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

138 θέσεις εργασίας  
στον Τουρισμό σελ. 16-17, 30

σελ. 3
Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα

σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων 

σελ. 6
Λογιστές, Οικονομικά 
Στελέχη, Μηχανοργάνωση, 
Προγραμματιστές

σελ. 8
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Promotion-Merchandisers

σελ. 10
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 12-13
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Νοσηλευτές, 
Δικηγόροι, Εκπαίδευση, 
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Τεχνίτες, Τεχνικοί, 
Μηχανικοί

σελ. 14
Αποθηκάριοι, Φύλακες, 
Οδηγοί, Εστίαση

σελ. 18
Αισθητικοί

σελ. 20, 22, 24, 26, 28, 30 
Μικρές Αγγελίες Εργασίας

25.000 Αντίτυπα

θέσεις εργασίας
2 .120



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη

τηλ: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr - e-mail: fpress@skywalker.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Ελένη Κούτσικου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Αθανάσιος Λογαράς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING: Αθανασία Τσουκαλά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γεωργία Κωνσταντίνου

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Μηνάς Ξανθόπουλος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ: Χαρίδημος Βασιλάκης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Βάσω Καδά

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ειρήνη Μήτση

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Γωγώ Δίγκα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ: Human Factor M.E.Π.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ειρήνη Τσικνιά - Αριστέα Δημητρούση

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος
• Μετρό - Δάφνη
• Μετρό - Συγγρού-Φιξ
• Μετρό - Ευαγγελισμός
• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής
• Μετρό - Αμπελόκηποι
• Μετρό - Κατεχάκη
• Μετρό - Εθνική Άμυνα
• Μετρό - Νομισματοκοπείο
• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος
• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
• Η.Σ.Α.Π. - Ν. Ιωνία
• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Άγιος Παντελεήμονας, Στρατός Σωτηρίας
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο-Γραφείο Διαμεσολάβησης
• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Faust, bar-theatre-arts
• Αθήνα, Mediterranean College
• Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
• Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος Προστασίας 

Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

Σχολής (Γραμματείς Τμημάτων:  
Γαλλικής, Γερμανικής & Ελληνικής  
Γλώσσας & Φιλοσοφίας)

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου Κοινωνικής 

Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο

•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Αλληλεγγύης

• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Κέντρο Βενετσάνου
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πετρούπολη, Δημαρχείο
• Σαρωνικός, Δημαρχείο
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Σπάτων Αρτέμιδος, Δημαρχείο
•  Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού  

«Ελληνικός Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου

Δείτε το χάρτη στo: http://fpress.skywalker.gr/map.htm

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

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

Γιατί είναι καλό οι εταιρίες να 
αναπτύσσουν προγράμματα ΕΚΕ

Κρίση και Προγράμματα ΕΣΠΑ

Σας ενδιαφέρουν!

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σήμερα, ότι η δραστηριοποίηση μιας εταιρίας με 
προδιαγραφές ΕΚΕ δεν είναι κάτι που απλώς «είναι καλό να υπάρχει». Αντιθέτως, 
είναι πλέον από τους βασικούς πυλώνες επιχειρηματικής ανάπτυξης και 
βιωσιμότητας. Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ή Εταιρικής Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας έχει εξελιχθεί από την εποχή των χορηγιών και δωρεών σε μία 
περισσότερο ουσιαστική και πολυδιάστατη πτυχή της λειτουργίας μιας επιχείρησης. 
Εξάλλου, δεν υπάρχει ένας και μοναδικός ορισμός για την ΕΚΕ αλλά διαφορετικές, 
παραπλήσιες ερμηνείες, οι οποίες όμως συγκλίνουν σε κάποιες βασικές έννοιες, 
όπως ότι η ΕΚΕ χαρακτηρίζεται από την εθελοντική δραστηριοποίηση της 
εταιρίας πέρα από νομοθετικές και άλλες ρυθμιστικές απαιτήσεις και ότι αποτελεί 
μακρόχρονη, στρατηγική επιλογή.
Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, της άμεσης πληροφόρησης και των 
ενεργών πολιτών-καταναλωτών, η ΕΚΕ δεν εισπράττεται πλέον από το κοινό ως 
μια κίνηση καλής θέλησης αλλά απαιτείται από τους πολίτες ως αυτονόητη ευθύνη 
των επιχειρήσεων απέναντι στην κοινωνία.
Έρευνες σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο αποδεικνύουν κάθε χρόνο 
ότι οι καταναλωτές επηρεάζονται αποφασιστικά από την εντύπωση ή/και τη γνώση 
που έχουν για την Κοινωνική Υπευθυνότητα μιας εταιρίας στις επιλογές τους.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη (Cone Communications/Echo Global CSR, 2013) 
περισσότεροι από 8 στους 10 λογαριάζουν την ΕΚΕ όταν αποφασίζουν που θα 
εργαστούν, τι θα αγοράσουν και ποια προϊόντα θα προτείνουν σε άλλους, ενώ 9 
στους 10 δηλώνουν ότι θα μποϋκοτάριζαν εταιρίες που επιδεικνύουν ανεύθυνη 
συμπεριφορά, κάτι που διαπιστώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια και στην πράξη, 
τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. 
Πέρα από την υπεύθυνη παροχή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, 
και την άμεση και ειλικρινή επικοινωνία, οι καταναλωτές, ιδιαίτερα σε περιόδους 
κρίσης, απαιτούν από τις επιχειρήσεις να συμβάλουν πρακτικά και ουσιαστικά 
στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων των κοινωνιών στις οποίες οι ίδιες 
δραστηριοποιούνται.
Προβλήματα όπως η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση, το περιβάλλον, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υγεία, η φτώχεια, η πείνα, η εκπαίδευση κ.ά. 
είναι σημαντικές περιοχές όπου οι καταναλωτές θέλουν να δουν τις εταιρίες να 
δραστηριοποιούνται εθελοντικά και ουσιαστικά. 
Και οι ίδιες οι εταιρίες έχουν να κερδίσουν από αυτή τη δραστηριοποίηση, καθώς 
η βελτίωση και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν 
και από το οποίο εξαρτώνται (φυσικοί πόροι, καταναλωτική δύναμη, προσδόκιμο 
ζωής, εμπιστοσύνη καταναλωτών κ.ά.) ενισχύουν την ίδια την ανάπτυξη και τη 
βιωσιμότητα της επιχείρησης.

*Έλια Λιατάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος IKON Porter Novelli

Το παλιό ρητό των Γερμανών του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, «η εργασία 
απελευθερώνει», αναβιώνει πάλι στις 
ημέρες μας, με μια Ελλάδα που αλλάζει σε 
επίπεδο εργασιακό αλλά και κοινωνικών 
παροχών.
Εργασία με τον βασικό μισθό να συ-
μπιέζεται διαρκώς, πολλοί εργαζόμενοι 
να απασχολούνται ανασφάλιστοι, μεγάλο 
ποσοστό των εταιριών να οφείλει μισθούς 
άνω των 3 μηνών. Ωράρια - λάστιχο, 
απολύσεις κατά το δοκούν και προτάσεις 

για περαιτέρω μισθολογικές περικοπές και 6ήμερη εργασία με 11ωρη ανάπαυση.
‘Όλα αυτά στο βωμό της «ελαστικότητας» και «ευελιξίας» της Αγοράς. Προτάσεις 
αμφιβόλου αποτελεσματικότητας σε μια χώρα όμως που πλέον δεν παράγει 
σχεδόν τίποτα.
Σε μια χώρα που μετρά ήδη 1.500.000 ανέργους, και το ποσοστό της ανεργίας 
στους νέους έχει εκτιναχτεί στο 54%, πως θα ξεκινήσει η πολυπόθητη ανάπτυξη 
και η μείωση της ανεργίας χωρίς επενδύσεις;
Σε γενικές γραμμές, το μισθολογικό κόστος δεν αποτελεί την βασική δαπάνη στην 
λειτουργία της επιχείρησης. Βασικός ανασταλτικός παράγοντας στις επενδύσεις 
παραμένει η υψηλή φορολογία των επιχειρήσεων, οι οποίες προτιμούν να μεταφέρουν 
την έδρα τους σε γειτονικές χώρες -όπως η Βουλγαρία- η οποία έχει φορολογικό 
συντελεστή μόλις 10%. Από την άλλη πλευρά, η περαιτέρω περικοπή σε μισθών 
και συντάξεις, προκαλεί περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης και επομένως 
βαθύτερη ύφεση.
Υπάρχει λοιπόν αλληλεπίδραση στην οικονομική αλυσίδα η οποία ξεκινάει 
από την επιχείρηση και καταλήγει στον τελικό καταναλωτή. Η σχέση αυτή είναι 
αμφίδρομη και καταλυτική για την οικονομία της χώρας. Από την άλλη, υπάρχει 
και το πρόβλημα των «ποσοστώσεων» που θέτει η Ε.Ε., αφήνοντας τις δυνατότητες 
της αγροτικής παραγωγής ανεκμετάλλευτες. 
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι για να ξεκινήσει η ανάπτυξη, θα πρέπει 
να αρχίσει η χώρα να «παράγει», είτε αυτό αφορά αγροτική παραγωγή είτε 
βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να εξαχθούν και να έτσι να αποκτήσει 
η Ελλάδα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
Τα προγράμματα ΕΣΠΑ, βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, κατευθύνοντας 
είτε σε εναλλακτικές καλλιέργειες και διαχείριση μορφών ενέργειας είτε τους 
επιχειρηματίες στην ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Αποτελούν 
ένα σημαντικό βοήθημα στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και ένα 
ανάχωμα στην υποαπασχόληση και την ανεργία. 

*Μιχάλης Τσάκωνας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Τα βήματα για την αναζήτηση εργασίας
Όσοι αναζητούν εργασία γνωρίζουν ότι οι καιροί είναι δύσκολοι και ότι στο εργασιακό 
περιβάλλον ο ανταγωνισμός μεταξύ των ενδιαφερομένων ολοένα και μεγαλώνει. 
Εμείς σας ενημερώνουμε για διάφορους τρόπους ευρέσεως εργασίας για να έχετε 
περισσότερες επιλογές και να φτάσετε πιο γρήγορα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
• Αναζήτηση εργασίας μέσω Διαδικτύου¨
Το διαδίκτυο προσφέρει ιστοσελίδες οι οποίες διαθέτουν θέσεις εργασίας, είναι 
διαθέσιμες 24 ώρες την ημέρα και δίνουν τη δυνατότητα στον υποψήφιο να αποστείλει 
το βιογραφικό του όποια ώρα μέσα στην ημέρα επιθυμεί. Σου προσφέρει τη δυνατότητα 
να καταχωρίσεις το βιογραφικό σου στη βάση δεδομένων του site που έχεις επιλέξει, 
για να μπορούν να το βλέπουν οι εργοδότες, καθώς επίσης και να το επεξεργαστείς 
εφόσον μπορείς να το έχεις αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή. Ακόμα σου 
παρέχει συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν την επαγγελματική σου εξέλιξη.
• Αναζήτηση εργασίας μέσω Εφημερίδων
Οι εφημερίδες μπορούν επίσης να προσφέρουν στον υποψήφιο θέσεις εργασίας 
για διάφορες ειδικότητες, όπου ο υποψήφιος μπορεί να ενδιαφερθεί και να στείλει 
το βιογραφικό του ή να μιλήσει με την εταιρία που επιθυμεί τηλεφωνικά.
• Αναζήτηση εργασίας σε μη δημοσιευμένες θέσεις
Εκτός από δημοσιευμένες θέσεις εργασίας μπορείς να αναζητήσεις απασχόληση 
και σε μη δημοσιευμένες θέσεις. Βρες τις επιχειρήσεις που σε ενδιαφέρουν, 
συγκέντρωσε πληροφορίες και στείλε το βιογραφικό σου με μια συνοδευτική 
επιστολή ή επικοινώνησε μαζί τους τηλεφωνικά.
• Εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων
Οι εταιρίες αυτές ειδικεύονται στην επιλογή προσωπικού για λογαριασμό των 
πελατών τους. Επικοινώνησε με συμβούλους επιχειρήσεων και προώθησε το 
βιογραφικό σου σημείωμα ανεξάρτητα αν έχει δημοσιευθεί θέση εργασίας ή όχι.
• Γνωριμίες
Οι γνωριμίες που προέρχονται είτε από την οικογένεια, είτε από το κοινωνικό 
περιβάλλον μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο μέσο για αναζήτηση εργασίας. 
Αξιοποίησε όποια γνωριμία νομίζεις ότι θα σου φανεί αποτελεσματική και 
κοινοποίησε το ενδιαφέρον σου για εργασία σε φίλους και γνωστούς.
• Συμμετοχή σε Ημέρες Καριέρας
Πολλοί εξειδικευμένοι φορείς ή πανεπιστήμια διοργανώνουν κατά καιρούς ημέρες 
καριέρας που δίνουν την ευκαιρία στον υποψήφιο να έρθει σε άμεση επαφή με τις 
εταιρίες. Είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία που προσφέρει ευκαιρίες για εύρεση 
εργασίας.
• Social Media
Χρησιμοποίησε τα social media για να συνδεθείς με ανθρώπους της εταιρίας που 
σ’ ενδιαφέρει. Δημιούργησε ένα σωστό επαγγελματικό προφίλ, με όλα τα στοιχεία 
και τις λέξεις κλειδιά που αναζητούν οι εταιρίες.
Μην παραιτείσαι ΑΜΑΧΗΤΙ. Χρησιμοποίησε όλες τις πηγές για αναζήτηση εργασίας 
και κάνε ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ!

Άννα Βενιέρη, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων, Skywalker.gr

Επιστροφή στη μητέρα γη…. Μια σπουδαία 
Ευκαιρία... μια αληθινή πρόκληση!!!

Μήπως το χωριό και το νησί των γονιών μας δεν είναι μόνο για διακοπές; Μήπως κάθε 
φορά που φεύγουμε από εκεί χωρίς δεύτερη σκέψη και με μοναδική νοσταλγία τις 
όμορφες στιγμές, χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για αλλαγή; Παραδοσιακά η οικονομία 
της Ελλάδας ήταν αγροτική, παρόλα αυτά η συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας έχει 
μειωθεί από το 20% στο 10%, γεγονός που σημαίνει, ότι υπάρχει χώρος όχι μόνο 
για επανάκτηση του χαμένου εδάφους αλλά και για περαιτέρω ανάπτυξη. Οι λόγοι 
είναι πολλοί. 
Ο πληθυσμός της γης αυξάνεται συνεχώς. Πρόσφατα ξεπέρασε τα 7 δισεκατομμύρια 
και η τάση είναι συνεχώς αυξητική, στοιχείο το οποίο μεταφράζεται σε μελλοντική 
ζήτηση διατροφικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, οι καλλιεργήσιμές εκτάσεις παγκοσμίως 
μειώνονται αφενός εξαιτίας της επέκτασης του φαινομένου της ερημοποίησης και αφετέρου 
εξαιτίας της αντικατάστασης παραδοσιακών καλλιεργειών, οι οποίες προορίζονταν 
για τη διατροφή ανθρώπων, με καλλιέργειες φυτών που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή ενέργειας. Συνεπώς, εύλογα καταλαβαίνουμε ότι η ζήτηση για τρόφιμα 
θα βαίνει αυξανόμενη όπως και η τιμή ανά διατροφική μονάδα. 
Η Ελλάδα έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για επαγγελματική δραστηριοποίηση 
στον αγροτικό τομέα. Βρίσκεται γεωγραφικά κοντά στις ανεπτυγμένες δυτικές αγορές, 
εντός της ΕΕ και με αγροτικά προϊόντα, συνώνυμα ως επί το πλείστον, της ποιότητας. 
Στην ελληνική αγορά υπάρχει, επίσης, μεγάλο περιθώριο αντικατάστασης  εισαγομένων 
αγροτικών προϊόντων, συχνά αμφίβολης ποιότητας, με ντόπια.
Οι πιθανότητες επιτυχίας μιας επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στον αγροτικό 
τομέα στην Ελλάδα αυξάνονται, πρώτα από το γεγονός ότι το ανθρώπινο δυναμικό 
που καλείται να την ασκήσει είναι σημαντικά υψηλότερων προδιαγραφών σε σχέση 
με το παρελθόν και κατά δεύτερον από την ενεργή πολιτική απόδοσης γαιών του 
κράτους σε νέους καλλιεργητές.
Για τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται να κάνει μια στροφή στην 
επαγγελματική ζωή του, αντί να κάθεται στην πόλη αναμένοντας μια θέση εργασίας, 
εμπρός ανοίγεται πεδίον δόξης λαμπρό: να διαλέξει μια καλλιέργεια που του ταιριάζει, 
με ζήτηση και σαφή στόχευση στη διεθνή (αλλά και ελληνική) αγορά, να εκπαιδευτεί, 
να εστιάσει στην ποιότητα και καλή ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

*Γεράσιμος Σπηλιώτης, Αναλυτής Αγοράς Εργασίας και Σύμβουλος Σταδιοδρομίας My Future

ΧΡΗΣΙΜΑi

✔  Στο Linkedin παραμένετε 
δραστήριοι. Αναρτάτε συχνά 
ενημερωτικό υλικό, άρθρα και νέα 
για τον κλάδο που εργάζεστε.

