
358
θέσεις
εργασίας

_ΤΕΥΧΟΣ #5 / Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

Περιεχόµενα
 

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

σελ. 6
Οικονοµικά Στελέχη, Μηχανογράφηση,
Προγραµµατιστές

σελ. 8
Γραφίστες-Web, Call Center, 
Εµποροϋπάλληλοι, Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 9
Πωλητές Υγείας, Ιατροί

σελ. 10
Νοσηλευτές, Εκπαίδευση, Νοµική, 
Θετικές Επιστήµες, Τεχνικοί, Μηχανικοί

σελ. 12
Βιοµηχανία, Οδηγοί, Εστίαση

σελ. 14
Τουρισµός

σελ. 15
Αισθητική, Μόδα,
Promotion-Merchandisers
 

και πολλές
άλλες ειδικότητες
σε µεγάλες εταιρίες

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

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

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

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

Μέσα αναζήτησης θέσεων εργασίας!
Εφημερίδες: Μπορούν να προσφέρουν 
θέσεις εργασίας για διάφορες 
ειδικότητες, όπου μπορείτε να στείλετε 
το βιογραφικό σας ή να μιλήσετε με την 
εταιρία που επιθυμείτε τηλεφωνικά.
 
Γνωριμίες: Αξιοποιείτε όποια 
γνωριμία νομίζετε ότι θα σας φανεί 
αποτελεσματική και κοινοποιείτε το 
ενδιαφέρον σας για εργασία σε φίλους 
και γνωστούς.
 
Διαδίκτυο: Οι αγγελίες είναι διαθέσιμες 
24 ώρες τη μέρα. Μπορείτε να 
αναζητήσετε εργασία μέσω κριτηρίων 
(π.χ. κλάδου, περιοχής), μπορείτε να 
λαμβάνετε στο e-mail σας τις αγγελίες 
που σας ενδιαφέρουν (και εσείς οι ίδιοι 
έχετε ορίσει βάσει των επιλογών σας) 
και τέλος- εκτός απο την προώθηση του 
βιογραφικού σας στη θέση εργασίας 
που επιθυμείτε - μπορείτε να το 
αποθηκεύετε και στη βάση δεδομένων 
των site για να κάνουν την αναζήτηση 
και αξιολόγησή τους οι εργοδότες.
 
Μη δημοσιευμένες θέσεις: Βρείτε τις 
επιχειρήσεις που σας ενδιαφέρουν, 
συγκεντρώστε πληροφορίες και στείλτε 

το βιογραφικό σας ή επικοινωνήστε 
μαζί τους τηλεφωνικά, ανεξάρτητα εάν 
έχει δημοσιευθεί θέση εργασίας ή όχι.
 
Εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων: 
Οι εταιρίες αυτές ειδικεύονται στην 
επιλογή προσωπικού για λογαριασμό 
των πελατών τους. Επικοινωνήστε 
με συμβούλους επιχειρήσεων και 
προωθήστε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, ανεξάρτητα αν έχει 
δημοσιευθεί θέση εργασίας ή όχι.
 
Συμμετοχή σε Ημέρες Καριέρας: Πολλοί 
εξειδικευμένοι φορείς ή πανεπιστήμια 
διοργανώνουν κατά καιρούς ημέρες 
καριέρας  που δίνουν την ευκαιρία στον 
υποψήφιο να έρθει σε άμεση επαφή με 
τις εταιρίες. 
 
Social Media: Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για να συνδεθείτε με 
ανθρώπους των εταιριών που σας 
ενδιαφέρουν. Αρχικά φτιάχνετε ένα 
στοχευμένο προφίλ και δικτυώνεστε 
επαγγελματικά.

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος
αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας 
σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση
με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων 
και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας
σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία
για την καριέρα

Η εταιρεία Epsilon – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
δραστηριοποιείται στον κλάδο των «Συμβούλων Επιχειρήσεων» 
παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής στάθμης, για 
την ανάπτυξη και την αύξηση της αποτελεσματικότητας 
των επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού, του Δημόσιου 
και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Αποτελεί μία νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία και 
αναζητά υποψήφιους συνεργάτες για τη θέση:

Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ κατά προτίμηση μηχανικού με εξειδίκευση σε 
έργα περιβάλλοντος, διαχείρισης φυσικών πόρων, ενέργειας 
και αστικού σχεδιασμού  
•Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός  
•Εμπειρία στην σύνταξη, υποβολή και διαχείριση προτάσεων 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων LIFE+, INTERREG, BLACK 
SEA, FP7  
•Εμπειρία στη σύνταξη σχεδίων αστικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης με έμφαση σε πολιτικές RIS3 για την ανάπτυξη 
συστημάτων περιφερειακής καινοτομίας  
•Εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων 
Διαχείρισης Ποιότητας  
•Εμπειρία στη σύνταξη φακέλων για χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων και οργανισμών από Ευρωπαϊκά Προγράμματα  
•Εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση εθνικών και 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  
•3ετής τουλάχιστον εμπειρία στο χώρο  
•Άριστη γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής  

Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας είναι πλήρους ή/και 
μερικής απασχόλησης για τον σχεδιασμό ή/και την διοίκησης 
έργου. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@epsilondev.gr

J&P Avax Group of companies is one of the largest Groups in 
Greece. The group’s activities in all aspects of construction 
projects, civil engineering, building, hydraulic, marine and road 
works, electromechanical, energy and industrial, pipeline networks 
and natural gas, the import of technical know-how from abroad, 
the exports to other countries, helped it to achieve international 
recognition and to become a serious and accountable partner 
in co-operations with international institutions and the largest 
construction companies internationally.

ATHENA S.A. (United Arab Emirates) 
Graduate Surveyor (4 positions)

Job Description 
•Organizes manpower and survey equipment.  
•Coordinates and monitors survey works concerning quality of 
work, time scale and marine and fabrication engineers’ needs.  
•Ensures that the followed methods of survey works are in 
accordance with existing method statements, specifications and 
approved drawings.  
•Is responsible for keeping survey equipment records and its 
calibration.  
•Is aware of and acts in compliance with Quality, Health and 
Safety and Environmental Policy of the company. 
 
Requirements 
•University Degree in Surveying  
•Good communication skills  
•Good use of Modern surveying instruments (total station, GPS 
etc)  
•PC Literacy  
•Good knowledge of English  
 
SALARY: € 1,500/ month + Insurance + Accommodation + 
Transportation 
 
Please send your CV until 31/03/2013 at J&P-AVAX SA, e-mail: 
humres@jp-avax.gr. We assure confidentiality. Please refer 
code: UAE 2.

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Κυπριώτη ζητά να προσλάβει 
Υπεύθυνο για τα Συνεδριακά του Κέντρα στην Κω 
συνολικής δυναμικότητας 7.000 συνεδριακών 
θέσεων.

Πιο συγκεκριμένα ο/η υποψήφιος/-α θα έχει την ευθύνη: 
•Για την εύρυθμη λειτουργία των 2 συνεδριακών κέντρων του 
Ομίλου όσον αφορά τις εγκαταστάσεις (τεχνικός εξοπλισμός, 
συντήρηση κτιρίων  
•Για την σύνταξη προσφορών για την διεκδίκηση συνεδρίων  
•Της προετοιμασίας συμβολαίων για συνέδρια  
•Της επιτόπιας ξενάγησης και προβολής των συνεδριακών μας 
χώρων σε υποψήφιους πελάτες  
•Της αλληλογραφίας για τον συντονισμό των υποψηφίων ή εν 
εξελίξει συνεδρίων  
•Για το “day to day” operation κατά την διάρκεια των συνεδρίων 
και για τον συντονισμό στο στήσιμο-προετοιμασία-αποξήλωση 
ενός συνεδρίου  
•Του συντονιστικού ρόλου στα συνέδρια δουλεύοντας σε στενή 
συνεργασία με τον διευθυντή του ομίλου, την διοίκηση και το 
τμήμα πωλήσεων συνεδρίων  
•Θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση εκδηλώσεων όπως 
εκδηλώσεις φιλοξενίας και προωθητικών γεγονότων όπως fam 
trips και άλλων σχετικών εκδηλώσεων 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Απόφοιτός ΑΕΙ ή σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων  
•Επαγγελματική εμπειρία στον ξενοδοχειακό χώρο μεγάλης 
δυναμικότητας  
•Καλή γνώση της συνεδριακής αγοράς  
•Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες  
•Άριστη γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο  
•H γνώση της Ρώσικης γλώσσας θα εκτιμηθεί ως  επιπρόσθετο 
προσόν  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή   
•Διατροφή

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

Job Description: 
•Executes Health & Safety training to all Plant employees 
and external contractors according to Safe Working 
Practices  
•Provides consultative guidance and information to Line 
Managers on H & S priorities, risks, associated costs 
and performance as well as interprets the regulatory 
requirements  
•Assures the development of annual H & S compliance 
goals and performance targets  
•Coordinates a site-wide system to identify and evaluate 
key H&S risks for implementation of  effective corrective 
actions according to company’s risk management 
process  
•Facilitates working groups and follow up action plan  
•Ensures the development and maintenance of accurate 
and up-to-date records for H&S-related activities  
•Participates in the review of new operations, processes 
and procedures so as to assure consideration of 
technical H&S issues / hazards and  to submit required 
environmental permit applications  
•Coordinates onsite inspections (H & S tours)  
 
Candidate Profile: 
•Bachelor’s degree in Engineering, preferably in 
Mechanical or Chemical Engineering  
•Professional certification in Health & Safety  

•At least two (2) years of similar working experience, 
preferably in a production site facility of  a multinational 
organization    
•Good understanding of the Health & Safety issues, 
regulation and technology related to the food industry  
•Knowledge of Risk assessment will be considered  an 
asset  
•Excellent command of the Greek and English language  
•PC literate  
•Strong organizational and communication skills  
•Excellent coaching skills  
•Results driven person with team spirit  
 
The company offers: 
•A competitive compensation & benefits package  
•A challenging and motivating environment  

Please send your curriculum vitae, quoting reference 
code, by e-mail to the following address: 
info@adecco.com, through fax at: 210 6919358, or by 
mail to: Adecco HR, 56, Kifissias Av., 15125, Maroussi. 
After the screening of the CVs, we will contact the 
candidates who meet the profile’s requirements to 
arrange an interview. For more job openings please visit 
our website www.adecco.gr and register your CV in our 
database to be eligible for current or future job openings. 
All applications are considered as strictly confidential.

Adecco HR is the global leader in HR services and certified with ISO 9001:2008 in the field of search and selection 
services in Greece. Adecco is currently seeking, on behalf of its client, a multinational FMCG company, for a dynamic 
and motivated professional to cover the following position in its plant at Inofita:

 Health & Safety Coordinator (Ref. Code: S-722/31743)
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η εταιρία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ, ζητά Υπάλληλο 
Εμπορικού Τμήματος για την καταχώρηση 
παραγγελιών, με γνώσεις στο E.R.P. της  
ENTERSOFT και προϋπηρεσία στο χώρο μαζικής 
εστίασης & τροφίμων. Αποστολή βιογραφικών στο 
φαξ 210 6254954 ή στο e-mail: info@gefsinus.gr.

Η εταιρία skywalker ζητά έναν/μια (1) 
Τελειόφοιτο/η-Απόφοιτο/η του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων που ενδιαφέρεται 
αποκλειστικά για 6μηνη πρακτική άσκηση για 
το Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών στα γραφεία μας, 
στην Ηλιούπολη.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΙΕΚ ή ΤΕΙ  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ  
•Απαραίτητη γνώση τυφλού συστήματος & 
γρήγορη δακτυλογράφηση 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά – 
γραπτά)  
•Ευχέρεια γραπτού και προφορικού λόγου  
•Γνώση Flash επιθυμητή όχι απαραίτητη

Σας επισημαίνουμε, ότι υπάρχει μεγάλη 
δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας μας 
με μόνιμη απασχόληση. Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται άμεσα να στείλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: schatziioannidis@skywalker.gr ή 
με fax στο 210 9709464 με την ένδειξη Πρακτική 
Άσκηση.

Παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικά μόνο όσοι 
επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική 
τους άσκηση.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η εταιρία ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. με ηγετική θέση στον 
τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών και  με 
παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, προώθησης 
πωλήσεων και εκδηλώσεων επιθυμεί να 
προσλάβει: Ιδιαιτέρα Γραμματέα – Προσωπική 
Βοηθό.

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κολλεγίου με ειδικότητα 
«Γραμματέας Διοίκησης». 
•Άριστη γνώση Η/Υ και Αγγλικών.Επιθυμητή η 
γνώση Γαλλικών.  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη 
θέση.  
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία.  
•Εχέμυθη, οργανωτική, εργατική, συνεργάσιμη.  
•Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και 
διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.  
 
Παροχές 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον.  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.  
•Συνεχής επιμόρφωση.   
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: info@recycling-center.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η βιομηχανική εταιρεία PRIME SOLUTIONS S.A. 
δραστηριοποιείται στον χώρο των καλλυντικών και 
παραφαρμακευτικών προϊόντων. Η αναγνώρισή 
της και η εδραίωση της στην παγκόσμια αγορά, 
είναι αποτέλεσμα της υψηλών προδιαγραφών 
παραγωγικής δραστηριότητάς της η οποία 
εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα και ευελιξία.

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς της για 
ανάπτυξη, ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Προμηθειών 
& Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

(Ref.: supplychain)

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω 
συνέχεια στη σελ. 06

αρμοδιότητες: 
•Παρακολούθηση φυσικής & μηχανογραφημένης 
αποθήκης.  
•Έλεγχος αποθεμάτων σε α ύλες, υλικά 
συσκευασίας. 
-Καθορισμός αναγκών σε α ύλες και υλικά 
συσκευασίας  
-Τοποθέτηση παραγγελίας σε προμηθευτές και 
παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγγελίας.  
•Έλεγχος αποθεμάτων σε έτοιμα προϊόντα. 
-Συμμετοχή στο εβδομαδιαίο και μηνιαίο 
production planning  
•Χειρισμός συστήματος παρακολούθησης 
μηχανογραφημένης αποθήκης (ERP) 
-Εγγραφές παραλαβών.  
-Καταχώρηση αναλώσεων παραγωγών 
•Έλεγχος σωστής λειτουργίας, κατανομής χώρου 
και διαρρύθμισης των υλικών της αποθήκης.  
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ/ΙΕΚ  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Άριστος χειρισμός MS Office  
•Καλή γνώση ERP  
•Οργανωτικός και μεθοδικός  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων και της 
προϋπηρεσίας  
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης   
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
 info@primesolutions.gr.

Η εταιρεία Gepaworld Α.Ε. που δραστηριοποιείται 
στην παραγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών 
ειδών ένδυσης επιθυμεί να καλύψει την θέση 
του Υπεύθυνου Marketing. Ειδικότερα, η θέση 
αφορά στην ανάλυση στοιχείων, προετοιμασία 
παρουσιάσεων, εφαρμογή και παρακολούθηση 
διαφημιστικών πλάνων, ενεργειών προώθησης 
και δημοσίων σχέσεων με τα αντίστοιχα κοινά-
στόχους.  

