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

Περιεχόμενα
σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 6
Λογιστές, Μηχανογράφηση,  
Προγραμματιστές

σελ. 8-9
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,  
Εμποροϋπάλληλοι,
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10
Ιατροί, Νοσηλευτές, 
Εκπαίδευση

σελ. 12
Νομικοί, θετικές Επιστήμες, 
Μηχανικοί Πωλήσεων,
Μηχανικοί, Βιομηχανία  

σελ. 14-15
Αποθηκάριοι,  
Διανομείς, Εστίαση, 
Τουρισμός, Αισθητικοί

470
θέσεις εργασίας
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25.000 Αντίτυπα



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

ΤΡΙΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20132

Auto Marin A.E. αναζητά:

Διευθυντή -  
Επιθεωρητή Πωλήσεων

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύ-
θυνος μεταξύ των άλλων για τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 
•Υλοποίηση Στρατηγικής Πωλήσεων 
•Διοίκηση και πραγματοποίηση στόχων  
πωλήσεων 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς 
•Παρακολούθηση ποιοτικών στόχων 
•Κατάθεση προτάσεων 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. 
•Γνώση Η/Υ & Αγγλικής Γλώσσας 
•Ηγετικό προφίλ 
•Οργανωτική ικανότητα/αντίληψη 

•Ικανότητα Συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία 5 ετών στην συγκεκριμένη θέση 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός & bonus) 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@
automarin.gr. Για ευκαιρίες καριέρας στην Auto 
Marin A.E επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη 
διεύθυνση www.automarin.gr

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η No 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, 
ζητά:

Οικονομικό Αναλυτή
Σκοπός Θέσης: Παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες  για την λήψη των κατάλληλων αποφά-
σεων μέσω οικονομικών αναλύσεων. Αναλύει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ώστε να είναι 
εφικτή η παρακολούθηση της πορείας τους και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες για έγκαιρο 
οικονομικό σχεδιασμό.

Κύριες Αρμοδιότητες 
Υπευθυνότητες: 
•Είναι υπεύθυνος για την έγκυρη και έγκαιρη διεξαγωγή του reporting και των διαφόρων αναλύ-
σεων σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας. 
 
Αρμοδιότητες, Καθήκοντα: 
•Συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων για την κατάρτιση του Budget και των STF (Short Term 
Forecasts). 
•Εξαγωγή των οικονομικών μηνιαίων αποτελεσμάτων και σύγκρισή τους με το αντίστοιχο Budget/ 
STF. 
•Παρακολούθηση και ανάλυση των κέντρων κόστους. 
•Δημιουργεί και συντηρεί το οικονομικό reporting  για τον όμιλο, σύμφωνα με τις αρχές και τις 
πολιτικές του ομίλου. 
•Αναλύει τον ισολογισμό της εταιρείας και τις πιστωτικές κινήσεις με λεπτομέρεια. 
•Αναλύει τις επενδυτικές αποφάσεις της εταιρείας χρησιμοποιώντας λεπτομερή προσέγγιση. 
 
Job Requirements: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης. 
•Μεταπτυχιακό, επιθυμητό τραπεζικής ή Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης. 
•1-2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε Οικονομικό τμήμα. 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώσεις Ms office κυρίως Excel.

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρι-
κών ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί 
στην Αθήνα. Σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 1.700 εργαζομέ-
νους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της 
εταιρίας είναι ο Όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τε-
λευταία χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. 
Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊό-
ντων, καθώς και στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον Όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc είναι ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς 
ομίλους στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο Όμιλος εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών 
στη λιανική πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με περισσότερα από 1.300 καταστήματα 
και ηλεκτρονικά καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πελάτες πραγματοποιούν τις αγορές τους online και 
μέσα από τα καταστήματα του Ομίλου Dixons.

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

Η Forthnet, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών και ο δεύτερος με-
γαλύτερος πάροχος Ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει:

Μηχανικό Συστημάτων  
σε υπηρεσίες DataCenter 

Κωδικός Θέσης: DCS11-13

Ο κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη υλοποίησης και διαχείρισης όλων των συστημάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες DataCenter με στόχο την πλήρη τεχνική κάλυψη των πελατών αυτών των 
υπηρεσιών. Παρακολουθεί και καταγράφει την καθημερινή λειτουργία των συστημάτων, επικοινω-
νεί με τους πελάτες για την επίλυση προβλημάτων αλλά και για τις προτάσεις τους για βελτιώσεις 
των υπηρεσιών και συμμετέχει στον σχεδιασμό νέων υπηρεσιών.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει: 
•Άριστη γνώση και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορι-
κής  
•Διαχείριση συστημάτων Microsoft προϊόντων (WindowsServer , WebServices , SQL Server , 
Lync Server ) 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων υψηλής διαθεσιμότητας (Clustering, LoadBalancing) 
•Διαχείριση διαδικτυακών υπηρεσιών και πρωτοκόλλων TCP/IP 
•Προγραμματισμό (shell scripting, perl, C) 
•Εμπειρία σε υπηρεσίες Cloud 
•Επιθυμητή η γνώση σε προϊόντα control panel (Plesk,etc) 
•Άριστη χρήση Η/Υ και MsOffice 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Αναλυτική και κριτική σκέψη 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων 
•Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και όγκου εργασίας 
•Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους) 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

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

Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading hotel companies in Cyprus and Greece, is 
expanding its operations. We are seeking to employ the following Management positions to join 
our already highly successful Management Team:

Hotel Managers
We are looking for young, enthusiastic, self-motivated, customer-orientated graduates in Hotel 
Management or similar academic background with previous work experience in similar positions, 
of at least 5 years.

Perfect Knowledge of English is essential and knowledge of German or Russian will be 
considered as an advantage. 
 
The successful candidates should be able to work in a challenging and demanding environment 
within a team. 
 
An attractive package of benefits is offered according to qualifications.

Please forward all CVs to the following e-mail: mkoutrouli@atlanticahotels.com. All CV’s will 
be treated in strict confidence.

Η Ανώνυμη Εταιρία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ», αναζητά:

Δικηγόρους
Για αποκλειστική συνεργασία, μόνιμης απασχόλησης, με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα 
του Εμπορικού Δικαίου, στους διαγωνισμούς προμηθειών δημοσίου και εν γένει στις δημόσιες 
συμβάσεις.

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

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο και πληρέστερο Ξενοδοχειακό 
Συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει:

Διευθυντή Πωλήσεων 
(Code: DOS)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής με κατεύθυνση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή στα Οικονομικά ή Ανώτε-
ρης Σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά Επαγγέλματα 
•Τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Ξενοδοχεία 5 αστέρων 
•Γνώση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ξενοδοχειακής αγοράς 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση Ρώσικων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών   
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων.  
•Γνώση του Sysco epitome system θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Γνώση Internet Sales 
•Δυνατότητα ταξιδιών και συμμετοχής σε εκθέσεις εξωτερικού 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Δυνατότητα διαμονής στη Σιθωνία Χαλκιδικής

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέρο-
ντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος προσωπικού στο fax: 2109955586 ή με e-mail στο: 
careers@portocarras.com. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

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

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη
Σοφία Χουβαδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη
ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Γεωργία Παναγιώταρου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Χρήστος Δουληγέρης
ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Human Factor M.E.Π.Ε.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος

• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού-Φιξ

• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής

• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Νομισματοκοπείο

• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

• Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία

• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια

• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

•    Δημαρχείο Ηλιούπολης  
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

• Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Δημαρχείο Βριλησσίων
• Δημαρχείο Αμαρουσίου 
•  Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Δημαρχείο Χαϊδαρίου 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Βύρωνα
•  Δημαρχείο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος
•  Δημαρχείο Ελληνικού - Αργυρούπολης
•  Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων  

ΗΣΑΠ Μοσχάτου
• Δημαρχείο Κορυδαλλού
•  Δημαρχείο Νίκαιας -  

Αγίου Ιωάννου Ρέντη
• Δημαρχείο Πειραιά
• Δημαρχείο Αλίμου
• Δημαρχείο Περιστερίου
•  Δημαρχείο Αιγάλεω 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
• Δημαρχείο Αμαρουσίου
• Δημαρχείο Πεντέλης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Νέας Ιωνίας
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Παλλήνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Ηλιούπολης
•  Το σούπερ μάρκετ της Αλληλεγγύης 

στη Λ. Συγγρού
•  Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης 

στην Ηλιούπολη
•  Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 

Ελληνικού

•  Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Βύρωνα, Ελλησπόντου 12

• Δημαρχείο Αχαρνών
• Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού
• Δημαρχείο Χαλανδρίου
• Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής
• Δημαρχείο Μεταμόρφωσης
• Δημαρχείο Πετρούπολης
• Δημαρχείο Μαραθώνα
• Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης
• Δημαρχείο Παιανίας
• Δημαρχείο Παλλήνης
• Δημαρχείο Αθηνών
• Πολιτιστικό κέντρο Αθηνών 
• Δημαρχείο Βάρης
• Δημαρχείο Βούλας
• Δημαρχείο Βουλιαγμένης
• Δημαρχείο Σαρωνικού
• Δημαρχείο Ασπρόπυργου
•  Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Πανεπιστημιούπολη -  

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

• Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου
•  Mediterranean College Athens Campus
• ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας
• ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας
• ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά
• City Unity College
• Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
•  Γραφείο Διασύνδεσης  

Δήμου Αχαρνών

• Δημαρχείο Κηφισιάς
• Δημαρχείο Δάφνης
• ΙΕΚ Δομή
• ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κολλέγιο CNAM
• Κολλέγιο AIT
• Κολλέγιο BCA Αθηνών
• Κολλέγιο BCA Γλυφάδας
•  Οικονομικό Πανεπιστήμιο  

Αθηνών
• Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Πολιτιστικό Κέντρο  

Κάτω Πετραλώνων
•   Γραφείο Διασύνδεσης 

Γεωπονικής Σχολής
• Faust, Bar -Theatre - Arts
• Βρυσάκι
•  Δημοτική βιβλιοθήκη  

Περιστερίου
• Δημοτική βιβλιοθήκη Κορωπίου
•  Δημοτική βιβλιοθήκη  

Αγίας Παρασκευής
•  Κοινωνικό παντοπωλείο Πειραιά
•  Κοινωνική μέριμνα δήμου Κηφισιάς
•  Κοινωνικό παντοπωλείο Καλλιθέας
•  Κοινωνικό παντοπωλείο  

Καισαριανής
•  Κοινωνικό παντοπωλείο  

Αμαρουσίου
•  ΟΙΚΙΠΑΔΑ
•  Δημοτική βιβλιοθήκη Δάφνης
•  ΚΥΑΔΑ
•  Τμήμα κοινωνικής πολιτικής  

Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό παντοπωλείο  

Νέας Σμύρνης

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος

αναζήτησης εργασίας

Κάθε Τρίτη - Σημεία 
διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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



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

ΤΡΙΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20134

συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Εταιρία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιου-
σίας με έδρα την Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει νέο-α 
με τα ακόλουθα προσόντα:

•Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης, 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση ισπανικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Microsοft Office  
•Ικανότητα Οικονομικής Διαχείρισης  
•Εμπειρία στην δημιουργία Business Plan 
•Ικανότητα εύρεσης πληροφοριών στο διαδίκτυο  
•Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
upalilos8@skywalker.gr 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Receptionist

Receptionist Job Purpose: Serves visitors by 
greeting, welcoming, and directing them appropriately; 
notifies company personnel of visitor arrival; maintains 
security and telecommunications system.

Receptionist Job Duties: 
•Welcomes visitors by greeting them, in person or on 
the telephone; answering or referring inquiries. 
•Directs visitors by maintaining employee and 
department directories; giving instructions. 
•Maintains security by following procedures; 
monitoring logbook. 
•Maintains telecommunication system by following 
manufacturer’s instructions for house phone and 
console operation. 
•Maintains safe and clean reception area by 
complying with procedures, rules, and regulations. 
•Maintains continuity among work teams by 
documenting and communicating actions, 
irregularities, and continuing needs. 
•Contributes to team effort by accomplishing related 
results as needed.

Skills/Qualifications: University or College Degree in 
Secretarial Studies, Business Administration or in Any 
Other Relevant Field, Excellent Verbal and Written Skills 
in Greek and English Languages, Knowledge of Any 
Other Language Will Be Considered An Asset, Attractive 
and Pleasant Appearance, Strong Telephone Skills, 
Microsoft Office Skills, Professionalism, Good Team 
Player, Amicable, Polite and Helpful, Good with Numbers, 
Patient, Sensitive to Cultural Diversity, Responsible and 
Trustworthy, Able to Handle Stress.

Send your cv to this e-mail: cv@recom.gr

Executive Secretary

Reports to: CEO 
Confidential: Yes 
 
Qualification requirements: 
 
Education: Degree in Business Administration or in 
Secretarial Studies. Valid driver’s license is required.

Experience: Minimum of two years experience as 
executive secretary to CEO and performing a variety of 
administrative support functions, including transcription 
and dictation of correspondence in a multinational 
company. Experience in journalism and preparation 
of press releases will be considered an asset. Proven 
ability to organize and manage competing priorities. 
Experience in meeting agendas, providing a variety of 
administrative support functions and assist with travel 
arrangements and minutes; comprehensive ability to 
effectively utilize a personal computer, peripherals, and 
related word processing, spreadsheet and database 
management programs. A strong ability to interact with 
consultants, customers, vendors, government agencies 
and officials to schedule meetings, coordinate events 
and assist with problem resolution. Excellent verbal 
and written communications skills in Greek and English 
languages.

Tasks:  
Provides administrative support to the CEO: 
•Answers and screens phone calls and manages the 
CEO mail. 
•Schedules and coordinates appointments, meetings 
and events, including registration and travel 
arrangements as necessary. 
•Transcribes drafts, proofreads and revises 
correspondence, memos, flyers, agendas, minutes, 
resolutions and policies. 
•Assists in the completion of various forms, notices, 
press releases and other communications, which 
may require posting and/or publication. 
•Assists with project monitoring and budget tracking. 
•Assists CEO with customer inquiries and problem 
resolution. 
•Updates web page 
 
Prepares for monthly and special meetings: 
•Completes the CEO report, which requires input 

from all departments. 
•Provides transcription and dictation of CEO meeting 
minutes. 
•Disseminates information to department managers 
and personnel regarding changes in policies and 
procedures 
 
Send your cv to this e-mail: cv@recom.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων A.E. 
αποτελεί την κορυφαία εταιρία στο χώρο παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ορ-
γανισμούς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, με 
δραστηριοποίηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. στα 
πλαίσια συνεχούς ανάπτυξής της, αναζητά:

Senior BPR Consultant  
(Κωδ. SBC-13)

Αρμοδιότητες – Περιγραφή Θέσης: 
•Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστή-
ριξης για την αναδιοργάνωση οργανισμών και το 
λειτουργικό ανασχεδιασμό φορέων 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Τριετής τουλάχιστον εμπειρία σε παροχή συμβου-
λευτικών υπηρεσιών οργανωτικού και διοικητικού 
ανασχεδιασμού φορέων και διαχείρισης αλλαγών 
•Εμπειρία σε έργα στρατηγικού και επιχειρησιακού 
σχεδιασμού 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ 
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να 
διαθέτουν: 
•Δυναμική προσωπικότητα, εργατικότητα και  
διάθεση για εξέλιξη 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης 
•Δεξιότητες δημιουργικότητας και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Προθυμία ανάληψης ευθυνών για την ποιότητα  
των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η Εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών, ευκαιρίες απόκτησης εμπειριών, προοπτικές 
εξέλιξης και εργασία σε σύγχρονο και δυναμικό πε-
ριβάλλον.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους στο e-mail: hr_dpt@diadikasia.gr, 
σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων: Λ. Κηφισίας 296 
& Ναυαρίνου 40, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232, Τηλ. 210-
6729040, Fax: 2106729043.