➤  Η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Ηλιούπολης συνεχίζει για 
δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα 
«Χειροποίητες Βιβλιοϊστορίες». 
Από τις 6 Νοεμβρίου 2013 και 
μέχρι τις 29 Μαΐου 2014, κάθε 
Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 10 
το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, 
παιδιά των Νηπιαγωγείων και 
των Δημοτικών σχολείων της 
Ηλιούπολης, έχουν την δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν την 
εικαστικό Θεανώ Χριστοπούλου 
και την ηθοποιό Αργυρώ Δημακέα  
να ζωντανεύουν εικόνες από τις 
σελίδες αγαπημένων βιβλίων.  
Για περισσότερες πληροφορίες:  
Δημ. Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικό 
Κέντρο Ηλιούπολης, Νικομάχου 
18, τηλ: 210 9940699,  
210 9948344, e-mail:  
info@politismos-ilioupoli.gr.

✔  Kαθεστώς Εργασίας για 
πρόσληψη μέσω του προγράμματος 
επιχορήγησης επιχείρησης άνεργων 
ηλικίας 30-66 ετών: Με σύμβαση 
μόνο πλήρους απασχόλησης. 
Σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή  
δεν επιχορηγούνται.

 
✔  Χρονικό διάστημα που οφείλει 

βάσει του προγράμματος 
επιχορήγησης επιχείρησης άνεργων 
ηλικίας 30-66 ετών ο εργοδότης 
να προσλάβει τον άνεργο: Για 
τουλάχιστον 12 μήνες, όση είναι και 
η συνολική χρονική διάρκεια του 
προγράμματος.

➤  Ταξίδι στο χώρο του βιβλίου…  
Στη βιβλιοθήκη Ιωάννειου 
Πνευματικού Κέντρου, Κτίριο 
7ης Κοινότητας. Ένα πρόγραμμα 
που απευθύνεται σε παιδιά 
προσχολικής και πρώτης σχολικής 
ηλικίας. Για παιδιά 6-12 ετών.  
Ώρες προγράμματος: 16.30-18.30. 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
210 6983905. Η συμμετοχή  
στα προγράμματα είναι δωρεάν.

 
✔  Ποιες οι μηνιαίες αποδοχές του 

επιχορηγούμενου από το πρόγραμμα 
επιχορήγησης επιχείρησης άνεργων 
ηλικίας 30-66 ετών: Οι αποδοχές 
των εργαζομένων (επιχορηγούμενου 
και μη προσωπικού) καθορίζονται 
από την κείμενη εργατική και 
ασφαλιστική νομοθεσία.

 
✔  Αναμένεται νέο πρόγραμμα 

επιχορήγησης ιδιωτικών 
επιχειρήσεων για άνεργους  
ηλικίας 25-66 ετών: Απευθυνθείτε  
σε έναν εργασιακό σύμβουλο του 
ΟΑΕΔ, προκειμένου να εκδηλώσετε 
τον ενδιαφέρον σας για το νέο 
πρόγραμμα και να καταγραφούν  
τα στοιχεία του βιογραφικού σας  
στο πλαίσιο της συνέντευξης που  
θα πραγματοποιήσει ο σύμβουλος.



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπάλληλοι Γραφείου

Από εκδοτική εταιρεία ζητούνται Υπάλληλοι Γραφείου για 
δίμηνη ή τετράμηνη απασχόληση έως 25 ετών, με άνεση στην 
επικοινωνία, για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

•Καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμός Η/Υ θεωρούνται απα-
ραίτητα προσόντα.

Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία: BURLINGTON 
BOOKS, Υπ’ όψιν κ. Φ. Ανδρεάδη, Τ.Θ. 76094, 171 10 Ν. Σμύρ-
νη, φαξ: 210 9767889, E-mail: greece@burlingtonbooks.com

Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της συνεχούς ανάπτυ-
ξης των δραστηριοτήτων του στην διεθνή αγορά επιθυμεί να 
προσλάβει, στη βιομηχανική περιοχή Κιλκίς:

Υπάλληλο Γραφείου  
για το Τμήμα Προγραμματισμού 

(κωδ. 2514)
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων ή μηχανολόγων 
μηχανικών 
•Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
logistics / supply chain management 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency) 
•Πολύ καλή χρήση H/Y – λοιπών εφαρμογών MS Office 
•Επαρκή γνώση συστημάτων ERP – MRP 
•Επιθυμητή η εμπειρία 1-2 ετών σε τμήμα Logistics 
•Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
 
Αρμοδιότητες: 
•Προγραμματισμός παραγγελιών 
•Follow-up παραγγελιών 
•Επικοινωνία με πελάτες 
•Καταχώρηση δεδομένων για τη συντήρηση  
πληροφοριακών συστημάτων 
•Έκδοση ημερήσιων αναφορών και δεικτών απόδοσης

Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχή 
εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνιστικές αποδοχές, 
πρόσθετη ιατρική κάλυψη.

 Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους 
με e-mail στο: cv@kleemann.gr, μέχρι τις 19/05/2014, υπό-
ψη Σ. Γκέσιου αναγράφοντας  τον κωδικό της αγγελίας. 
Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

Υπάλληλοι Γραφείου

Προσλαμβάνονται άμεσα για κεντρικά γραφεία ομίλου στην 
Καλλιθέα για 4ωρη πρωινή ή απογευματινή εργασία με ευ-
χέρεια λόγου.

•Βασικός μισθός, ΙΚΑ.  
Τηλ. επικοινωνίας: 211 1095600, e-mail:  
alpha_netox@hotmail.com υπόψη κας Βλάχου. 

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά 
να προσλάβει για την σεζόν Απρίλιος - Οκτώβριος 2014:

Υπάλληλο  
Ταξιδιωτικού Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Galileo,Forth Crs 
•Γνώση έκδοσης αεροπορικών και ακτοπλοϊκών  
εισιτηρίων 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που τηρούν 
τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραίτητες. Απαραίτητη 
φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο 
e-mail: eliasuites@hotmail.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Secretary 

Employer Type: Guilty Beach 
Website: www.guiltybeach.com 
Club-Restaurant 
Location: Mykonos 
Period: On the go, from Jan 10th to 30-4-2014 
From 1-5-2014 To 15-09-2014 Established  
At Mykonos Island 
Salary: Be Negotiated

About us: A very exciting opportunity has arisen to join a 
really exciting Club-Restaurant in Mykonos.

Our club & restaurant serves modern and contemporary 
Mediterranean cuisine in a trend designer setting. Our place 
offers a big variety in champagne and classic cocktails. 
Offers a loyal and devoted customer base and we focused 
in everything we do on maintaining the best customer service 
in industry. The concept is based on quality fresh dishes 
with a chic design and great service. It is a place which can 
host birthday parties, bachelor parties or any other very 
special event. We strive to create a work place culture that 

values family, work life balance, and community. Our focus 
is to greet all guests equally and warmly. This is a luxury 
concept and as such we require that all staff have relevant 
experience. It is an ongoing position where the team is of 
crucial importance to the success of the restaurant, so we 
are only looking for serious candidates who want to commit 
to a full time permanent position.

Specific responsibilities include but are not limited to: 
•Prepare and manage correspondence, reports and 
documents 
•Maintain high standards of personal appearance  
and grooming 
•Be a part of philosophy of excellence 
•Take, type and distribute minutes of meetings 
•Implement and maintain office systems 
•Arrange and confirm appointments 
•Handle incoming mail and other material 
•Set up work procedures 
•Collate information 
•Maintain databases 
•Communicate verbally and in writing to answer inquiries 
and provide information 
•Liaison with internal and external contacts 
•Coordinate the flow of information both internally  
and externally 
•Operate office equipment 
•Manage office and other supplies 
•Other duties as required  
Requirements: 
•Relevant training or qualification 
•Knowledge and experience of relevant software 
applications - spreadsheets, word processing, and 
database management 
•Knowledge of administrative and clerical procedures  
•Knowledge of business principles 
•Proficient in spelling, punctuation, grammar and 
other English language skills 
•Proven experience of producing correspondence and 
documents 
•Proven experience in information and communication 
management  
•Required typing speed 
•Friendly and approachable 
•To have a great personality and be genuine, attentive 
and instinctive 
•To love people 
•Able to work flexible hours   
Key competencies: 
•Verbal and written communication skills 
•Attention to detail 
•Confidentiality 
•Planning and organizing 
•Time management 
•Interpersonal skills 
•Customer-service orientation 
•Initiative 
•Reliability 
•Stress tolerance 
•We don’t need a good secretary for this position,  
we need the best secretary  
Don’t forget to send (attached )your name, photo and to 
write down your region.   
Benefits: 
•Meals on duty 
•Accommodation 
•Parking

Send your CV (photo included) to: career@guiltybeach.
com. We are looking for people to start immediately so 
please send your CV for consideration today. Unfortunately 
due to the volume of applications we are only able to respond 
to candidates we wish to interview.

We are looking for an:

Experienced Secretary

Preferably a native English speaker, for a full-time 
position at an International Medical Association based 
in Kolonaki.  
•Required knowledge: touch-typing, expert computer 
skills (ECDL preferable).   
•The ideal candidate will have experience in international 
correspodence and event management.

Please send your CVs in English by fax to 210 7245988 
or by e-mail: cv_data@outlook.com. For more information, 
please call 210 7210058.

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική αναζητεί, για λογαριασμό πε-
λάτη της, τουριστικό γραφείο με έδρα στη Θεσσαλονίκη: 

Γραμματειακή και  
Διοικητική Υποστήριξη

Η θέση: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα είναι υπεύθυνος 
για τη διεκπεραίωση διαφόρων ειδών γραμματειακών καθη-
κόντων (τηλεφωνικό κέντρο, αλληλογραφία κτλ) αλλά και το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων του τουριστικού γραφείου 
και την επικοινωνία με τους πελάτες.

Ο ιδανικός υποψήφιος: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση. 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία και  

στη διαχείριση επαφών. 
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων. 
•Οργανωτική και επικοινωνιακή προσωπικότητα. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (fully operational) 
•Άριστη Γνώση της Γερμανικής γλώσσας  
(fully operational) 
•Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας  
(fluent communication) 
•Επιθυμητή η γνώση της Ρωσικής και της Τούρκικης 
γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο hr@atlantisresearch.gr αναφέροντας 
οπωσδήποτε τον κωδικό TΤ1.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Junior Manager σε e-Business

Πτυχιούχος business school (τομείς διοίκησης  
ή μάρκετινγκ) ζητείται από e-business εταιρεία  
με καθήκοντα Junior Manager.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος οικονομικού πανεπιστημίου 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση υπολογιστών 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες  
Επιθυμητά: 
•Μεταπτυχιακό σχετικό με e-business, digital marketing 
•Εμπειρία σε κατάρτιση business plan και έρευνα αγοράς. 
•Προϋπηρεσία σε σχετική θέση 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αυτενέργειας, 
λήψη αποφάσεων, ικανότητα οργάνωσης και επίτευξης 
αποτελεσμάτων 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Προσήλωση στους στόχους  
Σταθερός μισθός συν bonus.  
Βιογραφικά στο e-mail: humanresfgl@gmail.com

Η BAZAAR AE ζητά:

Βοηθό Marketing / Marketing Assistant

Kαθήκοντα 
•Οργάνωση και στήσιμο εταιρικών φυλλαδίων  
και καταλόγων 
•Έρευνα και παρακολούθηση ανταγωνισμού 
•Διαπραγμάτευση προσφορών με προμηθευτές 
•Παρακολούθηση και οργάνωση εταιρικού site 
•Οργάνωση και εφαρμογή marketing στα καταστήματα  
Προσόντα 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Επαρκή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής,  
σε τμήμα marketing 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (ECDL) 
•Πολύ καλή ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας 
•Πολύ καλή ικανότητα χειρισμού πολλαπλών θεμάτων

Διεύθυνση επικοινωνίας: BAZAAR AE, διεύθυνση  
προσωπικού, e-mail: bazaargr@otenet.gr

Διευθυντής Εξαγωγών  
Contract Manufacturing

Μεγάλη εταιρία αναζητά διευθυντή εξαγωγών contract 
manufacturing.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο χημικού μηχανικού ή χημικού 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε πωλήσεις FMCG εσωτερικού ή εξωτερικού 
•Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά & προφορικά). Η γνώση 
ιταλικών ή και γαλλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Γνώση της Ευρωπαϊκής αγοράς θα θεωρεί προσόν 
•Ευχέρεια συχνών ταξιδιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr_dpt@otenet.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Είμαστε εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου και δη-
μιουργούμε  μεγάλα projects με εγχώρια αλλά και διεθνή 
παρουσία.

Περιγραφή Θέσης: Ζητείται Digital Marketing Executive 
μεθοδικό και καταρτισμένο άτομο για πλήρη απασχόληση 
που θα ενισχύσει το δυναμικό της ομάδας μιας αναπτυξι-
ακής εταιρείας.

