει:  

 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΠΘΕ02-19

Προσόντα Υποψηφίου: 
•Κάτοικος Θεσσαλονίκης  
•Προϋπηρεσία 5 ετών τουλάχιστον  
•Γνώση χειρισμού PC – Microsoft Office  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άντρες  
•Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου  
•Επικοινωνιακή ικανότητα  
•Προγραμματισμός  
•Συνεργασία  
 
Προσφέρουμε: 
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
•Κινητό τηλέφωνο 
•Ιδιωτική Ασφάλιση  
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanress@
gmail.com με την ένδειξη: ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΠΘΕ02-19

Η εταιρεία ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε. στα πλαίσια της 
δυναμικής της ανάπτυξης 

αναζητεί ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ για τη 
στελέχωση του τμήματος Φακών Επαφής & 

Καθαριστικών με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
•Διαχείριση Πελατολογίου με σκοπό την επίτευξη 
των ποσοτικών στόχων 
•Υλοποίηση της στρατηγικής προώθησης & 
παρακολούθηση προωθητικών ενεργειών 
•Διαρκής αναζήτηση νέων ευκαιριών αύξησης 
των πωλήσεων στην αγορά 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού στον τομέα 
ευθύνης 
•Συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρείας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
•Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•5 ετής εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων 
σε Β2Β, κατά προτίμηση στην αγορά των 
οπτικών ή των φαρμακείων 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Εως 35 ετών

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
•Ισχυρή θέληση για επιτυχία & επαγγελματική 
άνοδο 
•Θετικό πνεύμα με διάθεση για εργασία 
•Ικανότητα αντίληψης των συνεχών αλλαγών της 
αγοράς & προσαρμογή σε αυτές

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & 
bonus) 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα με 
φωτογραφία στο e-mail: erghani@erghani.gr. 
Τηλ: 210 7777268

Η εταιρία TRIA GROUP OF COMPANIES ζητά 
ΠΩΛΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ για Αθήνα 

Προσόντα:  
•Προϋπηρεσία 
•Δίπλωμα Οδήγησης Ι.Χ. 
•Δυνατότητα ταξιδίων

Προσφέρονται:  
•Μισθός & Προμήθεια 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Ασφάλιση

Βιογραφικά στο e-mail: tria@tria.gr 

Eταιρεία Παραφαρμακευτικών ειδών, ζητά να 
προσλάβει: 

ΠΩΛΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη στο χώρο του 
Φαρμακείου 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
•Δυνατότητα μετακίνησης & στην επαρχία 
•Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θα 
θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρονται: Ικανοποιητικός μισθός & 
bonus, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, 
επιπρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση & δυνατότητα 
εξέλιξης σε σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
στο Fax: 210 2847991 ή στο e-mail: sales@
vican.gr 

Randstad Hellas is seeking to 
employ assistant nurses for Elderly Home 

Care, in Munich Germany.

Are you looking for an opportunity to 
work abroad? To further enhance your 
international working experience, to learn 
a new language and to build your career 
within the health care system in Germany? 
 
If you are seeking to work in a dynamic and 
fulfilling team environment then this is the position 
for you!

As an assistant nurse from (IEK) in Nursing: 
You will receive relocation assistance, housing 
allowance, & can gain further academic 
certifications as well as professional working 
experience from an Elite Elderly Home Care in 
the centre of Munich.

•Professional Experience with a great possibility to 
enhance your career and develop to a senior position  
•Further Certification in the Health Care Sector  
•Learning  an additional European Language  
•Experience in living and learning a new culture 

Requirements: 
•Nursing Degree from IEK  
•No previous working experience is required  
•English skills a must  
German language skills would be considered 
a great asset, however Randstad also offers 
a 4 weeks intensive German language course 
in Athens/or Thessaloniki, in addition to an 
e-learning German course. 
•Our clients will be hiring from March 2013 and 
onwards and language preparation in Greece 
starts from February and onwards.

Follow us on: Facebook, LinkedIn, Twitter 
 http://www.randstad.gr

Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες, Επισκέπτες 
Υγείας (part time) (MISC 0211) 
 Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Βέροια, 

Κομοτηνή,Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ρέθυμνο, 
Σάμος, Σύρος, Αίγινα, Σαλαμίνα, Χαλκίδα, 

Άργος, Ναύπλιο, Λειβαδιά, Θήβα, Άμφισσα, 
Καρπενήσι, Μεσολόγγι

Εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας επιθυμεί 
εξωτερική συνεργασία με Νοσηλευτές, 
Νοσηλεύτριες και Επισκέπτες Υγείας (κατόχους 
άδειας άσκησης επαγγέλματος) αποκλειστικά 
στις αναφερόμενες περιοχές.

Καθήκοντα Θέσης: Εξωτερική συνεργασία στην 
υποστήριξη ασθενών

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχίο ΤΕΙ 
Επισκεπτών/τριών Υγείας ή Πτυχίο Μέσης 
Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής 
Δημ. Νοσοκομείου ή Πτυχίο ΤΕΕ Βοηθών 
Νοσηλευτών  
•Βασική προϋπόθεση η κατοχή άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Κάτοχος αυτοκινήτου και διπλώματος οδήγησης

Βιογραφικά στο e-mail: cv@anadeixi.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ