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα 
ακόλουθα προσόντα/ ικανότητες 
•Ανάπτυξη της εταιρικής εικόνας  στην Ελλάδα 
και Διεθνώς  
•Δυνατότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης της 
στρατηγικής marketing  
•Ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής 
του  ετήσιου media plan  
•Σχεδιασμό  και διαχείρηση έντυπης και 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας των ενεργειών  
προβολής ( mail campaigns κλπ)– παραγωγή και 
διαχείρηση Δελτίων τύπου κλπ   
•Συμμετοχή στην ανάπτυξη πελατολογίου  
•Δημιουργία newsletter σε συνεργασία με το 
δημιουργικό  
•Διαχείρηση εταιρικού site  & ανανέωση των 
ιστοσελίδων  
•Συμμετοχή στη δημιουργία προϊοντικών 
καταλόγων  
•Ανάπτυξη και διαχείρηση του eshop  
•Εμπορική διαχείριση των brands με 
συνεργαζόμενα eshops  
 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία 2-4 ετών σε ανάλογη θέση στο 
τμήμα Marketing – προϋπηρεσία στον κλάδο της 
ένδυσης επιθυμητή  
•Γνώση μόδας  
•Εμπειρία στην διαχείρηση Social Media  
•Δημιουργική σκέψη  
•Άριστη γνώση αγγλικών  
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται 
για τις οργανωτικές του δυνατότητες, τη δημιουργική 
του σκέψη, τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε 
ομάδα και τη δέσμευσή του στο αποτέλεσμα. 
Για αποστολή βιογραφικών επικοινωνήστε με το 
e-mail: info@gepaworld.com. 

Domino’s Pizza Greece seeks to hire a 
MARKETING OFFICER who will be outgoing and 

a good communicator, able to operate efficiently 
in the very competitive and fast moving consumer 
market addressed by the company.

Prerequisites:  
•At least 2 years experience in customer care & 
retail marketing.  
•Ability to set up and implement a marketing 
campaign.  
•Knowledge of Social Network marketing.  
•Preferably a degree from an international 
university.  
•Fluent in Greek & English with above average 
writing skills.  
•Born after 1978  
 
Send your cv to e-mail: dominos@dominos.gr.

Διευθυντής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (HR-0803) 

 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Πρωτοπόρα & ταχέως αναπτυσσόμενη 
εταιρεία στον κλάδο της εστίασης, με οργανωμένο 
δίκτυο 16 σημείων πώλησης, αναζητείΔιευθυντή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για τα γραφεία 
Διοίκησης του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα Προσόντα
•Πανεπιστημιακός τίτλος Οικονομικής 
Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 
•Υψηλή οργανωτική & διοικητική ικανότητα, 
αξιοπιστία, εχεμύθεια & ευχέρεια στην 
επικοινωνία 
•Ικανότητα στην υποστήριξη & εκπαίδευση 
ομάδων  
•Ικανότητα στην χρήση εργαλείων διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού 
•Προϋπηρεσία στην αναζήτηση & επιλογή 
προσωπικού 
•Άριστη γνώση εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας 
•Ευχέρεια στα αγγλικά 
•Ηλικία 35-45 ετών 
 
Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσία σε θέση 
ευθύνης, σε εταιρία με πολυδιάστατη μισθοδοσία 
& εμπειρία σε κυλιόμενες βάρδιες. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@anadeixi.gr.

Marketing Assistants (brand marketing 
assistants - οκτάωρη πρωινή απασχόληση) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα  
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Οικονομικής Κατεύθυνσης (δεχόμαστε νέους και 
για πρακτική)  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
(ECDL, MS Office)  
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες αποδοχές  
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση   
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας 
MARK1 στο FAX: 211 101 8808 ή στο e-mail: 
hr@aerotel.gr ή στη διεύθυνση: HR Department, 
Aerotel, Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 564, (κοντά στο 
σταθμό μετρό Αγ. Δημήτριος). 

The company Greek Yellow Pages, the strategic 
partner of thousands of professionals throughout 
Greece, with 40 years of experience and expertise 
in the market seeks to hire:

On Line Product Manager

Position Summary 
•In charge of Suggestion and Rollout of Local 
Search product portfolio  
•Detailed Business Case Analysis and 
Development  
•End-to-end Product Management from 
requirements definition through to commercial 
launch  
•Successful product implementation  
•Achieving Usage targets  

•Proactively developing alternatives to resolve 
problems  
•Delivering considered, concise and relevant 
presentations to big-scale Sales Teams  
•Holding an active role as new business activity 
Mentor, encourage and develop team members 
and internal suppliers 
 
Candidate Profile /  Competencies:  
•Hands-on product launch experience  
•Past experience of at least 5 years in product 
management  
•Commercial knowledge of online advertising 
marketplace and trends (competition, channels, 
commercial models and policies)  
•Demonstrated success in product launches, 
end-to-end execution of B2B marketing products  
•Experience in Business Modeling  
•Ability to provide with Status Reports and being 
first point of contact for internal Suppliers  
•Familiar with SEO and SEM tactics  
•Proven ability to influence cross-functional 
teams without formal authority  
•Proven track record of working well under 
pressure,  
•Confident working independently, self-motivated 
and driven  
•University degree in Business and/or MBA.  
 
The Company offers: A competitive 
remuneration package  

Candidates who are interested for the position can 
send their CV to the HR Department quoting the job 
title to the following e-mail: hr@yellowpages.gr.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανώνυμη Εταιρεία – Ιδιωτική Κλινική, 
με έδρα το κέντρο της Αθήνας, 
επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό Λογιστή 
για πλήρη απασχόληση.

Βασικές Αρμοδιότητες 
•Χαρακτηρισμός παραστατικών δαπανών/εσόδων 
και καταχώρησή τους στην Γενική Λογιστική  
•Συμφωνίες λογαριασμών Γενικής Λογιστικής  
•Συμφωνία υπολοίπων Προμηθευτών - Πελατών  
•Παρακολούθηση των Φορολογικών 
υποχρεώσεων της εταιρείας  
•Παρακολούθηση και συμφωνία τραπεζών και 
ταμείου  
•Έκδοση καταστάσεων μισθοδοσίας  
 
Προφίλ/Προσόντα Υποψηφίου 
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Πτυχίο Λογιστικής (ΤΕΙ)/Οικονομικής 
κατεύθυνσης (ΑΕΙ)  
•2-5 χρόνια προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο 
λογιστήριο βιβλίων Γ κατηγορίας  
•Καλή γνώση του Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.ΑΣ.  
•Πολύ καλή γνώση του ΕΓΛΣ και της Ελληνικής 
Φορολογικής και εργατικής Νομοθεσίας  
•Άριστη γνώση MS office (excel, word, 
PowerPoint)  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Επαγγελματική νοοτροπία και αντίληψη με 
καθορισμό προτεραιοτήτων  
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Ικανοποιητικό μισθό 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
logistis1@skywalker.gr υπ’ όψιν κου Μπουργαζά.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί 
συνάντηση για συνέντευξη.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Civitel Hotels & Resorts, 
η οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη, και στο 
Μαρούσι Αττικής, σας προσκαλεί να ξεκινήσετε 
την καριέρα σας και να πραγματοποιήσετε την 

Για τα καταστήματά μας στην Αττική ζητάμε:  
 

Περιφερειακό Διευθυντή 
Λειτουργίας Καταστημάτων

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε καταστήματα λιανικής 
πώλησης ως Περιφερειακός Διευθυντής  
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού  
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και επίλυσης 
προβλημάτων  
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
•Άριστη διαχείριση χρόνου, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
και επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων  
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες πίεσης  

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές, εταιρικό 
αυτοκίνητο, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης, συνεχή εκπαίδευση 
και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
Ελληνική εταιρεία.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στη διεύθυνση: METRO Α.Ε.Β.Ε. Τ.Θ. 52020, 
14410 Μεταμόρφωση Αττικής, Fax: 210 2835030 ή email: hr@
metro.com.gr. Κωδικός Θέσης: MOD03. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

Position: “Inside Sales Representative, Athens”
Location: Athens
Salary: Base salary 762 EUR/month + Sales commissions
Contact person: Alena Matejkova 
 
About us: Regus is the world’s largest provider of flexible 
workspace solutions. With 1,500 business centres in 600 cities 
in 100 countries worldwide, we enable people to work however, 
whenever, wherever.

The role: Dependant on the role within the team - You will (by 
phone) arrange for the viewing of a location, complete a sale or 
reservation that corresponds to the customers’ business needs. 
You will be responsible for collecting and passing on information 
(via CRM) to the local field team on the prospects needs, in order 
to better prepare the field to provide a great customer experience.  

Duties and Responsibilities 
•Achieve agreed monthly sales and productivity Key Performance 
Indicators in line with company policy, procedure and pricing 
guidelines  
•Receive inbound calls, & make outbound calls to existing and 
prospective customers. Including follow-up calls to qualify and 
close business.  
•Collect, generate, and track customer enquiries from prospect 

through to closure.  
•Manage sales process: lead/enquiry development, schedule 
sales tours, market and sell all product lines, negotiate and close 
deals with prospective customers.  
•Accurately and efficiently deal with all sales enquiries in a timely 
manner, and record notes clearly in all relevant CRM systems.  
•Collaborate with field-based teams to provide great customer 
service, accuracy, and quality of information.  
•Co-operate effectively with all other sales functions within 
Regus.  
•Proactively cross-sell other Regus products and solutions  
•Manage time efficiently to achieve goals related to phone system 
usage.  
•Recommend improvements that will positively impact sales and 
efficiency. 
•Perform other duties as assigned. 
 
Ideal Candidate  
•Previous experience selling products or service solutions 
preferably within a business-to-business sales environment.  
•Professional and clear communication skills with the ability to 
build rapport with a customer quickly.  
•Proven objection handling and negotiation skills.  
•Intermediate level of MS office; Word, Excel, PowerPoint and 
Outlook  
•Flexibility to work the hours required to make contact with 
prospects and ultimately convert prospects to customers. 
 
Send your cv to e-mail: emea.staffing@regus.com. 

RAPIDBOUNCE Ltd. is a rapidly growing Greek 
conglomerate established in 2010, based in Athens. Our 
company yields unprecedented eBusiness consulting / 
management / outsourcing services within its innovative 
digitized business model. Our visionary idea is to combine 
multiple conventional resources into a single innovative 
digitized business model, while up-streaming the 
conventional and the digitized business model correlations 
for our customers. Due to our radical-developing needs, 
we seek for dedicated, young and enthusiastic executives 
to join our competitive team.

Specifically we search a Customer Service 
Executive with the following requirements: 

Role Overview: The Customer Service Executive role is 
ideal for an articulate, energetic and enthusiastic executive 
with leadership flair and ability to motivate others by 
providing outstanding level of customer service experience 
to RAPIDBOUNCE Ltd.’s customers [mainly hotels] and 
partners. You will be passionate about providing the 
best possible level of customer service problem-solving 
solutions as you possess strong communication skills, both 
oral and written [English & Greek is mandatory] along with 
coaching and mentoring abilities. You should be efficient, 
organized, adaptable and capable of working on your own 
initiative in carrying out your day-to-day tasks with limited 
need for supervision. You should be skilled at multi-tasking 
and able to coordinate with the Coordinator Executive on 
a daily basis.

Key Responsibilities: 
•Collaborate effectively with the Coordinator Executive;  
•Keep up and improve the company’s high quality 
standards in all levels;  
•Implement and execute company policies and 
procedures by setting priorities;  
•Update various rate plans and availabilities across our 
online distribution network;  
•Continually monitor the hotel’s content [descriptions, 
images, policies etc.] across our online distribution 
network;  
•Monitor the competition and  recommend appropriate 
actions;  
•Identify customer service issues [both B2B & B2C] and 
recommend appropriate actions;  
•Constantly communicate both oral and written with the 
guests in any form of assistance;  
•Constantly communicate both oral and written with the 
hoteliers in various issues such as reservation details, 
rates, availabilities etc.;  
•Contract new and current companies to maximize the 
online distribution of our hotels on ongoing basis;  

•Send feedback questionnaires to measure guest 
satisfaction on a weekly basis;  
•Communicate with conventional travel agencies and tour 
operators to inform them about our hotel portfolio, rates 
etc.;  
•Follow up and create reports for the hotel’s performance;  
•Assist in additional tasks and projects if needed;  
•Build and maintain strong relationships with the other 
company’s executives, clients and partners;  
•Be a change player, in these times of ongoing changes 
and uncertainty by displaying motivating and encouraging 
behaviors.  
 
Required Skills: 
•Commitment and demonstrated dedication to 
outstanding customer service experience;  
•Fluent in English and Greek, both written and oral; 
Additional languages will be considered as a strong asset;  
•Excellent command of Microsoft Office suite and 
exquisite oral and written communication skills;  
•Professional, proactive, positive and “can-do” culture;  
•Sense of responsibility and customer friendly attitude;  
•Analytical skills;  
•Capability to meet goals in a timely manner;  
•Be productive under pressure;  
•Exceptional time management organizer;  
•1 – 2 years of experience in a relevant position function;  
•Undertake effective conflict management;  
•Be a team-player;  
•Ongoing self-motivated learner;  
•Coaching experience will be considered as a strong 
asset;  
•Ability to make presentations in front of an audience;  
•Initiative and confident;  
•Good experience within the hotel industry.  
 
Remuneration Package: 
•Fulltime employment;  
•Continuous development & personal growth;  
•Innovative and young working environment;  
•Excellent career opportunity;  
•Insurance.  

If you believe that you can cope with the above position 
requirements, then you should utilize this career 
opportunity and submit you CV [only in English] in 
this website. Please read carefully this posting before 
sending your CV!

RAPIDBOUNCE Ltd. – Conglomerate of Brands 
telephone: +30 210 5789320 / facsimile: +30 210 
5789361, 181 Tzon Kennenty Street, 1st Floor | 12136 
Peristeri, Athens – Greece, http://rapidbounceltd.com. 
Send your cv to e-mail: enquiry@rapidbounceltd.com.

H εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης ιστοσελίδων 
PRIME MEDIA A.E. επιθυμεί να προσλάβει: 
 

Προγραμματιστή Εφαρμογών 
για κινητές συσκευές 
(Android Mobile Developer) – Αθήνα
Ζητείται Προγραμματιστής πλήρους απασχόλησης 
(Senior Android Mobile Developer) με θέληση να 
εργαστεί σε εφαρμογές κινητών συσκευών υψηλής 
επισκεψιμότητας και ενδιαφέροντος. 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•2-3 χρόνια εμπειρία σε Android SDK και πολυετή 
εμπειρία σε Java, ιδανικά σε J2ME.  
•Προηγούμενη επαγγελματική εργασία σε τουλάχιστον 
2 εφαρμογές/παιχνίδια που είναι published σε κάποιο 
Android market.  
•Εμπειρία σε προγραμματισμό εφαρμογών σε 
διαφορετικές Android εκδόσεις και σε συσκευές 
διαφόρων προδιαγραφών.  
•Εξοικείωση με το eclipse IDE και τα Android Developer 
Tools  
•Εξοικείωση με τη χρήση 3rd party βιβλιοθηκών (UI και 
άλλα Services)  
•Μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση μνήμης και καλή χρήση 
τεχνικών optimization  
•Γνώση τεχνικών και σχεδιασμού αντικειμενοστραφούς 
προγραμματισμού  
•Εξαιρετική ικανότητα σε unit testing και debugging/
testing τεχνικών σε mobile εφαρμογές.  
•Μεγάλη εμπειρία σε χρήση REST web services από 
mobile clients και τεχνολογιών HTTP, XML, JSON και 
SQLite.  
•Εξοικείωση με version control systems: SVN, Git και 
bug tracking platforms: Jira, TRAC  
•Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας  
•Πτυχίο Πληροφορικής ή άλλο σχετικό  
 
Επιθυμητά Προσόντα 
•HTML 5  
•iOS development  
•Εξοικείωση/Γνώση συστημάτων διαχείρισης 
περιεχομένου  
 
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ομαδικό πνεύμα - ικανότητα συμμετοχής σε ομάδες.  
•Δυνατότητα εργασίας  με ελάχιστη επίβλεψη, 
βασισμένη σε χρονοδιάγραμμα.  
•Συνέπεια & υπευθυνότητα στην ανάληψη και 
παρακολούθηση έργων.   
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: 
hr@primemedia.gr.
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καθυστερημένες και επίδικες απαιτήσεις.