Το σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον της εταιρείας μαζί με 
τα  projects εξέχουσας σημασιας στο web, δημιουργούν τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις για αυτοβελτίωση και δημιουρ-
γικότητα.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση marketing-επικοινωνίας 
διαφήμισης (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν) 
•Καθοδήγηση στους designers για το σχεδιασμό  
των online projects  
Καθώς επίσης γνώση σε: 
•Σχεδιασμό και εκτέλεση SEO και SEM στρατηγικές 

•Ικανότητα δημιουργίας και παρακολούθησης  
ηλεκτρονικής διαφημιστικής καμπάνιας 
•Ικανή γνώση για τη δημιουργία custom προωθητικών 
ενεργειών- καμπανιών με σκοπό την 
•Εμπειρία σε επεξεργασία Google Analytics 
•Γνώση χειρισμού Social media ads 
•Εμπειρία στο marketing ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(newsletters) 
•Άριστη γνώση στα Ελληνικά και Αγγλικά  
Προαπαιτούμενη εμπειρία: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε οργανωμένο τμήμα 
ηλεκτρονικού marketing  
Η εταιρία μας παρέχει τα εξής: 
•Σύμβαση αόριστου χρόνου με ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, Καθαρά 1200€ + ασφάλεια +bonus 
•Πενθήμερη εργασία  
•Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Προσωπική ανάπτυξη και πρωτοβουλίες 
•Ομαδικό πνεύμα και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης μέσω διάθεσης 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Η έδρα μας είναι στο Γύθειο Λακωνίας και η αγγελία  απευ-
θύνετε σε ανθρώπους που μπορούν να μετεγκαταταθούν 
σε αυτό. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά 
και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
viografikanew@gmail.com

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

SEO/Social Media Executive

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχολής Ελλάδος ή Εξωτερικού 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής 
•Άριστη γνώση Η/Υ, internet, social media,  
website promotion, online advertisement 
•Προϋπηρεσία στο αντικείμενο 
•Ικανότητες οργάνωσης 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία  
μας προσφέρει: 
•Μισθός αναλόγων προσόντων 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@athenslotushotel.gr

Μεγάλη εταιρία αναζητά:

Διευθυντή Εξαγωγών

Απαραίτητα προσόντα 
•Εμπειρία στο χειρισμό συνεργασιών στο εξωτερικό τόσο 
για επώνυμα, όσο και για private label προϊόντα 
•Εμπειρία σε πωλήσεις FMCG εσωτερικού ή εξωτερικού 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά & προφορικά). Η γνώση 
Ιταλικών ή και Γαλλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Γνώση της Ευρωπαϊκής αγοράς θα θεωρεί προσόν 
•Ευχέρεια συχνών ταξιδιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr_dpt@otenet.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Upcom Ltd seeks to hire an experienced Project Manager 
(UPC140503) on behalf of its client. Its client is a leading 
multinational company with global presence and large 
multidimensional portfolio of projects including some of 
the most established and prestigious companies within the 
Greek and global landscape.

 The role: The successful candidate will be part of the team 
of consultants/administrators/project managers providing 
day to day support on the operations of the IT.

Technical Framework:  
•Proven experience of project management tools  
and techniques. 
•Ability to map and understand different architectures 
and platforms.  
•Experience on infrastructure management issues.   
Processes/operational Framework:  
•Apply and comply with security and risk management 
processes.  
•Apply and comply with service management processes.  
Candidate profile:  
•Degree from university or technical education institute 
(AEI, TEI – A Masters degree or potential relevant 
certifications will be considered a plus)          
•Experience on managing a variety of IT infrastructure 
projects and through the process obtain experience on: 
analyzing projects and define implementation strategy, 
identify tasks, milestones, critical paths, risks and critical 
success factors 
-producing accurate and detailed project plans 
-resource management  
-co-ordination and tracking in order to produce and 
submit on agreed deadlines accurate project deliverables 
-effective communication management and client 
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relationship management 
-information gathering for accurate status updating  
and correctly calculated decision making 
-status reporting and quality reviews 
-risk management 
-change management 
-contribute to methodology and other leadership 
activities 
•Excellent knowledge of English Language 
•Analytical skills 
•Excellent verbal and communication skills 
•Ability to work under pressure and strict deadlines 
•Ability to work as part of a virtual/international team 
utilizing technologies for remote communication/
collaboration  
The company offers: 
•A dynamic challenging environment resulting continuous 
learning/education/progression  
•Opportunity to work with cutting edge technologies/
products

To apply for the job, send your detailed and updated resume 
to cv@upcom.eu, clearly mentioning the reference number 
for the position – UPC140503.

Marketing Associate  
(Part time or Full time)

Working as a Marketing Associate you will:  
•Assist client teams to identify clients, sector 
opportunities, and competition (may include scripted cold 
calling). 
•Participate in creation of marketing collateral 
•Coordinate events including meetings, speaking 
engagements, seminars, trade shows and exhibits and 
assist in material preparation as required. 
•Assist in maintaining marketing literature valid and 
current in content (includes writing brochures, web site 
or other marketing content). 
•Monitor corporate communications plan and strategy 
for uniformity in message, including templates, tag lines, 
and logo usage. 
•Monitor web site and assist in maintaining the site’s 
content current and valid. 
•Assist in production and dispatching of newsletters and 
campaigns. 
•Measure marketing activity results and communicate 
input to management  
•Maintain relationships with advertising contacts and 
bring vendor proposals to management for approval 
•Utilize company CRM as appropriate within the scope of 
activity as to updates and other   
Required skills:  
•Excellent copy writing skills – ability to rework technical 
text for a broader audience. 
•Good communications skills (including multicultural 
audiences). 
•Excellent command of English and Greek. Additional 
languages a plus. 
•Previous marketing or sales administrative 
experience. University degree in marketing, business or 
organizational development a plus. 
•Computer proficiency with Microsoft Office (Word for 
creation of templates and macros, Excel, PowerPoint for 
customized presentations, and Outlook) 
•Joomla skills are required 
•Good project management skills. 
•Sound understanding of the principles of marketing. 
•Strong understanding of new technologies (use of 
AdWords, social media etc…)and how they can be applied 
to marketing. 
•Good understanding of IT notions 
•Creative and innovative with good attention to detail. 
•Being able to operate under pressure and meet 
deadlines. 
•Team player – works to ensure team goals are met or 
exceeded.0 
•Age : Up to 30 
•Earlier similar experience appreciated

Candidates meeting the above requirements are welcome 
to send their CV to  unixfor@unixfor.com reference “CV 
- Marketing Associate Specialist”.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Accounting Assistant

Scope: Supports accounting operations by making day to 
day accounting entries, reconciling statements, maintaining 
accounting database, running software programs.
Responsible to: Accounting manager and financial 
analyst.  
Duties / areas of responsibility: 
•Issuance of commercial invoices, delivery notes, packing 
lists, credit notes and other accounting documents. 
•Day to day bookkeeping. 
•Preparation of payments in Euro and in foreign 
currencies. 
•Preparation of bank reconciliation. 
•Reconciling finance accounts. 
•Credit control, including accounts receivable follow up. 
•Managing petty cash, credit and debit cards 
transactions. 
•Handling and writing cheques. 

•Assisting in weekly/monthly financial reporting. 
•Checking, monitoring all the expenses concerning 
customs clearance of goods. 
•Checking and processing vendor and supplier invoices, 
expense forms and payment requests in a timely manner. 
•Tracking all contracts and deposits. 
•Assisting in declarations and Tax & VAT duties.  
Education / skills: 
•BSc degree in accounting or finance. Postgraduate 
degree will be considered an asset. 
•Excellent PC Skills (Ms Office). 
•Good knowledge of Entersoft and Kefalio.  
Competencies: 
•High degree of confidentiality, integrity, accountability 
and critical thinking. 
•Strong attention to details, with time management and 
organizational skills. 
•Strong planning, analytical capabilities and reporting 
skills. 
•Excellent verbal and written communication skills in 
English and Greek languages.  
Experience: Minimum of 3 years experience in 
accounting & finance.  
Location: Agios Dimitrios, Athens.  
Send your cv’s to the following e-mail: cv@recom.gr

Βοηθός Λογιστή 
Κωδ. 0108

Περιγραφή θέσης: 
•Έκδοση και καταχώρηση παραστατικών 
•Συμφωνία λογαριασμών προμηθευτών 
•Τήρηση και παρακολούθηση θεωρημένης αποθήκης 
•Δηλώσεις Intrastat, Listing, δηλώσεις ΦΠΑ 
•Επικοινωνία με εφορία  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ οικονομικής ή λογιστικής 
κατεύθυνσης 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση του Η/Υ και των εφαρμογών MSOffice 
•Άριστη γνώση προγράμματος ERP 
•1-3 έτη προϋπηρεσίας σε μηχανογραφημένο λογιστήριο 
•Καλές γνώσεις διακίνησης και τιμολόγησης 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση του εμπορικού πακέτου της Entersoft  
•Δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης στην περιοχή  
της έδρας της εταιρείας 
•Εμπειρία από βιομηχανία του είδους μας θα εκτιμηθεί

Θα ληφθούν υπόψη μόνο βιογραφικά που καλύπτουν τα προ-
σόντα που αναφέρονται παραπάνω. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: payroll@katsiamakas.gr

Βοηθός Λογιστή

Από τη Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη) ζητείται 
βοηθός λογιστή για πλήρη απασχόληση στα κεντρικά γραφεία 
της στην Αθήνα. 

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα έχει ως κύριο 
τομέα ευθύνης αλλά όχι μοναδικό: 
•Καταχώριση και συμφωνία του ημερήσιου ταμείου  
της εταιρείας 
•Την επί πιστώσει καταχώριση τιμολογίων προμηθευτών 
•Τη συμφωνία του λογιστικού υπολοίπου  
με τους προμηθευτές.  
Πρέπει απαραίτητα να διαθέτει: 
•Προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο με βιβλία 
Γ΄ κατηγορίας 
•Γνώση λογιστικών προγραμμάτων ERP 
•Καλή γνώση  ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, αναλυτικής λογιστικής,  
εισαγωγών 
•Ευχέρεια στη χρήση του Microsoft Office 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Υπευθυνότητα στην τήρηση προθεσμιών και  
στη συνεργασία με τα άλλα τμήματα της εταιρείας.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώσεις μισθοδοσίας 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: vasarv@patakis.gr

Λογιστής  
Ζητείται από Τεχνική Εταιρία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. οικονομικού πανεπιστημίου. 
•Γνώσεις Αναλυτικής λογιστικής όλων των οικονομικών 
και λογιστικών εργασιών. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
anastasopoulou@gmail.com

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά 
να προσλάβει άμεσα:

Νέο Λογιστή/τρια 
για τη Στελέχωση Εσωτερικού Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Νέος-α έως 35 ετών 

•Πτυχίο ΑΕΙ/Τ.Ε.Ι στον τομέα της λογιστικής κατεύθυνσης 
•Αντίστοιχη προϋπηρεσία απαραίτητη 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων MS-Office  
(ιδίως MS-Excel) 
•Άριστη γνώση λογιστικών προγραμμάτων  
(με προτίμηση της Data Communication) 
•Γνώση προγράμματος μισθοδοσίας, ΦΠΑ,  
Βιβλίων Β’ Κατηγορίας 
•Δίπλωμα οδήγησης Α’ ή Β’ κατηγορίας θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη η γνώση λογιστικού προγράμματος Datamax 
– μισθοδοσίας  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές συνεργασίας

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που τηρούν 
τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραίτητες. Απαραίτητη 
φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο 
e-mail: eliasuites@hotmail.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Υποκατάστημα θυγατρικής μεγάλου τραπεζικού ομίλου 
ζητά για την ανάπτυξη νέας μονάδας, στελεχιακό δυνα-
μικό για τη θέση:

Financial Planners

Προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτος  Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. – Ι.Ε.Κ. – λυκείου 
•Ηλικία 25-45 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Θετική σκέψη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
Προσφέρονται: 
•Ιδιαίτερο πακέτο αποδοχών 
•Δια βίου επιμόρφωση 
•Ομαδική ασφάλιση 
•Συνεχής κατάρτιση και εξέλιξη

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στη διεύθυνση: career.ilioupoli@gmail.com. Κα-
τόπιν αξιολόγησης θα σας σταλεί πρόσκληση για συνέντευξη 
μέσω e-mail.

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Υπάλληλος Μηχανογράφησης (ΥΜ) 

Ανώνυμη εμπορική εταιρεία με έδρα στα Βόρεια Προάστια 
Αθηνών, ζητά άτομο για τη στελέχωση των γραφείων της 
στο Κρυονέρι στο τμήμα μηχανογράφησης.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Απόφοιτος τμήματος πληροφορικής Τ.Ε.Ι 
•Αγγλικά 
•Ηλικία έως 28 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 
•Κατοχή μεταφορικού μέσου επιθυμητή 
•Άμεση διαθεσιμότητα        
 Απαραίτητες ικανότητες: 
•Management/administration of Microsoft Server  
Operating Systems 
•Installation and configuration of Hardware 
•Basic network configuration 
•Configuration and support of PC’s, Laptops, Printers, 
Software    
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση aggelies111@gmail.com ανα-
φέροντας τον κωδικό της θέσης. Θα τηρηθεί εχεμύθεια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Meet the future.

H Manpower Professional, μέλος του ομίλου Manpower, 
προσελκύει, αξιολογεί και παρέχει επαγγελματίες και ανώτερα 
στελέχη σε σημαντικές για την εταιρίες θέσεις απασχόλησης 
στους τομείς της πληροφορικής, τεχνολογίας, τηλεπικοινω-
νιών, οικονομικών & λογιστικής, μηχανικών, πωλήσεων 
& μάρκετινγκ.

Για λογαριασμό πελάτη μας εταιρία ανάλυσης & διαχείρι-
σης δεδομένων αγοράς αναζητάμε:

Data Analyst 
(Code: GRC/7246)

Είδος απασχόλησης: Μόνιμη 
Τόπος εργασίας: Αθήνα  
Κύριες αρμοδιότητες 
•Καταχώρηση στατιστικών δεδομένων σε συνεχή βάση 
•Ενημέρωση βιβλιοθήκης και βάσεων δεδομένων 
•Ανάλυση δεδομένων, εντοπισμός τάσεων, δημιουργία 
γραφημάτων και αναφορών 
•Προετοιμασία εκθέσεων και παρουσιάσεων  
Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο οικονομικών, μαθηματικών, ΙΤ ή επιχειρησιακής 
έρευνας 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια αντίστοιχη εμπειρία 
•Ευχέρεια με εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης 
•Πολύ καλή γνώση MS Office 

•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, επιθυμητή γνώση άλλων 
ξένων γλωσσών 
•Γνώση προγραμμάτων SPSS/SAS θα συνεκτιμηθεί 
•Αναλυτική και συνθετική σκέψη 
•Προσοχή στην λεπτομέρεια 
• Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες σε προφορικό 
και γραπτό επίπεδο

Visit now www.manpowergroup.gr register for your MY MAN-
POWERGROUP account, view all the jobs currently available, 
and apply for all that interest you. 

Upcom ltd is looking to hire an experienced Linux System 
Administrator (UPC140501) on behalf of its client. Its client 
is a leading multinational company with global presence and 
large and multidimensional portfolio of projects including 
some of the most established and prestigious companies 
within the Greek landscape.

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

Technical Framework: 
•Linux administration regardless of platform/edition 
•Websphere (or equivalent application server) 
management (configuration) 
•DB2 (or equivalent RDBMS ) management(configuration) 
•Basic network configuration  
Processes/operational Framework: 
•Apply and comply with security and risk management 
processes 
•Apply and comply with service management processes  
Candidate profile: 
•Degree from university or technical education 
institute(AEI, TEI, or certified IEK – A masters degree will 
be considered a plus) 
•At least two years experience on Linux administration 
•Experience on managing Websphere (or other equivalent 
application servers) will be considered a plus 
•Experience on managing DB2(or other equivalent 
RDBMS) will be considered a plus 
•Strong analytical skills 
•Excellent verbal and communication skills 
•Ability to work under pressure and strict deadlines  
The company offers: 
•A dynamic challenging environment resulting continuous 
learning/education/progression 
•Ability to work with cutting edge technologies/products

To apply for the job, send your detailed and updated resume 
to cv@upcom.eu , clearly mentioning the reference number 
for the position – UPC140501.