Η Overmedia A.E. μία σύγχρονη εταιρία new media που 
εδρεύει στη Λεωφόρο Συγγρού και δραστηριοποιείται 
στον τομέα της τεχνοεπικοινωνίας ζητεί στέλεχος για 
υπεύθυνη θέση τμήματος Internet Marketing.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Χρόνια εργασιακή εμπειρία σε: 
•SEO 
•Google Adwords  
•Social Media  
•E-mail marketing 
•Marketing Plan
•Σπουδές και παρακολούθηση σεμιναρίων  
σχετικών με Internet Marketing 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Επικοινωνία, Οργάνωση και σωστή διαχείριση  
του χρόνου
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας - 
μόνο εφόσον πληροίτε τα απαραίτητα προσόντα 
- στο e-mail: info@overmedia.gr με κωδικό mkt1.

Σύμβουλοι Διαφήμισης  
(Τηλεφωνικών Πωλήσεων) 

για τη Διεύθυνση Πωλήσεων (Αθήνα)

Αντικείμενο Εργασίας: 
•Διαχείριση και Ανανέωση Υπάρχοντος  
Πελατολογίου 
•Εύρεση Νέων Πελατών 
•Ενημέρωση Πελατών για τις Νέες Υπηρεσίες  
της Εταιρείας 
•Ποιοτική Συγγραφή & Συμπλήρωση Αιτήσεων  
Διαφημιστικής Προβολής 
•Εξυπηρέτηση Πελατών 
•After-Sales Service 
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Απολυτήριο Λυκείου 
•Πολύ Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, 
Word, PowerPoint, Internet) 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα/θέση τηλεφωνικών  
πωλήσεων 

•Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
•Εκπλήρωση των Στρατιωτικών Υποχρεώσεων 
 
Συνεκτιμώμενα Προσόντα: 
•Δυναμική Προσωπικότητα 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και  
διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο Αποτέλεσμα και την Επίτευξη  
των Στόχων 
•Γνώση των εξελίξεων της αγοράς στο ελεύθερο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον 
•Επαγγελματική Εμφάνιση 
 
Η Εταιρία Προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό Μισθό 
•Ελκυστικό Σύστημα Απόδοσης Κινήτρων 
•Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτικές 
Επαγγελματικής Εξέλιξης 
•Συνεχή Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προ-
διαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βι-
ογραφικό τους Σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: 
ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, Μιχαλακοπούλου 184, Αθήνα, Τ.Κ. 115 27, 
fax: 210 9204172, e-mail: hr@yellowpages.gr. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιο-
γραφικών σημειωμάτων.

Η Saint-Gobain Hellas Θυγατρική του Γαλλικού Ομί-
λου Saint-Gobain, με παγκόσμια πρωτοπορία στον 
τομέα των προϊόντων και συστημάτων του κλάδου 
των κατασκευών, ενδιαφέρεται στo πλαίσιο του προ-
γράμματος της “Management trainees” να συναντή-
σει υποψηφίους ικανούς να αναλάβουν και να φέρουν 
εις πέρας, μετά από εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα 
ακολουθήσουν, projects τα οποία θα αποτελέσουν τις 
βασικές προτεραιότητες της εταιρίας για το έτος 2014.

Οι υποψήφιοι θα έχουν έδρα την Αθήνα και θα 
πρέπει να είναι: 
•Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. Αρχιτεκτόνων ή Πολιτικών 
Μηχανικών 
•Να έχουν άριστες ικανότητες επικοινωνίας 
•Να είναι σε θέση να απασχοληθούν και να απο-
δώσουν αποτελεσματικά σε περιβάλλον υψηλών 
απαιτήσεων 
•Να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης (διάθεση  
ΙΧ αυτοκίνητου να αναφερθεί στο βιογραφικό) 
•Να έχουν πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
(γνώση Γερμανικών ή Γαλλικών θα εκτιμηθεί) 
•Να έχουν γνώση της νομοθεσίας και των κανονι-
σμών δόμησης. Η γνώση υλικών ελαφριάς δόμησης 
και εξωτερικής θερμομόνωσης θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν 
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Εκπαιδευτική κατάρτιση υψηλού επιπέδου 
•Ανάπτυξη τεχνικών και διοικητικών δεξιοτήτων σε 
οργανωμένο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 
•Αμοιβή αναλόγως προσόντων και επιτεύξεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη και έξοδα κίνησης 
•Προοπτικές σταθερής απασχόλησης

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr_greece@saint-gobain.com ή στο φαξ 
210 2830043, υπόψη τμήματος Ανθρωπίνων Πό-
ρων. Τελευταία ημερομηνία υποβολής βιογραφικών 
22/11/2013. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Senior Professional 
 in Valuation and  

Business Modeling

At EY we support you in achieving your unique 
potential both personally and professionally. We give 
you stretching and rewarding experiences that keep 
you motivated, working in an atmosphere of integrity 
and teaming with some of the world’s most successful 
companies. And while we encourage you to take 
personal responsibility for your career, we support 
you in your professional development in every way 
we can. You enjoy the flexibility to devote time to 
what matters to you, in your business and personal 
lives. At Ernst & Young you can be who you are and 
express your point of view, energy and enthusiasm, 
wherever you are in the world. It’s how you make a 
difference.

Job purpose: Working in a multi-national environment, 
the team works on a range of transactions, from local 
to cross border multinational disposals or acquisitions. 
Working in this creative environment, you will be 
given the opportunity to work and take responsibilities 
on challenging projects, gaining exposure to various 
sectors, both within Greece and the CSE region.

As a valuation senior advisor you will be part of our 
Valuation and Business modeling team, working on 
transaction or financial reporting related valuations 
of companies / assets, and business modeling 
assignments.

Requirements: 
•At least 2-4 years experience within relevant 
industry and sector. 

•Prior experience in a Big4 environment (Valuation  
& Business Modeling) will be an advantage. 
•Excellent academic background, including a master 
degree in Finance, Business Administration (MBA), 
Accounting & Finance and/ or other related field  
with strong quantitative focus. 
•Excel skills in developing financial models  
to support performance analysis. 
•Strong numerical/analytical ability and a sound 
grasp of financial accounting. Within this context, 
CFA, ACCA, or other professional qualification 
candidate, will be considered an asset. 
•Ability to use initiative and work effectively under 
pressure. 
•Very good written and oral skills both in Greek and 
English. 
•Excellent teamwork. 
•Advanced Ms Office user.

Interested candidates please click the 
link below to apply: https://tas-ey.taleo.net/
careersection/gexp01/jobsearch.ftl?lang=en&locati
on=77840070193

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ Κολλέγιο του ομίλου ΑΚΜΗ 
ζητά να προσλάβει για το Campus Αμαρουσίου:

Στέλεχος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  
(Κωδ. Θέσης MARK13)

Ο(η) κατάλληλος(η) υποψήφιος(α) θα πρέπει  
να διαθέτει: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής με κατεύθυνση Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Marketing 
•Προϋπηρεσία σε δομημένο τμήμα Marketing 8-10 
έτη 
•Εμπειρία σε Social Media Marketing 
•Γνώση και εμπειρία σε Event Management 
•Άριστα Αγγλικά

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας  
απαραίτητα τον Κωδικό Θέσης, στη διεύθυνση: 
cv@amc.edu.gr

Υπεύθυνος Marcom

Εμείς στη CC-LIT AE και το PcShop ονειρευόμαστε 
μια έξυπνη ιντερνετική (αλλά όχι μόνο) στρατηγική 
επικοινωνίας και μάρκετινγκ. Το επιχειρηματικό μας 
μοντέλο είναι «επαναστατικό και καινοτόμο» από 
πολλές απόψεις και χρειαζόμαστε βοήθεια να το δεί-
ξουμε στον κόσμο.

Φανταζόμαστε μία/έναν συνεργάτη που να πάρει 
επάνω του την πρόκληση και να έρθει στην ομάδα 
μας με γνώσεις για τις τεχνολογίες του ίντερνετ, την 
κοινωνική δικτύωση, τεχνικές και στρατηγικές επικοι-
νωνίας και αίσθηση για την αγορά.

Πρέπει να συνδυάζει τεχνικές γνώσεις με επικοινωνι-
ακό ταλέντο, δημιουργικότητα και φαντασία. Επίσης 
έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη σε εργαλεία open source, 
linux, mozilla, wikis και θα θέλαμε κάποιον που να 
μοιράζεται μαζί μας αυτή την προτίμηση.

Προτιμούμε κάποιον που ξέρει να διαβάζει και να μα-
θαίνει από κάποιον που τα ξέρει όλα. Χρειαζόμαστε 
κάποιον που να βάλει την ψυχή του στην δουλειά και 
παρόλα αυτά να μοιραστεί μαζί μας την μιζέρια της 
κρίσης που προς το παρόν δεν μας αφήνει να πλη-
ρώνουμε παρά μόνο το ελάχιστο βασικό για πλήρη 
απασχόλιση. Ελληνικά, αγγλικά, πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ, 
μηχανάκι, lamp, css, εμπειρία στο εξωτερικό μπορεί 
να βοηθήσουν.

Στο www.cc-lit.gr μπορεί να διαβάσει κανείς  
τι είμαστε και να δει πόση ανάγκη έχουμε  
για τα παραπάνω. 
 
Στο www.pcshop.gr φαίνεται ένας τομέας  
της δουλειάς μας.

Όποιος ενδιαφέρεται μετά από όλα αυτά και δεν 
φοβάται το γεγονός ότι η δουλειά περιλαμβάνει και 
κάποιες αγγαρείες ας στείλει το βιογραφικό του στο e-
mail: hr@cc-lit.gr

Όμιλος Εταιρειών με πολυετή παρουσία και ηγετική 
θέση στην Ελληνική αγορά στον κλάδο των Μηχανη-
μάτων ζητά:

Product Managers 

Απαραίτητα Προσόντα:  
•Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Τεχνικής Κατεύθυνσης. 
(Δασολόγοι, Γεωπόνοι Γεωργικών Μηχανημάτων, 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί). 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Marketing  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας & H/Y  
(Ms Office). 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
(Εμπειρία στον χώρο των Γεωργικών Μηχανημάτων 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα). 
•Δυνατότητα Ταξιδίων. 
•Άτομο Μεθοδικό, Ηθικό και Εχέμυθο. 
•Προσωπικότητα Δυναμική, με Άριστες Ικανότη-

Originally founded in 1979, as Information Resources, Inc. (IRI), IRI is the world’s leading innovative 
partner that helps clients transform insight into impact at every level of their organization across 
sales, marketing, merchandising, category and brand management and shopper marketing to 
achieve high performance and growth.
IRI is seeking to recruit a dynamic person with energy and dedication, looking for a challenging 
career in the research industry, for the position of:

Junior Web Developer  
(JWD 11/13)

This position involves being part of the European R&D team participating in building web based 
applications.

Our web developers work closely with our project managers, strategists and design team members 
to develop specifications and make recommendations on the use of new and emerging technologies.
Responsibilities: 
•Creation of web application layout/user interface from provided design concepts by using latest 
Web standards 
•Building of pixel-perfect interfaces for the web and mobile/tablets 
•Development of robust and user-friendly Java-based web applications 
•Contribution in the Application framework design and requirements gathering 
•Involvement in routine daily maintenance of existing web applications 
•Taking ownership of daily project needs and communication  
Qualifications / Skills: 
•BSc / MSc university degree in Computer Science or other related fields 
•Proven Java experience as well as a solid understanding of Object Oriented Design and 
Programming 
•Experience using Spring and JEE technologies 
•Experience using relational databases 
•Understanding rapid web development, using HTML, CSS, JavaScript, AJAX, jQuery 
•Ability to write well-documented, reusable code 
•Familiarity with distributed source control tools such as Git 
• “From Scratch” web development experience would be considered an asset 
•Experience with front end UI design would be considered an asset 
•Strong interest in emerging technologies and web trends 
•Excellent written and oral communication skills both in Greek and English 
•Desire and willingness to work in a collaborative, innovative, flexible and team-oriented 
environment 
•Excellent interpersonal and organizational skills, ability to handle diverse situations. 
•Fulfilled military obligations
The company offers unique career opportunities, competitive remuneration package, top class private 
medical insurance and continuous training within a stimulating and growing working environment. 
 
C.Vs (in English only) to be sent by e-mail to: Maria.Anastasiou@iriworldwide.com

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

Service Delivery Platform  
Project Manager - Cyprus office

Responsibilities: 
•Overall responsible for Managed Services (Operation & Maintenance) performance, SLA and 
KPIs of the project 
•Responsible for allocating performance targets of the overall Managed Service, so that it is 
operating effectively and profitably 
•Managing Operation Team 
•Manage a team of each of which has responsibility for driving/supporting/managing the 
Consumer business 
•Pro-actively develop long-term customer relationships and establish Huawei as a preferred 
business partner 
•Pro-actively drive tactic and strategic projects that provide value to customers 
•Initiate and facilitate business development initiatives in the region 
•Attend Change Advisory Board meetings  
Candidate Profile: 
•Bachelor’s/ Advanced degree, preferably an MBA from a world- known business school 
•At least 10 years of experience from Support Services, Network Operations, Consulting or Project 
Management within the Telecom or similar industry 
•Personal or professional experience with high level customers is preferred 
•Relevant leadership experience working for a consultancy, system integrator or other professional 
services firm is desired 
•International working experience at regional level or in a multi-national environment 
•Advanced general management, leadership, and negotiation skills 
•Strong leadership and commitment, able to communicate effectively, work independently and 
under pressure 
•Working knowledge of Strategic and Planning Management 
•Working knowledge of Customer Support Management 
•Working knowledge of Business Process Outsourcing Management 
•Working knowledge of VAS product or IT Outsourcing & Maintenance (ITO&M) Management 
•Working knowledge of Service Quality Management 
•Working knowledge of Compliance Management 
•Working knowledge of HR & Admin Management 
•Working knowledge of Finance Management 
•Fluency in English and the local language  
The Company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development in a multinational company  
You can email your updated CV in English referring the job title  of the position to e-mail: 
cdorva@huawei.com

Our client, a leading international contracting group, holding a prominent position as a respected 
partner for major engineering and construction projects worldwide, is currently seeking to recruit 
dynamic and high-calibre professionals for the position of Finance & Administration (Commercial) 
Manager for its operations in Libya, Iraq and Egypt.
The position 
Role and Key Responsibilities: 
•Responsible for all Financial and Administrative activities related to the construction project. 
•Responsible for all Accounting and Financial data reporting to the Regional and Head Office. 
•Supervise the Finance and Administration departments of the Construction Project. 
•Liaison with the construction project’s client and suppliers. 
•Ensure the adequate staffing of the project. 
•Proper support to the overall project administration.  
The candidates 
Key Requirements: 
•Bachelor in Accounting, Finance or Business Administration. 
•At least 8 years of experience in the above mentioned fields. 
•Sound knowledge of Accounting. 
•Managerial/Administrative skills. 
•Excellent knowledge of English. 
•Computer skills.  
Optional requirements that can be considered as an advantage: 
•Master’s degree. 
•Knowledge of Cost Accounting and/or IFRS. 
•Prior experience within a multinational environment. 
•Multicultural profile and professional acumen.
The company offers: The company offers a highly competitive remuneration package that equals 
to US $ 65,000net base annually and exquisite career opportunities within a leading multinational 
organization.
Please send your cv (quoting the reference code CM/11.13) to the Executive Search & Selection 
Group, e-mail: mycv@deloitte.gr. All applications will be considered in strict confidence and will be 
acknowledged promptly.

Senior SharePoint / .Net Developer 
(Κωδικός θέσης: 11-2013 PDS)

H BYTE COMPUTER A.B.E.E, (www.byte.gr) πρωτοπόρος στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 
και εφαρμογών Πληροφορικής, αναζητά δυναμικά στελέχη για το Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού της 
εταιρείας στην έδρα της στην Αθήνα.