Τα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, Οικονομικής Κατεύθυνσης  
•Πολύ καλή γνώση του αντικειμένου  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία άνω των 5 ετών σε 
ανάλογη θέση  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ (MsOffice) και γνώση 
Αγγλικής γλώσσας  
•Εμπειρία στη διαχείριση πελατών  
•Δυναμισμός και επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Ηλικία έως 40 ετών  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας Κωδ. Θέσης: 
ΥΠΕ1- 03.13 στο e-mail: human.r12@gmail.com.

Η εταιρία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ, ζητά Υπεύθυνο 
Κοστολόγησης Παραγωγής με γνώσεις στο 
E.R.P. της  ENTERSOFT και προϋπηρεσία στο 
χώρο μαζικής εστίασης & τροφίμων. Αποστολή 
βιογραφικών στο φαξ 210 6254954 ή στο e-mail: 
info@gefsinus.gr.

Εταιρία στο χώρο της εμπορίας ναυτιλιακών 
χαρτών και εκδόσεων ζητά να προσλάβει το 
παρακάτω στελέχος:

Υπάλληλος Τμήματος Πιστώσεων (κωδ.1302)

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν τον 
καθορισμό των πιστωτικών ορίων των πελατών, 
την συνεννόηση με πελάτες για είσπραξη 
απαιτήσεων, την υλοποίηση του προγράμματος 
εισπράξεων, την διευθέτηση θεμάτων με 
πελάτες και το Τμήμα Πωλήσεων σε θέματα 
διεκπεραίωσης  παραγγελιών, την παρακολούθηση 
των εισπράξεων του προσωπικού που διενεργεί 
εισπράξεις, επαφές με πελάτες.

Το κατάλληλο υποψήφιο στέλεχος θα πρέπει 
να έχει προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, πολύ 
καλή γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ.  Εμπειρία 
ελέγχου πιστώσεων στη ναυτιλία θα θεωρηθεί 
σημαντικό πρόσθετο προσόν.

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σας σημείωμα 
στο: cv@contax.gr σημειώνοντας τον κωδικό της 
θέσης.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Randstad Hellas, is seeking to employ Spanish 
Native Speakers, for Customer Service and 
Technical Support on behalf of its client, a 
multinational organization.

As a Spanish native speakers, you will be 
responsible for: 
•Customer care & technical support for Spanish 
speaking projects 
•Receives and places telephone calls and chats 
•Maintains solid customer relationships by 
handling customer questions and concerns with 
speed and professionalism 
•Performs data entry and uses software programs 
•Research to trouble shoot customer problems 
 
The successful candidate should have the 
following profile: 
•Mac users (very strong technical knowledge) 
•SPANISH: fluent 
•Flexibility to work 8hrs per day in shifts (morning 
and afternoon shifts from    09:00 to 21:00) 
•PC skills: Office Suite (Word, Excel) and Mac 
users 
 
Yπεύθυνη επικοινωνίας : Κική Αυγουστάτου, 
email: kavgoustatou@randstad.gr, τηλ. 210 
6770523, fax. 210 6770526,  www.randstad.gr. 

Randstad Hellas, is seeking to employ Italian 
Native Speakers, for Customer Service and 
Technical Support on behalf of its client, a 
multinational organization.

πρακτική σας άσκηση.

Πρακτική Άσκηση στο Λογιστήριο

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει  τα ακόλουθα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος ΤΕΙ Λογιστικής/Οικονομικής 
Κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ, 
•Καλή γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό 
λόγο, 
•Επικοινωνιακή, οργανωτική ικανότητα, 
•Καλή γνώση προγραμμάτων MS Office (Excel, 
Word), 
•Ικανότητα εργασίας και προσαρμογής σε εταιρικό 
περιβάλλον. 
 
Αρμοδιότητες: 
•Αρχειοθέτηση παραστατικών 
•Καταχώρηση παραστατικών 
•Συμφωνίες λογαριασμών 
•Εξωτερικές εργασίες 
 
Προσφέρονται: 
•Δυνατότητες εξέλιξης. 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@civitelhotels.com.

H εταιρία Fullah Sugah εδώ και 32 χρόνια 
δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας. Έχοντας 
καταλάβει ένα σημαντικό μερίδιο στην ελληνική 
αγορά ανήκει στους πρωτοπόρους του αξεσουάρ 
ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί με 
μεγάλη επιτυχία στο χώρο του υποδήματος και 
της γυναικείας ένδυσης ενδιαφέρεται για την 
απασχόληση τελειόφοιτου σπουδαστή Λογιστικής 
στα πλαίσια της πρακτικής άσκησής του.

Πρακτική Άσκηση στο λογιστήριο(ΠΡΛ 2012)

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει  τα ακόλουθα προσόντα: 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος   ΑΕΙ  σε τμήμα Λογιστικής,  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ,  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε προφορικό και 
γραπτό λόγο,  
•Επικοινωνιακή, οργανωτική ικανότητα,  
•Καλή γνώση προγραμμάτων MS Office (Excel, 
Word),  
•Ικανότητα εργασίας και προσαρμογής σε 
εταιρικό περιβάλλον.  
 
Αρμοδιότητες: 
•Αρχειοθέτηση παραστατικών  
•Καταχώρηση παραστατικών  
•Συμφωνίες λογαριασμών  
 
Προσφέρονται: 
•Δυνατότητες εξέλιξης.  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας  

Σας επισημαίνουμε, ότι υπάρχει μεγάλη 
δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας μας 
με μόνιμη απασχόληση. Τόπος Πρακτικής 
Άσκησης: Κεντρικά Γραφεία, Άγιος Δημήτριος. 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: 
skondras_hr@skondras.gr.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Όμιλος Εταιριών με πολυετή παρουσία στην 
Ελληνική αγορά ζητά Υπεύθυνο Πιστωτικού 
Ελέγχου.  

Η θέση: Ο κάτοχος της θέσης συλλέγει  και αξιολογεί 
πληροφορίες, σχετικά με τη φερεγγυότητα και 
πιστοληπτική ικανότητα των πελατών, εισηγείται 
το ύψος του πιστωτικού ορίου και παρακολουθεί 
σε ημερήσια βάση την πιστή εφαρμογή της 
πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας, καθώς και τις 

συνέχεια στη σελ. 08

As an Italian native speakers, you will be 
responsible for: 
•Customer care & technical support for Italian 
speaking projects 
•Receives and places telephone calls and chats 
•Maintains solid customer relationships by 
handling customer questions and concerns with 
speed and professionalism 
•Performs data entry and uses software programs 
•Research to trouble shoot customer problems 
 
The successful candidate should have the 
following profile: 
•Mac users (very strong technical knowledge) 
•ITALIAN: fluent  
•Flexibility to work 8hrs per day in shifts (morning 
and afternoon shifts from 09:00 to 21:00) 
•PC skills: Office Suite (Word, Excel) and Mac 
users 
 
Yπεύθυνη επικοινωνίας : Κική 
Αυγουστάτου,  email: kavgoustatou@randstad.gr, 
τηλ. 210 6770523, fax. 210 6770526, 
www.randstad.gr.

1st/2nd Level IT Support Technician

A privately owned investment firm based in London 
is seeking a smart, motivated and driven IT 
Network Technician. The ideal candidate will have 
two to four years’ experience working in information 
technology hardware and network support.

This person would be responsible for working with 
PCs, laptops, tablets, printers, as well as network 
hardware. 
 
•Diagnose and troubleshoot basic customer 
technical issues.  
•Provide first line support to customers and 
escalate calls to 2nd line when needed.  
•Deliver a high level of service.  
•Respond efficiently and effectively.  
•Take full ownership of user issues and see them 
through to resolution.  
•Deal with general queries when needed.  
 
The ideal candidate will have experience 
working with: 
•Windows OS  
•MS Office  
•Active Directory  
•Microsoft SQL database  
•Microsoft Hyper-V  
•Mobile devices including BES, and ActiveSync.   
•Cisco and Avaya Phone systems  

This is a diverse role working with different small 
subsidiary companies within a larger corporation. 
All interested candidates must have excellent 
English communication skills--both oral and written. 
Team-oriented and flexible attitude is a MUST. 

Send your cv to e-mail: recruitment@skywalker.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Upcom is looking for a Windows System 
Administrator (REF UPC130301) to be part of 
the team in one of our clients in Athens, Greece.

Job Description 
Main duties among others: 
•Assemble and configure physical and virtual 
servers  
•Monitoring  
•Troubleshooting  
•Backup Management  
 
Skills 
•3 years experience supporting Windows 
environments (end users and servers)  
•Microsoft Windows Server Virtualization – 
VMWare  
•Storage  
•Backup and Monitoring  
•Fluency in English Language  

We offer: Excellent working conditions in a 
multinational environment 
 
To apply for the job, send your detailed and 
updated resume to cv@upcom.eu clearly 
mentioning the reference number for the position 
– UPC130301.

H εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης ιστοσελίδων 
PRIME MEDIA A.E. επιθυμεί να προσλάβει: 
 
Προγραμματιστή Εφαρμογών για κινητές 
συσκευές (iOS Mobile Developer) – Αθήνα 
 
Ζητείται Προγραμματιστής πλήρους 
απασχόλησης (Senior iOS Mobile Developer) 
με θέληση να εργαστεί σε εφαρμογές κινητών 
συσκευών υψηλής επισκεψιμότητας και 
ενδιαφέροντος. 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•2-3 χρόνια εμπειρία σε objective-C και iOS με 
χρήση Xcode.  
•Προηγούμενη επαγγελματική εργασία σε 
τουλάχιστον 2 εφαρμογές/παιχνίδια που είναι 
published στο Apple App Store.  
•Μεγάλη εμπειρία σε UIKit, Core Data αλλά και 
στη χρήση 3rd party βιβλιοθηκών  
•Μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση μνήμης σε iOS 
apps και καλή χρήση τεχνικών optimization  
•Γνώση τεχνικών και σχεδιασμού 
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού  
•Εξαιρετική ικανότητα σε unit testing και 
debugging/testing τεχνικών σε mobile εφαρμογές.  
•Μεγάλη εμπειρία σε χρήση REST web services 
από mobile clients και τεχνολογιών HTTP, XML, 
JSON και SQLite.  
•Εξοικείωση με version control systems: SVN, Git 
και bug tracking platforms: Jira, TRAC  
•Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας  
•Πτυχίο Πληροφορικής ή άλλο σχετικό  
 
Επιθυμητά Προσόντα 
•HTML 5  
•Android OS development  
•Εξοικείωση/Γνώση συστημάτων διαχείρισης 
περιεχομένου  
 
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ομαδικό πνεύμα - ικανότητα συμμετοχής σε 
ομάδες.  
•Δυνατότητα εργασίας  με ελάχιστη 
επίβλεψη, βασισμένη σε χρονοδιάγραμμα. 
Συνέπεια & υπευθυνότητα στην ανάληψη και 
παρακολούθηση έργων.   
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: 
hr@primemedia.gr ή στο fax: 211 1054503.

Database Administrator(DBA)

Company Profile: ZuluTrade welcomes creative, 
motivated individuals to join our team at offices 
located in a prominent waterfront location at the 
port of Piraeus. Our collaborative workplace offers 
exciting and diverse opportunities to learn, grow 
professionally, and make a real contribution to the 
success of an industry leader in the fast-growing 
world of the Forex market.

Facts & figures: 
•Innovative platform, providing middleware 
financial services / social networking  
•70,000+ international clientèle  
•80+ employees  
•High-growing rates and prospects  
•Fresh .com philosophy  
 
Job Description 
 
Scope of work includes: 
•Perform daily administration and support of 
a large number of database servers running 
MySQL  
•Maintain database backup and perform recovery 
procedures when necessary  

Ο Όμιλος LALIZAS HELLAS SA, με έδρα στον Πειραιά 
και δραστηριότητα σε 106 χώρες, είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους Παγκοσμίως κατασκευαστές σωστικών 
και ναυτιλιακών ειδών και επιθυμεί να προσλάβει για 
τα Κεντρικά Γραφεία στον Πειραιά:

Marketing Manager’s Assistant 
(Κωδικός Θέσης: MMA - 0213) 

Καθήκοντα θέσης: 
•Η υλοποίηση & εφαρμογή του Product Marketing Plan του 
Ομίλου.  
•O εντοπισμός των ευκαιριών ανάπτυξης & η στενή 
παρακολούθηση του ανταγωνισμού.  
•Η επικοινωνία με τους προμηθευτές & η διαπραγμάτευση 
επωφελών συνεργασιών. 
•Η κάθετη παρακολούθηση της γραμμής προϊόντων ευθύνης 
του/της & η ανάλυση του P&L τηρώντας το σχετικό budget.  
•Ο σχεδιασμός, η δημιουργία & η υλοποίηση των ετήσιων 
προϊόντικών καταλόγων του Ομίλου.    
•Η διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής των προϊόντων 
ευθύνης του/της.  
•Η παρακολούθηση & ανάπτυξη των εταιρικών websites.  
•Η συμμετοχή & εκπροσώπηση της εταιρίας σε εκθέσεις και 
ναυτικά σαλόνια.  
 
Απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά: 
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής με Κατεύθυνση 
Μάρκετινγκ ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.    
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 έτη σε product management.  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση άλλων 
γλωσσών.  
•Άριστη γνώση MS Office και εφαρμογών Internet. Επιθυμητή η 
γνώση SAP.  
•Επιθυμητή γνώση ναυτιλιακών ειδών.  
•Οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών 
καθηκόντων, άριστη επικοινωνία, ευελιξία και μεταδοτικότητα.  
•Δυνατότητα ταξιδίων στο εξωτερικό. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες 
υποψηφίους.  

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα με 
πρόσφατη φωτογραφία, αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό της 
θέσης (MMA - 0213), στο email: career@lalizas.com.