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:

SAP ABAP Consultant 
Work Location: Luxembourg, Luxembourg 

Ref: ABAP
The position: 
•Responsible for the delivery of ABAP program assets 
based on technical specifications 
•Provide technical expertise for system design, testing, 
implementation and support 
•Provide input into design of SAP enhancements and roll 
outs, offering advice and thoughts providing feedback 
•Develop high quality code and its associated 
documentation adhering to team and departmental 
development standards 
•Develop solutions to problems with unknown causes 
where precedents do not exist by applying logic and 
inference with creativity and initiative 
•Provide SAP support including analysis, development, 
testing, tracking and resolution 
•Participate in team activities and team planning with 
the aim of improving team skills, awareness and quality 
of work

The candidate:  
The ideal candidate will be expected to possess the 
following:  
•Good experience of working on a highly customised SAP 
system 
•Broad knowledge of SAP functional areas particularly 
FI-CO,FM and MM 
•Logical and structured approach to time management 
and task prioritization 
•High level of communication skills (verbal and written) in 
French and English 

Τ: 210 25 17 645
F: 210 25 17 605
M: 6944 596 386 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ-ΡΗΤΙΝΕΣ
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ-ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

info@armatim.gr
 www.armatim.gr



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

ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ 20148

•Work independently to achieve current aims and should 
be able to prioritise her/his effort 
•Proven experience of: Object oriented programming; 
Report writing using ALV and ABAP lists; Sapscript and 
smart forms;  
•Dialogue programming; Interfaces; BADIs/BAPIs; User 
exits/enhancements; BDCs; Workflow; WebDynpro; 
LSMW 
•University degree with minimum 4 years in IT OR non-
university degree with Minimum 6 years’ experience in IT 
•Minimum 3 years’ experience in SAP Implementation 
projects 
•Practical experience with formal methodology and its 
application to the project life-cycle 
•Proven experience in implementing and following quality 
procedures 
•Work location is Luxembourg
Please send your CV in English to the following e-mail: 
jobs@trasysgroup.com. Direct applications to this 
link: http://jobs.trasys.be/job/sap-abap-consultant. All 
inquiries and applications will be handled in strict  
confidence and will be acknowledged promptly. Website: 
www.trasys.be

Η εταιρία INSOFT στην συνεχώς ανοδική της πορεία αναζητά:
Προγραμματιστή Delphi

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προγραμματισμό σε περιβάλλον και γλώσσα Delphi 
•Καλή γνώση σε SQL. 
•Ευχέρεια στην γραπτή και προφορική επικοινωνία  
Θα συνεκτιμηθούν επίσης και τα παρακάτω: 
•Γνώση FMX 
•Ν-Tier 
•MS Sql Server administration 
•Αγγλικά 
•Γνώση OOP 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Web services  
Προσφέρονται: 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων 
•Φιλικό ήρεμο και άνετο περιβάλλον 
•Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: support@insoft.com.gr

Μηχανικοί Λογισμικού
Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται 
από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών 
και προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες από την ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει 
πολυετή πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής 
μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της δραστηριότητας 
της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία με 
ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία εργάζονται 
μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί 
λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες 
των ανθρωπιστικών σπουδών. 

Η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία μηχανικούς λογισμικού, κατό-
χους μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος στις φυσικές 
επιστήμες ή την πληροφορική. Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας 
είναι στη Γερμανία.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια στον προγραμματισμό, μεταξύ άλλων σε Java, 
C++, C# και σε Matlab/Simulink 
•Καλές γνώσεις σε εργαλεία CAE 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών Αγγλικών, επιθυμητή  
η καλή γνώση Γερμανικών  
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής 
επιστολής στα Aγγλικά στη διεύθυνση e-mail:  
career@nikitec.gr

Προγραμματιστής Ανάπτυξης Web  
Εφαρμογών - Μηχανικός Πληροφορικής

Η Dual Logicom είναι μία δυναμική εταιρεία που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο της  πληροφορικής, από το 2004, 
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, 
web εφαρμογών & ανάπτυξης διαδραστικών εκπαιδευτικών 
εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Adobe Flash Action Script 3 , Air για Android και iOS , 
Photoshop 
•Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ με κατεύθυνση  
πληροφορικής 
•Γνώση Windows, Office (world & excel), 
•Ικανότητα επικοινωνίας και αποτελεσματικής ομαδικής 
συνεργασίας 
•Ευχέρεια χρήσης της Ελληνικής γραπτά και προφορικά 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας  
και πολλαπλών εργασιών 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης  
αποφάσεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώσεις συστημάτων MySQL, mySQL Scripts 
•HTML 5 
•PHP / CSS Templates 

•Βασικές γνώσεις CRM, ERP συστημάτων (εμπορικής 
διαχείρισης, λογιστικής). 
•Θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα οι γνώσεις και η 
εμπειρία σε ανάπτυξη mobile web εφαρμογών 
•Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής 
•Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου ή μηχανής 
•Κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@dlgcom.gr

NAVARINO TELECOM SA, a leading satellite communications 
company based in Piraeus with international presence requires 
for immediate employment.

Rails Web Developer

We are looking for a motivated developer to be part of our 
team. The job duties will include application development 
using Ruby, Rails and cutting edge technologies, providing a 
great opportunity for learning and personal growth. You will 
be evaluating and recommending new technologies, as well 
as contributing to the design and architecture of enterprise 
applications. Above all you will be collaborating and sharing 
knowledge with a great, passionate team.

Required skills: 
•Experience in MVC web development 
•Knowledge of HTML5/CSS3 
•Familiarity with Linux/Unix environments  
Great to have: 
•Knowledge of Ruby and the Rails framework 
•Experience in JavaScript development 
•Experience with dynamic programming languages 
•Familiarity with version control systems, particularly Git 
•Experience with relational databases 
•Experience in test-driven development  
Please send your CV to: careers@navarino.gr,  
with reference DAIN-WEB03.

Junior Java Web Developer with German Knowledge  
(ref: JJWD/05/14), Athens or Thessaloniki, Greece

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.

EUROPEAN DYNAMICS is looking to recruit in Athens or 
Thessaloniki a Junior Java Web Developer, with good 
command of German.

Tasks:  
•Design, development and maintenance of Java 
applications; 
•Creating / maintaining applications for internet / 
intranet environments; 
•Development of front-end and back-end systems.  
Qualifications:  
•University degree in computer science or related field; 
•Strong analytical capabilities, team- and quality-
oriented, keen to learn and excel; 
•Experience in Java programming; 
•Experience in following technologies is considered 
an asset: JEE, JSP, JSF, Servlets, EJB, Spring, JPA/
Hibernate, XML, XSLT, SQL, Oracle, JavaScript, AJAX, 
JQuery; 
•German and English; French is considered an asset.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting, dynamic 
and multicultural international environment with exciting 
opportunities that will boost your career, please send us your 
detailed CV in English, quoting reference: (JJWD/05/14) to 
the following e-mail address: hr@eurodyn.com

We offer an extremely competitive remuneration and 
benefits package, based on qualifications and experience. 
All applications will be treated as confidential. You may 
also consider other open requests on our web site (www.
eurodyn.com).

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Build your career with a company that is making an impact 
on a global scale! 

If you are seeking a stimulating career in a revolutionizing 
industry, join the company who is leading the crusade of the 
energy revolution. RECOM Corporation, the global leader in 
solar modules, offers incredible opportunity to ambitious, 
motivated individuals seeking a rewarding work environment. 
The diverse, multinational company is comprised of highly-
skilled professionals who possess expert knowledge and 
extensive experience in their fields.

RECOM stands at the forefront of the Solar Energy 
industry and has established corporate branches in 8 
countries. In all of its operations, the company maintains 
‘best workplace practices’ and upholds the highest 
ethical standards. RECOM is an equal opportunity 
employer who prides itself for its diverse background and 

has developed its work force based solely on skill and 
expertise.

Description of role: RECOM Corporation is currently seeking an 
exceptionally talented Graphic Designer to join the marketing 
communications team in its Athens branch office. The desired 
candidate will possess a passion for innovative design and 
will manage all in-house graphic design needs, including 
pieces for publications, presentations, brochures, product 
inserts, website, trade shows, and special events.

Key responsibilities: 
•Closely work with marketing communications team to 
execute graphic design duties of the marketing strategy 
•Create graphic design pieces as required for advertising, 
website, corporate materials, trade shows and special 
events 
•Design and develop GUI for innovative corporate 
website, newsletter, social media pages and develop 
graphic materials for various activities (home page 
promotions, web marketing campaign, interactive 
promotions) 
•Work with Web content manager to meet deadlines of 
global web content editorial calendar 
•Maintain and continuously improve brand guidelines 
•Come up with innovative and creative ideas for POP 
displays, press kits, seasonal campaigns 
•Oversee management of library of current and historic 
graphics and images 
•Create innovative presentations and templates for use 
by various departments  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in graphic design, visual 
communications, or computer graphics related studies; 
Master’s degree is considered an asset 
•Minimum 10-year demonstrated work experience 
in related position representing top global brands/
companies; preferably in recognized graphic design or 
advertising firm 
•Expert knowledge of HTML and design programs 
(InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Acrobat, and 
especially Photoshop retouching) 
•Exceptional illustration, drawing skills, vector handling; 
3D rendering and/or video animation is considered a 
major asset 
•Verifiable work examples of dynamic logo, corporate ID 
designs, and corporate materials (i.e. brochures, banners, 
advertising) 
•Extremely well organized and able to meet multiple 
deadlines simultaneously 
•Excellent verbal and written communication skills in the 
English language

Our expectations for selected candidates are high because we 
only deliver the best to our clients. Professionals fitting the 
abovementioned description, may forward their CVs to cv@
recom.gr. For more information visit www.recom-solar.com

Η ALOUETTE ΑΕ με παρουσία 38 χρόνων στον χώρο του 
παιδικού ενδύματος και έχοντας ηγετική θέση στον συγκε-
κριμένο κλάδο, αναζητά:

Γραφίστρια-α στο Δημιουργικό Τμήμα

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

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

Είμαστε μια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρεί-
ες στην Ελλάδα και ζητάμε:

Γραφίστα / Εσωτερικό Συνεργάτη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εμπειρία στο χώρο 
•Δημιουργικότητα, αισθητική, υπευθυνότητα  
Θα προτιμηθούν άτομα με εμπειρία στη συσκευασία 
προϊόντων.  
Αποστολή βιογραφικών: ziogas@medisei.gr

Γραφίστας (IT 0508) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή παραγωγική και εμπορική εταιρεία κα-
ταναλωτικών προϊόντων, αναζητά γραφίστα (junior level) για 
τις ανάγκες στελέχωσης του τμήματος marketing.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχολη-
θεί με την επεξεργασία και διαμόρφωση του προωθητικού 
υλικού της εταιρείας (αφίσες, κείμενα, φωτογραφίες κλπ) 
στα έντυπα και ηλεκτρονικά της μέσα (ιστοσελίδα, social 
media, έντυπα κλπ).

Απαραίτητα προσόντα: 
•απόφοιτος σχολής γραφιστικής 

•πολύ καλές γνώσεις επεξεργασίας ψηφιακού υλικού 
(photoshop, indesign, illustrator) 
•καλές γνώσεις γλώσσας προγραμματισμού ιστοσελίδων 
(html) 
•πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office 
•πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη 
•ικανότητα συνεργασίας, ομαδικότητας και επικοινωνίας  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Από κέντρο αισθητικής στο Σύνταγμα ζητούνται:

Τηλεφωνητές / Τηλεφωνήτριες 
για Τηλεφωνικό Κέντρο

Βιογραφικά στο e-mail: athens@figura.com.gr και τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 210 3232325, (υπ’οψιν κας Καβουκοπούλου).

Υπάλληλοι Διαχείρισης  
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το 2006 και είναι μέλος 
εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πωλή-
σεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, 
φωτοβολταϊκών συστημάτων και της προώθησης τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, εμπορικός συνεργάτης της 
Forthnet, αναζητά άμεσα υπαλλήλους πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης, για θέσεις διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν εξερχόμενες 
τηλεφωνικές κλήσεις.  
Προφίλ υποψηφίου: 
Απόφοιτος λυκείου 
Προϋπηρεσία σε διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
είναι απαραίτητη 
Καλή χρήση Η/Υ (Ms Office) 
Ευχέρεια στην επικοινωνία 
Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες 
Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
Πλήρης απασχόληση (8ωρο) 
Σταθερός μηνιαίος μισθός 
Ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
Εύκολη πρόσβαση (από μετρο Πανόρμου)

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

Zητάμε για άμεση πρόσληψη:

10 Υπάλληλους  
Τηλεφωνικού Κέντρου

Για την στελέχωση του τηλεφωνικού μας κέντρου που θα 
έχουν ως αντικείμενο την διαχείριση εξερχομένων κλήσεων 
σε νέο project τηλεφωνίας που αλλάζει τα δεδομένα της 
αγοράς στο χώρο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη εμπειρία 
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευγένεια 
•Θετική σκέψη και χαμόγελο 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αποδοχές πολύ υψηλότερες του βασικού μισθού 
•Ασφάλεια μέσα από μία εταιρία που επενδύει  
στους εργαζόμενους 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 4837518, 210 4836421. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: sales@salein.gr. Βρίσκεται 
30 μέτρα από ΗΣΑΠ ΚΑΙ όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία απασχό-
λησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, πιστοποιημένη 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα 
εύρεσης και επιλογής προσωπικού, ζητά για λογαριασμό πε-
λάτη της, εταιρείας καλλυντικών προϊόντων:

Προωθητές - Προωθήτριες

Για προώθηση καλλυντικών προϊόντων σε καταστήμα-
τα καλλυντικών & S/M.  
Προσόντα: 
•Εμπειρία στο χώρο της προώθησης σε καταστήματα 
καλλυντικών 
•Άτομα δυναμικά , με προσεγμένη εμφάνιση και άνεση 
στην επικοινωνία 

συνέχεια στη σελ. 10
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συνέχεια στη σελ. 12

•Με ικανότητα αντίληψης των αναγκών του πελάτη 
•Ικανά να ανταποκριθούν αποτελεσματικά  
σε ανταγωνιστικό περιβάλλον  
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητική αμοιβή 
•Ασφαλιστική κάλυψη

Οι ενδιαφερόμενες-οι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταπο-
κριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται 
να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, μέχρι την 19.03.14 ανα-
γράφοντας τον κωδικό (HR 21718), μέσω e-mail: cv@ingroup.
gr ή fax: 210 8210230. Τηλ. επικοινωνίας 210 8210555.

Εταιρία εμπορίας τροφίμων με έδρα την Αθήνα αναζητά:
Πωλητές – Merchandisers 

με Έδρα την Αττική
Κυρία καθήκοντα: 
•Διαχείριση σχέσεων με πελάτες δικτύου 
•Παρακολούθηση και merchandising καταστημάτων super 
market 
•Υλοποίηση πλάνων προωθητικών ενεργειών  
και προβολής προϊόντων 
•Καταγραφή ενεργειών ανταγωνισμού  
Προφίλ & δεξιότητες υποψηφίου: 
•Απόφοιτος λυκείου, πτυχίο ανώτερης - ανώτατης σχολής 
(επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνων σε αντίστοιχη 
θέση 
•Εμπειρία στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, πειθούς  
και διαπραγμάτευσης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, οργανωτικότητα,  
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint) 
•Δίπλωμα οδήγησης & δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής

Η εταιρεία προσφέρει: Μισθό, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό 
τηλέφωνο, bonus και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας με 
προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

E-mail αποστολής βιογραφικών: hrpscv@gmail.com

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Κορυφαίος χώρος ομορφιάς στην Κηφισιά Αττικής αναζητά 
άτομο για:

Υπεύθυνο-η Καταστήματος

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
(υπεύθυνου ή receptionist 2 ή 3 έτη) 
•Άτομο επικοινωνιακό κ εμφανίσιμο 
•Άριστη ικανότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ικανότητα διαχειρίσεως  
ταμείου 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εστίαση στην άριστη εξυπηρέτηση και διαχείριση  
των πελατών και του προσωπικού 
•Απαραίτητη φωτογραφία  
Παρέχονται 
•Υψηλός μισθός και σταθερή απασχόληση 
•Άψογο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φρύνη Τσάκωνα, τηλ: 6945 
413782, e-mail: info@bar-b.gr & frinitsakona@gmail.com

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητούνται:

Πωλητές – Πωλήτριες
•Έως 35 ετών 
•Περιοχή: Καλλιθέα και Πεντέλη  
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαροπλαστεία 
(patisseries-boulangeries), ψάχνουν για Πωλήτριες για το 
νέο τους κατάστημα στα Νότια Προάστια.