Απαιτήσεις Θέσης: 
•Τριετής (κατ’ ελάχιστον) προϋπηρεσία στην ανάπτυξη, παραμετροποίηση και υλοποίηση έργων 
document management / workflow με χρήση της πλατφόρμας Microsoft SharePoint Server, κατά 
προτίμηση στις εκδόσεις 2010 & 2013 
•Τριετής τουλάχιστον εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση έργων στην πλατφόρμα .ΝΕΤ 
Framework, κατά προτίμηση με χρήση γλώσσας C# 
•Πτυχίο Ανώτερης / Ανώτατης Εκπαίδευσης στην επιστήμη της Πληροφορικής ή άλλο παρεμφερή 
κλάδο 
•Εμπειρία στην ανάλυση απαιτήσεων, στην προετοιμασία τεχνικών παρουσιάσεων καθώς και στην 
συγγραφή τεχνικών προτάσεων 
•Πολύ καλή ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας καθώς και όρων πληροφορικής στην 
Ελληνική & Αγγλική γλώσσα 
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προϋπηρεσία σε βάσεις δεδομένων (Microsoft SQL Server) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Απασχόληση σε σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητα εξέλιξης 
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα, μπορούν να  αποστείλουν τα βιο-
γραφικά τους στο e-mail: hr@byte.gr με την ένδειξη του κωδικού 11-2013 PDS στο subject. Όλα τα 
βιογραφικά θα τύχουν του απαιτούμενου διακριτικού χειρισμού.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ζητά:

Διευθυντή Ξενοδοχείου 4*
Για εποχιακή / πλήρη απασχόληση. 
 
Ο ιδανικός διευθυντής πρέπει να κατέχει τα κάτωθι απαραίτητα προσόντα: 
•Πολυετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχες ξενοδοχειακές μονάδες 
•Επαγγελματισμός 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και άριστες διοικητικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας 
•Αναλυτική και συνθετική σκέψη 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Η γνώση της Ρωσικής και Γερμανικής γλώσσας αποτελεί πλεονέκτημα  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν λεπτομερές βιογραφι-
κό με φωτογραφία στο e-mail: job1@ghotels.gr. Όλα τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 8

τες  Ανάλυσης, Επικοινωνίας, Οργάνωσης και  
Συνεργασία 
•Ικανότητα Επίλυσης προβλημάτων & Ανάληψης 
πρωτοβουλιών  
•Ηλικία μέχρι 40 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα αναφέροντας: Κωδ. Θέσης: PM1-11.13 
στο e-mail: human.resources@papadopoulos.com.gr

Flour Mills of Nigeria Plc. (www.fmnplc.com), a Nigerian 
Corporation, is seeking a Product Development 
Professional Manager for its Lagos operations, 
with experience in the formulation and production of 
packaged food products. Flour Mills of Nigeria plc., for 
over 50 years, is a food industry, manufacturing and 
supplying high quality and affordable food products 
through its high growth food brands such as Golden 
Penny Flour, Golden Penny Semovita, Goldenvita, 
Golden Pasta, Golden Noodles and many more.

Product Development  
(R & D) Manager 

With 15-years relevant commercial experience 
in FMCG products, with advance degree in food 
science and/or food R & D. Must possess excellent 
knowledge of food processing and packaging 
technologies, working knowledge of Microsoft Office, 
costing methodologies, have fluent command of 
English, interpersonal communicative skills, be 
self motivated, goal orientated, deadline sensitive. 
Must be highly adaptable to African - Non Western - 
Cultural environment. Compensation commensurate 
to qualifications; offered competitive fringe benefits 
and insurance package.

Please forward resume (English only) in confidence 
to: PDRD.resume@yahoo.com

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η Frank Ze Paul Bakery AE, με πολυτελή αρτοζα-
χαροπλαστεία (patisserie - boulangerie) στη Δροσιά, 
στο Π. Φάληρο και στο Ψυχικό, στα πλαίσια της επέ-
κτασης του δικτύου της, ψάχνει για Βοηθό Λογιστή 
με έδρα το Μαρούσι.

Κύρια Καθήκοντα: 
•Καταχωρήσεις στο κύκλωμα λογιστικής και εμπορι-
κής διαχείρισης. 
•Ενημέρωση των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων. 
•Καθημερινοί & μηνιαίοι λογιστικοί έλεγχοι και συμ-
φωνίες Λογιστικής . 
•Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων  
(ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ). 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Ανωτέρας ή Ανωτάτης  
Οικονομικής Σχολής  με κατεύθυνση τη λογιστική. 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών 
ετών σε λογιστήριο εταιρίας με βιβλία Γ’ κατηγορίας 
ή σε λογιστικό γραφείο.  
•Εμπειρία σε λογιστήριο αρτοζαχαροπλαστείου θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Εμπειρία και πολύ καλή γνώση ERP συστημά-
των – εμπειρία στο Softone θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση Λογιστικής, ΕΓΛΣ,  
Κοστολόγησης, ΦΠΑ και Φορολογίας. 
•Γνώση υπολογιστών (MS Word και Excel). 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα συνε-
χώς αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον

Για αποστολή βιογραφικού στείλτε μας e-mail στο: 
jobs@frankzepaul.com αναγράφοντας στο θέμα τον 
κωδικό FZP-ΛΟΓ-13, ανάλογα με την περιοχή που 
σας ενδιαφέρει.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Steficon S.A is looking for a digital content editor 
to join its growing team.

Position Summary: This position will work closely 
with the client service dpt and the production dpt. 
Work involves content creation and editing, proof-
reading. You will also be involved in brainstorming 
sessions.

Job Qualifications: 
•2 + years experience in a digital content creation 
•Web enthusiast & experienced with social media 
platforms 
•Familiarity with CMS usage 
•Writing, editing & communication skills 

•Copywriting skills 
•Creativity and strategic thinking 
•Ability to work in a deadline-driven environment 
 
Job Description: 
•Writing and editing original and sourced content 
•Moderation of existing content. 
•Communication with the client if needed. 
•Moderating of content using SEO keywords 
depending on the project needs. 
•Updating and entering content into the CMS 
•Editing and uploading of photo assets into the CMS 
•Writing and editing of social media content

Candidates could send their cv till 23/11/2013 to: 
info@steficon.gr [attn: Ms Theodora Drosou], noting 
the position description.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμε-
νες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολο-
γίας, ζητά να προσλάβει στέλεχος για την καλύτερη 
οργάνωση της λειτουργίας του τμήματος Τεχνικής 
Υποστήριξης των πελατών της.

Υπεύθυνος Τεχνικού τμήματος H/Y  
(Κωδ. ΜΤΗΥ 0913)

Αντικείμενο εργασίας: Συντονίζει την καθημερινή 
δράση της τεχνικής ομάδας, επιβλέπει την ορθή τή-
ρηση των διαδικασιών εγγύησης και επιστροφής των 
κατασκευαστών, υλοποιεί ελέγχους ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, συντονίζει τη συνεργασία 
του τμήματος με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας, 
συμμετέχει στην επιδιόρθωση και τη συντήρηση μη-
χανογραφικού εξοπλισμού.

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε θέση Υπευθύνου Τεχνικού  
τμήματος τουλάχιστον 2 - 3 έτη. 
•Πολύ καλές γνώσεις υποστήριξης: Η/Υ,   
Εκτυπωτών, Εξαρτημάτων Αναβάθμισης, Δικτύων, 
εγκαταστάσεις Λογισμικών. 
•Επιθυμητό πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης σχολής 
ηλεκτρονικών ή συναφούς κλάδου. 
•Αποδεδειγμένες οργανωτικές και διοικητικές  
ικανότητες. 
•Ηλικία έως 35 ετών. 
•Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus), σύγ-
χρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασί-
ας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας 
δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της 
πληροφορικής.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφο-
ρίες για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα: 
www.e-gate.gr. Παρακαλούμε να αποστείλετε το βι-
ογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 
εργασίας στο e-mail: hr@e-gate.gr

Zητούνται για εργασία στην Ελβετία:

Τεχνικοί Προγραμματιστές Η/Υ

Πληροφορίες: MD STUDIEN & VERMITTLUNG. 
Ώρες γραφείου 09:00 – 14:00: 2810330009, Έυα 
Βενιανάκη: 6973348931 & Αναστασία Καλπακτσή: 
6973326214. Αποστείλατε βιογραφικό με φωτογρα-
φία στο e-mail: info@md-hellas.gr.

Tα βιογραφικά να είναι μόνο στη Γερμανική γλώσσα 
σε μορφή Εuropass με φωτογραφία. Βιογραφικά στα 
Ελληνικά δε θα ληφθούν υπόψη.

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

System Analyst 
Athens, Greece -  

Ref: TRG-SA
The Position:  
The core activity is to: 
•Interview stakeholders and capture requirements 
•Analyze document management and workflow 
requirements 
•Prepare Specifications (Use-Cases, Mockups,  
Data models, …) 
•Interact with the development & testing teams 
•Be involved in the Functional testing 

The Candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess 
the following: 
•University degree in Information Technology 
•Minimum 7 years of professional experience in IT 
after the completion of studies with experience in 
System Analysis 
•Experience in working with business rules and 
workflows. 
•Knowledge on Agile Software Development 
•Excellent verbal and written communication skills 
in English 
•Good Team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment 
•This opportunity is for a large system implementing 
wide requirements and business rules in the 
environmental area. herefore, previous experience 
in large, complex systems is required

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

Please send your CV in English. All inquires and 
applications will be handled in strict confidence 
and will be acknowledged promptly. E-mail: 
careers@trasys.gr. Website: www.trasys.be

Report Creator (.NET/SharePoint) 
(ref: RC/11/13),  

Stockholm, Sweden 

With expertise in .NET programming, T-SQL, MS 
SQL Server 2005/2008 and RDL. 

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is 
a leading European Software, Information and 
Communication Technologies company, operating 
internationally (Athens, Brussels, Luxembourg, 
Copenhagen, Berlin, Rome, Stockholm, London, 
Nicosia, Helsinki, Valetta, etc). The company employs 
over 500 engineers and IT experts. We design and 
develop software applications using integrated, state-
of-the-art technology. Our current IT and telecoms 
projects have a value exceeding 250 million Euro. 
EUROPEAN DYNAMICS is a renowned supplier of IT 
services to European Union Institutions, international 
organizations, European Agencies and national 
government Administrations all over Europe.

We currently have a vacancy for a Report Creator, 
fluent in English, to offer his/her services as an expert 
who will be based in Stockholm, Sweden. The work 
will be carried out either in the company’s premises 
or on site at customer premises. In the context of 
the first assignment, the successful candidate will 
be integrated into the Development team of the 
company that will closely cooperate with a major 
client’s IT team on site.

Your tasks: 
•Implement and maintain new and existing reports  
in MS SQL Reporting Services 
•Maintain the code base and fix bugs as reported  
in the Team Foundation Server 
•Implement new and maintain existing data marts  
in the data warehouse 
•Contribute to the planning and execution of test 
activities to ensure quality 
•Compose User Requirements Specifications 
in collaboration with the development team, the 
business analyst and experts. 
•Report to the head of .NET development group. 
 
Your skills: 
•University degree with minimum 1 year of 
experience in IT or non-University degree with 
minimum 2 years experience in IT 
•Minimum 1 year of programming experience with 
.NET and/or SharePoint 
•Excellent knowledge of T-SQL and experience with 
MS SQL Server 2005/2008 
•Excellent knowledge of MS SQL Server Reporting 
Services and RDL 
•Proven experience with writing technical 
documentation 
•Experience with data warehousing, automatic map 
generation, MS Analysis Services and laboratory 
data is considered an asset 
•Fluency in English and ability to participate in multi-
lingual meetings.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting 
and dynamic company, where you will offer your 
services as part of a team of a major European 
Institution, operating in an international, multilingual 
and multicultural environment where you can expect 
real chances to make a difference, please send 
us your detailed CV in English, quoting reference: 

(RC/11/13), to the following e-mail address:  
careers@eurodyn.com

We offer a competitive remuneration (either on 
contract basis or remuneration with full benefits 
package), based on qualifications and experience. All 
applications will be treated as confidential.

You may also consider all our other open vacancies 
by visiting the career section of our web site 
(www.eurodyn.com) and follow us on Twitter (@
EURODYN_Careers) and LinkedIn.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Senior Database Developer 

 (m/f)

We are an international premium service provider 
in the field of Customer Satisfaction Management 
(CSM) and a leading manufacturer of CSM software 
– located in Germany. We are currently looking for 
an experienced senior database developer to join our 
Frankfurt team.

Your main tasks will include: 
•Developing database schemata, ETL processes 
and OLAP cubes 
•Developing database and reporting architecture 
•Coordinating with our consultants to develop 
system concepts 
•Coordinating with external development partners, 
both in Germany and abroad 
•Actively contributing to all project stages

You have an analytical mind and are good with 
numbers. You are able to keep a cool head even in 
stressful situations. You think and act in a customer-
oriented manner and bring an exceptional amount of 
enthusiasm and commitment to your work. You are 
open to new ideas and keen to develop further.

You have the following professional 
requirements: 
•Extensive experience with MS SQL Server 2005 
and 2008 
•Several years’ programming experience with SQL, 
SSIS and MDX 
•Experience in creating and designing analysis 
cubes and relational database models 
•Experience in creating SSIS packages with SQL 
Server 2005 or 2008 
•Experience in collaborating with project teams in 
the field of Java development 
•Several years’ experience in BI environments, 
especially in the area of reporting portals 
•Ideally you have experience in setting up QlikView 
applications 
 
We are offering: 
•A diversified position with plenty of opportunity 
for personal initiative as well as the prospect of 
assuming responsibility for the entire data model 
and managing the department’s database team. 
•A young team within a growing, internationally-
oriented organisation 
•Flexible working hours 
•Attractive contract conditions aligned to your 
commitment and performance
Please e-mail all the relevant documents stipulating 
your salary expectations and when you would be able 
to start to this e-mail: bewerbung@ttr-group.de

TTR Group GmbH: Angelika Bäcker, Dreieichstr. 
59, D-60594 Frankfurt am Main.

3D Plugin Developer

Job Title: 3D Plugin Developer 
Κατηγορία: Προγραμματιστές-Web-Τηλ/νιών-
Τεχνικοί Η/Υ 
Περιοχή: Δυτικά Προάστια Αττικής (Χαϊδάρι) 
Απασχόληση: Πλήρης

Job Description: Solid Iris Technologies is a new 
company in the field of informatics, focusing on 
visualization technologies (http://www.solidiris.com). 
We seek an individual with passion for 3d computer 
graphics, to work full time at our office in Athens, 
as plugin developer for our flagship product “Thea 
Render” (non-realtime photorealistic render engine).

Main Tasks 
•Plugin development for the integration of Thea 
Render on modeling applications. 
•Software development kit maintenance and 
support. 
 
Requirements 
•Bachelor degree in informatics (or related area). 
•Lower degree in English language. 
 
Skills Wanted 
•Experience with at least one modeling application 
(for example Blender, 3dsMax, Maya, Cinema4D or 
others). 