The Greek Luxury Hotel Chain Domotel, is seeking to recruit:

Position: Hotel Revenue & eCommerce Manager

Job Description 
•Maximize yield for hotel revenue  
•Produce accurate forecast on weekly and monthly basis 
•Monitor and manage rates and inventory  
•Develop overall pricing strategy to include all market segments 
and distribution channels  
•Monitor and analysis of bookings pick up patterns & business 
trends  
•Ensure that all Electronic Distribution Systems are up to date 
at all times in order to maximize distribution and accommodation 
yield.  
•Set up, develop and monitor the on-line booking engines  
•Monitor competition in various e-channels  
•Sales promotion through hotel’s website & social media 
applications  

Position Requirements 
•A minimum of 2 years’ experience in revenue management, 
including electronic distribution. Hotel operation experience will 
be considered as an advantage  
•Excellent oral & written knowledge of Greek & English 
language. Knowledge of other languages will be considered as 
an additional advantage  
•Excellent knowledge of Microsoft Office applications (to include 
MSWord, MS Excel and MS PowerPoint) and Hotel’s software. 
Fidelio system knowledge will be considered as an additional 
advantage  
•Experience in revenue management reports  
•Experience in management of online booking engines  
•Strong analytical capabilities  
•Strong communication & presentation skills  
•Office Location: Thessaloniki  
 
Please, send your detailed CV with a recent photo, by e-mail at: 
hr@domotel.gr. 

Die Firma Perikles Swiss Jobs ist ein spezialisiertes Unternehmen 
im Bereich der Personalvermittlung von medizinischen und 
pflegerischen Fachpersonen aus Griechenland in die Schweiz. 
In der Schweiz  herrscht grosser Fachpersonalmangel in den 
Berufen des Gesundheitswesens. Wir organisieren für Sie alle 
notwendigen Schritte für einen erfolgreichen Wechsel in eine 
neue berufliche Herausforderung.  Wir sprechen Deutsch, 
Griechisch und Englisch. Für verschiedene Kliniken  in der 
Schweiz suchen wir
Assistenzärztinnen und - 
ärzte für verschiedene Fachrichtungen
Sie bringen eine abgeschlossenes Medizinstudium und erste 
Praxiserfahrungen mit und streben eine Facharztausbildung 
an. Sie haben Interesse in einem Team Verantwortung 
zu übernehmen und sich in einer neuen Umgebung eine  
berufliche Laufbahn aufzubauen. Sie verfügen ausserdem 
über gute Deutschkenntnisse  (mind. B2-Niveau).Haben 
wir Ihr Interesse geweckt? Bitte senden Sie uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen mit CV in deutscher oder englischer 
Sprache  und mit beglaubigten deutschen  Übersetzungen Ihrer 
Fachausweise, Ausbildungsnachweise und Arbeitszeugnisse an: 
info@perikles.ch.

Εταιρία στο χώρο της εμπορίας ναυτιλιακών χαρτών και 
εκδόσεων ζητά να προσλάβει το παρακάτω στελέχος:

Sales Executive (κωδ. 1304)
Τα κύρια καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν τον 
προγραμματισμό επισκέψεων σε σημερινό και νέο πελατολόγιο, 
τον εντοπισμό αναγκών, την ετοιμασία και παρουσίαση 
προτάσεων συνεργασίας, την παρακολούθηση ότι η συνεργασία 
με τους πελάτες ακολουθεί τα συμφωνηθέντα, η παρουσίαση 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών και η διευθέτηση θεμάτων που 
προκύπτουν.

Το κατάλληλο υποψήφιο στέλεχος θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία 
σε πωλήσεις στη ναυτιλία, άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης 
Η/Υ.  Εργασιακή εμπειρία ως ναυτικός γεφύρας θα θεωρηθεί 
σημαντικό προσόν.

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σας σημείωμα στο: 
cv@contax.gr σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

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

To support Nielsen Analytic Consulting growth in SEE 
region we are looking for 
 
Client Consultant 
based in Athens, Greece
Key highlights of the role:  
•Advise, consult and assist clients in optimizing their marketing 
mix strategies  
•Prepare proposals and design projects that address the 
individual needs of our clients  
•Sell projects after exploration of clients’ marketing mix 
business issues  
•Cooperate effectively with international Analytic Consulting 
team on the projects delivery  
•Analyze project results from the perspective of client business 
and deliver presentations which provide high-quality insights 
into clients’ strategies  
 
To succeed in this role, you will need: 
•2-3 years of experience in marketing or market research  
•Interest in marketing, market research, sales and client 
consultancy  
•Very good communication and presentation skills  
•Strong English, both verbal and written  
•Strong client focus  
•Strong analytical skills and interest in data interpretation 
(knowledge of econometrics will be an advantage)  
•Can-do attitude and focus on problem solving  
•Be comfortable in working with virtual cross-country teams  
•To constantly develop your knowledge and skills 

We offer: 
•Work in international inspiring team  
•Possibility to develop on a client consultancy field and to 
use interesting data analysis methods in practical business 
situations  
•Interesting and dynamic work on diverse projects  
•Further development perspectives in this fast developing area 
of market research  

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

Το Ξενοδοχείο Kandia Castle 5* στη περιοχή του Ναυπλίου 
ζητάει:

Διευθυντή Ξενοδοχείου
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων. Τυχόν 
μεταπτυχιακός τίτλος σε παρεμφερές αντικείμενο, θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν. 
•Εμπειρία 5 ετών 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, Γερμανικών. Τυχόν γνώση Ρώσικων 
ή άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμθεί. 
•Εμφανίσιμη/ος 
•Επικοινωνιακός/η, με ευχάριστη προσωπικότητα 
•Όρεξη για επαγγελματική εξέλιξη 
 
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων 
•Ευχάριστο, νεανικό, φιλόξενο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@kandiascastle.gr.

Ζητούνται Στελέχη Ομαδάρχες - Κοινοτάρχες 
για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις “ΚΟΡΕΛΚΟ” 

στον Κάλαμο Αττικής.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:  
•Είναι φοιτητές Γυμναστικής Ακαδημίας ή Παιδαγωγικών ΙΕΚ, 
ΤΕΙ  ή ΑΕΙ  
•Έχουν όρεξη και θέλουν να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία 
συντονίζοντας ομάδες παιδιών από 5 έως και 14 ετών, σε έναν 
μαγευτικό κατασκηνωτικό χώρο.  
•Έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης.  
•Τους αρέσει η δράση.   
 Εμείς, προσφέρουμε αμοιβή, ασφάλιση και επιπλέον 
καλύπτουμε  τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μεταφοράς.

Στείλτε τώρα το βιογραφικό σας με τον Κωδικό: KAT13, στο 
email: ekp.omilos@gmail.com ή στο φαξ 210 33 03 336.

Θέση: Μηχανικός/ Σχεδιαστής (κωδ. ΜΣPiC/03.13), 
Τμήμα: Εξαγωγών/ PiC (PAPPAS Innovation Center)

Η εταιρία: Η PAPPAS elevators & escalators είναι η κορυφαία 
Ελληνική Πολυεθνική εταιρεία ανελκυστήρων με καινοτόμες και 
καθετοποιημένες υπηρεσίες (μελέτη, σχεδιασμό, εγκατάσταση, 
τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, επισκευή, πιστοποίηση), καθώς 
και όλα τα προϊόντα κάθετης και οριζόντιας μεταφοράς εντός κτιρίων 
(ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες/ διαδρόμους, αναβατόρια 
φορτίων, αυτοκινήτων, ΑΜΕΑ κτλ). Η εταιρεία μας απασχολεί 
100 υπαλλήλους και στεγάζεται σε ιδιόκτητες και υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις στην Αθήνα. Απολαμβάνοντας μία διαρκή εμπορική 
και επιχειρηματική ανέλιξη τα τελευταία χρόνια, στο πελατολόγιό 
μας ανήκουν μερικά από τα κορυφαία brands, ενώ τεχνικά 
υποστηρίζουμε πάνω από 4.000 ανελκυστήρες. Στην PAPPAS 
elevators & escalators επενδύουμε στην καινοτομία, είμαστε 
πάντα σε εγρήγορση, έχουμε πνεύμα νικητή, εξυπηρετούμε με 
ποιότητα, προσέχουμε τη λεπτομέρεια, έχουμε την τεχνογνωσία, 
σεβόμαστε τόσο τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον, αλλά πάνω 
από όλα ανεβαίνουμε με ασφάλεια!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο 
www.pappaslift.gr.

Εταιρία παροχής υπηρεσιών, που εδρεύει στη Ν.Ιωνία, θυγατρική 
του ομίλου ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ζητά Υπαλλήλους 
Γραφείου για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Aπόφοιτοι Λυκείου  
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία  
•Συνέπεια και επαγγελματισμός.  
 
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός  
•Ασφάλιση ΙΚΑ  
•Πριμ παραγωγικότητας,  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης.  

Θα προτιμηθούν άτομα από γύρω περιοχές. 
 
Βιογραφικό σημείωμα στο fax: 211.211.5320 
ή στο e-mail: ergasia@teleresponse.gr.
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•Run required database housekeeping tasks 
scheduled out of normal business hours during 
maintenance windows  
•Perform installation, upgrades, and patching of 
database software  
•Collaborate with software development teams 
to efficiently design queries and expand DB 
schemas for existing and new applications  
•Enhance and develop new tools for DB 
monitoring and reporting. Monitor the 
performance of database servers  
•Optimize and review SQL queries  
•Complete required reports and special project 
assignments  
•3 years of experience in supporting production 
database systems  
•Extensive knowledge of SQL and MySQL 
relational databases  
•Knowledge of UNIX, Linux and Windows server 
operating systems  
•Strong skills in SQL and SQL optimization  
•Being flexible and always willing to learn  
 
Requirements: 
 
Preferable Skills: Highly dependable, 
responsible, with attention to detail 

We offer: 
•Competitive salary directly dependent on 
candidate's qualifications, performance & 
commitment (starting 1500€ net upwards)  
•Company Insurance  
•Remarkable working space at central location 
of Piraeus including facilities (restaurant, game 
room, parking space, etc)  
•Flexible working hours  
•Friendly environment comprising young, 
enthusiastic, multi-national staff  
 
Contact: Any candidates meeting the above 
requirements, are welcome to send their CV in 
.doc or .pdf format at jobs@zulutrade.com. The 
subject of the email must be “DBA0213”.

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

.Net Developer
(Ref. NDS)

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

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ WEB
Το Skywalker.gr ζητά Τελειόφοιτους ΤΕΙ ή ΙΕΚ 
Τμήματος Γραφιστικής, για Πρακτική Άσκηση 
στο δημιουργικό τμήμα της εταιρίας.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Γνώσεις InDesign, Photoshop, Illustrator  
•Άριστη γνώση χειρισμού Ms Office  
•Επικοινωνιακός  

•Δημιουργικός  
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Κάτοχος ECDL ή αντίστοιχου Πτυχίου  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
 
Προσφέρονται: 
•Φιλικό, άνετο και σύγχρονο εργασιακό 
περιβάλλον  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Προοπτικές συνεργασίας μετά το τέλος της 
πρακτικής άσκησης  
 
Βιογραφικά στο e-mail: cvmb@skywalker.gr 
μόνο όσοι έχουν τη δυνατότητα πρακτικής 
άσκησης.

CALL CENTER
Η εταιρία «Τηλεμάρκετινγκ Α.Ε.» λόγω αυξημένων 
αναγκών της για το τμήμα των τηλεφωνικών 
πωλήσεων θα προσλάβει άμεσα 5 άτομα ηλικίας 
25-42 ετών με ικανότητα επικοινωνίας. Παρέχουμε 
μισθό, ασφάλεια, υψηλές αποδοχές, συνεχής 
εκπαίδευση στα σύγχρονα γραφεία μας. Τηλ: 210 
2716032, κα Μώρου.

Από την τηλεοπτική εταιρία «Τηλεμάρκετινγκ 
Α.Ε.» ζητούνται 7 άτομα για στελέχωση του νέου 
τμήματος τηλεφωνικής επικοινωνίας πελατών μας. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν προϋπηρεσία 
στον τομέα πωλήσεων – εξυπηρέτηση πελατών. 
Παρέχουμε μισθό, ασφάλεια, υψηλές αποδοχές, 
συνεχή εκπαίδευση στο άνετο και σύγχρονο 
περιβάλλον των γραφείων μας. Τηλ: 210 2716881, 
κα Μώρου.

Εταιρία στο χώρο της εμπορίας ναυτιλιακών 
χαρτών και εκδόσεων ζητά να προσλάβει το 
παρακάτω στελέχος:

Υπάλληλος - Επικεφαλής Εξυπηρέτησης 
Πελατών (κωδ. 1303)

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν της 
εξυπηρέτηση των πελατών που ζητούν προσφορές, 
την έκδοση προσφορών και παραγγελιών, 
την ενημέρωση των πελατών για θέματα που 
αφορούν στη διεκπεραίωση των ζητήσεων 
τους, την παρακολούθηση των εργασιών μικρού 
αριθμού προσωπικού που ασχολείται με το ίδιο 
αντικείμενο, την επαφή με πελάτες και προσωπικό 
του τμήματος αποθήκευσης-διακίνησης και την 
εξασφάλιση ότι οι πελάτες εξυπηρετούνται μέσα 
στα καθορισμένα από την εταιρία πλαίσια.

Το κατάλληλο υποψήφιο στέλεχος θα πρέπει να 
έχει προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε 
εξυπηρέτηση πελατών, πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
και χρήσης Η/Υ. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
σε εταιρίες που προμηθεύουν ναυτιλαικές εταιρίας 
θα θεωρηεθεί σημαντικό προσόν.

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σας σημείωμα 
στο: cv@contax.gr σημειώνοντας τον κωδικό της 
θέσης.

Εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης  Πελατών 
Κωδικός: CC003 

για μερική απασχόληση 
Περιοχή: Αθήνα

•Σου αρέσει να επικοινωνείς με ανθρώπους;  
•Σε ενθουσιάζει η πρόκληση ικανοποίησης του 
πελάτη και η δυνατότητα εργασίας σε ομάδα;  
•Θεωρείς τον εαυτό σου ευέλικτο/η και 
προσαρμοστικό/ή σε ένα δυναμικό περιβάλλον;  
•Είσαι διατεθειμένος να εργαστείς σε βάρδιες;  
•Έχεις προϋπηρεσία στο χώρο εξυπηρέτησης 
πελατών;  
•Είσαι απόφοιτος/η Λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ;  
•Γνωρίζεις καλά Αγγλικά και χειρισμό H/Y;  
 
Τι περιμένουμε από εσένα: 
•Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στα αιτήματα των 
πελατών μέσω τηλεφώνου.  
•Διαχείριση προβλημάτων πελατών και παροχή 

εναλλακτικών λύσεων.  
 
Τι προσφέρουμε: 
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών   
•Δυνατότητες ανάπτυξης σε μια δυναμική 
εταιρεία 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα 
βιογραφικά τους, δηλώνοντας τον κωδικό θέσης 
εργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση : WIND ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε., Λ.Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα. 
E-mail: jo@wind.com.gr Fax: 210 6106504. 
Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς 
μόνο οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης.

Νέες - φοιτήτριες με γνώση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή για τηλεφωνικό κέντρο 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
 
Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο 
 
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Απολυτήριο λυκείου(πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα 
εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν 
για προοπτικές εξέλιξης)  
•Εμπειρία στις πωλήσεις (επιθυμητή)  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  
 
Παρέχονται:  
 
Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας  
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Διαρκής και επαναλλαμβανόμενη εκπαίδευση  
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας 
FO1 στο fax: 211 101 8808 ή στο e-mail: 
hr@aerotel.gr ή στη διεύθυνση: HR Department, 
Aerotel, Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 564, (κοντά στο 
σταθμό μετρό Αγ. Δημήτριος).