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις σε αρτοζαχαρο-
πλαστείο, σας αρέσει ο χώρος της εστίασης και να δουλεύετε 
ομαδικά, τότε θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!

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

•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

Πωλήτρια για Πλήρη  
ή Μερική Απασχόληση

•Ζητείται από την μεγαλύτερη γαλλική αλυσίδα παιδικών 
ενδυμάτων Orchestra για το κατάστημά της στο Ελληνικό.

Αποστολή βιογραφικών στο E-mail:  
info@orchestrahellas.gr, Fax: 210 9889140.  
Αναγράφοντας τον κωδικό ORC-EL-03.

Πωλητές Καταστήματος  
Κινητής Τηλεφωνίας 

Από κατάστημα WIND, ζητούνται δυναμικά και δραστήρια άτομα, 
με ενθουσιασμό, αυτοπεποίθηση και υψηλές επαγγελμα-
τικές φιλοδοξίες, καθώς και σχετική εμπειρία προκειμένου 
να εργαστούν ως Πωλητές - Πωλήτριες Τηλεπικοινωνιών 
και Τεχνολογίας.  

Οργανικά, η θέση αναφέρεται σε κατάστημα μας στο κέντρο 
της Αθήνας και διαθέτει άμεση πρόσβαση από όλα τα μέσα 
μαζικής συγκοινωνίας.

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης, είναι: 
•Καθημερινές εξωτερικές επισκέψεις σε δυνητικούς 
πελάτες, με σκοπό την ανάπτυξη πωλήσεων. 
•Πώληση εταιρικών και οικιακών λύσεων σε προϊόντα  
και υπηρεσίες κινητής, σταθερής και internet. 
•Διαχείριση σχέσεων με πελάτες, πριν και μετά  
την πώληση, εντός και εκτός του καταστήματος. 
•Διαρκής ενημέρωση γύρω από νέα προϊόντα και  
υπηρεσίες, τόσο του παρόχου, όσο και του ανταγωνισμού.  
Πτυχία και αντίστοιχες ακαδημαϊκές περγαμηνές δεν  
είναι τόσο απαραίτητα, όσο τα παρακάτω: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία 1-3 ετών σε Πωλήσεις  
Υπηρεσιών και μέρος αυτής οπωσδήποτε σε εξωτερικούς 
ρόλους (D2D, B2B, B2C κλπ). 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες,  
με πελατοκεντρική σκέψη και δράση.   
•Ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου,  
αυτό-παρακίνησης και έγκαιρης επίτευξης στόχων. 
•Απόφοιτοι λυκείου, με βασικές δεξιότητες Η/Υ  
και βασικές γνώσεις Αγγλικών. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες).  
Η θέση παρέχει: 
•Μισθό, ασφάλιση και επιπλέον bonus επίτευξης στόχων. 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο. 
•Προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: omonoiastore@
masterphone.gr

Πωλήτριες Λιανικής 
(κωδ. Ret/Sal)

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» ζητά πωλήτριες 
για άμεση πρόσληψη.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση πελατών. 
•Δημιουργική διάθεση και καλαισθησία. 
•Άριστη γνώση του χώρου της μόδας. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  και χειρισμού  Η/Υ. 
•Εξαιρετική εμφάνιση
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@rakas.gr. Υπ’ όψιν 
υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού.

H XenodoxoS, μια νέα, δυναμική εταιρία στον χώρο του 
ξενοδοχειακού management, ζητεί να προσλάβει για επο-
χική απασχόληση για τη σεζόν 2014 για το ξενοδοχείο που 
διαχειρίζεται στη Σάμο, Eden Village Sirenes 3*+ (100 
δωμάτια): 

Υπάλληλος / Ταμίας 
 Mini Market

•Προϋπηρεσία σε mini-market & γνώση Ιταλικών ή/και 
Αγγλικών θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. 
•To ξενοδοχείο λειτουργεί με το σύστημα All Inclusive,  
και όλοι οι πελάτες του είναι Ιταλοί.  
Αποστολή βιογραφικών στο: info@xenodoxos.com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία Be Best, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην 
Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην διοργάνωση Εμπορικών 
εκθέσεων, ζητά συνεργάτες με προϋπηρεσία, πολύ καλές 
επικοινωνιακές ικανότητες και ευχάριστη προσωπικότητα για 
τη στελέχωση του τμήματος Πωλήσεων εκθεσιακών χώρων.
•Προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων στον κλάδο,  
θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν. 
•Oι υποψήφιοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Ι.Χ. 

Πλήρης και μόνιμη απασχόληση.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(ασφάλιση-μισθός-bonus) 
•Συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση από ικανά στελέχη  
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό  
τους στη διεύθυνση info@be-best.gr

Εξωτερικοί Πωλητές B2B

Όνομα πελάτη: Εταιρεία παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών 
(με πελάτες καταστήματα λιανικής, S/M, Mini/M, καλλυντικών, 
κομμωτηριακών προϊόντων)

Περιοχή ευθύνης: Αττική – Πειραιάς – Στ. Ελλάδα,  
Πελοπόννησος, Νησιά Αιγαίου. 
Αμοιβή / Παροχές: Μισθός και bonus  
Κλάδος: Cosmetics - Consumer Goods 
Τύπος θέσης: Μόνιμη
Περιγραφή εργασίας 
Αναζητά εξωτερικούς πωλητές με τις παρακάτω  
αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου 
και εύρεση νέου 
•Επισκέψεις σε δυνητικούς πελάτες με σκοπό την πώληση 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με πελάτες 
•Αποτελεσματική επικοινωνία σε εταιρικό αλλά και  
πελατειακό επίπεδο  
Προφίλ υποψηφίου 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε πωλήσεις Β2Β, ιδανικά 
στον κλάδο των καλλυντικών (κανάλια αγοράς Drug  
& Food) 
•Καλές γνώσεις Αγγλικών 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Τουλάχιστον απόφοιτος λυκείου  
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμά-
τευσης 
•Αναλυτική σκέψη και πελατοκεντρική αντίληψη 
•Οργανωτικότητα και μεθοδικότητα  
Προσφέρονται 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Bonus (σύμφωνα με τους στόχους πωλήσεων –  
εισπράξεων) 
•Αυτοκίνητο και έξοδα κίνησης 
•Εταιρικό τηλέφωνο  
Στείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail:  
hpbusiness@gmail.com. Παρακαλούμε υποψήφιοι μόνο 
με την ανάλογη προϋπηρεσία.

Βιομηχανία ανακύκλωσης περιοχή δυτική Θεσσαλονίκη, ζητά:

Νέο ως 35 ετών 
για το Τμήμα Πωλήσεων

Απαιτούνται: 
•Ερασιτεχνικό δίπλωμα, 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη, 
•Εκπληρωμένες στρατ. υποχρεώσεις  
Βιογραφικά στο e-mail: aksa_cv@yahoo.gr

Η εταιρεία Be Best, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
marketing & διοργάνωσης events, αναζητά να προσλάβει:

Συνεργάτες  
για τη Στελέχωση Τμήματος Πωλήσεων 

Με σκοπό την ανάπτυξη του πελατολογίου και την άμεση 
προώθηση τραπεζικών προϊόντων για την περιοχή της Ατ-
τικής, για λογαριασμό κορυφαίου τραπεζικού ομίλου, εντός 
καταστημάτων του μεγαλύτερου δικτύου τηλεπικοινωνιών 
στην Ελλάδα. εργασία 8ωρη, πενθήμερη.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες υποψηφίους 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον κλάδο θα εκτιμη-
θεί ιδιαίτερα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Σύγχρονο, νέο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@be-best.gr

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Συμβούλους Διαφήμισης 
Για τα γραφεία της Εταιρείας στην Πάτρα

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Ανεύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες  
της εταιρείας 
•Προσωπικές πωλήσεις 

•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε τμήμα/θέση  
πωλήσεων 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
(Windows, Excel, Word, PowerPoint, Internet) 
•Δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων  
για τους άντρες υποψήφιους  
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση της αγοράς  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή  
(για τους προσωπικούς πωλητές) 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγρα-
φές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε., 
διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Γ. Αβέρωφ 26-28, 142 
32, Νέα Ιωνία-Περισσός. Fax: 210 9204172. E-mail: hr@
yellowpages.gr Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση 
των βιογραφικών σημειωμάτων.

Διευθυντής Πωλήσεων

Από γνωστή εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο της 
ένδυσης ζητείται διευθυντής πωλήσεων.

Η θέση αναφέρεται στον γενικό διευθυντή και έχει βασικό 
στόχο την ανάπτυξη της εταιρίας σε μεγάλες αγορές στο εξω-
τερικό, όπως Ρωσία, Τουρκία, Αραβικές χώρες, καθώς και 
το κλείσιμο συνεργασιών με key accounts (special channels) 
στην Ελλάδα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανώτερη/ανώτατη εκπαίδευση 
•Τουλάχιστον 4-5 χρόνια πείρα στον χώρο των  
πωλήσεων, κατά προτίμηση από τον χώρο της ένδυσης. 
Ιδανικά εμπειρία στην χονδρική πώληση και 
 στην ανάπτυξη διεθνών αγορών 
•Καλή γνώση των ‘new – media’ (web-sites, internet) 
•Αγγλικά πολύ καλά 
•Ηλικία 30 - 45 ετών  
Παρέχονται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
και bonus βάσει στόχων.  
Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό  
σας σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό Δ.Π./AM  
στο e-mail: alamrop@gmail.com

Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Ανάπτυξης Α.Ε.: 
Η εταιρεία μας, μία από τις μεγαλύτερες στο χώρο των Συμ-
βούλων Ανάπτυξης, αναζητεί Στελέχη για την κάλυψη θέσεων 
εργασίας στα γραφεία της στην Θεσσαλονίκη:

Σύμβουλο Δημόσιου Τομέα  
(κωδ. Δ.Τ.Θ.), (Θεσσαλονίκη)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. 
•Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρία σε εταιρεία  
συμβούλων. 
•Ικανότητα στην θεσμική και διοικητική ωρίμανση έργων 
δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office. 
•Γνώση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων. 
•Εμπειρία στην διαχείριση έργων του δημοσίου τομέα.

Περιγραφή θέσης: Σύνταξη, υποβολή προτάσεων για λογα-
ριασμό φορέων του δημοσίου & ευρύτερου δημοσίου φορέα 
για την συγχρηματοδότηση έργων από την Ε.Ε. Ευχέρεια στην 
συγγραφή μελετών, αναφορών, τεχνικών δελτίων καθώς 
και στην διοίκηση και διαχείριση έργων των διασυνοριακών 
και διακρατικών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογρα-
φικά σημειώματα στην ακόλουθη διεύθυνση (θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια): NOISIS, Σύμβουλοι Επιχειρησιακής 
Στρατηγικής & Ανάπτυξης Α.Ε., Κανελλοπούλου 15  542 
48, fax: 2310 434130, e-mail: beza@noisisdev.gr. Υπόψη: 
κ. Αντώνη Καπλάνη.

Η εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία, ζητά 
να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση στη Νάουσα / Ημαθίας:

Πωλητή
Κύρια καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος για την επίτευξη ποσοτικών στόχων  
του τμήματος πωλήσεων 
•Ανάπτυξη νέου και διατήρηση υφιστάμενου πελατολογίου 
•Εισήγηση ενεργειών, προτάσεων για τη μεγιστοποίηση 
της επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρίας  
Απαραίτητα προσόντα: 

www.voluntaryaction.gr
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•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ 
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτή, προφορική) 
•Εργασιακή Εμπειρία σε ανάλογη θέση πωλήσεων 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 
•Ερασιτεχνική άδεια οδήγησης 
•Αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας  
& διαπραγμάτευσης  
Επιθυμητά προσόντα:  
•Εργασιακή εμπειρία σε θέση σχετική με τον κλάδο 
•Μεταπτυχιακός τίτλος (θα εκτιμηθεί) 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας 
•Γνώση της γερμανικής γλώσσας 
•Εμπειρία, γνώσεις ή ενασχόληση με οικονομικά θέματα 
•Ικανότητα οργάνωσης & συντονισμού δραστηριοτήτων 
•Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες προσωπικής και επαγ-
γελματικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών και 
μεταβλητών αμοιβών, εταιρικό κινητό τηλέφωνο και πρόσθετη 
ιδιωτική ασφάλιση.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: pseraf@varvaressos.
gr υπόψη κας Σεραφείμ ή καλέστε μας στο 2332052650. 
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

Η εταιρία OIKOS S.A. που ειδικεύεται στην παραγωγή και 
εμπορία καλλυντικών, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Επιθεωρητές Πωλήσεων

•Με έδρα την Αθήνα για τη κάλυψη του λεκανοπεδίου 
της Αττικής (Κωδ. Π-01) 
•Με έδρα την Αθήνα για τη κάλυψη της Νότιας Ελλάδας 
(Κωδ. Π-02) 
•Με έδρα τη Θεσσαλονίκη για τη κάλυψη της Βόρειας 
Ελλάδας (Κωδ. Π-03)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στις πωλήσεις 
του κλάδου των καλλυντικών. 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου. 
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας, χειρισμός 
Η/Υ, MS office, συνέπεια, επαγγελματισμό και ομαδικό 
πνεύμα εργασίας. 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και γνώση της αγγλικής γλώσσας,  
θα εκτιμηθούν αναλόγως.  
Προσφέρονται: Αποδοχές αναλόγως προσόντων,  
μπόνους επί των πωλήσεων, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό. 
Προοπτική εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφι-
κό σημείωμα αναφέροντας το κωδικό της θέσης, στο e-mail:  
careers@oikos-sa.com. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Greek Customer Sales & Service Representative

International Airline Call Centre (Inbound), Cape Town, 
South Africa.

Are you adventurous and vibrant?? Then this is the perfect 
opportunity to relocate to one of the most beautiful exciting 
cities in the world, Cape Town.

Mindpearl is a global provider of outsourced customer 
contact solutions delivering excellence in customer support 
to many of the world’s leading companies. We currently 
have vacancies available in our Cape Town office and are 
in search of Italian speakers.

As a Customer Sales & Services Representative you will 
service passengers abroad and will be responsible for their 
airline reservations and associated duties.

Minimum requirements: 
•Fluent in Greek and English 
•Computer literate 
•Clear criminal record

Mindpearl offers full technical training, growth opportunities 
and performance incentives. Benefits include medical aid, 
provident fund and shift Incentive.

•Mindpearl will cover return air ticket costs from Greece 
to South Africa. 
•In addition, Mindpearl will provide assistance in 
obtaining work permit and cover all associated costs. 
•Mindpearl will provide accommodation for a period of 
1 month.