Η Media Strom ζητά να προσλάβει:

Marketing Assistant  
(Κωδ. θέσης MA-501)

Περιγραφή Θέσης: 
•Ανάπτυξη και υποστήριξη υφιστάμενων προϊοντικών σειρών 
•Εκμετάλλευση των νέων ευκαιριών του περιβάλλοντος για λανσάρισμα νέων προϊόντων  
και είσοδο σε νέες αγορές 
•Επικοινωνία με διαφημιστικές εταιρίες για προωθητικές ενέργειες και υποστήριξη ATL,  
BTL & Digital διαφημιστικών προγραμμάτων 
•Αναφέρεται σε Senior Brand Manager 
 
Απαραίτητα προσόντα/Προφίλ Υποψηφίου: 
•Δυναμικός, δραστήριος, με φιλοδοξίες, με φιλοδοξίες, εξαιρετική επικοινωνιακή ικανότητα  
& άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις  
•Προσωπικότητα με ομαδικό και επιχειρηματικό πνεύμα, με προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 
•Ικανότητα αποτελεσματικής, παραγωγικής εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης 
•Προϋπηρεσία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση, επιθυμητή 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ στο Marketing ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές  
 θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Windows, MS Office, Internet και ERP 
•Γνώση και εμπειρία σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Επιθυμητή ηλικία έως 30 ετών 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Δυναμικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή ανάπτυξη και εκπαίδευση 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Προοπτικές σταδιοδρομίας
Αποστολή βιογραφικών αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (MA-501)  
στο e-mail: personnel@mediastrom.gr. Fax: 210 3482899. Τηλ: 210 3482800.  
Υπ’ όψιν Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Από την Εταιρία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε., μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Βιομηχανία, 
η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας τροφίμων, ζητούνται για την 
ενίσχυση των Τμημάτων Πωλήσεων & Παραγωγής στελέχη από τις παρακάτω ειδικότητες:

Μηχανικός Πωλήσεων &  
Ανάπτυξης Προϊόντων  

(Κωδικός θέσης: S_ΕNG)
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Τεχνική υποστήριξη πελατών σε Ελλάδα & εξωτερικό 
•Παρακολούθηση επίτευξης στόχων σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών από τα προϊόντα & 
τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση 
•Διαχείριση και συντονισμός νέων project από τη ζήτηση του πελάτη έως και την κατασκευή του 
καλουπιού και την παράδοση του τελικού προϊόντος 
•3-D Σχεδιασμός προϊόντων και εξαρτημάτων με χρήση CAD προγραμμάτων 
•Έκδοση & επικαιροποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών 
•Διαχείριση παραπόνων πελατών σε συνεργασία με το Τμήμα Ποιότητας με σκοπό την άμεση 
επίλυσή τους 
•Εφαρμογή των καταγεγραμμένων απαιτήσεων του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της 
Επιχείρησης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο επιπέδου ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνολογικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση 3-D σχεδιαστικών προγραμμάτων 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προϊόντων επιθυμητή 
•Άριστη γνώση Αγγλικών – η γνώση Γερμανικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Δυναμική προσωπικότητα & δημιουργικότητα, υπευθυνότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η Εταιρία παρέχει: 
•Άριστες συνθήκες & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@kotronis-plastics.gr αναγράφοντας απαραιτήτως 
τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει.

DREAMTECH Software Ltd is a software development company specializing in solutions for the 
global maritime sector with offices in Athens and Singapore. DREAMTECH, founded in 1999, is 
currently in the stage of aggressive global expansion. With its state-of-the-art unified messaging 
and shipping applications, it has already entered major maritime centers worldwide (Europe, Asia, 
USA) and is currently looking for top-rated people to join our team.

Mobile Developer  
(DEV/1113)

An external partner is required to maintain, 
improve and expand a mobile application for 
iPhone developed with Xamarin’s MonoTouch.

Required qualifications: 
•Proven knowledge in mobile development for 

iPhone using  Xamarin’s MonoTouch 
 
We seek to fill-in this position immediately. 
 
Please send your CV to e-mail:  
hr@dreamtech.gr

Η ZEINCRO είναι μία διεθνής εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον ιατροφαρ-
μακευτικό τομέα και κυρίως στον τομέα της Κλινικής Έρευνας.
Στα πλαίσια της ανάπτυξης του Τμήματος των Κλινικών Μελετών, ζητάμε γιά πρόσληψη:

Study Manager  
με έδρα την Αθήνα

Αρμοδιότητες και καθήκοντα υποψήφιου: 
•Υπεύθυνος για την διαχείριση και τον συντονισμό κλινικών μελετών 
•Διαχείριση resources, time management 
•Προγραμματισμός έργων 
•Συντονισμός ομάδας εργασίας  (Clinical Research Associates)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο στις Επιστήμες Υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•3-5 χρόνια εμπειρία στoν τομέα των κλινικών μελετών αντίστοιχης θέσης 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δεξιότητες επικοινωνίας, αποτελεσματικής διαχείρισης καθώς και καθοδήγησης ομάδας ατόμων 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ  
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Αξιόλογο πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές καριέρας σε ένα δυναμικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας υπόψη Κας Μαλτέζου: ZeincroHellas Α.Ε., Αναπαύσεως 
30, 152 35 Βριλήσσια, Αθήνα. Fax: 210-6134695, e-mail: smaltezou@zeincro.com

Η Rotkraft Hellas, εταιρεία καινοτόμων συστημάτων θέρμανσης, ζητά για άμεση επάνδρωση του 
δικτύου της στην περιοχή της Αττικής:

Πωλητές - Πωλήτριες
Αρμοδιότητες: 
•Εφαρμογή του ετήσιου πλάνου πωλήσεων 
•Προσωπική πώληση σε πελατολόγιο που 
παρέχεται από την εταιρία 
•Εβδομαδιαίο πρόγραμμα επίσκεψης πελατών 
•Ανάπτυξη νέων αγορών 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ επιθυμητό 
•3 ετής επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση πωλήσεων 
•Δίπλωμα οδήγησης 

•Ικανότητες επικοινωνίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και συνο-
δεύεται από ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
εταιρικό αυτοκίνητο, πρόσθετες παροχές και 
bonus επί των πωλήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στεί- 
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: info@rotkraft.gr

EUROP ASSISTANCE operates in Greece since 1965 through an agent and since 1989 as a 
subsidiary of the French group, Europ Assistance.
Europ Assistance is an insurance company, providing assistance  services and operates in 4 key 
sectors: Automotive, Travel, Health, Home & Family
Informations Technology (I.T.) Assistant: The jobholder will report to the I.T. Supervisor.

I.T Assistant Profile
Role: 
•Assist in maintaining the company’s I.T. network, servers, Workstations Communication 
equipment, Applications, •Telephone center and Security systems. This role is absolutely 
essential within the organization to ensure business continuity. 
•Assist in Investigating and diagnosing network problems and carrying out routine configuration 
and installation of IT solutions. User Support on a day to day basis, setting up new users, 
maintain their e-mails & passwords 
•Managing backup, security and passwords. 
•Monitor The I.T. policies and systems usage.  
Required skills: 
•Information technology studies at University and/or I.T. Technical institution levels. 
•A working knowledge of IT operating systems and topologies, particularly all the range of 
Windows Operating systems both on Server and workstation environment like windows 7 or 8 
•Knowledge of virtualization environment is considered an asset. 
•Good working knowledge of  E-mail applications, particularly Microsoft Exchange, as well as all 
MS Office applications. 
•Working knowledge of databases like SQL, Oracle experience also considered an asset. 
•Basic knowledge on application development (WEB and/or local) also considered an asset. 
•Good working knowledge of I.T. Networking, TCP/IP, Internet connectivity fundamentals and 
WEB environment. 
•Knowledge on I.T Security applications e.g antivirus systems. 
•Hands on experience of installing IT hardware and software 
•Good problem solving skills 
•Strong communication skills (vital for inter-departmental user support) 
•Good time management 
•Excellent knowledge of the Greek & English languages (verbal and written). 
•Team spirit 
•Pleasant & reliable personality  
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Training 
•Life insurance and supplementary medical insurance 
•Potential for further development within an International Company
The position is oriented to candidates, preferably up to 30 years of age, with a good  
potential for developing within an international company. Send your cv to this e-mail:  
schatziioannidis@skywalker.gr
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•Very good programming level with C/C++. 
•Very good level of oral and written English. 
•Responsible personality.

If you want to apply for this position, please e-mail 
your CV to: jobs@solidiris.com with the subject 
“Plugin Developer Job”. Any information provided 
will be considered confidential.

Η εταιρία APT SA που δραστηριοποιείται στον ευρύ-
τερο κλάδο της πληροφορικής, ζητά συνεργάτη για 
τη θέση του:

Xcode Developer για iOS Devices

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη 
εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε iOS. 
 
Aρμοδιότητες: 
•Σχεδίαση, υλοποίηση και έλεγχος εφαρμογών iOS 
•Υποστήριξη και βελτιστοποίηση υπαρχόντων  
εφαρμογών iOS 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. σχετικής κατεύθυνσης 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση και εμπειρία σε Xcode 
•Άριστη γνώση λειτουργικού προγράμματος OSX 
•Ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων 
•Ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας 
•Ομαδικό Πνεύμα 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικό  
στη διεύθυνση: apt.admin@apt.gr 

Aria CC is an offshore consulting and development 
company based in Athens. We are looking to extend 
our team of innovative, creative, dedicated and self-
motivated people who want to make a difference in 
what they do. We are currently seeking individuals for 
the following position:

Java/J2EE Jr. Developers  
& Sr. Developers

Required skills: 
•Implementation and maintenance of Java/J2EE 
oriented applications 
•Production of technical documentation 
•Participation in technical meetings 
•Good Team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment 
•On time delivery 
•Create efficient and reliable code 
•Actively contributing to all project stages 
 
Profile: 
•Knowledge of Java oriented technologies and tools 
•Interest in technical choices (design, architecture 
etc) 
•Java, web services, MS SQL, PostgreSQL, MySQL, 
Mac OS X & Windows front end issues, XML, Import 
& Export data in various formats, scripting 
•C++ is an asset 
•Knowledge of DDEX and managing audio files is 
an asset 
•Language skills in English, French is an asset

Remuneration: Aria CC offers a competitive 
remuneration package based on qualifications and 
experience. 
 
Remarks: position can be off site. 
 
Please send your curriculum vitae, quoting reference 
code, by e-mail to the following address:  
career@aria-cc.com

Evolution Tech is a member of group of companies 
operating in Greece and Europe in the fields of IT, 
providing consultancy services to the main actors in 
Telco, Governance and Banking Market.

Evolution Tech always searches for the best IT 
professionals in the market, offering promising career 
to major projects all over Europe.

We are currently seeking for an Oracle Developer 
having 2-3 years of working experience. 
 
Requirements: 
•Knowledge and experience in PL/SQL and Java 
•Excellent communication skills 
•You must be a team player, able to work under 
pressure. 
•We expect you to be fluent in both verbal and 
written English communication. Italian language will 
be a strong asset. 
 
Interested candidates, who meet all the above 
requirements, may send a cv to:  
evolutiontech@evtch.com, ref: ORJ.

Upcom ltd is looking to hire a:
Tester  

to join its dynamic team  
of  IT professionals (UPC131101)

Profile: 
•Degree from University or Technical Education 
Institute(AEI, TEI, or certified IEK) 
•2-3 years of testing experience 
•Design and specification of test plans and test 
cases 
•Execution of test cases 
•Experience in testing web applications 
•Understanding of the full software project life cycle 
•High attention to detail 
•Analytical thinking 
•Team player 
•Excellent Knowledge of English Language 
•Excellent verbal and communication skills 
•The project requires an initial period of 1 month 
in Brussels and afterwards it will continue in 
Athens 
 
The company offers: 
•A dynamic challenging environment resulting 
continuous learning/education/progression

To apply for the job, send your detailed and updated 
resume to this e-mail: cv@upcom.eu, clearly 
mentioning the reference number for the position – 
UPC131101.

MedNet International is a unique Information  
Technology company.

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

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

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

Software Engineers –  
ADF Developers

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

Qualifications: 
•University level degree (or higher education 
institute) in Computer Science, Information 
Technology or relevant field of study.   
•3-5 years of experience in Java, J2EE (EJB’s), 
Hibernate, JSP, JSF.  
•2-3 years hands-on experience with 11g 
JDeveloper, ADF, ADF Faces, ADF Task Flow, and 
ADF Business Components. 
•Knowledge of Oracle Weblogic Application Server 
and Database System is considered an asset.  
•Any work experience in Design Patterns is a plus.  
•Fluency in English language. 
 
We Offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology 
 
Send your cv to this e-mail: recruitment@mni.gr

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

Developer / Operational Support 
Helsinki - Ref: TRG-OSDev

The Position:  
•The core activity is to supportmedium and large 

pan-European projects: 
•Data correction utilizing Java command line tools, 
SQL and PL/SQL 
•Generating statistics from the database 
 
The position will require a period of 1 year at 
Helsinki 
 
The Candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess 
the following: 
•University degree in Information Technology 
•Minimum 5 years of professional experience 
in IT after the completion of studies with proven 
experience in Java •Development, SQL and PL/
SQL 
•Good experience with Databases, preferably 
Oracle. 
•Knowledge of JEE (JSF, EJB) is an asset 
•Experience of working with version control systems; 
especially GIT 
•Excellent verbal and written communication skills 
in English 
•Good Team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment 
•This opportunity is for a large system implementing 
wide requirements and business rules in the 
scientific area. •Therefore, previous experience 
in large, complex systems using the mentioned 
technologies is required

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

Please send your CV in English. All inquires  
and applications will be handled in strict confidence 
and will be acknowledged promptly. E-mail: 
careers@trasys.gr. Website: www.trasys.be

Adecco HR is the global leader in HR services, 
certified in Greece with ISO 9001:2008 in the fields 
of search and selection services and temporary 
placement.

Adecco is currently seeking, on behalf of its 
client, a multinational financial services institution, 
for dynamic professionals to cover the following 
positions for its strategic offices in Switzerland:

Java Developers 
(ref. code: S-722/36576)

Job Description 
•Participate actively in the selection of the 
programming technologies suitable for each project 
•Create efficient and reliable code   
•Provide support on the applications to internal and 
external users  
•Be up-to-date on the leading edge technologies 
 
Candidates Profile 
•Master in Computer Sciences graduates 
•At least six (6) months of working experience as 
Java Developers 
•Strong knowledge of Java/J2EE development   
•Interest in technical choices (design, architecture 
etc)  
•Ability to work effectively both as a member of a 
team and autonomously   
•Excellent knowledge of Unix/Linux systems  
•Fluency in English 
 
The Company Offers 
•Competitive remuneration and relocation package 
•Wide spectrum of career and training opportunities

Please send your curriculum vitae, quoting reference 
code, by e-mail to the following address: infogr@
adecco.com, through fax at: 210 6919358, or by mail 
to: Adecco HR, 56, Kifissias Av., 15125, Maroussi.

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. 
Follow Adecco Greece on facebook, LinkedIn. 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η εταιρία Gepaworld Α.Ε που δραστηριοποιείται 
στην παραγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών 
ειδών ένδυσης στο πλαίσιο ανάπτυξης του δημιουρ-
γικού τμήματος επιθυμεί να καλύψει την θέση του 
γραφίστα.

Ειδικότερα, η θέση αφορά στο σχεδιασμό και τη δη-
μιουργία προϊόντικών συλλογών, εμπορικών καταλό-
γων, σχεδιασμό μακέτας, επεξεργασία εικόνας, δημι-
ουργία διαφημιστικών καταλόγων και προωθητικού 
υλικού.

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
προσόντα/ ικανότητες 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού  
(Corel Draw X5, Illustrator CS5, Photoshop CS5, 
Indesign CS5) 
•Δυνατότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης  
της στρατηγικής marketing 
•Σχεδιασμό έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
των ενεργειών προβολής (mail campaigns κλπ) 
•Σχεδιασμό newsletters σε συνεργασία με το τμήμα 
πωλήσεων 
•Συμμετοχή στη δημιουργία εμπορικών καταλόγων 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία 2-4 ετών σε ανάλογη θέση  
στο Δημιουργικό τμήμα – προϋπηρεσία στον κλάδο 
της ένδυσης επιθυμητή 
•Εμπειρία στον σχεδιασμό εμπορικών καταλόγων 
•Δημιουργική σκέψη 
•Άριστη γνώση Αγγλικών

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.