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Ο Όμιλος LALIZAS HELLAS SA, με έδρα 
στον Πειραιά και δραστηριότητα σε 106 χώρες, 
είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως 
κατασκευαστές σωστικών και ναυτιλιακών ειδών 
και επιθυμεί να προσλάβει για το κατάστημα του 
Πειραιά: 

Πωλητή Λιανικής (Ref. Code: SALESP-0213)

Καθήκοντα: 
•Η εξυπηρέτηση των πελατών σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και την πολιτική της εταιρίας.  
•Η επίτευξη των στόχων πωλήσεων του 
καταστήματος και η συνεχής ανάπτυξη του.  
•Η διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών.  
 
Απαραίτητα Προσόντα και Χαρακτηριστικά: 
•Απαραίτητα γνώσεις σε: Εξοπλισμό σκαφών ή/
και στην ιστιοπλοΐα, στις καταδύσεις, στο ψάρεμα 
επιφανείας και υποβρύχιο.  
•Αξιοπιστία, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.  
•Επιθυμητή η προηγούμενη προϋπηρεσία στον 
χώρο των λιανικών πωλήσεων.  
•Οργανωτικές ικανότητες και πολύ καλή γραπτή 
& προφορική επικοινωνία.  
•Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων.  
•Επιθυμητό πτυχίο Τεχνικής Κατεύθυνσης ή 
έμφυτη Τεχνική Αντίληψη.  
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.  
•Καλή γνώση MS Office και εφαρμογών Internet  
•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.

Sani S.A. is currently seeking to recruit for 
season 2013 professional for the position of 
Shop Assistant. 
 
Candidate Profile 
•At least 3 years of experience at the same 
position in clothes industry  
•Excellent command of Russian and English 
language  
•Pleasant and friendly personality  
•Excellent communication and organizational 
skills   
 
Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address or 
e-mail. 
 
Maria Karafoulidou, Human Resources and 
Development Department, Kassandra, Chalkidiki, 
630 77. 
Τel.: 23740 99 440, fax: 23740 99 441, e-mail: 
mkarafoulidou@saniresort.gr.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της 
αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής;

Η εταιρία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα 
άρτια οργανωμένο δίκτυο 20 αρτοζαχαροπλαστείων 
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να 
προσλάβει για το κατάστημά της στο Κολωνάκι 
για πλήρη απασχόληση: Πωλήτριες, Barista, 
Ψήστη, Αρτοποιό.

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

Παρακαλούμε πολύ όπως οι 
ενδιαφερόμενοι επικοινωνήσουν στα 
τηλέφωνα 210 6694100 και 210 6694184 
από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-18.00, ή όπως 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο 
hr@apollonion-bakery.gr  ή στο φαξ 210 6694150. 
Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη 
εχεμύθεια.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Από Βιομηχανία Τροφίμων με διεθνείς διακρίσεις 
και έδρα τον Πειραιά, ζητείται Προϊστάμενος 
Εξαγωγών / Export manager.

Ο κατάλληλος υποψήφιος καλείται να συμβάλει 
στην ταχύτατη ανάπτυξη των εξαγωγών της 
εταιρείας, αναλαμβάνοντας την προώθηση της.

Αρμοδιότητες: 
•Καθημερινή επικοινωνία με πελάτες και 
υποψηφίους πελάτες εξωτερικού  
•Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό  
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό  
•Προετοιμασία, παρουσίαση, προώθηση και 
διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών  
•Έρευνα αγοράς & αξιολόγηση πληροφοριών  
•Διαχείριση εγγράφων εξαγωγικών πωλήσεων  
•Συντονισμός τμημάτων εταιρείας με σκοπό την 
κάλυψη των αναγκών των πωλήσεων εξωτερικού  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αγορές 
του εξωτερικού  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, δεύτερη 
ξένη γλώσσα επιθυμητή  
•Άριστη επικοινωνία, εντός και εκτός της εταιρείας  
•Ηλικία μέχρι 35 ετών. 
•Όρεξη για δουλειά σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές 

περιβάλλον  
•Γνώση Η/Υ, MS office,Internet, εμπορικών 
πακέτων  
•Εξοικείωση με διεθνείς εμπορικούς όρους 
πώλησης & πληρωμών  
•Άριστες διοικητικές, οργανωτικές & αναλυτικές 
ικανότητες  
•Πτυχίο: ΑΕΙ/ΤΕΙ, Μεταπτυχιακό θα εκτιμηθεί 
επιπλέον.  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ιδανικές συνθήκες εργασίας, σε ένα φιλικό 
περιβάλλον  
•Μισθός: συζητήσιμος  
•Κάλυψη εξόδων ταξιδιών   
 
Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: 
ypeuthinos2@skywalker.gr.

Όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται στον χώρο 
των συνθετικών κουφωμάτων–θερμομόνωσης-
φωτοβολταικών συστημάτων, αναζητά 
Ανεξάρτητους Συνεργάτες για την περιοχή του 
Νομού Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας.

Απαραίτητα προσόντα 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε υπεύθυνη 
θέση πωλήσεων των ανωτέρω ειδών (με σειρά 
προτεραιότητας στο χώρο της θερμομόνωσης, των 
φωτοβολταικών συστημάτων και των συνθετικών 
κουφωμάτων)  
•Δυναμική προσωπικότητα  
•Δεξιότητες επικοινωνίας, ευχέρεια στο λόγο  
•Πολύ καλές γνώσεις διαπραγματευτικής 
ικανότητας  
•Εργατικότητα και διάθεση για επιτυχία σε έναν 
εξαιρετικά ανταγωνιστικό χώρο  
•Δυνατότητα ταξιδιών κυρίως εντός της Βορείου 
Ελλάδας  
•Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (word, excel, 
internet)  
 
Επιπρόσθετα προσόντα 
•Καλή γνώση Αγγλικής  
•Επιθυμητό πτυχίο (όχι απαραίτητο) ΤΕΙ – ΑΕΙ 
τμημάτων μηχανολογίας  
 
Οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν 
•Πωλήσεις στον τομέα της ενεργειακής 
αναβάθμισης κτηρίων  
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου  
•Επικοινωνία με υπάρχον πελατολόγιο για 
εξεύρεση νέων αναγκών 
•Σύνταξη προσφοράς, μελέτη και 
διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο της συμφωνίας  
•Μελέτη της αγοράς και του ανταγωνισμού  
•Ο υποψήφιος θα αναφέρεται στους ιδιοκτήτες του 
ομίλου και στο τμήμα πωλήσεων  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο προμηθειών επί των 
πωλήσεων  
•Εταιρικό κινητό  
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Δυνατότητα εξέλιξης   
 
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: 
stelexos2@skywalker.gr. Βιογραφικά που δεν 
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα 
ληφθούν υπ’ όψιν.

Sales Representatives

Το WeLoveDeals, ελληνική ιστοσελίδα προβολής 
προσφορών με έδρα την Βάρη Αττικής, επιθυμεί 
να συνεργαστεί με νέες/νέους για στελέχωση του 
τμήματος πωλήσεων.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες, με 
προσανατολισμό στην ικανοποίηση των πελατών 
και στην επίτευξη των αποτελεσμάτων.  
•Ευχάριστη και εξωστρεφής προσωπικότητα με 
στόχους και όραμα για επιτυχία σε ένα συνεχώς 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον  
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
διαπραγμάτευσης 

Πρόσθετα προσόντα: 
•Καλή γνώση και χρήση του διαδικτύου  
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)  
•Επαγγελματική εμφάνιση  
 
Προσφέρονται: 
•Ελκυστικές αποδοχές και άριστες συνθήκες 
εργασίας και ομαδικότητας  
•Ευκαιρίες προσωπικής εξέλιξης  
•Υψηλού επιπέδου Εκπαίδευση   
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
cv@welovedeals.gr.

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:

Sales Engineer (Ref. Code: SE- 0313)

Καθήκοντα Θέσης: 
•Handling and developing the service stations of 
the company globally.  
•Performing customer needs assessments and 
solution finding sessions.  
•Vertical monitoring of his/her Account and PL 
Analysis according to the budget.  
•Preparing and executing customers’ orders.  
•Close monitoring of competition and market 
research.  
•Attend and represent the Group in marine 
exhibitions.  
 
Skills and Experience: 
•University Degree as a Mechanical Engineer.  
•Technical understanding and ideally very good 
knowledge of marine equipment.  
•2 years of relevant experience in a Sales 
Department.  
•Excellent knowledge of English language. 
Knowledge of other foreign languages will be 
appreciated.  
•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 SE- 0313.

Εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής ζητά 
Στέλεχος για το τμήμα Πωλήσεων. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ – ΑΕΙ  
•Γνώση Η/Υ  
•Γνώσεις Αγγλικών  
•Δίπλωμα Οδηγήσης  
•Προϋπηρεσία 
 
Αποστολή Βιογραφικών στο fax: 210 4901886 ή 
στο e-mail: polites2@skywalker.gr.

Adecco HR is the global leader in HR services, 
certified in Greece with ISO 9001:2008 in the 
fields of search and selection services. Adecco 
is currently seeking, on behalf of its client, a 
multinational services company, for a dynamic 
professional to cover the following position for:

Sales Consultant (B2B) 
(ref. code: S-722/31733)

Job Description 
•Creates, develops and manages effective 
business relationships with customers within the 
assigned territory to achieve sales goals and 
develop long term partnerships with them  
•Expands clientele according to company’s 
objectives  
•Establishes and executes approved strategic 
plan for his/her area  
•Prepares proposals of collaboration  

Candidate Profile 
•University degree  
•One (1) – two (2) years of working experience 
in B2B market with sales focus (ideally in the 
services sector)  
•Excellent command of the  Greek and English 
language  
•PC literate  
•Strong organizational and communication skills  
•Sales oriented personality  
•Results driven person with team spirit  
 
The Company Offers 
•Competitive remuneration package  
•Company car  
•Mobile phone  
•Private medical insurance  
•Excellent working conditions in a prestigious and 
multinational environment  
•Opportunities for further development 

Please send your curriculum vitae, quoting 
reference code, by e-mail to the following address: 
info@adecco.com, through fax at: 210 6919358, 
or by mail to: Adecco HR, 56, Kifissias Av., 15125, 
Maroussi. After the screening of the CVs, we will 
contact the candidates who meet the profile’s 
requirements to arrange an interview. For more job 
openings please visit our website www.adecco.gr 
and register your CV in our database to be eligible 
for current or future job openings. All applications 
are considered as strictly confidential.

Travelive, a Luxury Travel Company with offices 
in the USA and Athens, Greece is searching for 2 
qualified candidates for employment in its Athens 
(Voula) offices.

Sales Travel Consultant

Applicant must have a minimum of 3 years experience 
selling luxury travel with knowledge of destinations 
in Greece, Egypt, Italy or Turkey. Bachelor`s degree 
& fluency in English is required. Work experience 
in the United States is preferred. Send CVs to 211-
2686577 or petros@travelive.com.

Βιομηχανία Δομικών Χημικών & Κονιαμάτων 
ζητά: 
 

Πωλητή 
για την Νότια Ελλάδα με έδρα την Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Aπαραίτητη προϋπηρεσία σε πωλήσεις δικτύου 
•Δυναμική προσωπικότητα, ικανότητα 
επικοινωνίας 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Δυνατότητα διανυκτερεύσεων 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & αυτοκίνητο 
•Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης 
 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  
careers@isomat.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο:  
2310 576000.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, που δραστηριοποιείται 
στον παραφαρμακευτικό χώρο, ενδιαφέρεται να 
προσλάβει άμεσα το ακόλουθο στέλεχος με σκοπό 
την επάνδρωση του τμήματός της στην Αθήνα Key 
Account Manager (REF: KEY).

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου AEI ή ΤΕΙ (μεταπτυχιακές 
σπουδές θα εκτιμηθούν)  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Προϋπηρεσία 4 ετών σε αντίστοιχη θέση (super 
markets)  
•Δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια στην 
επικοινωνία  

•Ικανότητα διαπραγμάτευσης  
•Ικανότητες οργάνωσης  
•Συνέπεια και επαγγελματισμό 
  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Είναι απαραίτητη η όρεξη για δουλειά σε μία 
ραγδαίως αναπτυσσόμενη εταιρεία  
•Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
και παροχών (bonus, αυτοκίνητο, κινητό 
τηλέφωνο, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό), όπως επίσης και 
ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας με σοβαρές 
προοπτικές εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (και στα Αγγλικά), 
αναφέροντας τον κωδικό θέσης, στην ακόλουθη 
ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: 
keymng2013@yahoo.gr έως και 15/03/2012. 
(Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).

ΙΑΤΡΟΙ
Ιδιωτικό πολυιατρείο ζητά Ιατρούς για απασχόληση 
στην Δωδεκάνησο και υπόλοιπη Ελλάδα για την 
περίοδο Απρίλιο - Νοέμβριο 2013 και σε κάποιοες 
περιπτώσεις προοπτική μόνιμης αποσχόλησης. 

•Παθολόγος 
•Γενικός Ιατρός 
•Ορθοπεδικός 
•Γυναικολόγος 
•Άνευ ειδηκότητας 
•Ακτινολόγος  
 
Απαραίτητα καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο email: 
doctors1@skywalker.gr, τηλ. επικοινωνίας: 
22420-68833 και 22410-73404, 
Δευ-Παρ: 09:00-17:00.

Ζητούνται άμεσα για μόνιμη εργασία στην 
Γερμανία Ειδικευμένοι Ιατροί με τις εξής 
ειδικότητες:

•Γενικής Ιατρικής 
•Παιδιατρικής 
•Οφθαλμολογίας 
  
Για να αναλάβουν ολοκληρωμένα ιατρεία με 
πελατολόγιο και ετήσιο τζίρο άνω των €200000,00. 
 
Δεν είναι απαραίτητη η γνώση Γερμανικών.  
 
Παρέχεται πλήρη υποστήριξη στην εκμάθηση της 
γλώσσας και κατά την προσαρμογή για τους ίδιους 
και τις οικογένειές τους.  
 
Αποστολή βιογραφικών στη Γερμανική γλώσσα σε 
μορφή Europass στο e-mail: info@md-hellas.gr.

Η εταιρία 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.

Η εταιρία  GlobalMediRec αναζητά Ιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων για την Αγγλία. 
 
Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec 
συμπεριλαμβάνονται: Προετοιμασία του 
βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την 
τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή 
του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού 
τραπέζης στην Αγγλία κτλ. 
 
Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 
Βιογραφικά στο e-mail:  
katerina.kontalipou@globalmedirec.com.
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συνέχεια στη σελ. 12

Η εταιρία  Jessica Kluge  αναζητά Ιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων για τη Γερμανία . 
 
•Απαραίτητη η Γνώση της Γερμανικής γλώσσας  
•Να έχει πάρει ειδικότητα   
 
Βιογραφικά στο e-mail: 
mariapolioudi@kluge-recruitment.com.

Ζητούνται για την Αθήνα Ειδικευμένοι 
Γιατροί ΩΡΛ για συνεργασία με 
καταξιωμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης. Βιογραφικά 
στο email: medicin@skywalker.gr. 