Visit our website for more information: www.mindpearl.com. 
Apply now! Please email an updated CV to the following 
e-mail: Mark.Phillips@mindpearl.com

Please see links below for accommodation in Cape 
Town: 
•http://capetown.gumtree.co.za/f-Flat-House-Real-
Estate-houses-flats-for-rent-W0QQCatIdZ9071 
•http://www.capetownbackpackers.com/html/
accommodation.asp 
•http://capetown.locanto.co.za/flatshares-rooms-for-
rent/302/

Εταιρία στο χώρο των καλλυντικών κομμωτηρίου η οποία 
αντιπροσωπεύει μεγάλους οίκους του εξωτερικού αναζητά:

2 Σύμβουλους Πωλήσεων 
για την Περιοχή Αττικής

Υποψήφιοι με εμπειρία στον χώρο των κομμωτηρίων ή καλλυ-
ντικών θα προτιμηθούν. Απαραίτητη η αποστολή 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. Προ-
θεσμία υποβολής βιογραφικών έως 31-5-14.

Εταιρία Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ζητεί:

Υπεύθυνο για Στελέχωση  
Τμήματος Πωλήσεων

•Σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία στον χώρο των 
νοσοκομείων της περιοχής του Πειραιά και να είναι γνώστης 
των διαδικασιών των νοσοκομείων καθώς και της διαδικασίας 
δημόσιων διαγωνισμών.

Βιογραφικά στο e-mail: info@emergyproducts.gr

Βιομηχανία Δομικών Χημικών & Κονιαμάτων ζητά: 

Πωλητή 
με Έδρα την Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή 
•Δυναμική προσωπικότητα, ικανότητα επικοινωνίας  
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & αυτοκίνητο 
•Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αποστείλατε βιογραφικό 
σημείωμα: στο e-mail: careers@isomat.gr. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο: 2310 576 010.

H  ACTION LINE ζητά:

Πωλητές Υπηρεσιών Τηλεφωνίας 
στην Αθήνα (Κωδ. Θέσης: ACT_B2B_0414) 

Αρμοδιότητες: Οι υποψήφιοι ανήκουν στο τμήμα πωλήσε-
ων και οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν την πώληση 
Professional υπηρεσιών τηλεφωνίας σε πελάτες μικρού και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα εταιρικών πωλήσεων 
τηλεφωνίας 
•Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office) 
•Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Δυναμικός χαρακτήρας 
•Επαγγελματική εμφάνιση  
Παρέχονται: 
•Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός – ασφάλιση - μηνιαία bonus) 
•Αυτοκίνητο, κάλυψη εξόδων μετακίνησης 
•Κινητό τηλέφωνο  
Για αποστολή βιογραφικού: 
•E-mail: jobs@actionline.gr 
•Fax: 210 3637544 
•Mailing address: ACTION LINE ΕΠΕ Ακαδημίας 35, 106 
72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 
210 3637585 και 210 3637822.

Πωλητής (SAL 0804) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Κορυφαία εισαγωγική και εμπορική εταιρεία 
ειδών και ανταλλακτικών μοτοσυκλέτας, αναζητά εξωτε-
ρικό πωλητή, για τις ανάγκες ανάπτυξης του πελατολογίου 
εμπόρων της εταιρείας και την επίτευξη των βραχυπρόθε-
σμων και μακροπρόθεσμων στόχων πωλήσεων.
Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα προωθεί τα 
προϊόντα της εταιρείας στους πελάτες Β2Β, μέσω προσωπικών 
επισκέψεων και τηλεφωνικών επαφών. Θα χαρτογραφεί την 
αγορά στον τομέα ευθύνης του και θα ασχολείται με την έγκαι-
ρη τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων πελατών.
Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ (κατά προτίμηση οικονομική κατεύ-
θυνση) 
•σχετική επαγγελματική εμπειρία από τις εξωτερικές πω-
λήσεις με συνεχείς στοχοθετήσεις (τουλάχιστον 2-4 έτη) 
•πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•επιθυμητή εμπειρία από προώθηση τεχνικών προϊόντων 
•δυνατότητα ταξιδιών εκτός Θεσσαλονίκης 
•καλή γνώση Αγγλικών  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Υποκατάστημα θυγατρικής μεγάλου τραπεζικού ομίλου 
ζητά για την ανάπτυξη νέας μονάδας, στελεχιακό δυνα-
μικό για τη θέση:

Σύμβουλου Πωλήσεων
Προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτος  Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. – Ι.Ε.Κ. – λυκείου 
•Ηλικία 25-45 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Θετική σκέψη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
Προσφέρονται: 
•Ιδιαίτερο πακέτο αποδοχών 
•Δια βίου επιμόρφωση 
•Ομαδική ασφάλιση 
•Συνεχής κατάρτιση και εξέλιξη

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στη διεύθυνση: career.ilioupoli@gmail.com. Κα-
τόπιν αξιολόγησης θα σας σταλεί πρόσκληση για συνέντευξη 
μέσω e-mail.

Οι καλοί πωλητές δε μένουν άνεργοι.

Είμαστε: Αμερικάνικη πολυεθνική εταιρεία καταξιωμένη στο 
χώρο της, με πείρα πάνω από 25 χρόνια στην Ελληνική αγορά. 
Στο group μας ανήκουν εταιρίες που διαθέτουν προϊόντα, 
αναλώσιμα, προηγμένης τεχνολογίας, συντήρησης, καθαρισμού 
και παραγωγής όπως: χημικά, καθαριστικά, λιπαντικά, υλικά 
συντήρησης, συστήματα βιολογικής επεργεργασίας, κλπ.

Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε: βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
σκυροδέματα, νοσοκομεία, δήμους, συνεργεία, λατομεία, 
μηχανουργεία, ξενοδοχεία, εργοστάσια, μονάδες επεξ/
σιας τροφίμων, ελαιουργεία κλπ.

Ζητούμε: Νέους 23-45 ετών, δραστήριους, κοινωνικούς, 
δυναμικούς, έντιμους, υποχρεωτικά κατόχους Ι.Χ. με ή 
χωρίς πείρα, που πιστεύουν στην προσωπική ανάδειξη και 
απεχθάνονται την στασιμότητα.

Απαραίτητη η έκδοση τιμολόγιου παροχής υπηρεσιών 
μετά από 2 μήνες.
Για την περιοχή: Αθήνα

Προσφέρουμε: Πολύμηνη εκπαίδευση (αμειβομένη στις 
πωλήσεις), Bonus, Ασφαλιστική κάλυψη, Προοπτική κα-
ριέρας, Εγγυημένη Αμοιβή το πρώτο δίμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν στα: 210-2710100 
-4 (εσωτ. 151) καθημερινά από 8:00-16:00 και στο κινητό: 
6944-333269 ή αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο 
φαξ: 210 2710105/ e-mail: gvoulgar@nch.com, websites: 
www.nch.com, www.bioamp.gr

Randstad is seeking on behalf of its client, a company - 
leader in consumer products services industry:

Sales Training Officer 

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Producing training materials for on the job traning  
on day- to -day sales activities  
•Helping line managers and trainers atteint their sales 
targets  
•Ensure promotion/animations are set up, coordinated, 
monitored & optimized 
•Managing the delivery of training and development 
programmes and devising a training strategy for the 
organization 
•Ensuring that statutory training requirements are met 
•Evaluating trainingprogrammes in order to adapt  
to changes occurring in the work environment 
•Having an understanding of e-learning techniques, and 
where relevant, being involved in the creation and/or 
delivery of e-learning packages 
•Researching new technologies and methodologies  
in workplace learning and presenting this research   
Προσόντα/requirements: 
•Master’s degree in business administration or related 
studies  
•At least 2 years of hands- on, sales experience in a large 
Greek or multinational company,preferably in consumer 
products industry  
•At least 3 years of experience in design, delivery and 
facilitation of training programs  
•Very good use of Ms Office (Excel, Word, PowerPoint)  
•Fluency in French and English  
•Excellent communication and interpersonal skills  
•Excellent presentation skills  
•Advanced planning and organization skills  
•Business acumen  
•Customer orientation  
•Strong analytical skills  
•Flexibility to travel / Ability to travel frequently abroad 
and occasionally overseas 
•Team Leading abilities 
•Adaptability

Πληροφορίες/information: Lida Sgouraki, 216 600 13 45

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

Send you cv’s to the following link: http://www.randstad.gr/

index.php?pageid=55&pubID=3800. Follow us on: Linkedin, 
Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr

H Ergotrak, μέλος του ομίλου εταιριών Σφακιανάκη, αντι-
πρόσωπος και διανομέας μηχανημάτων και βιομηχανικού 
εξοπλισμού αναζητά δυναμικό άτομο με έδρα τη Μάνδρα Αττικής:

Στέλεχος Πωλήσεων Ηλεκτροπαραγωγών 
Ζευγών και Κινητήρων Θαλάσσης 

(κωδ. Θέσης 100SE)

Αρμοδιότητες 
•Πώληση Η/Ζ και κινητήρων θαλάσσης 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Διαχείριση έργων δημοσίου τομέα  
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος Τ.Ε.Ι μηχανολογίας ή διπλωματούχος  
μηχανολόγος/ηλεκτρολόγος-μηχανικός 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και ειδίκευση  
(ελάχιστη 5-ετίας) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας  
Παροχές εταιρίας 
•Πακέτο αποδοχών προσαρμοσμένο στα προσόντα 
•Πρόσθετες υποστηρικτικές παροχές και εταιρικό  
αυτοκίνητο 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
Αποστείλατε το βιογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης στο e-mail: human_resources@sfakianakis.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η C&P Medicals δραστηριοποιείται στο χώρο των ιατρικών 
ειδών με ταχύτατη ανοδική πορεία που οφείλεται στην δυνα-
μικότητα και στην εξειδίκευση των στελεχών της:

Ιατρικός Eπισκέπτης 
με Eμπειρία

Απαιτείται: 
•Επιτυχής προϋπηρεσία σε νοσοκομεία και κλινικές 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Εδραιωμένες πελατειακές σχέσεις σε χειρουργικές, 
παθολογικές και ουρολογικές ειδικότητες. 
•Επιθυμητή η κατοχή πτυχίου νοσηλευτικής ή συναφούς 
τίτλου 
•Άριστη γνώση των διαδικασιών προμήθειας και  
διαγωνισμών δημοσίων νοσοκομείων 
•Επιπρόσθετο προσόν οι βασικές γνώσεις μάρκετινγκ  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο  
Περιοχές: 
•Αθήνα 
•Κρήτη: Ν. Ρεθύμνου, Ηρακλείου 
•Πελοπόννησος: Ν. Μεσσηνίας, Ν. Αχαΐας, Ν. Αρκαδίας,  
Ν. Αργολίδας 
•Ήπειρος: Ν. Ιωαννίνων, Ν .Θεσπρωτίας  
Αποστολή βιογραφικών στo e-mail:  
kgrevenioti@cpmed.gr. Πληροφορίες: www.cpmed.gr

Η εταιρεία ANYMELSA δραστηριοποιείται στην διάθεση επι-
στημονικών προϊόντων κοσμετολογίας και εξειδικευμένου 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προσφέροντας στην Ελλη-
νική και Κυπριακή αγορά καινοτόμα και ποιοτικά ενέσιμα 
προϊόντα ομορφιάς - υαλουρονικό οξύ, plasmatherapy, 
μεσοθεραπείες & μηχανήματα RF & Laser.

Η εταιρεία διαθέτει ένα  εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε 
όλη την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο και αναπτύσσεται 
δυναμικά με στρατηγικές συνεργασίες προσεγγίζοντας νέες 
αγορές και αναζητά:

 Ιατρικούς Επισκέπτες - Πωλητές

Η θέση αναφέρεται στον εμπορικό διευθυντή με βασικές αρ-
μοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση πελατολογίου στα 
πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.

Υπευθυνότητες θέσης  
•Πώληση ενέσιμων προϊόντων σε δερματολόγους -  
πλαστικούς & κέντρα αισθητικής 
•Υλοποίηση στρατηγικής πωλήσεων και εκτέλεση  
του business plan της εταιρείας

Προφίλ/προσόντα υποψηφίου  
•Πτυχίο ΑΕΙ σε διοίκηση επιχειρήσεων – marketing-  
διαφήμιση   
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 5 έτη σε πωλήσεις 
•Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο  
των ιατροτεχνολογικων προϊόντων & των ιατρικών 
ενέσιμων δερμοκαλλυντικών  
•Απαραίτητη εμπειρία reporting 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής  & Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
(word, excel, power point) 
•Ηλικία έως 45 ετών 

Η εταιρία προσφέρει 
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως της προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων.

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το 
επιθυμητό προφίλ υποψηφίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
esoulandrou@anymel.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Από την εταιρεία Ιατρική Φροντίδα Κρήτης – Ιατρική Α.Ε. 
που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας στη Χερσόνησο 
Ηρακλείου Κρήτης, ζητούνται:

Ιατροί Άνευ ειδικότητας ή  
Γενικοί Ιατροί & Παθολόγοι 

Για την περίοδο Απρίλιο – Οκτώβριο του 2014  
με προοπτική μόνιμης συνεργασίας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (η γνώση γερ-
μανικής ή/και ρώσικης γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν), 
Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ιατρών, 
Κάτοχοι PHTLS (θα θεωρηθεί προσόν) 
Υπευθυνότητα, εργατικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα.  
Προσφέρονται: 
Ανταγωνιστικές αποδοχές. 
Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
Άριστες εγκαταστάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό 
σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής τους εμπειρίας 
στο e-mail: pr@cretanmedicare.gr ή στο φαξ: 28970 24064. 
Επίσης για επιπλέον πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν 
στο τηλ.: 6944542574 με τον κ. Αθανάσιο Διαμαντάκη.

Η GlobalMediRec έχει μια άμεση θέση εργασίας σε κρατικό 
νοσοκομείο NHS in East Midlands – ανατολική κεντρική 
Αγγλία. Μια θέση εργασίας για: 

Ειδικό Καρδιολόγο –  
Consultant Cardiologist

Με εξαιρετική εμπειρία σε απεικονίσεις: Ηχοκαρδιο-
γραφημάτα (διαθωρακικά-διοισοφάγεια & στρεςς).  
With Special interest in Imaging: Echocardiography 
(transthoracic, transoesophageal and stress).

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του consultant είναι μεταξύ 
£75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). 
Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν on-calls 
(εφημερίες).

Ετήσιο συμβόλαιο, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον 
το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά την λήξη του 
αρχικού συμβολαίου.

Απαραίτητη η άμεση διαθεσιμότητα ιατρού  
(τουλάχιστον εντός 2 μηνών μετά την συνέντευξη)  
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς  
δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται: 
προετοιμασία του βιογραφικού – προετοιμασία του ιατρού 
για την τηλεφωνική συνέντευξη – βοήθεια με την εγγραφή 
του ιατρού στον GMC – άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην 
Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος ειδικότητας για τις consultant θέσεις. 
•Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία για τις consultant 
θέσεις. 
•Δικαίωμα εγγραφής στο general medical council 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί 
μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις. 
Κατερίνα Κοντάλιπου, GlobalMediRec. Τηλ: 6934 803930. 
E-mail: katerina.kontalipou@globalmedirec.com. Website: 
www.globalmedirec.com/jobs/greek-doctors.htm

Καρδιολόγοι

•Ζητούνται από τους SOS IATPOYΣ της Θεσσαλονίκης. 
•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & προϋπηρεσία.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 867680. Πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Optimal Business Action on behalf of its client a highly 
specialized orthopaedic and sports medicine hospital that 
operates in Doha, Qatar is seeking for:

Registered Nurses

Main responsibilities: 
•Responsible for appropriate nursing assessment, 
planning, intervention and evaluation of athletes care 
•Responsible for effective case management and co-
ordination of care of athletes 
•Ensures nursing interventions are undertaken under the 
supervision of Physician/s 
•Ensures safe administration and storage of medications 
•Effective utilisation of clinical equipment and technology 
•Effective problem solving taking initiative to meet 

emergent needs as they arise 
•Ensures all nursing interventions utilize clinical 
excellence and best practice principles 
•Maintains a high standard of communication and 
collaboration with athletes, family members, the 
multidisciplinary team and 
other stakeholders to ensure optimum athlete care 
•Maintains accurate records relevant to clinical 
excellence principles 
•Maintains effective stock control of all equipment and 
consumables  
Main qualifications: 
•At least 1 year post graduate experience as a registered 
nurse 
•Experience in sports medicine/ orthopaedics/ acute, 
primary health and/or outpatient nursing care 
•Graduated from an accredited school of nursing 
•Licensed to practice as a nurse technician 
•Broad range of clinical nursing skills 
•Fluency in English 
•Computer literacy 
•Excellent interpersonal skills  
•Ability to prioritize

The company offers a remuneration and benefits package 
including accommodation and transportation allowance, 
tuition fees (in case of family members) and a dynamic fast 
paced working environment.