Βιογραφικά στο e-mail: info@gepaworld.com

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

H 3CS commerce communication consulting 
(www.3cs.gr) που βρίσκεται ακριβώς στην έξοδο του 
μετρό του Αγ. Δημητρίου  προσλαμβάνει άμεσα:

Τηλεφωνήτριες –  
Τηλεφωνητές 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευγένεια 
•Καλή άρθρωση και ζεστή χροιά φωνής   
•Ηλικία άνω των 27 ετών 
 
Η Εταιρία Προσφέρει: 
•Αρχικές αποδοχές άνω των 700€ 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Μηναίο bonus για όλους τους εργαζόμενους 
•Επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη  
(Supervisor, team leader) 
•Ωράριο εργασίας ευέλικτο 
 
Για ραντεβού άμεσα καλέστε στο: 211 7151401. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@3cs.gr

Η εταιρία BFS GROUP σου προσφέρει απασχόληση 
στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης σε θέσεις:

Υπάλληλοι Customers Servises –  
Αθήνα

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευγένεια 
•Θετική σκέψη και χαμόγελο 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα 
 
Η Εταιρία Προσφέρει: 
•Υψηλές συνολικές  αποδοχές  
•Ασφάλεια μέσα από μία εταιρεία που επενδύει 
στους εργαζόμενούς της  
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Μηναίο bonus για όλους τους εργαζόμενους 
•Επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη (Supervisor, 
team leader) 
•Ωράριο εργασίας 4ωρο-5ωρο- 6ωρο  πρωί ή 4ωρο 
απόγευμα, 8ωρο πρωί 
•Τηλέφωνο  για ραντεβού: 210-3619279 ή 210-
3668903

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@bankfs.gr ή  στο 
fax: 210 3610152 ή  στα τηλέφωνα 210-3619279 / 
210-3668903.

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

Call center agent B2B & βοηθός 
τμήματος πωλήσεων part-time ή full time 

(κωδ. CCΤΠ2)

Αρμοδιότητες: 
•Βοήθεια στη προετοιμασία προσφορών για το Τμή-
μα Πωλήσεων 
•Βοήθεια στη δημιουργία πελατολογίου 
•Κλείσιμο ραντεβού για λογαριασμό πωλητών 
 
Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία call- center σε πω-
λήσεις B2B 
•Μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων 
•Εμπειρία σε κλείσιμο ραντεβού για λογαριασμό 
πωλητών 
•Εμπειρία σε υποστήριξη πωλήσεων 
•Ευελιξία, οργάνωση,  προσαρμοστικότητα, ομαδικό 
πνεύμα, καλή στην επικοινωνία, τη διαχείριση του 
χρόνου, οργάνωση, δεξιότητες επίλυσης προβλή-
ματος. 
•Άριστη γνώση του MS Office και Internet.

Για την αίτηση για τη δουλειά, να στείλετε λεπτο-
μερή και ενημερωμένο βιογραφικό σας στο e-mail: 
jobs@energo.com.gr με σαφήνεια, αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης (κωδικός CCΤΠ2).

Η διαφημιστική εταιρεία Apopsis αναζητά να στελε-
χώσει θέση Client Service.

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με 
κατεύθυνση Marketing-Διαφήμιση. 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, σε εταιρεία προώθησης πωλήσεων. 
•Εμπειρία στην εκτέλεση και εποπτεία BTL ενεργειών. 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες και γνώση περιεχομένου 
εκτέλεσης έργων. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Microsoft Office. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογρα-
φικό τους στο e-mail: papageorgiou@apopsisb.gr

Σύμβουλος Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Η QlikView Hellas αναζητά Σύμβουλο Τηλεφωνι-
κών Πωλήσεων για 2 μήνες (part time: ώρες 10.00-
14.00).

Περιγραφή θέσης 
•Διερεύνηση αναγκών και κλείσιμο ραντεβού παρου-
σίασης  σε δυνητικούς πελάτες 
•Τηλεφωνική ενημέρωση πελατολογίου 
 
Προφίλ υποψηφίου/ας 
•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στον κλάδο των τηλε-
φωνικών πωλήσεων (εμπειρία  σε κλάδο πληροφο-
ρικής θα θεωρηθεί προσόν) 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης & πελατοκεντρική 
προσέγγιση 
•Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου 
και οργάνωσης της εργασίας 
 
Εμείς προσφέρουμε 
•Ανταγωνιστικό σύστημα αποδοχών 
•Ολοκληρωμένο πακέτο εκπαίδευσης

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, αναφέροντας τον τίτλο  της θέσης, μέσω 
e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: marketing@
qlikviewhellas.com.Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται από-
λυτα εμπιστευτικές.

Η εταιρία Sale In με έδρα στο Μοσχάτο, δίπλα στον 
σταθμό ΗΣΑΠ ζητά για νεοσύστατο τμήμα της: 

Άτομα μόνο με εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλή-
σεις για προώθηση των δυο πλέον μεγαλύτερων πα-
ρόχων σταθερής τηλεφωνίας και Internet για άμεση 
πρόσληψη.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ταχύτητα στην πληκτρολόγηση 
•Ευχέρεια λόγου 
•Κέφι και διάθεση για εργασία 
•Προϋπηρεσία θα θεωρηθεί προσόν (μόνο σε 
πωλήσεις) 
 
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός, υψηλότερος του βασικού πά-
ντα στην ώρα του με δυνατότητα αύξησης έως 
και 35% 
•Bonus, τα μεγαλύτερα της αγοράς 
•ΙΚΑ 
•Ευέλικτο ωράριο (4ωρο-6ωρο-8ωρο), πρωί ή από-
γευμα (9:00 πμ - 9:00 μμ) 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση

Πληροφορίες: 213 0285341 -47 & 6948 657408 (9:00 
πμ - 9:00 μμ). Βιογραφικά στο e-mail: sales@salein.
gr. Οι υποψήφιοι να είναι άμεσα διαθέσιμοι για 
Interview. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η μεγαλύτερη Γαλλική αλυσίδα παιδικών ενδυμά-
των ORCHESTRA-PREMAMAN ζητάει για το κατά-
στημά της στο Smart Park στα Σπάτα:

Αποθηκάριο - Υπεύθυνο Παραλαβών 
έως 25 ετών  

για πλήρη απασχόληση

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

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλήτρια Καταστήματος  
Πληροφορικής  

(Κωδ. ΠΚΠ 0913)

Ρόλος/ Αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γί-
νει μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που εργά-
ζεται στο κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρείας 
στο Χαλάνδρι (Λεωφ. Κηφισίας 298) και έχει ως στό-
χο την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών 
της εταιρείας. 

Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
•Εξυπηρέτηση των πελατών τόσο εντός του  
καταστήματος, όσο τηλεφωνικά και μέσω internet. 
•Παροχή συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων και 
λύσεων που συνάδουν με τις ανάγκες κάθε πελάτη 
ξεχωριστά. 
•Πώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων και 
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης συσκευών. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση. 
•Γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής. 
•Ηλικία έως 28 ετών. 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα και 
ομαδικό πνεύμα. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην άψογη 
εξυπηρέτηση των πελατών.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.), 
σύγχρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον εργα-
σίας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας 
δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της 
πληροφορικής.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφο-
ρίες για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα: 
www.e-gate.gr. Παρακαλούμε να αποστείλετε το βι-
ογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 
εργασίας στο e-mail: hr@e-gate.gr

Η Γνωστή εταιρία λευκών ειδών KENTIA ζητά για τα 
καταστήματα της στην Αττική:

Πωλήτριες – Πωλητές 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 28+ 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην λιανική πώληση 
κουρτινών & λευκών ειδών 
•Γνώση MS Office 
•Γνώση Αγγλικών 
•Δυναμική & ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια λόγου  
& επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
kentia@tenbusiness.gr. Υπόψη κου Ψύμμα.

Γνωστή αλυσίδα καταστημάτων που εμπορεύεται 
γυναικεία ενδύματα και αξεσουάρ αναζητά:

Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων  
(κωδ. θέσης: SM) 

Απαιτήσεις θέσης: 
•Παρακολούθηση και άριστη λειτουργία του  
υφιστάμενου δικτύου(άνω των 30 καταστημάτων) 
•Δυνατότητα σύστασης ετήσιου προϋπολογισμού 
πωλήσεων  και παρακολούθηση της εκτέλεσής του 
ανά σημείο πώλησης 
•Παρακολούθηση επίτευξης οικονομικών στόχων 
ανά σημείο πώλησης 
•Άριστη γνώση merchandising standards και  
παρακολούθηση της πληρότητας του προϊοντικού 
μίγματος των σημείων πώλησης 
•Διαχείριση του προσωπικού του δικτύου και παροχή 
υποστήριξης των διευθυντών καταστημάτων 
•Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων καθώς και  
συμμετοχή στις λειτουργίες του καταστήματος 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Υποχρεωτική πενταετής προϋπηρεσία σε θέση 
Υπευθύνου δικτύου λιανικής 
•Πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ, μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 

•Ικανότητες διαχείρισης και παρακίνησης ομάδων 
πωλήσεων 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση διαχείρισης  
προβλημάτων και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων 
•Δυνατότητα λειτουργίας στα πλαίσια δομημένου 
εργασιακού περιβάλλοντος 
•Οργανωτικές, επικοινωνιακές και  
διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ικανότητα μετάδοσης εταιρικής στρατηγικής 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Δημιουργικότητα και καινοτόμος σκέψη 
•Προσανατολισμός στον στόχο και το αποτέλεσμα 
•Αναλυτική σκέψη 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών και παροχών ανάλογο των προσό-
ντων και της απόδοσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
yourchoices02@gmail.com

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητούνται:

Πωλήτριες 
έως 35 ετών

Τηλ. επικοινωνίας: 210-9904020, ώρες επικοινωνί-
ας 08:00-15:00. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
baker@skywalker.gr

Υπεύθυνος Καταστήματος  
(άνδρας) για Πλήρη Απασχόληση 

Με ανάλογη προϋπηρεσία τουλάχιστον για 2 χρόνια 
ζητείται από την μεγαλύτερη Γαλλική αλυσίδα παιδι-
κών ενδυμάτων ORCHESTRA-PREMAMAN για τα 
κατάστηματά της στην Αττική.

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Εισαγωγική εταιρία επαγγελματικού εξοπλισμού 
ζητεί:

Πωλητές  
για την περιοχή Θεσσαλονίκης

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις 
•Επιθυμητός τίτλος σπουδών σχολής τουριστικών 
επαγγελμάτων 
•Πολύ καλή αντίληψη 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος 
(drive for result) 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, ικανό-
τητα ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας μαζί με το 
βιογραφικό

Τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εχε-
μύθεια. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό 
στο e-mail: hr@egem.gr

Sales Assistant

Sales Assistant Job Purpose: Supports sales and 
marketing managers by tracking, investigating, and 
reporting sales information.

Sales Assistant Job Duties: 
•Maintains promotional database by inputting  
the necessary data. 
•Updates managers by consolidating, analyzing,  
and forwarding daily action summaries. 
•Reports order and inventory problems by 
investigating data and history; identifying alternate 
means; notifying managers and customers. 
•Prepares Pro-forma Invoices, Offers. 
•Provides product, promotion, and pricing 
information by clarifying customer request; selecting 
appropriate information; forwarding information; 
answering questions. 
•Provides sales vs. projection results by preparing 
and forwarding sales tracking reports. 
•Arranges shipment; notifies customer. 
•Responds to phone calls, emails and other forms of 
correspondence; assists customers; handles orders, 
complaints and other inquiries. 
•Maintains customer database by inputting customer 
profile and updates; preparing and distributing 
weekly and monthly reports. 
•Prepares sales presentations by compiling data; 
developing presentation formats and materials. 
•Tracks sales expenses by tracking, consolidating, 
analyzing, and summarizing expenses; forwarding 
for reimbursement. 
•Updates job knowledge by participating in 
educational opportunities. 
•Accomplishes department and organization mission 
by completing related results as needed.

Skills/Qualifications: English Language Native 
Speaker, Degree in Business Administration or in Any 
Other Relevant Field, Data Entry Skills, Reporting Skills, 
Administrative Skills, Communication Skills both Written 
and Oral, Understanding the Customer, Customer 
Focus, Informing Others, Self-Development, Attention 
to Detail, Professionalism, Microsoft Office Skills, 
Strong Team Player, Amicable, Polite and Helpful, Good 
with Numbers, Patient, Sensitive to Cultural Diversity, 
Responsible and Trustworthy, Able to Handle Stress.

Send your cv to this e-mail: cv@recom.gr 

Στελέχη Πωλήσεων

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης, η εταιρία 
NEODENT επιθυμεί την περαιτέρω στελέχωση του 
τμήματος πωλήσεων. Ανακοινώνει το άνοιγμα για 
μία -1- θέση εργασίας: Εξωτερικές πωλήσεις βόρεια 
Ελλάδα.

Position Requirements 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ευελιξία Ωραρίου 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
 
Candidate Profile 
•Οργανωτικός 
•Δυναμικός 
•Ευέλικτος 
•Ευχέρεια και άνεση λόγου 
•Προσανατολισμένος στην επίτευξη στόχων 
•Πελατοκεντρικός χαρακτήρας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις απαραίτητη 
•Προϋπηρεσία στον χώρο των οδοντιατρικών  
προϊόντων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Περισσότερες πληροφορίες για το εταιρικό προφίλ 
στο website: www.neodent.eu. Αποστολή βιογρα-
φικών μόνο  ηλεκτρονικά στο: hr@neodent.eu

Εξωτερικοί Πωλητές  
(Αττική) (SAL 105) 

Αθήνα

Περιγραφή: Αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής τηλε-
πικοινωνιακών υπηρεσιών για εταιρείες (Β2Β) αναζη-
τά εξωτερικούς Πωλητές για την ανάπτυξη των πωλή-
σεων, που επικεντρώνεται σε δυνητικό πελατολόγιο 
στο κέντρο της Αθήνας

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
αναλάβουν την προώθηση των τηλεπικοινωνιακών 
λύσεων που αφορούν σταθερή, κινητή τηλεφωνία και 
internet, σε εταιρικούς πελάτες, που θα επιτύχουν μια 
ιδιαίτερα σημαντική μείωση του κόστους των αντίστοι-
χων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία 2-5 ετών από τις εξωτε-
ρικές πωλήσεις (κατά προτίμηση στον τομέα των 
υπηρεσιών) 
•Άνεση στην επικοινωνία και την προσέγγιση πελα-
τών, μέσω προσωπικών επισκέψεων και τηλεφωνι-
κών επαφών 
•Προσφέρεται σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus 
πωλήσεων 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, η FUCHS Hellas 
Α.Β.Ε.Ε., θυγατρική του μεγαλύτερου ανεξάρτητου 
Ομίλου Λιπαντικών παγκοσμίως, ζητά:

Εμπορικούς Συνεργάτες 
α) για την Βιομηχανία (κωδ. IND) 

β) για Automotive (κωδ. AUT)

Οι κατάλληλοι συνεργάτες έχουν ολοκληρωμένη γνώ-
ση Η/Υ κι αγγλικών,  πενταετή εμπειρία στην πώληση 
λιπαντικών ή / και μηχανολογικών  προϊόντων ή / και 
ανταλλακτικών αυτοκινήτων και βιομηχανίας , δίπλω-
μα οδήγησης.

Η  κατοχή Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών θεωρείται 
πλεονέκτημα. Προσφέρονται ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, κινητό τηλέφωνο, laptop, αυτοκίνητο και 
bonus απόδοσης.

Αποστείλατε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, 
υπόψη Ε.Μ., αναφέροντας  τον κωδικό της θέσης 
που σας ενδιαφέρει, προς: FUCHS Hellas Α.Β.Ε.Ε., 
Λ. Μεσογείων 2 – 4, Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β’, 
115 27 Αθήνα, email: fuchs.info@fuchs.gr.Θα τηρη-
θεί απόλυτη εχεμύθεια.