Ζητούνται για την Αθήνα Ειδικοί Νευροφυσιολόγοι 
με γνώσεις διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης 
και εγνωσμένη εμπειρία διοίκησης. Βιογραφικά στο 
email: medicin@skywalker.gr. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητούνται Νοσηλευτές/ Νοσηλεύτριες για τη 
Γερμανία. 
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας  
•Ελκυστική αμοιβή  
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα 
σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία  
•Πλήρη απασχόληση  
•Εργασία κατά βάρδιες σε ομαδική απασχόληση  
•Δωρεάν προγράμματα ένταξης, τα οποία 
συμπεριλαμβάνουν εντατική εκμάθησης της 
γερμανικής γλώσσας - σε συνεργασία με το 
υπουργείο μετανάστευσης  
•Ανταμοιβή κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
ένταξης  
•Στην αρχική περίοδο, παρέχεται κατάλυμα 
στα διαμερίσματα μας στο Βερολίνο, του 
προγράμματος Work&Travel  
•Μόνιμη παρουσία σε δυσκολίες, απορίες και 
ερωτήσεις μέσω της διοίκησης μας  
•Επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματικές 
προοπτικές 
 
Τομέας αρμοδιοτήτων: 
•Εντατική παρακολούθηση  
•Εξωτερική περίθαλψη   
•Νοσηλευτική φροντίδα με τεχνητή αναπνοή με 
μηχάνημα για κάθε κατηγορία ηλικιών 
 
Βιογραφικα στο e-mail: 
Christina.Linou@gip-intensivpflege.de.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Training Consultant 

Σύμβουλος Εκπαίδευσης 
2 θέσεις εργασίας για τα γραφεία Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο εργασίας: Αφορά πωλήσεις 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών πληροφορικής και 
επιχειρησιακών δεξιοτήτων σε επιχειρήσεις.

Δεξιότητες 
•Ευχέρεια επικοινωνίας 
•Άριστη γνώση χειρισμού υπολογιστών  
•Γνώση Social Media Marketing  
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση εργασίας  
 
Προσφέρουμε 
•Μισθό + bonus  
•Διαρκή εκπαίδευση   
•Υψηλού επιπέδου εργασιακό περιβάλλον 

Επισκεφθείτε το www.infolab.gr προκειμένου να 
ενημερωθείτε για την δραστηριότητα της εταιρίας 
μας. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικά 
αναφέροντας τους κωδικούς θέσης consΑΤΗ και 
consTHE στη διεύθυνση: jobs@infolab.gr.

ΝΟΜΙΚΗ
Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos 

Suites ζητά να προσλάβει για την σεζόν Ιούνιος - 
Αύγουστος 2013 Νομικό Σύμβουλο. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ  
•Προϋπηρεσία  
•Άριστη γνώση Εμπορικού και Φορολογικού 
Δικαίου  
•Άριστη γνώση Αστικού και Εργατικού Δικαίου  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Απαραίτητη φωτογραφία. Συστάσεις 
απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
eliasuites@hotmail.com.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η Lever ΑΕ (www.lever.gr), εταιρεία παροχής 
ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
ζητά για λογαριασμό εταιρίας  μελετών τεχνικών 
έργων στην Θεσσαλονίκη: Τοπογράφο – 
Μηχανικό 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Πτυχίο Τυπογράφου - Μηχανικού  
•Εμπειρία στην πολεοδομική νομοθεσία, στην 
έρευνα ακινήτων (ΓΠΣ, Διατάγματα τυμοτομίας, 
πράξης εφαρμογής κλπ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Κάτοχος διπλώματος ΙΧ   
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lever.gr, 
υπόψη  κ. Φωτεινής Τζιβαλίδου.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Το ξενοδοχείο Belvedere ζητά Βοηθό 
Συντηρητή για εποχιακή εργασία. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Ηλεκτρολόγων ή/και 
Ηλεκτρονικών  
•Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη ή 
παρόμοια θέση  
•Διάθεση για εκπαίδευση σε εκτεταμένο πεδίο 
συστημάτων & τεχνολογιών  
•Διάθεση για ενασχόληση σε ευρύ πεδίο 
καθηκόντων βοηθού συντηρητή (ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά: υδραυλικά, ελαιοχρωματισμοί, 
καθαρισμοί, συντηρήσεις κτηρίων και 
εγκαταστάσεων κλπ)  
•Βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Συνεργατική νοοτροπία  

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό 
με φωτογραφία στο e-mail: contact@
belvederehotel.com με την ένδειξη “Re: RM2013” 
στο πεδίο «Θέμα» (“Subject”), ή στην παρακάτω 
διεύθυνση: Ξενοδοχείο Belvedere, Ρόχαρη - 
Μύκονος 84600, αναγράφοντας στον φάκελο την 
ένδειξη “Re: RM2013”, ή στο fax:  + 30 22890 
25126. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22890 25122.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
J&P-AVAX SA 

Group Of Companies

J&P Avax Group of companies is one of the largest 
Groups in Greece. The group’s activities in all 
aspects of construction projects, civil engineering, 
building, hydraulic, marine and road works, 
electromechanical, energy and industrial, pipeline 
networks and natural gas, the import of technical 
know-how from abroad, the exports to other countries, 
helped it to achieve international recognition and to 
become a serious and accountable partner in co-
operations with international institutions and the 
largest construction companies internationally.

ATHENA S.A. (United Arab Emirates) 
Graduate Civil Engineer (2 positions)

Job Description 
•Coordinates with the Project Manager for all 
issues regarding the project’s design.  
•Coordinates with the Project Manager for the 
planning and scheduling of new construction 
activities on site.  
•Coordinates communication and interfaces with 
the Employer/ Engineer/ Design Team.  
•Provides technical advice on various issues.  
•Is aware of and acts in compliance with Quality, 
Health and Safety and Environmental Policy of the 
company. 
 
Requirements 
•University Degree in Civil Engineering  
•MSc in Construction Management, Geotechnical 
Engineering or Structural Engineering  
•Good communication skills  
•PC Literacy  
•Good knowledge of English  
•Knowledge of Primavera Project Planner will be 
an advantage 
 
SALARY: € 2,000/ month + Insurance + 
Accommodation + Transportation 
 
Please send your CV until 31/03/2013 at J&P-
AVAX SA, e-mail: humres@jp-avax.gr. We assure 
confidentiality. Please refer code: UAE 1.

J&P-AVAX SA 
Group Of Companies

J&P Avax Group of companies is one of the largest 
Groups in Greece. The group’s activities in all 
aspects of construction projects, civil engineering, 
building, hydraulic, marine and road works, 
electromechanical, energy and industrial, pipeline 
networks and natural gas, the import of technical 
know-how from abroad, the exports to other countries, 
helped it to achieve international recognition and to 
become a serious and accountable partner in co-
operations with international institutions and the 
largest construction companies internationally.

ATHENA S.A. (United Arab Emirates) 
QA/QC Engineer (2 positions)

Job Description 
•Updates the Master File of Controlled 
Documents.  
•Updates the Master File of Drawings.  
•Supervises QA/QC inspection activities for all 
materials.  
•Prepares and reviews Quality and project’s 
specific documents  
•Is aware of and acts in compliance with Quality, 
Health and Safety and Environmental Policy of the 
company. 

Requirements  
•University or College Degree, preferably in 
Engineering  
•Good communication skills  
•PC Literacy (MS Office)  
•Good knowledge of English   
 
SALARY: € 1,500/ month + Insurance + 
Accommodation + Transportation 
 
Please send your CV until 31/03/2013 at J&P-
AVAX SA, e-mail: humres@jp-avax.gr. We assure 
confidentiality. Please refer code: UAE 4.

J&P-AVAX SA 
Group Of Companies

J&P Avax Group of companies is one of the largest 
Groups in Greece. The group’s activities in all 
aspects of construction projects, civil engineering, 
building, hydraulic, marine and road works, 
electromechanical, energy and industrial, pipeline 
networks and natural gas, the import of technical 
know-how from abroad, the exports to other countries, 
helped it to achieve international recognition and to 

become a serious and accountable partner in co-
operations with international institutions and the 
largest construction companies internationally

ATHENA S.A. (United Arab Emirates) 
Health & Safety Engineer (2 positions)

Job Description  
•Prepares reviews and updates, the Project 
Health Safety & Environment documents in 
coordination with the Project Manager and the 
Health & Safety Manager.  
•Manages work of Project Safety Representatives 
/ Committees.  
•Sets up and operates HSE information system. 
Circulates HSE information.  
•Oversees preparation of all HSE documentation 
for the project e.g. Safety Plans, Risk 
assessments.  
•Liaises with regulatory bodies.  
•Develops and operates accident / incident 
reporting system.  
•Conducts accident investigations, notes 
failures to comply with standard procedures and 
legislation and recommends measures to prevent 
recurrences, including changes to site procedures.  
•Implements Hazard identification & risk 
assessment  
•Recommends safety targets for the project in 
association with the Health & Safety Manager.  
•Ensure that an adequate and safe means 
of access and egress is maintained in each 
workplace.  
•Ensure high standards of housekeeping are 
maintained.  
•Carry out an investigation of any incident or 
accident and report details to their relevant Project 
Manager.  
•Promotes and contributes to the development 
of controls for cases of emergency for the project 
and ensures practice drills are carried.  
•Cooperates and work in conjunction with Client 
HSE representatives and requirements of project 
standards. 
•Is aware of and acts in compliance with Quality, 
Health and Safety and Environmental Policy of the 
company 
 
Requirements  
•University or College Degree, preferably in 
Engineering  
•Good communication skills  
•PC Literacy (MS Office)  
•Good knowledge of English  
•HSE Certificates will be an advantage   
 
SALARY: € 1,500/ month + Insurance + 
Accommodation + Transportation 
 
Please send your CV until 31/03/2013 at J&P-
AVAX SA, e-mail: humres@jp-avax.gr. We assure 
confidentiality. Please refer code: UAE 3.

Επιθυμητή Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Θέση: Μελετητής/ επιβλέπων μηχανικός 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
Τόπος: Αθήνα, Αγ. Παρασκευή 
 
Απαραίτητα Προσόντα: Τουλάχιστον 5ετής 
προϋπηρεσία σε μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων, 
εξοικείωση με τον σχετικό εξοπλισμό και 
άριστη γνώση αγγλικών - Η/Υ. 
 
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Εμπειρία 
επίβλεψης Η/Μ έργων ή συμμετοχή στην 
κατασκευή τους. 
 
Καθήκοντα θέσης:  
•Συμμετοχή στον προκαταρκτικό σχεδιασμό των 
έργων  
•Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών 
λύσεων και εξοπλισμού  
•Υπολογισμός και σχεδίαση ηλεκτρολογικών 
βιομηχανικών και κτηριακών εγκαταστάσεων 
σύμφωνα με διεθνή standards  
•Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης και 
προϋπολογισμού  
•Συντονισμός και επίβλεψη κατασκευής 
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Μπές στο www.walker.gr 
και δηµοσίευσε δωρεάν την 
αγγελία σου για προσφορά 
εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε 
σε όσους ενδιαφέρονται 
την ευκαιρία να σε βρούν.

συνέχεια στη σελ. 14

εγκαταστάσεων  
•Εκπροσώπηση σε συναντήσεις με εκπροσώπους 
του Κυρίου του Έργου  
•Παρακολούθηση λειτουργίας και διενέργεια 
μετρήσεων  
•Προετοιμασία διαδικασιών εκπαίδευσης και 
συντήρησης  
 
Η εταιρεία: Το Μελετητικό Γραφείο Α. Υφαντής  
ΕΠΕ είναι μέλος του ομίλου Sychem Α.Ε., 
ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα και ειδικεύεται 
σε εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας, 
αντιδιαβρωτικής προστασίας και επεξεργασίας 
νερού. 
 
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 
•Κτηριακές & βιομηχανικές Η/Μ εγκαταστάσεις με 
έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας  
•Μηχανοστάσια HVAC & DHW με χρήση 
τεχνολογιών γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας 
και θερμικών ηλιακών  
•Ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις SPA και κολυμβητικών 
δεξαμενών  
•Συστήματα διαχείρισης (BMS)  
•Ενεργειακές μελέτες  
•Συστήματα αφαλάτωσης νερού  
•Αντλιοστάσια  
•Αντιδιαβρωτική καθοδική προστασία δοχείων 
νερού, αγωγών και παράκτιων τεχνικών έργων  
 
Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
sychem.gr ή στο φαξ 2106084942 με κωδικό 
ΤΓΥΗΛ.

Επιθυμητές Ειδικότητες: Μηχανολόγος 
Μηχανικός ΤΕ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
ή Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού 
 
Θέση:Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Τόπος: Αγ. 
Θεοδώροι, Κόρινθος / Αθήνα Μεσογείων 518

Απαραίτητα Προσόντα: Απαραίτητη η 5ετης 
προϋπηρεσία σε βιομηχανικό εξοπλισμό και γενικό 
Η/Μ εξοπλισμό, η εξοικείωση με τον εξοπλισμό 
υδραυλικών δικτύων νερού,  η βασική γνώση 
αγγλικών και Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα: Η εξοικείωση σε 
ηλεκτρολογικούς πίνακες ισχύος & αυτοματισμού.

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία στην 
σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
νερού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, με 
έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας. Πληροφορίες για την εταιρεία 
μας στο www.sychem.gr.

Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sychem.gr ή στο φαξ 
2106084942 με κωδικό ΑΛ1.

Η Lever ΑΕ (www.lever.gr), εταιρεία παροχής 
ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
ζητά για λογαριασμό εταιρίας  μελετών τεχνικών 
έργων στην Θεσσαλονίκη: Ηλεκτρολόγο – 
Μηχανικό

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Πτυχίο Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού  
•Τριετή εμπειρία στη παρακολούθηση εργοταξίου 
•Δυνατότητα μετακινήσεων και ολιγοημερης 
παραμονής εκτός Θεσσαλονίκης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Κάτοχος διπλώματος ΙΧ  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lever.gr, 
υπόψη  κ. Φωτεινής Τζιβαλίδου.

H FINAL SUPPORT Facilities Services, μέλος 
του ομίλου AGT Construction & Services 
Group, ζητά να προσλάβει Διπλωματούχο 
Πολιτικό Μηχανικό ή Τ.Ε, 5ετους 
εργοταξιακής εμπειρίας για μόνιμη στελέχωση 
των γραφείων της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη. 
Αποστολή βιογραφικού αποκλειστικά με 
e-mail: pkalo-final@agtgroup.gr.

Belt Collins International (HK) Limited is 
an international planning, landscape design 
and consulting firm with more than 600 design 
professionals in three offices. Our team 
specializes in delivering value-adding services 
to leading developers for award-winning projects 
in China, Southeast Asia and countries around 
the world. Our offices have grown continually 
and span a wide range of projects from planning 
to detailing. With the additional founding of Belt 
Collins Arts International Co., Ltd in 2009, we offer 
expertise in multidisciplinary services through 
integrated planning designs, embracing diversified 
perspectives with the aim to inspire. We have a 
need for people who are motivated and focused to 
channel creative energy into outstanding designs 
for large-scale projects. Our practice is dynamic 
and organized. We are team players but can 
work independently. We value variety of skills. 
We care about the professional growth of our 
people. Whether you are a newcomer to the field 
or retired, if this sounds like a work environment in 
which you’d thrive, we’d like to hear from you!

We are seeking seasoned design oriented 
landscape / architects at senior level to 
participate in design and project management on 
our projects throughout Asia Pacific.