Send your cv’s to the following link: http://optimalba.
profilsearch.com/recrute/fo_annonce_voir.php?id=537

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Ο όμιλος Μαρινόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους ερ-
γοδότες στον ιδιωτικό τομέα, επιθυμεί να προσλάβει στα 
κεντρικά γραφεία στην Αθήνα:

Ασκούμενο Δικηγόρο 
(κωδ. TRLAW)

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

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

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Qualified Native / Bilingual  

English Teachers

•(holders of relevant BA) are required by a company for 
full time permanent position in Athens.  
Send your cv’s to the following e-mail: pvschools@ath.
forthnet.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο πελάτης μας, εταιρεία εμπορίας συστημάτων κλιματισμού 
& θέρμανσης, επιθυμεί να προσλάβει: 

Μηχανικό Πωλήσεων Έκθεσης (ASΑC05) 
για την Έκθεση στην Κηφισιά

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης (απαραίτητα μηχανολόγου)  
•3-5 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
•πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
•άδεια οδήγησης

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: η εξυπηρέτηση 
πελατών, η χαρτογράφηση του πελατολογίου των κατασκευών 
της ευρύτερης περιοχής και η ανάπτυξη του πελατολογίου 
της έκθεσης.

Η εταιρεία προσφέρει μισθό & bonus, αυτοκίνητο & κινη-
τό. Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστείλατε 
C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: Θεσσαλο-
νίκη: Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 - fax: 2310 - 271025 
Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια - fax: 210 -7470380, 
e-mail: skywalkerathens@createandact.gr. Επισυνάψτε πρό-
σφατη φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται στην Κω, 
ζητά για τη σεζόν 2014 για το τμήμα συντήρησης:

Ηλεκτρολόγο Τεχνίτη 
με Εμπειρία σε Κατασκευές

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

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

Ψυκτικό

•Με προϋπηρεσία και εμπειρία στις αντλίες θερμότητας 
και στους ψυκτικούς θαλάμους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 

με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr

Χειριστής Περονοφόρου Οχήματος (κλάρκ) 
- για Μόνιμη Εργασία, Κωδ. 0114 - 

Περιγραφή θέσης: 
•Φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων 
•Αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου 
•Κάτοχος άδειας χειρισμού περονοφόρου οχήματος 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση και βιομηχανία επιθυμητή

Θα ληφθούν υπόψη μόνο βιογραφικά που καλύπτουν τα προ-
σόντα που αναφέρονται παραπάνω. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: payroll@katsiamakas.gr

Η εταιρία von Caprivi GmbH δραστηριοποιείται στη Γερμανία 
ως υπεύθυνος προσλήψεων στον τομέα των ευέλικτων λύσεων 
στελέχωσης επιχειρήσεων και διαθέτει αντιπροσώπους σε 
τρεις πόλεις της Γερμανίας. 

Λειτουργώντας με γνώμονα την υψηλή ποιότητα των υπη-
ρεσιών, την καινοτόμο διαχείριση σε επίπεδο ανθρωπίνων 
πόρων και με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης καλύπτουμε 
τις ανάγκες κορυφαίων εταιριών της Γερμανίας, οι οποίες 
συγκαταλέγονται στους πιο ικανοποιημένους πελάτες μας. 

Για το σκοπό αυτό αναζητάμε στον τομέα της βιομηχανίας:

Συγκολλητή / Ηλεκτροσυγκολλητή 
 για Γερμανία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώσεις Γερμανικών 
•Πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Συγκόλληση MAG / MIG 
•Κατανόηση τεχνικών σχεδίων  
Παρέχονται:  
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές 
•Ασφάλιση  
•Συμβόλαιο εργασίας αορίστου χρόνου 
•Διαμονή 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών και πληροφορίες: Von Caprivi 
Fachpersonal GmbH, website: www.voncaprivi.de, Κος Κυριάκου. 
e-mail: charilaos.kiriakou@voncaprivi.de, τηλ: 0049 711 
34252282.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
MyOmega is the technology company for the internet 
of things.

MyOmega is a growing company, specialized in R & D 
for information and communications technology services 
and products. MyOmega provides mobile technology and 
application services, mobile IP and products. We are located in 
Athens and Nuremberg. Our customers are top international 
companies in the forefront of the technology.

MyOmega is currently seeking to recruit candidates 
with the following academic and professional skills:

SW Design, Test &  
Verification Engineers

•Application techniques, efficient creation of high 
performing applications and application Frameworks 
•Java, Scripting, C, C++ 
•Android 
•Tools: MS Visual Studio, Eclipse 
•Basic knowledge of embedded systems  
Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies in relevant 
fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 
•Proactive attitude, communicative and customer-
oriented 
•Willingness to travel and work within the EU  
Kindly submit your detailed CV in English to: 
webadmin@myomegasys.com

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά 
να προσλάβει για τη σεζόν Απρίλιος - Οκτώβριος 2014:

Τεχνικό  
Συντηρητή Ξενοδοχείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση ηλεκτρολογικών, υδραυλικών,  
συντήρησης πισίνας 
•Γνώση αγγλικών  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που τηρούν 
τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραίτητες. Απαραίτητη 
φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο 
link: eliasuites@hotmail.com

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

Υπεύθυνο Συντήρησης  
Ξενοδοχειακών Μονάδων

Προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολόγου-μηχανικού 
•Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση σε 
μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•12μηνη απασχόληση

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ο όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή επιθυμεί να απα-
σχολήσει σε εργοτάξιο στην περιοχή της Λαμίας:

Σπουδαστή ΤΕΙ Έργων Υποδομής 
για Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση 

Κύρια προσόντα:  
•Τελειόφοιτος σπουδαστής ΤΕΙ έργων υποδομής  
με δικαίωμα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης 
•Προηγούμενη εμπειρία σε έργα υποδομής θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρα-
καλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
με φωτογραφία τους υπ’ όψη τμήματος προσωπικού με e-mail 
στο  hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα διαχειριστούν  
με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Μεγάλη βιομηχανία ζητά για άμεση πρόσληψη:

 Πολιτικό Μηχανικό 
Κωδ. Θέσης: Π.Μ.

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής. 
•Άριστη γνώση προγράμματος AUTOCAD. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, οργανωτικότητα  
και μεθοδικότητα. 
•Ηλικία έως 35 ετών

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος, αναγράφοντας τον κω-
δικό της θέσης, μέσω e-mail στη διεύθυνση: hrcomgroup@
gmail.com

Προϊστάμενος Συντηρήσεως

Μεγάλη εταιρία αναζητά προϊστάμενο συντηρήσεως  
με κύριες αρμοδιότητες τη συντήρηση εργοστασιακών 
γραμμών παραγωγής.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Τουλάχιστον δέκα χρόνια πρόσφατης εμπειρίας  
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε μηχανολογικές κατασκευές 
•Άριστη γνώση χρήσης CAD 
•Γνώση μηχανογραφημένων συστημάτων συντήρησης 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών (γραπτά & προφο-
ρικά). Η γνώση ιταλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Οργανωτική ικανότητα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr_dpt@otenet.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της συνεχούς ανάπτυ-
ξης των δραστηριοτήτων του στην διεθνή αγορά επιθυμεί να 
προσλάβει, στη βιομηχανική περιοχή Κιλκίς:

Μηχανολόγο / Μηχανικό ΤΕ 
(κωδ. 1514)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολόγου – μηχανικού 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο Advanced) 
•Πολύ καλή χρήση H/Y – λοιπών εφαρμογών MS Office 
•Επιθυμητή η εμπειρία 2-3 ετών σε τμήμα προμηθειών / 
πωλήσεων 
•Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
Επιθυμητή εμπειρία σε συστήματα ERP  
Αρμοδιότητες: 
•Εύρεση αξιόπιστων πηγών προμήθειας υλικών  
και υπηρεσιών 
•Διαχείριση αιτημάτων προμήθειας - έρευνα αγοράς 
•Προτάσεις για εναλλακτικά υλικά - έρευνα αγοράς 
•Προγραμματισμός, ζήτηση και συλλογή προσφορών, 
συγκρίσεις τιμών, διαπραγμάτευση 
•Επικοινωνία με προμηθευτές για συλλογή πληροφοριών 
σε θέματα τιμών, ποιότητας, χρόνου παράδοσης 
•Διαχείριση συμβάσεων με προμηθευτές 
•Εποπτεία και αξιολόγηση προμηθευτών 

Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχή 
εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνιστικές αποδοχές, 
πρόσθετη ιατρική κάλυψη.



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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 Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους 
με e-mail στο: cv@kleemann.gr μέχρι τις 19/05/2014, υπόψη 
Χ. Κολότσιου αναγράφοντας  τον κωδικό της αγγελίας. 
Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

Technical Operations  
Engineer - Athens

MMBU Brand Presence, Athens, Full time employee.

This is a fantastic opportunity to join our mobile marketing 
team based in our office in Athens. We are looking for a 
technical operations engineer with proven experience and 
strong technical skills. You will be working closely with 
application support, product development and service delivery 
teams to support our services for critical applications.

The position covers internal support needs and customer 
support/ life service support at systems and application 
level.  
Job responsibilities: 
•Support of mission-critical applications that will include 
occasional 24/7 support duties 
•Installation, administration, troubleshooting of 
computer and network HW/SW systems 
•Manages systems to eliminate risk of data loss and 
abuse 
•Follows applications configuration, deployment and 
support procedures as they are defined and suggests 
improvements when needed 
•Provides all necessary documentation, assistance, and 
training concerning technical operations in response to 
needs of users  
Essential skills: 
•Experience in a similar role for at least 2 years 
•Very good multi-discipline technical knowledge 
including Unix OS, networking, database management 
systems (relational and NoSQL), Java Virtual Machine. 
•JBoss application server administration 
•Experience with UNIX shell scripting. Knowledge of Ruby 
or Python will be considered a plus 
•Experience with load balancing and web server 
technologies (Apache and Nginx web servers). Apache 
server administration and configuration (mod-ssl/mod-
proxy/mod-rewrite)  
•Understanding of web technologies and HTTP protocol 
•Experience with version control systems (SVN, GIT) 
•Experience in project management, process 
management and systems requirement analysis 
•A can do personality demonstrating leadership and 
analytical thinking skills, capable to execute problem 
management processes and activities 
•Client relationship management skills 
•Excellent command of English language 
•Creativity, reliability and ability to meet deadlines 
•University degree in computer science or relevant 
studies. MSc will be considered a plus. 
•Experience with Solaris and Linux system administration 
skills.

If you want to make a difference and work with a top-rated 
team of talented individuals, come and join us. We offer 
a friendly, diverse work environment and very competitive 
benefits package. If this position is of interest to you and 
matches your background and career needs, we can’t 
wait to hear from you! 

Send your cv’s to the following e-mail: avorias@velti.com

Η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ ζητά να προσλάβει στις 
Σέρρες: 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και  
Μηχανικό Υπολογιστών

Αρμοδιότητες: 
•Ελέγχει την καλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών  
εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών αυτοματισμών  
του εργοστασίου και καταγράφει τυχόν παρατηρήσεις  
στο έντυπο βλαβών. 
•Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος  
προληπτικών συντηρήσεων ηλεκτρολογικής φύσης του 
εξοπλισμού παραγωγής και των βοηθητικών συστημάτων. 
•Πριν την έναρξη της προληπτικής συντήρησης ελέγχει τα 
χορηγημένα ανταλλακτικά και τα διαθέσιμα εργαλεία για 
τυχόν λάθη χορήγησης ή ελλείψεις. Σε τέτοια περίπτωση 
ειδοποιεί άμεσα τον υπεύθυνο συστήματος προληπτικής 
συντήρησης για την έγκαιρη διόρθωση του λάθους.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής ΑΕΙ ηλεκτρολόγων μηχανικών ή 
μηχανολόγων μηχανικών 
•Ικανότητα ανάγνωσης και σύνταξης ηλεκτρολογικού 
σχεδίου είναι απαραίτητη 
•Πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρολογίας   
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ   
•Εμπειρία > 2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί  
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
•Γνώσεις εφαρμογής βιομηχανικών αυτοματισμών και 
δικτύων πεπιεσμένου αέρα κρίνονται απαραίτητες 
•Καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών θα εκτιμηθεί 
•Ηλικία μέχρι 32 ετών 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Βιογραφικά σημειώματα να σταλούν στην Τ.Θ.75 Σέρρες 
ή στο fax: 23210 68311 ή στο e-mail: career@krikri.gr

Η εταιρία von Caprivi GmbH δραστηριοποιείται στη Γερμανία 
ως υπεύθυνος προσλήψεων στον τομέα των ευέλικτων λύσεων 
στελέχωσης επιχειρήσεων και διαθέτει αντιπροσώπους σε 
τρεις πόλεις της Γερμανίας.

Λειτουργώντας με γνώμονα την υψηλή ποιότητα των υπη-
ρεσιών, την καινοτόμο διαχείριση σε επίπεδο ανθρωπίνων 
πόρων και με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης καλύπτουμε 
τις ανάγκες κορυφαίων εταιριών της Γερμανίας, οι οποίες 
συγκαταλέγονται στους πιο ικανοποιημένους πελάτες μας.

Για το σκοπό αυτό αναζητάμε στον τομέα της βιομηχανίας:

Κατασκευαστή Αμαξομάτων  
για Επαγγελματικά Οχήματα στη Γερμανία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώσεις Γερμανικών 
•Πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Εμπειρία στην κατασκευή φορτηγών  
Παρέχονται:  
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές 
•Ασφάλιση  
•Συμβόλαιο εργασίας αορίστου χρόνου 
•Διαμονή 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στα Γερμανικά και πληροφορίες: 
Von Caprivi Fachpersonal GmbH, website: www.voncaprivi.
de, Κος Κυριάκου. E-mail: charilaos.kiriakou@voncaprivi.
de. Τηλ: 0049 711 34252282.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Υπεύθυνος Αποθήκης - Logistics 

Κωδ. 0112 
Περιγραφή θέσης: 
•Τροφοδοσία γραμμών παραγωγής 
•Παραγγελία υλικών συσκευασίας 
•Επιμέλεια του χώρου της αποθήκης 
•Φυσική και ηλεκτρονική παρακολούθηση των ειδών  
που διακινούντα 
•Απογραφές  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η λυκείου ή τεχνικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώσεις χειρισμού H/Y 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, υπευθυνότητα, ομαδικό 
πνεύμα εργασίας 
•Ηλικία έως 40 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης στην περιοχή  
της έδρας της εταιρείας 
•Κάτοχος αδείας χειριστή περονοφόρου οχήματος
Θα ληφθούν υπόψη μόνο βιογραφικά που καλύπτουν τα προ-
σόντα που αναφέρονται παραπάνω. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: payroll@katsiamakas.gr

Αποθηκάριος 

Για το κατάστημα BLOOM Μητροπόλεως 71, Θεσσαλονίκη. 
Απαραίτητα προσόντα 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών  
•Προϋπηρεσία στο χώρο 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ - Office, επιθυμητή η γνώση εμπο-
ρικών προγραμμάτων 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός  
Προσφέρονται 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας σε μια συνεχώς  
αναπτυσσομένη εταιρία  
Απαραίτητο βιογραφικό στο e-mail: info@el-fashion.gr. 
Πληροφορίες στο 2310 273378.