H διαφημιστική εταιρία  grafima media creative print 
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνους Πωλήσεων 
Για το τμήμα εκτυπώσεων  

(ψηφιακών και offset)
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συνέχεια στη σελ. 12

Περιγραφή θέσης 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου μέσω  
επίσκεψης σε δυνητικούς πελάτες (door to door) 
•Ανίχνευση νέων επαγγελματικών ευκαιριών στην 
αγορά 
•Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με πελάτες καθώς και 
follow up 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Εμπειρία σε παρόμοια θέση 
•Άριστη επικοινωνία και υψηλή διαπραγματευτική 
ικανότητα 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών Ms Office 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, ικανό-
τητα ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας 
•Καλή διαχείριση χρόνου 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus) 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
grafima@otenet.gr

Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων αναζητά:

Υπεύθυνο Τμήματος Ζωής 
(ΚΩΔ. EIL 13) με έδρα την Αθήνα.

Γενικά: Η θέση αναφέρεται στην Γενική Διεύθυνση 
και έχει ως βασικό έργο την υποστήριξη και ανά-
πτυξη των εργασιών της εταιρίας στον κλάδο Ζωής 
αξιοποιώντας το υφιστάμενο δυναμικό πωλήσεων και 
πελατολόγιο και παράλληλα την προσέλκυση νέων 
συνεργατών και πελατών.

Βασικοί τομείς ευθύνης: 
•Ατομικές Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας 
•Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας 
•Credit Life 
•Προσωπικά Ατυχήματα 
•Υποστήριξη και προσέλκυση Συνεργατών 
•Διαχείριση Αποζημιώσεων 
•Καταχωρήσεις Συμβολαίων νέων και ανανεώσεων 
•Σχεδιασμός διαδικασιών εξυπηρέτησης  
συνεργατών. 
•Έρευνα αγοράς, σχεδιασμός νέων προϊόντων. 
•Υλοποίηση εκπαιδευτικής πολιτικής. 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών για την αύξη-
ση του ποσοστού διατήρησης του χαρτοφυλακίου. 
•Επισκέψεις στα Δίκτυα Πωλήσεων. 
•Περιοδική αναφορά υλοποίησης στόχων (reporting) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εκπαίδευση: Πτυχίο Κολεγίου ή Ανώτερης  
ή Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση marketing,  
οικονομικά, business administration 
•Προϋπηρεσία: 5 – 10 έτη με τα 3 τελευταία  
σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης 
•Ξένες γλώσσες: Αγγλικά 
•Άλλα: Εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών (office) και ιδιαίτερα με τα νέα ηλεκτρονικά 
διαδικτυακά μέσα  διανομής. Επιθυμητή η γνώση 
του συστήματος IBS.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας Κωδικό Θέσης, 
στο e-mail: sflsjobs@yahoo.gr 

Εταιρία στο χώρο των καλλυντικών κομμωτηρίου η 
οποία αντιπροσωπεύει μεγάλους οίκους του εξωτε-
ρικού αναζητά:

Σύμβουλο Πωλήσεων 
για την περιοχή Αττικής 

Υποψήφιοι με εμπειρία στον χώρο των κομμωτηρίων 
ή καλλυντικών θα προτιμηθούν. Απαραίτητη η απο-
στολή βιογραφικού.

Προσόντα 
•Τελειόφοιτος Λυκείου 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις τουλάχιστον 3 ετών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικό Πνεύμα 
•Ικανότητα εργασίας με στόχους παραγωγικότητας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες) 
•Κάτοχος Ι.Χ. 
 
Δίδονται: Μισθός αναλόγων προσόντων, Βonus, 
εταιρικό κινητό,

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παπαδοπούλου  
Παναγιώτα. E-mail για αποστολή βιογραφικών: 
panmermiga@gmail.com. Προθεσμία υποβολής 
βιογραφικών έως 30-11-13.

H Telestorm E.Π.Ε. δημιουργήθηκε το 2012 και 
δραστηριοποιείται στις πωλήσεις τηλεπικοινωνιακών 
προϊόντων με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών τηλεφωνίας.

Σκοπός της Telestorm είναι η παροχή υπηρεσι-
ών υψηλής ποιότητας, που καλύπτουν πλήρως τις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης 
αγοράς. Οι συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία και 
ανθρώπινο δυναμικό εξασφαλίζουν αποτελεσματικές 
και ευέλικτες υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα μέσω 
άρτιας και σύγχρονης υποδομής.

Η TelestormE.Π.Ε. επιθυμεί να εντάξει άμεσα  
στην ομάδα της:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων  
(Μερική Απασχόληση)

Αντικείμενο απασχόλησης: Τηλεφωνική  
προώθηση υπηρεσιών σταθερής, κινητής  
τηλεφωνίας και internet. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Διάθεση για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχου 
•Γρήγορη αντίληψη, θετική διάθεση και δυναμικός 
χαρακτήρας 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Απολυτήριο Λυκείου 
•Ανάλογη εμπειρία σε Τηλεφωνικές Πωλήσεις  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, ασφαλιστική κάλυψη  
και τα νόμιμα δώρα και επιδόματα. 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα 
και ικανά στελέχη 
•Ασφαλές, σύγχρονο κι ευχάριστο περιβάλλον  
εργασίας 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας (4ωρο ή 6ωρο)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@telestorm.gr, 
fax: 211 4084473. Τηλ. για πληροφορίες: 6909 444405. 
Διεύθυνση εργασίας: Κωνσταντινουπόλεως 12Α και 
Λεύκτρων, Περιστέρι, ΤΚ: 12133.

Customer Service  
Representative

The Hempel Group is a leader in the production 
and sales of protective coatings within the marine, 
container, yacht, decorative and protective market 
segments. Hempel has 24 factories, 48 sales offices, 
2 global and 8 regional research and development 
centres, and more than 150 stock points strategically 
located around the world. For further details please 
have a closer look at our website: www.hempel.com

We are now looking for a Customer Service 
Representative, based in Athens.

The position: Reporting to the Customer Service 
Manager for Greece, the candidate will be 
responsible for: 
 
•Front line to our customers 
•Answering customer inquiries and complaints in 
regards to products and their delivery both verbally 
and in written form 
•Processing of external & internal customer orders 
•Coordinating abroad intercompany deliveries as per 
the customer’s needs 
•Coordinating local deliveries with our local 
warehouse partner 
•Obtaining and maintaining good knowledge of the 
company’s products and services 
•Order Invoicing 
•Support to the Sales team 
•Coordinating intercompany deliveries in Turkey 
 
Qualifications: 
•A tertiary qualification (Preferable) 
•Excellent English 
•Very good knowledge of Microsoft applications 
•Excellent computer skills 
•1 year of experience in a customer service 
department or similar 
•Customer oriented 
•Team oriented

Further information: For further information on 
Hempel, please visit www.hempel.com. Please send 
by email the application letter with a cv in English to: 
hr.gr@hempel.com. Only shortlisted candidates will 
be notified.

Η IN GROUP ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εται-
ρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελ-
λάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυ-
πο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής 
προσωπικού, ζητά εκ μέρους πελάτη της, για πολυ-
κατάστημα:

Πωλητή/ Πωλήτρια 
Περιοχή  Αεροδρομίου 

Τμήμα: Εργαλείων & Χρωμάτων

Απαραίτητα Προσόντα 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε πωλήσεις λιανικής 
τουλάχιστον 1-2 έτη 
•Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχα προϊόντα  
(εργαλεία ή/και χρώματα) 
•Δυνατότητα αντίληψης των ¨αναγκών¨ του πελάτη 
•Οργανωτικότητα, ευελιξία και επικοινωνιακές  
ικανότητες 
•Επιμονή και υπομονή για την επίτευξη στόχων 
•Δυνατότητα μερικής απασχόλησης 
•Ενδιαφέρον για τα χρώματα 
 
Πρόγραμμα 
•6ήμερη απασχόληση 
Δευτέρα – Παρασκευή 17.30 – 21.00 
Σάββατο 12.00 – 19.00  
 
Προσφέρουμε  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Παρέχεται  η κάρτα απεριορίστων διαδρομών 
για τα μέσα μεταφοράς  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι -ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέ-
σης παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά 
τους, αναγράφοντας τον κωδικό (HR 20818), μέσω 
e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 210 8210230. Τηλ. Επι-
κοινωνίας 210 8210555.

ΙΑΤΡΟΙ
Η GLOBALMEDIREC έχει δύο άμεσες θέσεις  
εργασίας για:

Consultanta Ophthalmologist –  
Κρατικό NHS Νοσοκομείο –  

Southern Scotland

The hospital is looking for 2 Consultant Ophthalmolo-
gists to provide general ophthalmology services, with 
special interest in either:

•Medical Retina (particularly age-related macular 
degeneration and diabetic retinopathy) or Glaucoma. 
•Paediatric Ophthalmology and motility. 
 
Η εμπειρία του ιατρού θα πρέπει να αναφέρεται 
στο βιογραφικό του.

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι 
μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγού-
μενης εμπειρίας).

Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-
Calls (εφημερίες). Αρχικό συμβόλαιο ενός χρόνου και 
προοπτική ανανέωσης  εφόσον το επιθυμούν ιατρός- 
νοσοκομείο.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνο-
νται: Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία 
του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια 
με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λο-
γαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος Ειδικότητας στην Οφθαλμολογία 
•Πρόσφατη Νοσοκομειακή εμπειρία 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινω-
νία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών 
διευκρινίσεις.

Βιογραφικά στο e-mail:  
katerina.kontalipou@globalmedirec.com,  
Κατερίνα Κοντάλιπου GlobalMediRec.  
Τηλ: 6934 803930. 

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

Παθολόγοι
 
Ζητούνται από τους SOS Iατρούς της Αθήνας. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & προϋ-
πηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sosiatroi@sosiatroi.gr ή στο fax: 210 8212611 
Περισσότερες πληροφορίες στο Τηλ. 210 8212611 
και στη ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητούνται Νοσηλεύτριες 

/ Νοσηλευτές  
για Γερμανία

Η Εταιρία NEUMUELLER που δραστηριοποι-
είται πολλά χρόνια στον χώρο του Recruiting, και η 
οποία τον τελευταίο χρόνο συνεργάζεται με κορυφαία 
νοσοκομεία στην Γερμανία, επιθυμεί να προσλάβει: 
Για νοσοκομεία και κλινικές στην Γερμανία (περιοχή 
Βαυαρίας και Βάδη-Βυρτεμβέργη) Νοσηλεύτριες/ 
Νοσηλευτές με ειδικότητα Χειρουργείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής  
χαρακτηριστικά: 
•Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
•Πτυχίο γερμανικών, επιπέδου τουλάχιστον Β1  
ή διάθεση και ετοιμότητα να μάθουν την γερμανική 
γλώσσα 
•Επαγγελματική εμπειρία ως νοσηλευτής- 
νοσηλεύτρια σε Χειρουργείο 
•Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και  
συνείδηση ευθύνης 
•Ετοιμότητα νοσηλευτικής φροντίδας για ασθενείς,  
οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή με μηχάνημα 
 
Τομέας Αρμοδιοτήτων: 
•Νοσηλευτική Χειρουργείου 
•Εντατική παρακολούθηση και Περίθαλψη 
 
Προσφέρονται: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστική αμοιβή βάση Γερμανικής νομοθεσίας 
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα σύμφωνα 
με την γερμανική νομοθεσία 
•Πλήρη απασχόληση 
•Εργασία κατά βάρδιες σε ομαδική απασχόληση 
•Προετοιμασία και εκμάθηση της γερμανικής  
γλώσσας στην Θεσσαλονίκη για το επίπεδο Β2

Εάν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ενδι-
αφέρεστε να αρχίσετε μία καινούρια ζωή στη Γερμα-
νία, με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, καλό μισθό 
και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, θα χαρούμε 
πολύ να λάβουμε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας 
ενημερώσουμε για τα περαιτέρω βήματα και θα είμα-
στε κοντά σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανα-
γνώρισης πτυχίου από τις γερμανικές αρχές.

Μπορείτε επίσης να υπολογίζετε στη στήριξη μας σε 
ό,τι άφορα την έρευνα για τη νέα σας διαμονή.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα αποκλειστικά στη γερμανική ή αγγλική 
γλώσσα καθώς και το πτυχίο σας στην παρακάτω 
διεύθυνση e-mail: sa@neumueller.org

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Science Teacher (Part Time) –  

Maternity Replacement 

ACS Athens, A World Class International School - 
Leading Innovation in Education, is seeking to recruit 
a part time Science Teacher to teach Biology and 
Environmental Science to High School level students 
from 15/11/2013 until 18/06/2014. The Teacher 
reports to the High School Principal.

Duties: 
•Provides learning experiences in Biology 
and Environmental Science, while creating an 
environment that is conducive to student learning 
and involvement 
•Monitors students’ understanding of the curriculum 
effectively and adjusts instruction, materials, or 
assessments when appropriate 
•Evaluates, tries innovative approaches, and refines 
instructional strategies, including the effective use 
of technologies available to teachers, to increase 
student learning, involvement, and confidence to 
learn 
•Demonstrates appreciation for and sensitivity to the 
diversity among individuals and strives to ensure 
equitable opportunities for student learning 
•Maintains and improves professional competence 
through attendance at professional development 
events 
•Shares responsibility for accomplishing the goals 
and priorities of his/her grade/team/department 
•Other duties, as assigned. 
 
Qualifications: 
•Licensed to teach gr. 9-12 Science 
•Bachelor’s Degree, Master’s preferred, from 
an accredited college or university, in Biology/
Environmental Science 
•Ability to communicate clearly and effectively, both 
orally and in writing, to students (ages 14 – 18) 
•At least three years of teaching experience at the 
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specific subject area 
•Previous teaching experience in the US school 
systems will be preferred 
•Ability to clearly and effectively communicate, both 
orally and written, in English to students 
•Commitment to remain current in content 
knowledge and teaching strategies

Application Procedure: To be considered for this 
vacancy, please reference the specific job title and 
your last name in the subject line (e.g. RE: HS 
Science Teacher_SMITH), and submit in English:

•Cover letter, which should include a statement of 
your educational philosophy 
•Resume, which should contain valid licensure/
certification information 
•Teaching certificate or equivalent 
•Three professional references.

Submit the above required information to Human 
Resources at jobs@acs.gr. Incomplete submissions 
or candidate profiles that do not meet the published 
qualifications will not be considered.

ΝΟΜΙΚΟΙ
Το Δικηγορικό Γραφείο του Ανδρέα Δ. Παπαπετρό-
πουλου αναζητά συνεργασία με: 

Nέα Δικηγόρο

Mε μεταπτυχιακά στο Δημόσιο Δίκαιο και ιδιαίτερα στο 
πολεοδομικό, περιβαλλοντικό και φορολογικό δίκαιο.

Επικοινωνήστε αφού πληροφορηθείτε σχετικά με το 
Γραφείο μας στο www.adpapapetropoulos.gr, στα τη-
λέφωνα: 210 6469350 και 6977 417056. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: info@adpapapetropoulos.gr

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η AGROLOGY ABEE που δραστηριοποιείται πετυ-
χημένα εδώ και 30 χρόνια στον κλάδο των γεωργικών 
εφοδίων, αναζητά άμεσα Γεωπόνο για να ενισχύσει 
το τμήμα πωλήσεων στην περιοχή της Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι. Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής 
•Γνώση Αγγλικών 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Επαγγελματισμός, Υπευθυνότητα, Δυναμισμός 
•Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί 
θετικά 
 
Η αποστολή βιογραφικών να γίνεται στο e-mail: 
info@agrology.eu

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μηχανικός Πωλήσεων

Κορυφαία εταιρία κατασκευής και εξοπλισμού κο-
λυμβητικών δεξαμενών στη Θεσσαλονίκη, με τον 
διακριτικό τίτλο Master Pool, ζητά υποψήφιο για να 
αναλάβει μηχανικός πωλήσεων της επιχείρησης, με 
κύριο αντικείμενο τις πωλήσεις, την κοστολόγηση, τη 
σύνταξη προσφορών, παραγγελίες και μελέτη Η/Μ 
εγκαταστάσεων.