Skills Required: 
•Minimum 10 years design and management 
experience in landscape architecture;  
•Excellent in Architectural detailed design 
development in formulating design concepts 
for projects (strong in vertical element and 
architectural elevation)  
•Experience in mixed use project, commercial 
projects & planning projects will be definitely a 
plus  
•Excellent hand graphics and strong in 
formulating design concepts for projects;  
•Ability to digest and interpret design concepts 
and directions from Managing Director and 
proceed with design development;  
•Leading design team to handle detailed design 
and production drawings including construction 
detailing;  
•Excellent interpersonal skills and ability 
to coordinate and communicate with the 
professional disciplines;  
•Good knowledge on softscape and planning is 
preferable;  
•Experience on project administration 
management and excellent project time 
management for design deliverables;  
•Experience in large scale residential, mixed 
use development, urban design, hotel and resort 
design is a plus;  
•Experience in working overseas or at an 
international environment would be at an 
advantage;  
•Responsible, hardworking and self-motivated;  
•Willing to travel;  
•Applicants with less experience who can 
demonstrate exceptional design skill and 
potential will also be considered. 
 
Education Requirements: Degree holder in 
Architecture, Landscape Architecture, Planning or 
equivalent  
 
How to apply: Please send your application to 
jobscv@bchk.com.hk. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η εταιρία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ, ζητά Προϊστάμενο 
Νυχτερινής Βάρδιας για την παραγωγή σάντουϊτς 
& σαλατών. Με ανάλογη προϋπηρεσία στο χώρο 
μαζικής εστίασης & τροφίμων και με παραγωγική 
δυναμικότητα άνω των 1.000 τεμαχίων ανά ημέρα. 
Αποστολή βιογραφικών στο φαξ 210 6254954 ή 
στο e-mail: info@gefsinus.gr.

Η εταιρία Apivita με ηγετική θέση στο χώρο 
του φυτικού καλλυντικού και 34 χρόνια με 
πρωτοπόρο δράση στην Πράσινη Ανάπτυξη ζητά 

Παρασκευαστή για τον χειρισμό καζανιού 
παραγωγής ( κωδ.θέσης  ΧΚΠ).

Σκοπός της θέσης: Η παραγωγή ημιετοίμων 
προϊόντων (bulk) σύμφωνα με τις πρακτικές 
ορθής παραγωγής (GMP). 
 
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Υπεύθυνος για τη ζύγιση των πρώτων υλών 
σύμφωνα με το δελτίο παραγωγής βάρδιας.  
•Υπεύθυνος για τη σωστή εκτέλεση των 
συνταγών.  
•Υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των 
απαραίτητων ελέγχων της παραγωγικής 
διαδικασίας ( in- process control)  
•Υπεύθυνος για την καθαριότητα του εξοπλισμού 
του χώρου παραγωγής σύμφωνα με τις 
πρακτικές ορθής παραγωγής (GMP)  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ, ΙΕΚ τεχνολογικής εκπαίδευσης.  
•Εμπειρία 2 χρόνια σε αντίστοιχη  θέση σε Τμήμα 
Παραγωγής με πολύ καλή γνώση χειρισμού 
μηχανημάτων  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
•Πολύ καλή γνώση MS Office.   
 
Ικανότητες: Άτομο με ηγεσία, δημιουργικό, 
ευέλικτο, με πολύ καλές ικανότητες οργάνωσης 
και επικοινωνίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας.

Τηλέφωνα και διεύθυνση επικοινωνίας: ΑPIVITA, 
Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων (κωδ. θέσης: ΧΚΠ), 
Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκοπούλου Μεσογαίας / 
Μαρκόπουλο Αττικής ΤΚ 19003, Τηλ. 210 2854430, 
Φαξ. 210 2843580, E-mail: hr@apivita.gr.

ΟΔΗΓΟΙ
Ζητείται νεαρός ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 
έως 23 ετών, με απολυτήριο στρατού, δίπλωμα 
οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής 125 κυβικών. 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
vts.parts2@gmail.com.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Το Ξενοδοχείο Kandia Castle 5* στη περιοχή του 
Ναυπλίου ζητάει Σερβιτόρους/ες.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ Τουριστικής Σχολής. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και μία επιπλέον ξένη 
γλώσσα.  
•Προϋπηρεσία 3-5 ετών  
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων 
•Διαμονή, διατροφή  
•Ευχάριστο, νεανικό, φιλόξενο περιβάλλον 
εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
kandiascastle.gr.

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:

Σερβιτόρους 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5* ξενοδοχείου 
ή σε πολυτελή εστιατόρια  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr 
ή στο fax: 22890 79590. Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Santa Marina Resort & Villas, a long established 
Luxury Hotel in Mykonos, member of Starwood 
Hotels & Resorts, Inc. welcomes applications for 
the following position:

Asian/Thai Cook

Previous experience at Asian cuisine is a must. 
 
Experience at Luxury Hotel / Restaurant will be 
considered an asset. 
 
Santa Marina offers accommodation, meal plans, 
training and career development. 
 
Send your cv to e-mail: ex.chef@santa-marina.gr.

Το ξενοδοχείο Poseidon στη περιοχή της Mυκόνου 
ζητάει να προσλάβει: Μάγειρα Β’ για το τμήμα 
πρωινού και μεσημεριανού a la carte και Σερβιτόρα 
για μπουφέ πρωϊνού κ σέρβις πισίνας. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: poseidon@otenet.gr.

Maitre D’ Hotel or Asst. F & B Manager

Ξενοδοχειακή μονάδα σεσ νησί του Ιονίου αναζητεί 
Maitre D’ Hotel ή άτομο που έχει εμπειρία Assistant 
F & B Manager, σε ξενοδοχείο πόλεως ή summer 
resort. 

Προσόντα: 
•Επικοινωνιακός με τους πελάτες και το 
προσωπικό 
•Οργανωτικός, μεθοδικός, προσεκτικός στην 
λεπτομέρεια 
•Γνώστης της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας 
με εμπειρία στα κρασιά και την λειτουργία των bar 
"Hands on" type of Maitre D' / F  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: maitre@
skywalker.gr ή στο fax: 26450 92178.

Το Sani Resort στη Χαλκιδική αναζητά να 
προσλάβει: 
 
•Assistant Restaurant Manager 
•Waiter / Waitress 
 
Βιογραφικά στο e-mail: mkarafoulidou@saniresort.gr.

Sani S.A. is currently seeking to recruit for 
season 2013 professional for the position 
of Assistant Restaurant Manager. 
 
Job Description: To assist the Food & Beverage 
Manager in managing the restaurant as a 
successful independent profit center, ensuring 
maximum guest satisfaction according to the hotel 
standards.

Candidate Profile 
•At least three years of experience at the same 
position in a la carte restaurants  
•Excellent command of English language  
•Very good knowledge of a second foreign 
language would be considered as an asset 
(preferably German or Russian)  
•Computer literacy and knowledge of Micros or 
other P.O.S. appliances  
•Preferably tourism or hospitality degree  
•Excellent communication and organizational 
skills   
 
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment. 
 
Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address or 
e-mail. 
 
Maria Karafoulidou, Human Resources and 
Development Department, Kassandra, Chalkidiki, 
630 77. 
Τel.: 23740 99440, fax: 23740 99441, e-mail: 
mkarafoulidou@saniresort.gr.

Sani S.A. is currently seeking to recruit for 
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season 2013 professionals for the position of 
Waiter / Waitress.

Job Description: To serve food and beverage 
to guests and provide friendly service in order 
to maximize guest satisfaction consistent with 
hotel standards.

Candidate Profile 
•At least 3 years of experience at the same 
position in a four/five star property  
•Excellent command of English language  
•Additional knowledge of a second foreign 
language would be considered as  an asset 
(preferably German or Russian)  
•Knowledge of Micros or other P.O.S. 
appliances  
•Pleasant and friendly personality  
•Excellent communication and organizational 
skills  
 
The company offers a competitive 
remuneration package and excellent working 
environment. 
 
Those interested can send their resumes 
with a recent photo attached to the following 
address or e-mail: 
 
Maria Karafoulidou, Human Resources 
and Development Department, Kassandra, 
Chalkidiki, 630 77. 
Τel.: 23740 99440, fax: 23740 99441, e-mail: 
mkarafoulidou@saniresort.gr.

Το ξενοδοχείο “Poseidonion Grand Hotel” 
στις Σπέτσες ζητά: Barman – Myxologist 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ξενοδοχεία 5 
αστερων ή/και σε cocktail bars πολυτελείας.  
•Άριστη γνώση των classic cocktails και 
ικανότητα δημιουργίας signature cocktails  
•Άριστη ενημέρωση γύρω από τις νέες τάσεις 
στο συγγεκριμένο πεδίο εργασίας  
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής καθώς και 
προϋπηρεσία στο εξωτερικό θα θεωρηθούν 
επιπλέον προσόντα  
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών  
•Ηλικίας έως 35 ετών  
 
Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες:  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
πηγαία ευγένια και εξωστρέφεια, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας  
•Προσαρμοστικότικα, αποδοτικότητα υπό 
συνθήκες πίεσης  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς 
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον  

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που 
πληρούν τις άνω προυποθέσεις, συνοδεύονται 
από πρόσφατη φωτογραφία αποστέλλονται 
μεσω email στο: fbm@poseidonion.com.

Το ξενοδοχείο “Poseidonion Grand Hotel” 
στις Σπέτσες ζητά: Food & Beverage 
Management Τrainee

Η θέση αφορά την εκπλήρωση πρακτικής 
άσκησης απόφοιτου τουριστικής σχολής 
μέσα από ειδικά συγκροτημένο πρόγραμμα  
εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αφορά κυκλική 
απασχόληση σε όλα τα επισιτιστικά τμήματα 
του ξενοδοχείου και επαγγελματική κατάρτιση 
μέσω ειδικά διαμορφωμένων σεμιναρίων. Το 
πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στον υποψήφιο 
να θέσει τις βάσεις για μια επιτυχημένη 
σταδιοδρομία στο χώρο των πολυτελών 
ξενοδοχείων  και εστιατορίων.

Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
πηγαία ευγένια και εξωστρέφεια, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας  
•Προσαρμοστικότικα, αποδοτικότητα υπό 
συνθήκες πίεσης 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς 
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον 

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που 
πληρούν τις άνω προυποθέσεις, συνοδεύονται 
από πρόσφατη φωτογραφία αποστέλλονται 
μεσω email στο: fbm@poseidonion.com.

Το ξενοδοχείο “Poseidonion Grand Hotel” 
στις Σπέτσες ζητά: Σερβιτόρο-α 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Eπαγγελματική εμπειρία σε ξενοδοχεία 5 
αστερων ή/και σε εστιατόρια πολυτελείας.  
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής καθώς και 
προϋπηρεσία στο εξωτερικό θα θεωρηθούν 
επιπλέον προσόντα  
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών  
•Ηλικίας έως 35 ετών  
 
Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
πηγαία ευγένια και εξωστρέφεια, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας  
•Προσαρμοστικότικα, αποδοτικότητα υπό 
συνθήκες πίεσης  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς 
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον  

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που 
πληρούν τις άνω προυποθέσεις, συνοδεύονται 
από πρόσφατη φωτογραφία αποστέλλονται 
μεσω email στο: fbm@poseidonion.com.

Από το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ στο Π. Φάληρο 
ζητά για τη σεζόν 2013 Συνεργάτες για 
service στο Pool Bar-Coctail. Απαραίτητα:  
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο παραπάνω 
τμήμα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@poseidonhotel.com.gr. 

Από το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ στο Π. Φάληρο 
ζητά για τη σεζόν 2013 Συνεργάτες για service 
στην Ταβέρνα. Απαραίτητα: Αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία στο παραπάνω τμήμα. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: 
info@poseidonhotel.com.gr.

Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στην Σκιάθο, 
επιθυμεί να προσλάβει για την σεζόν 2013: 
Barman 
 
Aπαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής  
•Προϋπηρεσία 3-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχείο  
•Γνώση Αγγλικών  
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ  
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία  
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό 
Πνεύμα Συνεργασίας  
•Διαθέσιμος από Μάϊο εώς Σεπτέμβριο  
 
Η επιχείρηση προσφέρει 
•Διαμονή και διατροφή  
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
 
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό 
σας σημείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω fax: 
24270-21992 ή μέσω e-mail: kassandrabay@
gmail.com. Kassandra Bay Hotel, Περιοχή 
Βασιλιάς, Σκιάθος, Tel. 24270-24201 (-4), Fax. 
24270-21992, www.kassandrabay.com.

Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στην Σκιάθο, 
επιθυμεί να προσλάβει για την σεζόν 2013: 
Σερβιτόρους-Σερβιτόρες 
 
Aπαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής (επιθυμητό)  
•Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχείο  
•Γνώση αγγλικών  
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα 

στo πρόγραμμα Ερμής  
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
•Επαγγελματική συμπεριφορά  
•Διαθέσιμος από Μάϊο εώς Σεπτέμβριο 
 
Η επιχείρηση προσφέρει 
•Διαμονή και διατροφή  
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας   
 
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό 
σας σημείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω fax: 
24270-21992 ή μέσω e-mail: kassandrabay@
gmail.com. Kassandra Bay Hotel, Περιοχή 
Βασιλιάς, Σκιάθος, Tel. 24270-24201 (-4), Fax. 
24270-21992, www.kassandrabay.com.

Το ξενοδοχείο Athena Pallas Village επιθυμεί 
να προσλάβει για τη σεζόν 2013: Α’ & Β’ 
Μάγειρες 
 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχεία 5* ή 4*  
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικός/η  
•Πτυχίο Τουριστικών Επαγγελμάτων 
 
Παρέχεται διαμονή, γεύματα, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης. 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: cv@athena-pallas.gr.

World famous chef, Nobu Matsuhisa, better 
known as ‘Nobu’, has for the last fifteen years 
become renowned around the world for his 
celebrity packed restaurants, which offer his 
unique ‘new style’ cuisine combining traditional 
Japanese cooking with South American 
influences. Following on the phenomenal 
success of the Nobu Restaurants worldwide, the 
celebrated Nobu team introduced in 2008 the 
opening of the “Matsuhisa Athens” Restaurant. 
If you have a passion for delivering exceptional 
service, uncompromising quality and a desire 
to succeed through excellence, then Matsuhisa 
Athens lodging food and beverage may have 
the perfect career path for you.

What we offer 
•Training programs  
•Career progression and development in a 
superior environment  
•Great environment and genuine sense of 
teamwork  
•Variety of options for promotions and 
developmental opportunities  
•Opportunities for international experience  
 
Matsuhisa Athens is currently seeking for: 
Cocktail Waitresses 
 
Qualifications 
 
General requirements: 
•Related experience in similar position, in high 
standard hotels or restaurants.  
•Good to excellent (according to position) 
command of English language.  
•Willingness and collegial attitude. 
 