O κατάλληλος υποψήφιος πρέπει  να είναι απόφοιτος  
ΑΕΙ/ TEI , να έχει εμπειρία στον τομέα κατασκευών 
Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να έχει έφε-
ση στην πώληση και την επαφή με τους πελάτες και 
δυνατότητα για ταξίδια.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στον τομέα πωλήσεων 
•Σχετική εμπειρία 3-5 ετών, σε περιβάλλον  
κατασκευών. 
•Γνώση αυτοματισμών Η/Μ εγκαταστάσεων. 
•Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα ανάληψης  
πρωτοβουλίας και ευθύνης. 
•Καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, 
κατά προτίμηση Αγγλικής  και ακολούθως Γαλλικής 
ή Ρώσικης. 
•Καλή γνώση H/Y (internet, AutoCAD,  
MS Office, κλπ.) 
•Άδεια οδήγησης 
•Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ικανότητα επικοινωνίας, διάθεση για ομαδική  
εργασία   
 
Παρέχονται: 
•Σταθερό και εγγυημένο εισόδημα με ποσοστά  
επί των πωλήσεων 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Εργαλεία πώλησης – κινητό 

•Αμοιβή Η/Μ μελετών 
•Έξοδα ταξιδίων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
accounts@masterpool.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Mε εμπειρία στον σχεδιασμό (detail engineering) μη-
χανολογικών εγκαταστάσεων σε βιολογικούς καθαρι-
σμούς, αντλιοστάσια, μονάδες επεξεργασίας νερού και 
γενικά σε σχεδιασμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Βιογραφικά στο e-mail: asarbani@mesogeos.gr

HSE Managers   
(GR-14120)

Archirodon Construction (Overseas) Co. S.A.

ARCHIRODON, is one of the leading International 
groups with diversified activities offering a full range 
of services in engineering and construction projects. 
The firm’s evolution for over a span of 50 years is 
reflected in its continuing record of achievements 
worldwide.

We are looking for ambitious, dynamic and  
self- motivated French speaking for Western 
Africa Region. 
 
Requirements: 
•University Degree with Certified HSE related  
Training Course. 
•Min. 10 years experience in Marine and  
construction industry. 
•Excellent command of French, English Languages. 
•Computer literate. 
•Exceptional communication skills and ability  
to relate with various nationalities. 
•Achieve and maintain HSE plan at Project level and 
to support/assist in the implementation of  
Company’s IMS, complying with ISO 14001, OHSAS 
18001, and applicable local laws and regulations. 
•Plan, direct, monitor and reviews the  
implementation HSE programs and policies  
under regional management direction. 
•Analyze HSE targets at Project Level, defines,  
develops and ensures conformance to HSE  
objectives, policies and procedures of ISO 14001 
and OHSAS 18001. 
•Evaluate compliance with respective local laws  
and regulations. 
 
Send your cv to this link: http://www.skywalker.gr/
showExternalForm.aspx?width=720px&height=1000p
x&companyID=323&src=http%3a%2f%2farchirodonfor
ms2.applymycv.gr%2fsendCv.aspx%3FisDirect%3D1.  
Website: www.archirodon.net

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Al Yamama Company is searching for Bridge 
Structural Engineers and Site Engineers for a 
major Project in Riyadh, KSA (Kingdom of Saudi 
Arabia). The project consists of various numbers of 
cast in situ box girder bridges and one underpass, all 
located in the city of Riyadh, in a busy area, where 
traffic diversions are required.

The candidates should have a degree in Civil 
Engineering, know very good English (speaking and 
writing) and should have at least 5 years working 
experience. They should have proven records of 
bridge construction experience, preferably box girder 
bridges (other types of bridges are also accepted).

Good salary package, tax free, including benefits 
(house, car, 2 airplane return tickets to Greece per 
year, medical insurance). For information please visit 
our company’s web site: www.yc.com.sa.

Applicants that are meeting the above requirements 
should send their CV’s to: theo@yc.com.sa, to 
arrange an interview.

Al Yamama Company is searching for a Project 
Manager and a Construction Manager for a major 
Project in Riyadh, KSA (Kingdom of Saudi Arabia). 
The project consists of various numbers of cast in 
situ box girder bridges and one underpass, all located 
in the city of Riyadh, in a busy area, where traffic 
diversions are required.
The job description is: 
 
Project Manager 
•Overall responsible for the project. 
•Manages execution phase budget for assigned 
project. 

•Responsible for successful delivery of assigned 
projects. 
•Supports HSE Coordinator activities and 
contributes to successful implementation of the HSE 
Management System. 
•Implements actions in support of the QA/QC Plan 
for the program. Assists and compliments activities 
of the QC 
•Inspectors assigned to projects. 
•Principal point of contact with subcontractors. 
•Oversees management of subcontractors and 
provides direct coordination with Contracts 
organization and provides input as required. 
•Approves subcontract change orders (variations) 
to the scope of work. Reviews and validates 
instructions and commitments associated with each 
project. 
•Approves subcontractor applications for payment. 
•Manages the resource requirements for assigned 
projects. 
•Works closely with the Project Controls Manager  
to control and track construction budgets, schedules 
and plans for the various elements of the assigned 
projects. 
•Monitors and reports to the Chief Operation 
Officer relative to the progress of all project activity 
including accomplishment of contract milestones 
and any conditions or issues which may affect or 
impact program cost or schedule. 
•Conducts regular meetings with Site Managers, 
Logistics Coordinators and Project Engineers to 
review project status and formulates action items  
to track progress, performance, contract compliance 
and safety. 
•Coordinates with the Supply Chain leadership  
to ensure procurement of services and materiel. 
•Provides input into performance reviews and 
develops plans for personnel assigned under area. 
•Contacts meeting with the client and the consultant. 
•Responsible for all project correspondence. 
•Responsible for the preparation and submission  
of weekly and monthly reports. 
 
Construction Manager 
•Responsible for the construction effort through the 
supervision of subcontractors, superintendents and 
site engineers 
•Coordinates subcontractor, superintendent and site 
engineer activities to ensure orderly and efficient 
completion of work. 
•Supports activities of the HS&E Plan and 
procedures and attends toolbox meetings.  
Provide support to H&S Officers on the site 
•Monitors installation against design to ensure 
compliance and best practice 
•Supervises activities of Construction Supervisors 
and provides priorities where necessary 
•Reports issues of non-conformance and poor 
quality in liaison with the QC Inspector 
•Supports the Project Manager to ensure timely 
completion against schedule and makes detailed 
evaluations and recommendations to increase 
resources to improve performance where required 
•Provides inspection of completed work packages 
and recommendation of sign-off to the Site Manager 
•Builds and maintains a positive working relationship 
with the subcontractors and project stakeholders. 
Attends subcontractor coordination meetings, 
Operating Company coordination meetings and 
other related meetings 
•Assists the Project Manager in the preparation  
and submission of weekly and monthly reports. 
•Responsible to maintain daily, weekly and monthly 
reports for all the site activities. 
•Responsible for subcontractor compliance with 
Permit to Work systems and operating companies 
procedures 
•Responsible for subcontractor compliance with HSE 
and QA/QC Plans. 
•Assists Project Manager with coordination supplied 
materials and maintenance of asset inventory 
•On larger sites, coordinates activities with other 
Construction Managers, Construction Supervisors 
and Sr.  
•Construction Supervisors to ensure unhindered 
work progress.

Good salary package, tax free, including benefits 
(house, car, 2 airplane return tickets to Greece per 
year, medical insurance). For information please visit 
our company’s web site: www.yc.com.sa.

The candidates should have a degree in Civil 
Engineering, know very good English (speaking and 
writing) and should have at least 15 years working 
experience, with a minimum of 5 years working as PM 
or CM. They should have proven records of bridges 
done, preferably box girder bridges (other types of 
bridges are also accepted).

Applicants that are meeting the above requirements 
should send their CV’s to: theo@yc.com.sa, to arrange 
an interview.

Ζητούνται άτομα που θέλουν να εργαστούν σε 
μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Γερμανία 
σε τμήματα: 
 
•Πωλήσεων 
•Ηλεκτρολογίας 
•Μηχανολογίας 
•Κατασκευή καροσερι

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικών (επίπεδο Β2) 
•Προϋπηρεσία

Αποστολή Βιογραφικών στην Γερμανική γλώσσα σε 
μορφή Europass στη διεύθυνση: info@md-hellas.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες: MD STUDIEN 
& VERMITTLUNG, 2810 330009 ώρες γραφείου: 
09:00-14:00, κα Βενιανάκη 6973348931, κα Καλπακτσή 
6973326214.

Tα βιογραφικά να είναι μόνο στη Γερμανική 
γλώσσα σε μορφή Europass με φωτογραφία. 
Βιογραφικά στα Ελληνικά δε θα ληφθούν υπόψη.

Από την Εταιρία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε., 
μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Βιομηχανία, η οποία 
δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συ-
σκευασίας τροφίμων, ζητούνται για την ενίσχυση των 
Τμημάτων Πωλήσεων & Παραγωγής στελέχη από τις 
παρακάτω ειδικότητες:

Εργοδηγός Βάρδιας  
(Κωδικός θέσης: SH_CO)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Παρακολούθηση βάσει ποιοτικών κριτηρίων της δια-
δικασίας παραγωγής & διενέργεια τακτικών ελέγχων 
με μέτρηση κρίσιμων παραμέτρων των προϊόντων 
•Συντονισμός και διαχείριση προσωπικού συσκευα-
σίας και τεχνικών βάρδιας 
•Τήρηση του Πλάνου Παραγωγής 
•Υπεύθυνος για την αξιολόγηση και τη συνεχή  
εκπαίδευση του προσωπικού βάρδιας, καθώς 
 και για την ευταξία του χώρου Παραγωγής 
•Εφαρμογή των καταγεγραμμένων απαιτήσεων  
του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας  
της Επιχείρησης 
•Σύνταξη αναφορών και επικοινωνία κατά  
την αλλαγή βάρδιας με τον εργοδηγό της προηγού-
μενης/επόμενης βάρδιας 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι./ Τεχνικής Σχολής ή εμπειρία σε αντί-
στοιχη θέση στη Βιομηχανία τουλάχιστον 2 ετών 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες, λήψη 
πρωτοβουλιών 
•Δυναμική προσωπικότητα & δημιουργικότητα, 
υπευθυνότητα 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρία παρέχει: 
•Άριστες συνθήκες & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν  
τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
hr@kotronis-plastics.gr αναγράφοντας απαραιτή-
τως τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει.

Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων αναζητά:

Τεχνικό Διευθυντή 
(ΚΩΔ. ΕΙΤ 13) 

 με έδρα την Αθήνα

Γενικά: Η θέση αναφέρεται στην Γενική Διεύθυνση 
και έχει ως βασικό έργο την υποστήριξη και ανάπτυ-
ξη των εργασιών Γενικών Ασφαλίσεων (εκτός ζωής) 
αξιοποιώντας το υφιστάμενο δυναμικό πωλήσεων και 
πελατολόγιο και παράλληλα την προσέλκυση νέων 
συνεργατών και πελατών.

Βασικοί τομείς ευθύνης: 
•Πλήρης υποστήριξη των λειτουργιών του Τμήματος 
•Έρευνα αγοράς και τοποθέτηση κινδύνων 
•Υποστήριξη και προσέλκυση Συνεργατών 
•Διαχείριση Αποζημιώσεων 
•Καταχωρήσεις Συμβολαίων νέων και ανανεώσεων 
•Σχεδιασμός διαδικασιών εξυπηρέτησης συνεργατών 
•Έρευνα αγοράς, σχεδιασμός νέων προϊόντων 
•Υλοποίηση εκπαιδευτικής πολιτικής 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών για την αύξη-
ση του ποσοστού διατήρησης του χαρτοφυλακίου 
•Επισκέψεις στα Δίκτυα Πωλήσεων 
•Περιοδική αναφορά υλοποίησης στόχων (reporting) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
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•Εκπαίδευση: Πτυχίο Κολεγίου ή Ανώτερης  
ή Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση marketing,  
οικονομικά, business administration 
•Προϋπηρεσία: 10 – 15 έτη με τα 5 τελευταία  
σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης 
•Ξένες γλώσσες:  Αγγλικά 
•Άλλα: Εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών ( office) και ιδιαίτερα με τα νέα ηλεκτρονικά 
διαδικτυακά μέσα  διανομής. Επιθυμητή η γνώση 
του συστήματος IBS.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας κωδικό θέσης, 
στο e-mail: sflsjobs@yahoo.gr

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS  
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ζητά:

Αποθηκάριο 
για εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολυετή προϋπηρεσία (τουλάχιστον 5 έτη)  
σε αντίστοιχη θέση, σε οργανωμένη αποθήκη 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και διοικητικές  
ικανότητες (διαχείριση ομάδας προσωπικού) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα δυναμικό 
εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι παρα-
καλούνται να αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό 
με φωτογραφία στο e-mail: job5@ghotels.gr. Όλα τα 
βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτι-
κότητα.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαρο-
πλαστεία (patisseries - boulangeries), ψάχνουν για:

Διανομέα / Delivery 
 για το κατάστημα στο Ν. Ψυχικό

•Ηλικία έως 25 ετών. 
•Βασικός μισθός, ασφάλιση, 
•5θήμερη εργασία. 
•Απαραίτητη εμπειρία και γνώση των γύρω περιοχών. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@frankzepaul.com.  
Τηλ: 210 6836260 -270

ΕΣΤΙΑΣΗ
Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading hotel 
companies in Cyprus and Greece, is expanding its 
operations. We are seeking to employ the following 
Management positions to join our already highly 
successful Management Team:

Food & Beverage 
 Managers

We are looking for young, enthusiastic, self-motivated, 
customer-orientated graduates in Hotel Management 
or similar academic background with previous work 
experience in similar positions, of at least 5 years. 

Perfect Knowledge of English is essential and 
knowledge of German or Russian will be considered 
as an advantage. 
 
The successful candidates should be able to work 
in a challenging and demanding environment within 
a team. 
 
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

Please forward all CVs to the following e-mail: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com. All CV’s will be 
treated in strict confidence.

Tharroe of Mykonos Deluxe Boutique Hotel  
& SPA 5* στην Μύκονο ζητά:

Chef

Για το a la carte εστιατόριο Barbarossa:  
Απασχόληση εποχιακή 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•Γνώση Μεσογειακής / Ελληνικής κουζίνας 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό  
περιβάλλον 
•Διαμονή & διατροφή 
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tharroeofmykonos.gr

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS  
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ζητά:

Μαιτρ 
για εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολυετή προϋπηρεσία σε μεγάλες ξενοδοχειακές 
μονάδες με εστιατόριο στο συγκεκριμένο αντικείμενο 
είναι απαραίτητη 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Η γνώση της Ρωσικής και Γερμανικής γλώσσας  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και Πολύ καλές διοι-
κητικές ικανότητες (διαχείριση ομάδας προσωπικού) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα Εξαιρετικό 
εργασιακό περιβάλλον 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι παρα-
καλούνται να αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό 
με φωτογραφία στο e-mail: job5@ghotels.gr. Όλα τα 
βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτι-
κότητα. 