Additional & desirable qualifications / skills: 
•Degree in Tourist Studies. 
•Working experience in 5* hotels or high 
standard establishments in Europe or US.  
•Experience in a high volume and high 
pressure restaurant working environment  

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

Το ξενοδοχείο SOFITEL Athens Airport 
προκηρύσσει την παρακάτω θέση εργασίας 
και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να 
υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους:

Υπάλληλοι Λάντζας (Ref: CUI.P)

‘Ολοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να: έχουν 
σχετική προϋπηρεσία 

Επιθυμητή η γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

Τα βιογραφικά με τον αντίστοιχο κωδικό θα 
αποσταλούν στα γραφεία του SOFITEL Athens 
Airport – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 19019 Σπάτα, 
Τηλ.: 210 3544000, Fax: 210 3544444, E-mail: 

h3167-hr@sofitel.com. Όλες οι υποψηφιότητες 
είναι απολύτως εμπιστευτικές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Δηλώνουμε 
ότι για την προστασία των προσωπικών 
σας δεδομένων, το Ξενοδοχείο Sofitel δεν 
πρόκειται ποτέ να σας ζητήσει να αποστείλετε 
προσωπικά έγγραφα, όπως Αριθμό Ταυτότητας, 
Αριθμό Διαβατηρίου, Άδεια Διαμονής, Αριθμό 
Τραπεζικού Λογαριασμού και πιστωτικής 
κάρτας, καθώς και δεν θα σας ζητήσει καταβολή 
χρημάτων.

Το ξενοδοχείο SOFITEL Athens Airport 
προκηρύσσει την παρακάτω θέση εργασίας 
και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να 
υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους:

Βοηθοί Σερβιτόρου / Μπαρ (Ref: ΑWB)

‘Ολοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να: 
•Έχουν σχετική προϋπηρεσία, καθώς και  
•Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
 
Επιθυμητή η γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

Τα βιογραφικά με τον αντίστοιχο κωδικό θα 
αποσταλούν στα γραφεία του SOFITEL Athens 
Airport – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 19019 Σπάτα, 
Τηλ.: 210 3544000, Fax: 210 3544444, E-mail:
h3167-hr@sofitel.com. Όλες οι υποψηφιότητες 
είναι απολύτως εμπιστευτικές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Δηλώνουμε 
ότι για την προστασία των προσωπικών 
σας δεδομένων, το Ξενοδοχείο Sofitel δεν 
πρόκειται ποτέ να σας ζητήσει να αποστείλετε 
προσωπικά έγγραφα, όπως Αριθμό Ταυτότητας, 
Αριθμό Διαβατηρίου, Άδεια Διαμονής, Αριθμό 
Τραπεζικού Λογαριασμού και πιστωτικής 
κάρτας, καθώς και δεν θα σας ζητήσει καταβολή 
χρημάτων.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το Ξενοδοχείο Kandia Castle 5* στη περιοχή 
του Ναυπλίου ζητάει Υπάλληλο Κρατήσεων.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων  
•Εμπειρία 2 - 3 ετών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, Γερμανικών. Τυχόν 
γνώση Ρώσικων ή άλλων ξένων γλωσσών θα 
εκτιμθεί. 
•Εμφανίσιμη/ος 
•Επικοινωνιακός/η, με ευχάριστη 
προσωπικότητα 
•Όρεξη για επαγγελματική εξέλιξη 
 
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων 
•Διαμονή, διατροφή 
•Ευχάριστο, νεανικό, φιλόξενο περιβάλλον 
εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
 info@kandiascastle.gr.

Sales Representative (SR13)

Elounda S.A. is looking for a Sales Rep to 
develop a local business network for promoting 
its “in-house” services and those of its business 
partners through the use of the cross-selling 
platform (www.zebili.com). 

The Sales Rep will: 
•Present and sell subscriptions to the Zebili 
platform to current and potential business 

associates.  
•Follow up on new leads and referrals resulting 
from field activity.  
•Identify sales prospects and contact these 
and other accounts as assigned.  
 
The sales rep will work for Elounda’s 
business associate to develop the business 
network in the assigned area.  
 
Requirements 
•Ability to persuade and influence others.  
•Ability to develop and deliver presentations.  
•Ability to create, compose, and edit written 
materials.  
•Strong interpersonal and communication 
skills.  
•Knowledge of advertising and sales promotion 
techniques.  
•At least two years sales experience in the 
services industry with preference in internet/
online services.  
•Good knowledge of the local businesses  
•English  
•Computer skills  
 
Send your cv to e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com. 

Από το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ στο Π. Φάληρο 
ζητά για τη σεζόν 2013 Συνεργάτες για service 
στο Beach Bar. Απαραίτητα: Αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία στο παραπάνω τμήμα. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: 
info@poseidonhotel.com.gr.

Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στην Σκιάθο,  
επιθυμεί να προσλάβει για την σεζόν 2013: 
Υπάλληλος Υποδοχής 
 
Aπαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής  
•Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης 
ξένης γλώσσας  
•Εξοικίωση στη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα 
στο πρόγραμμα Ερμής  
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
 
Η επιχείρηση προσφέρει 
•Διαμονή και διατροφή  
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας   
 
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό 
σας σημείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω fax: 
24270-21992 ή μέσω e-mail: kassandrabay@
gmail.com. Kassandra Bay Hotel, Περιοχή 
Βασιλιάς, Σκιάθος, Tel. 24270-24201 (-4), Fax. 
24270-21992, www.kassandrabay.com.

Η εταιρία Acrotel AE στη Σιθωνία Χαλκιδικής, 
επιθυμεί να προσλάβει για την επάνδρωση των 
ξενοδοχείων της για την σεζόν 2013:

Athena Pallas Village, 
Elea Village, Lilyann Village, Lilyann Beach 

Receptionist

•Απαραίτητη  προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχεία   
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών, Ρωσικών και 
Γερμανικών 
•Γνώση προγράμματος PROTEL 
•Οργανωτικός/η, ευχάριστος /η  
προσωπικότητα   
 
Παρέχονται διαμονή, γεύματα, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης. 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας  με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: cv@athena-pallas.gr.

Το ξενοδοχείο SOFITEL Athens Airport 
προκηρύσσει την παρακάτω θέση εργασίας 
και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να 
υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους:

Υπάλληλος Υποδοχής (Ref: FO)

‘Ολοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να: 
•Έχουν σχετική προϋπηρεσία,  
•Γνώση του προγράμματος Fidelio, καθώς και  
•Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
 
Επιθυμητή η γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

Τα βιογραφικά με τον αντίστοιχο κωδικό θα 
αποσταλούν στα γραφεία του SOFITEL Athens 
Airport – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 19019 Σπάτα, 
Τηλ.: 210 3544000, Fax: 210 3544444, E-mail: 

h3167-hr@sofitel.com. Όλες οι υποψηφιότητες 
είναι απολύτως εμπιστευτικές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Δηλώνουμε 
ότι για την προστασία των προσωπικών 
σας δεδομένων, το Ξενοδοχείο Sofitel δεν 
πρόκειται ποτέ να σας ζητήσει να αποστείλετε 
προσωπικά έγγραφα, όπως Αριθμό Ταυτότητας, 
Αριθμό Διαβατηρίου, Άδεια Διαμονής, Αριθμό 
Τραπεζικού Λογαριασμού και πιστωτικής 
κάρτας, καθώς και δεν θα σας ζητήσει καταβολή 
χρημάτων.

Το ξενοδοχείο SOFITEL Athens Airport 
προκηρύσσει την παρακάτω θέση εργασίας 
και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να 
υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους:

Υπάλληλος Κρατήσεων (Ref: RES)

‘Ολοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να: 
•Έχουν σχετική προϋπηρεσία,  
•Γνώση του προγράμματος Fidelio, καθώς και  
•Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
 
Επιθυμητή η γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

Τα βιογραφικά με τον αντίστοιχο κωδικό θα 
αποσταλούν στα γραφεία του SOFITEL Athens 
Airport – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 19019 Σπάτα, 
Τηλ.: 210 3544000, Fax: 210 3544444, E-mail: 
h3167-hr@sofitel.com. Όλες οι υποψηφιότητες 
είναι απολύτως εμπιστευτικές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Δηλώνουμε 
ότι για την προστασία των προσωπικών 
σας δεδομένων, το Ξενοδοχείο Sofitel δεν 
πρόκειται ποτέ να σας ζητήσει να αποστείλετε 
προσωπικά έγγραφα, όπως Αριθμό Ταυτότητας, 
Αριθμό Διαβατηρίου, Άδεια Διαμονής, Αριθμό 
Τραπεζικού Λογαριασμού και πιστωτικής 
κάρτας, καθώς και δεν θα σας ζητήσει καταβολή 
χρημάτων.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Santa Marina Resort & Villas, a long 
established Luxury Hotel in Mykonos, member 
of Starwood Hotels & Resorts, Inc. welcomes 
applications for the following position:

 Spa Therapist 

Ideal candidates are required to have: 
•Relevant Degree 
•Previous experience of at least 2 years in 
a similar deluxe property / organization 
•Fluency in Greek & English 
•Flexible, pleasant and guest service oriented 
personality 
•Special qualifications such as Shiatsu 
massage, Thai massage & Reflexology will be 
considered strong assets. 
 
Santa Marina offers: Accommodation, meal 
plans, training and career development. 
 
Send your cv to e-mail: 
tinatriantafillou@yahoo.gr.

Ζητείται γυναίκα Επικεφαλής 
Παραφαρμακευτικών Προϊόντων και Αισθητικής 
στην Αττική: 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•3 Χρόνια προϋπηρεσία στο χώρο Αισθητικής  

•Γνώση Αγγλικών  
•Γνώση Υπολογιστών (Microsoft Office)  
•Οργανωτικές δεξιότητες με έμφαση στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων  
•Επικοινωνιακές & Διαπραγματευτικές 
Ικανότητες  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@anymel.gr ή στο fax: 213 0418310.

Η Aegeo Spas η μεγαλύτερη εταιρία Διαχείρισης 
Spa σε ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα ζητά 
άμεσα να προσλάβει προσωπικό για τη 
στελέχωση των ξενοδοχείων που συνεργάζεται 
στις παρακάτω ειδικότητες.

Αισθητικοί, Μασέρ, Φυσικοθεραπευτές.

Προσόντα: 
•Απόφοιτος -η ανάλογης σχολής 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας (η γνώση 
ρωσικών θα θεωρηθεί σημαντικό πλεονέκτημα) 
•Εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές 
απολαβές/ αναλόγως προσόντων
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης με 
προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας 
 Βιογραφικά στο e-mail: manager@aegeospas.gr. 

ΜΟΔΑ
H εταιρία Fullah Sugah εδώ και 32 χρόνια 
δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας. 
Έχοντας καταλάβει ένα σημαντικό μερίδιο στην 
ελληνική αγορά ανήκει στους πρωτοπόρους του 
αξεσουάρ ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί 
με μεγάλη επιτυχία στο χώρο του υποδήματος 
και της γυναικείας ένδυσης ενδιαφέρεται για την 
απασχόληση τελειόφοιτου σπουδαστή Τμήμα 
Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων στα 
πλαίσια της πρακτικής άσκησής του.

Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Σχεδιασμού 
και 

Παραγωγής Ενδυμάτων

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει  τα ακόλουθα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος/η   ΤΕΙ τμήματος σχεδιασμού και 
παραγωγής ενδυμάτων,  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ,  
•Άριστη γνώση Αγγλικών σε προφορικό και 
γραπτό λόγο,  
•Επικοινωνιακή, οργανωτική ικανότητα,  
•Καλή γνώση προγραμμάτων MS Office 
(Excel, Word),  
•Ικανότητα εργασίας και προσαρμογής σε 
εταιρικό περιβάλλον.  
 
Προσφέρονται:  
•Δυνατότητες εξέλιξης.  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας 

Σας επισημαίνουμε, ότι υπάρχει μεγάλη 
δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας μας 
με μόνιμη απασχόληση. Τόπος Πρακτικής 
Άσκησης: Κεντρικά Γραφεία, Άγιος Δημήτριος. 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: 
skondras_hr@skondras.gr.

Ο Όμιλος LALIZAS HELLAS SA, με έδρα στον 
Πειραιά και δραστηριότητα σε 106 χώρες, είναι 
ένας από τους 
μεγαλύτερους Παγκοσμίως κατασκευαστές 
σωστικών και ναυτιλιακών ειδών και επιθυμεί 
να προσλάβει για τη Μονάδα Παραγωγής στον 
Πειραιά:

   Εργάτη Ραφείου (Ref. Code: ER-0113)

Καθήκοντα θέσης: 
•Χειρισμός ραπτομηχανών.  
•Συμμετοχή σε όλες τις εργασίες της Μονάδας 
Παραγωγής.

Απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ραφείο, ιδανικά 

σε Μονάδα Παραγωγής.  
•Απαραίτητη γνώση χειρισμού ραπτομηχανών.  
•Τεχνικές γνώσεις επιδιόρθωσης βλαβών 
ραπτομηχανών.  
•Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος Τίτλος 
ειδικότητας Κοπτικής-Ραπτικής.  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών ή και Ιταλικών θα 
εκτιμηθεί.  
•Βασικές γνώσεις Η/Υ.  
•Υπευθυνότητα, Οργανωτικότητα και 
αξιοπιστία.  
•Διάθεση για εργασία και προθυμία.  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψηφίους.  
•Απαραίτητες οι συστάσεις.   
Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες Βιογραφικό 
Σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία, 
αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό της θέσης, 
στο email: career@lalizas.com.

PROMOTION
MERCHANDISERS

Κοπέλες με σπουδές στην Αισθητική για 
Προώθηση και Πώληση επιλεκτικής εταιρίας 
Καλλυντικών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
marediotou@westsa.gr, τηλ: 210 6390010.

Η MSPS, ηγέτιδα εταιρία στο χώρο του 
Promotion Μarketing με σημαντικούς 
πολυεθνικούς πελάτες  ζητά:

Merchandiser 
με έδρα την Αθήνα

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει: 
•Να είναι απόφοιτος Λυκείου, ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Να γνωρίζει καλά Αγγλικά 
•Να είναι έως 30 ετών 
•Να μπορεί να ταξιδεύει και σε άλλες περιοχές 
εκτός από την έδρα του και  
•Να είναι κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου

Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 
 
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών  
•Εταιρικό Αυτοκίνητο  
•Δυναμικό περιβάλλον  
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης  
 
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail:
 info@msps.net αναγράφοντας υποχρεωτικά 
τον κωδικό ΑΤΗ.

Η ALOUETTE ΑΕ με παρουσία 35 χρόνων 
στον χώρο του παιδικού ενδύματος και έχοντας 
ηγετική θέση στον συγκεκριμένο κλάδο, αναζητά 
Διακοσμητή – Visual Merchandiser.

Σύντομη περιγραφή θέσης / Αρμοδιότητες 
του Διακοσμητή - Visual Merchandiser:  
•Προβολή - προώθηση των προϊόντων, 
Visual Merchandising και διακόσμηση των 
εσωτερικών χώρων των καταστημάτων  
•Διακόσμηση των βιτρινών των καταστημάτων 
•Εκπαίδευση του προσωπικού των 
καταστημάτων σε θέματα visual merchandising  
•Ενεργή συμμετοχή στην διαμόρφωση του 
προιοντικού μίγματος των καταστημάτων  
 
Ο ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να 
διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1-3 ετών σε παρόμοια 
θέση (Προϋπηρεσία σε εταιρία Παιδικής 
ένδυσης θα εκτιμηθεί)  
•Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία και 
μεταδοτικότητα  
•Πολύ  καλή γνώση Αγγλικών & χειρισμού Η/Υ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail hr@alouette.gr με 
την ένδειξη «MERCHANDISER».