Το ξενοδοχείο Aeolos Beach, μία ανακαινισμένη 
μονάδα 4*, που βρίσκεται στη Κω ζητά:

F&B Controller
Προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης Σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ίδια ή σχετική θέση 
•Κατανόηση και σύνταξη οικονομικών αναφορών  
σε αρχεία Microsoft Excel 
•Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ 
•Επιθυμητή η γνώση λογισμικού Soft one  
και λειτουργία POS 
•Επιθυμητή η γνώση λογιστικής και κοστολόγησης 
 
Απαιτούμενες Δεξιότητες: 
•Παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα 
•Άριστο οργανωτικό και επικοινωνιακό προφίλ 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων 
 
Προσφέρονται: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Bonus αποδοτικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό μέσω e-mail στο: cv@aeolosbeach.com. Η επε-
ξεργασία των βιογραφικών θα γίνει με απόλυτη 
εχεμύθεια.

Tο Ξενοδοχείο CASTELLO CITY HOTEL ***  
στο Ηράκλειο ζητά:

Σερβιτόρο/α Εστιατορίου  
για Πρακτική Άσκηση

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Τελειόφοιτος/η Ξενοδοχειακής Σχολής. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής. 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά. 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης. 
•Εξαιρετικές συνθήκες διαμονής. 
•Διατροφή (τρία γεύματα ημερησίως). 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων. 
 
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com. Συστάσεις απαραίτητες.

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

Executive Chef  και 
Reservation Supervisor

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

Alexandros Palace Hotel & Suites welcomes you 
in a 60.000 square meters slope ending and idyllic 
environment embraced by a golden beach and 

natural beauty of the Athos Peninsula in Halkidiki.

Convenience and luxury are combined with 
aesthetics and a friendly environment, providing a 
truly high quality of stay.

Our company is seeking professionals with the 
ability and willingness to prosper in a multinational 
environment.

Maître d’ Hotel

Job Description: To assist the Food & Beverage 
Manager in managing the restaurants, bars, and 
other F&B departments 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 five star hotel or restaurant 
•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  P.O.S. 
appliances 
•Preferably tourism or hospitality degree 
•Excellent communication and organizational skills 
 
The hotel offers: 
•Accommodation & meals covered. 
•6 month month employment 
•Excellent business environment 
 
Send your cv to this e-mail: alexh@otenet.gr

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για:

Chef De Partie

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Γαλλικής κουζίνας  
•Ηλικία 24-28 ετών  
•Άριστη γνώση Γαλλικής κουζίνας  
•Τουλάχιστον 5ετή πείρα  
•Προϋπηρεσία εκτός Ελλάδος θα θεωρηθεί μεγάλο 
προσόν  
•Γνώση και σεβασμός Ελληνικών πρώτων υλών  
•Ενασχόληση με μοριακή γαστρονομία  
•Έμπρακτη πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγελίες, 
παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσης-συντή-
ρησης των τροφίμων  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Σταθερό και μακροπρόθεσμο περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μόνο μέσω e-mail 
στο: ari.vezene@gmail.com. Οι υποψήφιοι παρακα-
λούνται να προσάψουν και φωτογραφία. Επισκεφτεί-
τε μας στο website: www.vezene.gr

Tο ξενοδοχείο 5* Daios Cove Luxury Resort & 
Villas στο Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σαιζόν 2014:

Maitre / Captain
Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής Τουριστικών Επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία 4 χρόνια σε buffet ή ala carte 
εστιατόρια 5 αστέρων 
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες λειτουργίας 
εστιατορίων 
•Επικοινωνία – Ευελιξία – Ομαδικότητα 
•Πολύ καλή Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά, 
Γερμανικά) 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
fbmanager@daioshotels.com

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

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

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

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

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

Sous Chef

Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής μαγειρικής τέχνης 
•Προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες είναι 
απαραίτητη 
•Γνώση Αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχιακή απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 
22420 55656 ή μέσω email στο: cv@kipriotis.gr

Tο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, 
το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό 
Συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για 
εποχιακή απασχόληση με έδρα στο Πόρτο Καρράς:

 Assistant F&B Manager  
(Code: AFB)

Κύρια Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στα 
Τουριστικά Επαγγέλματα 
•Αποδεδειγμένη 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και σε μεγάλες 
τουριστικές μονάδες 
•Εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών 
Υγιεινής και Ασφάλειας 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση Ρώσικων 
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν

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

Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading hotel 
companies in Cyprus and Greece, is expanding its 
operations. We are seeking to employ:

Cooks (A & B) 
for the island of Kos

•We are looking for young, enthusiastic, self-
motivated, with previous work experience in similar 
position, of at least 5 years.  
•Good knowledge of English is essential and 
knowledge 
of German will be considered as an advantage. 
•The successful candidates should be able to work 
in a challenging 
and demanding environment within a team. 
•An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications. 

Please forward all cv’s to the following e-mail: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com. All cv’s will be 
treated in strict confidence.

Βοηθός Ζαχαροπλάστη

•Έως 25 ετών, προϋπηρεσία απαραίτητη.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9904020, ώρες επικοινωνί-
ας 08:00-15:00. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
baker@skywalker.gr

Η εταιρία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ», ζητά:

Υπεύθυνο Βραδινής Βάρδιας  
Τμήματος Παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Πτυχίο Μαγειρικής Σχολής 
•Εμπειρία στην κρύα κουζίνα 
•Τρία (3) έως πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε αντί-
στοιχη θέση σε οργανωμένο περιβάλλον βιομηχα-
νίας 
•Δυναμική προσωπικότητα με εμπειρία στην διοίκη-
ση ομάδας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@gefsinus.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading hotel 
companies in Cyprus and Greece, is expanding its 
operations. We are seeking to employ the following 
Management positions to join our already highly 
successful Management Team: 

Head Receptionist

We are looking for young, enthusiastic, self-
motivated, customer-orientated graduates in Hotel 
Management or similar academic background with 
previous work experience in similar positions, of at 
least 5 years. 

Perfect Knowledge of English is essential and 
knowledge of German or Russian will be considered 
as an advantage. 
 
The successful candidates should be able to work 
in a challenging and demanding environment within 
a team. 
 
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

Please forward all CVs to the following email: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com. All CV’s will be 
treated in strict confidence.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star Hotels με ξενο-
δοχεία στην Κρήτη και Χαλκιδική, επιθυμεί να προ-
σλάβει για την σαιζόν 2014:

2  (Δύο) Άτομα  για την θέση των Κρατήσεων 
(εμπειρία σε Web Bookings,  

 Social networks)

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσία στην παρα-
πάνω θέση 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Έξτρα προσόν γνώση Ρωσικής γλώσσας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω  
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα  
το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία.  
Τηλ.: 23740 20820, φαξ: 23740 20544, e-mail:  
manager-chal@aegeanstar.com

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star Hotels με ξενο-
δοχεία στην Κρήτη και Χαλκιδική, επιθυμεί να προ-
σλάβει για την σαιζόν 2014:

1 (Ένα) Άτομο για την θέση  
της Γενικής Προϊσταμένης Ορόφων

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε έτη 
στην παραπάνω θέση σε ξενοδοχεία 4* και 5* 
•Ηλικία από 35 έως 45 ετών 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω  
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα  
το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία.  
Τηλ.: 23740 20820, φαξ: 23740 20544,  
e-mail: manager-chal@aegeanstar.com

Η Secure Shop, εταιρεία παραγωγής προϊόντων πλη-
ροφορικής από το 2004 με έδρα την Θεσσαλονίκη 
διαθέτει υψηλή εξειδίκευση στην ανάπτυξη συστημά-
των κρατήσεων σε πραγματικό χρόνο από το internet 
και την κινητή τηλεφωνία (στο i-mode και Wap της 
Cosmote) για όλο το φάσμα του τουρισμού (ξενοδο-
χεία, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, ταξιδιωτικά γραφεία, 
γιότ, εισιτήρια, ταξ. ασφαλίσεις) και διακεκριμένο πε-
λατολόγιο σε όλη την Ελλάδα.

Για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στην Θεσσαλο-
νίκη, ειδικότερα για το χώρο του τουρισμού (ξενοδο-
χείων κλπ) βασισμένων στην πλατφόρμα της εταιρεί-
ας ζητείται συνεργάτης με τα παρακάτω προσόντα:

E-reservations support agent  
(πλήρη απασχόληση) -  

Κωδικός ERESRV

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο Τουριστικής Κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα κρατήσεων τουριστικού 
γραφείου ή ξενοδοχείου άνω των 5 ετών 
•Εκτεταμένη εμπειρία στην διαχείριση GDS  
συστημάτων(Amadeus/Galileo/Worldspan/Sabre) 
•Εμπειρία στην διαχείριση των διαδεδομένων IDS 
συστημάτων(booking.com,expedia.com κλπ) 
•Εμπειρία στην διαχείριση web site με σύστημα CMS 
•Εμπειρία στην διαχείριση online-booking  
συστημάτων 
•Στοιχειώδης γνώσεις yield management 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Συνεργάσιμο, εργατικό και συνεπής άτομο 
•Ευέλικτο ωράριο 
 
Επιθυμητά Προσόντα 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική ή στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα reservation ή contracting 
IDS ή travel portal 
•Διαδικτυακό marketing, σύνταξη newsletters, SEO 
•Πολύ καλή γνώση Photoshop 
•Επιπρόσθετες ξένες γλώσσες 
•Ανάπτυξη social media για τουριστικές υπηρεσίες 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@secureshop.gr

Secure Shop ΕΠΕ: Αγίας Αναστασίας και Λαέρτου. 
Business Center: Philippos Πυλαία-Θεσσαλονίκη, ΤΚ 
55535.Tel 2310 900532 900542. Fax 2310 900542. 
Website: www.secureshop.gr

The Aeolos Beach Hotel 4* at Kos island, 
recently renovated, is looking for a candidate  
at the position of:

Operations Manager

Qualifications: 
•Tourism School Graduate 
•Professional experience in similar position 
•English & German language qualifications 
•Budget implementation & reporting skills 
•Expert managerial, organizational & communication 
skills 
•Fluent use of IT systems 
 
Capabilities: 
•Guest friendly – direct approach 
•Team spirit focused to goals & objectives 
•Dynamic and social personality 
•Ability to manage and motivate staff 
•Effective crisis management and problem solving   
•Innovative thinking 
 
We offer a friendly & creative working environment 
plus an attractive incentive package related to a 
bonus program.

Please send your personal working profile to this 
e-mail: hr_aeolosbeachkos@hotmail.gr. All profiles 
will be handled confidentially.

Το Ξενοδοχείο Castello City Hotel ***   
στο Ηράκλειο ζητά:

Online Sales Manager

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Σχολής. 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και μιας δεύτερης γλώσσας. 
•Μόνιμος/η κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης. 
 
Προσωπικές Ικανότητες: 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Οργανωτική και δυναμική προσωπικότητα,  
με ευχέρεια στην επικοινωνία. 
•Ομαδικό πνεύμα, με ευελιξία και  
προσαρμοστικότητα. 
 
Προσφέρεται: 
•Μόνιμη απασχόληση. 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας. 
•Δυνατότητα εξέλιξης. 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων. 

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com. Συστάσεις απαραίτητες.

Το Ξενοδοχείο Knossos Beach BUNGALOWS 
& SUITES αναζητά προσωπικό με την παρακάτω 
ειδικότητα:

Assistant F&B Manager

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής ή Τουριστικής Σχολής. 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία τεσσάρων η πέντε αστέρων. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης γλώσσας  
(Γερμανικά, Γαλλικά η Ρώσικα) 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστα διοικητικά και οργανωτικά προσόντα,  
επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών 
Υγιεινής και Ασφάλειας

Υπ’ όψιν Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού - 
Knossos Beach BUNGALOWS & SUITES. Απο-
στολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία μέσω 
e-mail: ilogiadi@otenet.gr, μέσω fax: 2810 762651.

Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν  
πρόσφατη φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται από 
το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Όλα τα e-mail θα 
διαχειρισθούν με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της 
ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Receptionist 
Reference number: RE11

The individual in this position must be able to 
provide the best quality of service to our highly 
valued guests. 
 
Experience  
•Two or more years experience in comparable 
operation.

Languages 
•English required  
•Russian or French are an advantage 
 
Training  
•Professional training is required

Please send your cv with the reference code  
in the subject area to this e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com

Το ξενοδοχείο Akrathos Beach, στην Ουρανούπο-
λη Χαλκιδικής, ζητά άμεσα: 

Υπεύθυνο/η Κρατήσεων  
Ελληνικής Καταγωγής  

για μόνιμη εργασία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Αποστολή βιογραφικών και συστατικών επιστο-
λών στο e-mail: lazaros@akrathos-hotel.gr

Alexandros Palace Hotel & Suites welcomes you 
in a 60.000 square meters slope ending and idyllic 
environment embraced by a golden beach and 
natural beauty of the Athos Peninsula in Halkidiki.

Convenience and luxury are combined with 
aesthetics and a friendly environment, providing a 
truly high quality of stay.

Our company is seeking professionals with the 
ability and willingness to prosper in a multinational 
environment.

Receptionist 

Requirements: 
•Work experience in the hospitality industry  
(hotels 5*). 
•English language qualifications and at least  
one more 
•Excellent Communication skills 
•IT Literacy (hospitality industry) 
 
Additional (not needed) requirements: 
•Russian language qualifications 
 
The hotel offers: 
•Accommodation & meals covered. 
•6 month month employment 
•Excellent business environment 
 
Send your cv to this e-mail: alexh@otenet.gr

Η εταιρία ΑCROTEL AE στην Σιθωνία Χαλκιδικής 
ζητά άμεσα:

Υπεύθυνο/η Κρατήσεων

Απαραίτητα Προσόντα: 

•Σημαντική εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
4* και  5* 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση  Αγγλικής (προφορική και γραπτή) 
γλώσσας. Επιθυμητή η  γνώση άλλων γλωσσών. 
•Άριστη χρήση Η/Υ και ξενοδοχειακού προγράμμα-
τος PROTEL. 
 
Αποστολή βιογραφικών απαραίτητα με φωτο-
γραφία στο e-mail: cv@athena-pallas.gr

Tο ξενοδοχείο 5* Daios Cove Luxury Resort & 
Villas στο Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σαιζόν 2014:

Guest Relations Agents

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5 
αστέρων 
•Ομαδικότητα – Προσαρμοστικότητα – Επικοινωνία 
– Οργανωτικότητα 
•Πολύ καλή Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά, 
Γερμανικά) 
•Τρίτη ξένη γλώσσα επιθυμητή 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
fbmanager@daioshotels.com

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

Rooms Division  
Manager

Προσόντα: 
•Απόφοιτος Τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε Ξενοδοχείο άνω των 400 
δωματίων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή η γνώση Γερμανικών 
•Άριστη γνώση - χρήση Η/Υ 
•Άριστα οργανωτικά και διοικητικά προσόντα 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε πλήρες βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο fax: 22420 55656 ή στο e-mail: 
cv@kipriotis.gr. Στη συλλογή των βιογραφικών 
τηρείται απόλυτη εχεμύθεια.

Anne Semonin, a French Luxury SPA Cosmetics 
Company, looks for:

Beautician

Job Description:  To be employed in in spa hotels 
in Greece and provide training courses in new 
beauticians in France.

Candidate profile: 
•Proven experience in the field of cosmetics and 
especially in face treatments 
•Excellent knowledge of French language 
•Very good knowledge of English language 
•Cosmetics diploma from a recognized institution 
•Driving license 
•Mobility and flexibility international travelling 
•Excellent training skills 
•Excellent 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: mkarafoulidou@saniresort.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Νέο κομμωτήριο στο Μαρκόπουλο Αττικής ζητά:

Κομμωτή -τρια 
να γνωρίζει βαφή, κούρεμα, χτένισμα

Τεχνίτρια Νυχιών 
για μανικιούρ - πεντικιούρ και τεχνητά νύχια

Απαραίτητη προϋπηρεσία και κάρτα ΟΑΕΔ. Ικανο-
ποιητικό πακέτο αποδοχών με ασφάλιση και εργασία 
σε ένα νέο μοντέρνο ευχάριστο περιβάλλον.

Βιογραφικά στο e-mail:  
calliopehairxpression@gmail.com