ΦΥΛΑΚΕΣ
Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά 
να προσλάβει:

Security

Απαραίτητα προσόντα: 
•άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
•απολυτήριο λυκείου 
•δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μηχανής 
•επικοινωνιακές ικανότητες 
•προσεγμένη εμφάνιση 
•υπευθυνότητα  
Επιθυμητά προσόντα: Γνώση Η/Υ και Αγγλικά  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που τηρούν 
τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραίτητες. Απαραίτητη 
φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο 
e-mail: eliasuites@hotmail.com

ΟΔΗΓΟΙ
Οδηγός 

•Γυναίκα, 22-30 ετών, έμπειρη ζητείται για οδήγηση 
γουρούνας, γνώση Αγγλικών, 
 
Τόπος εργασίας Μύκονος. 
Περίοδος εργασίας από 1 Μαΐου με 31 Αυγούστου. 
 
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο e-mail: 
career.mykonos@gmail.com

Οδηγός Φορτηγού  
Αυτοκινήτου / Αποθηκάριος 

Έως 35 Ετών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία έως 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση,  
σε οργανωμένη αποθήκη 
•Χειρισμός PDA 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας  
Προσφέρονται:  
•Προοπτικές συνεχούς εξέλιξης και εκπαίδευσης 
•Ακεραιότητα 
•Αξιοκρατία

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Άγιος Στέφανος 
Αττικής, 145 10, τηλ. 210 6217691, fax: 210 8140802, 
e-mail: cv@dexim.gr, κωδικός αγγελίας: 201402009.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Καινούριο εστιατόριο ζητά: 

Έμπειρο Sous Chef  
με 3 χρόνια προϋπηρεσία στην θέση αυτή και  

Α’, Β’, Γ’ Μάγειρες  
για πλήρη απασχόληση

•Προϋπηρεσία στο εξωτερικό, εμπειρία στην ασιατική και 
ευρωπαϊκή κουζίνα θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν.  
Αποστολή βιογραφικών: h.cuines@yahoo.com

Ζαχαροπλάστης και  
Βοηθός Ζαχαροπλάστη 

•έως 30 ετών από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων.  
Προϋπηρεσία επιθυμητή.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Μάγειρας 

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

Αρτοποιός

•Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων με ανάλογη εμπειρία.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

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

Waiters / Food Service Operators
Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4 ή 5 
αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και/ή Γερμανικής γλώσσας 
•Επαγγελματική ευπαρουσίαστη εμφάνιση,  
φιλική προδιάθεση 
•Ευελιξία – ομαδικότητα – προσαρμοστικότητα 
•Διάθεση για εργασία σε εναλλακτικών διακοπών  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hrsurfclubkeros@gmail.com. Βιογραφικά χωρίς πρόσφατη 
φωτογραφία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Ζαχαροπλάστης

•Με ειδικότητα στα γλυκά ταψιού (σιροπιαστά), ηλικία 
μέχρι 35 ετών από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων. 
Περιοχή Αγ. Δημήτριος / Μπραχάμι.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Ρωσόφωνη Σερβιτόρα  
για την Καλοκαιρινή Σεζόν

•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (εστιατόριο ή ξενοδοχείο) 
•Άριστη γνώση της Ρωσικής & Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση ελληνικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί θετικά 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Προσφέρεται διαμονή, διατροφή και ανταγωνιστικό  
πακέτο αποδοχών.  
Αποστολή βιογραφικού & φωτογραφία: reception@
portozante.com. Τηλ. επικοινωνίας: 210-8218640

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για:

Chef De Partie

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 24-35 ετών 
•Άριστη γνώση βασικού κορμού Γαλλικής κουζίνας 
•Προϋπηρεσία σε πόστο κρύας κουζίνας με έμφαση  
στην Ιαπωνική κουζίνα 
•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-συντήρησης 
των τροφίμων 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Βασικές γνώσεις ζαχαροπλαστικής  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Σταθερό και μακροπρόθεσμο περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μόνο μέσω email: στο ari.
vezene@gmail.com. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προσά-
ψουν και φωτογραφία. Επισκεφτείτε μας στο www.vezene.gr

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort και Mystique, μέλη της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σαντορίνη 
ζητούν προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2014:

Σερβιτόρος Α’  
(Κωδικός θέσης: SERV/A) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση τεχνικών service 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και προαιρετικά μιας δεύτερης 
ξένης γλώσσας 
•Γνώσεις Micros POS και Microsoft Office 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Ευγένεια και ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη  
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία: Οι 
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: fb@vedema.gr. Όλα τα 
βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

To ξενοδοχείο President της Αθήνας ζητά για την παρακάτω 
θέση εργασίας:

Σερβιτόρα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Καλή γνώση Αγγλικής 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: maitre@president.gr

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας:“Myconian Villa Collection” - 
Exclusive Villa Resort, “Myconian Utopia Resort” member of 
Relais & Chateaux, “Myconian Ambassador Hotel” member 
of Relais & Chateaux, Myconian Imperial Resort” member 
of the Leading Hotels of the World, “Royal Myconian Resort” 
member of the Leading Hotels of the World, “Myconian K 
hotels” - Charming Hotels ζητούν για τη σεζόν 2014:

Μάγειρα Α’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ελληνικής ή ξένης σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε μονάδες πολυτελείας 
•Εμπειρία στην ελληνική δημιουργική / σύγχρονη κουζίνα 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP 
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα  
επαγγελματικής εξέλιξης.  
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
hr@myconiancollection.gr. Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

συνέχεια στη σελ. 18
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
A family of 1530 hotels worldwide. 
Start an international Career.       

Le Meridien Limassol Spa & Resort, the only 5-star 
international chain resort in Limassol, is seeking to recruit 
the following positions:

Head Receptionist

•Relevant academic qualifications 
•Previous experience necessary 
•Fluent in English, knowledge of Russian will be 
considered an advantage

Candidates interested in this exciting opportunity to start 
an international career should send their Curriculum Vitae/
Resume to: The Personnel Manager, Le Meridien Limassol 
Spa & Resort, P.O. Box 56560, CY-3308 Limassol, e-mail: 
evi.kyriacou@lemeridienlimassol.com. Tel: 25863226.

A family of 1530 hotels worldwide. 
Start an international Career.       

Le Meridien Limassol Spa & Resort, the only 5-star 
international chain resort in Limassol, is seeking to recruit 
the following positions:

Floor Supervisors

•Fluent in English 
•Knowledge of Russian will be considered an advantage 

Candidates interested in this exciting opportunity to start 
an international career should send their Curriculum Vitae/
Resume to: The Personnel Manager, Le Meridien Limassol 
Spa & Resort, P.O. Box 56560, CY-3308 Limassol, e-mail: 
evi.kyriacou@lemeridienlimassol.com. Tel: 25863226.

Ζητείται ανδρόγυνο χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις 
για εργασία σε Παραδοσιακό ξενώνα στην επαρχία 
Λεμεσού, Κύπρος.  
Καθήκοντα:  
•Καθαρισμός δωματίων, συντήρηση ξενώνα 
•Υποδοχή και εξυπηρέτηση (σερβίρισμα) πελατών 
•Εξαήμερη απασχόληση ολόχρονα 
•Ωράριο ξενοδοχείου  
Προσόντα: 
• Αγγλικά, Ελληνικά & Η/Υ 
•Προϋπηρεσία ή σπουδές στα ξενοδοχειακά θα ληφθούν 
υπόψη  
Προσφέρονται:  
•Μισθός, διαμονή & διατροφή εντός της μονάδας.  
CV με φωτογραφία: info@apokryfo.com

Yπεύθυνη Υποδοχής /  
Guest Relations (Ζάκυνθος)

•Απόφοιτος τουριστικής σχολής ή προϋπηρεσία  
σε ανάλογη θέση σε πολυτελές συγκρότημα 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση H/Y σε περιβάλλον Windows  
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
Προσφέρεται διαμονή, διατροφή και ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών.  
Αποστολή βιογραφικού & φωτογραφία:  
reception@portozante.com. Τηλ. επικοινωνίας:  
210-8218640.

To ξενοδοχείο President της Αθήνας ζητεί για την παρακάτω 
θέση εργασίας:

Groom

Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό  
περιβάλλον 
•Μόνιμη εργασία 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία υπόψη διεύ-
θυνσης ανθρώπινου δυναμικού στην διεύθυνση e-mail: 
hr-manager@president.gr. Fax: 210 6924900.

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας: “Myconian Villa Collection” 
- Exclusive Villa Resort, “Myconian Utopia Resort” mem-
ber of Relais & Chateaux, “Myconian Ambassador Hotel” 
member of Relais & Chateaux, Myconian Imperial Re-
sort” member of the Leading Hotels of the World, “Royal 
Myconian Resort” member of the Leading Hotels of the 
World, “Myconian K hotels” - Charming Hotels ζητούν 
για τη σεζόν 2014:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία σε μονάδες πολυτελείας 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα απαραίτητη 

•Γνώση χειρισμού συστήματος Protel  
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα  
επαγγελματικής εξέλιξης.  
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hr@myconiancollection.gr. Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Housekeeper

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής (πχ ΑΣΤΕ, ΑΤΕΙ τουριστικών 
επιχειρήσεων) 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και μίας δεύτερης 
•Γνώση ξενοδοχειακού λογισμικού και Η/Υ 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
Για αποστολή βιογραφικού dina@iospalacehotel.com 
απαραίτητη μία ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία. 

Ο όμιλος ACROTEL AE στη Σιθωνία Χαλκιδικής επιθυμεί να 
προσλάβει για την επάνδρωση των ξενοδοχείων της για τη 
σεζόν 2014 ΑΤΗΕΝΑ PALLAS VILLAGE, ELEA VILLAGE, 
LILYANN VILLAGE, LILYANN BEACH:

Receptionist 

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

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία του, 
προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, δη-
μιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοσημείωτη παράδοση. 

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλογες υπη-
ρεσίες και προϊόντα και το 2014, ζητάμε συνεργάτες για 
άμεση πρόσληψη:

Υπάλληλος Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση ξένων γλωσσών 
•Εξοικείωση με συστήματα PMS και κρατήσεων – Protel 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα) 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας  
Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία να σταλούν στο e-mail:  
hotelsaintjohn@gmail.com

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive αναζητά 
για τα ξενοδοχεία της:

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση  
σε boutique ξενοδοχεία 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα, στο e-mail: gfilippidis@andronisexclusive.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται στην 
Κω, ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2014 υπάλληλο για 
τη θέση:

Guest Relations Officers

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι. δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση  
σε 5* ξενοδοχείο 
•Άριστη γνώση (προφορικά και γραπτά) αγγλικής,  
ρωσικής, ελληνικής γλώσσας (για τη μια θέση εργασίας) 
•Άριστη γνώση (προφορικά και γραπτά) αγγλικής, 
γερμανικής, ελληνικής γλώσσας (για τη δεύτερη θέση 
εργασίας) 
•Γνώση γαλλικής ή δανικής (dansk) θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν 
•Ικανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων 

•Ικανότητα υποστήριξης και προώθησης υπηρεσιών  
και προϊόντων του ξενοδοχείου 
•Ευχάριστη, ευγενική προσωπικότητα με ευχέρεια  
στις ανθρώπινες επαφές και ομαδική συμπεριφορά  
στο εργασιακό περιβάλλον 
•Καλή γνώση H/Y  
Πεδία αρμοδιοτήτων: 
•Παροχή των φιλικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών 
στους πελάτες 
•Διάθεση όλων των πληροφοριών τουριστικού  
περιεχόμενου 
•Υποδοχή των VIPs και special guests 
•Παρουσίαση του ξενοδοχείου και συμμετοχή σε fam trips 
•Συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων προώθησης 
που απευθύνονται στους πελάτες 
•Διαχείριση παραπόνων 
•Τήρηση του ημερολόγιου τμήματος 
•Παρακολούθηση του feedback πελατών στις ξένες 
ιστοσελίδες και παροχή σχόλιων στο manager  
του ξενοδοχείου 
•Παροχή βοήθειας στο προσωπικό όλων  
των τμημάτων με τη γλώσσα και τον πολιτισμό 
•Μεταφραστική υποστήριξη όπως απαιτείται (μετάφραση 
πληροφοριών, αγγελιών, κατάλογων, μενού κλπ.)  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

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

Για το ξενοδοχείο HELONA RESORT στην Κω, ζητούνται 
υπάλληλοι για την παρακάτω ειδικότητα:

Υπάλληλος Υποδοχής

•Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση αγγλικής γλώσ-
σας και μιας ακόμη δεύτερης γλώσσας, κατά προτίμηση: 
γερμανικής ή γαλλικής ή Ιταλικής ή ρωσικής.

Αποστολή βιογραφικών στο: e-mail: info@lakitira.gr, 
fax: 210 6233321, τμήμα προσωπικού.

Sbokos Hotel Group seeks an individual to cover the 
following position:

Sales Manager / Coordinator  
(Russian Market)

Key duties 
•Responsible for Russian market and former Soviet 
Union countries 
•Responsible for the three hotels of the SHG group 
(Agapi Beach, Blue Palace, Cretan Malia Park) 
•Travelling, during January and April, within the 
assigned geographic region for several sales activities, 
based in Moscow 
•During May and September, assisting activities in both 
sales and PR fields, located either in one of the hotels 
or in SHG’s head offices  
Skills and qualifications 
•Work experience in a similar position is required 
•Excellent command of Russian and English Language 
•Knowledge of any additional languages will be 
considered an asset 
•Computer literacy (Ms office) 
•Communication skills

Applications should be submitted in English or in Greek. 
Sbokos Hotel Group, 1 A Malikouti Str., 71202 Heraklion, 
Crete – Greece. Att: Mr. Bokeas Menelaos, e-mail: hr@
sbokoshotels.gr, tel.: 2810 334034, fax: 2810 334037.

Tο ξενοδοχείο 5* Diamond Deluxe Hotel Wellness & 
Business στο κέντρο της Κω επιθυμεί να προσλάβει για 
τη σεζόν 2014:

Γερμανόφωνο/η Προϊστάμενο/η 
Υποδοχής / Front Office Manager

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Ηλικία 30- 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία  
5 αστέρων 
•Ομαδικότητα – προσαρμοστικότητα – επικοινωνία –  
οργανωτικότητα 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Τρίτη ξένη γλώσσα επιθυμητή  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: x_tsaousis@
diamondhotel.gr

Tο ξενοδοχείο 5* Diamond Deluxe Hotel Wellness & 
Business στο κέντρο της Κω επιθυμεί να προσλάβει για 
τη σεζόν 2014:

Γερμανόφωνη Υπάλληλος  
Δημοσίων Σχέσεων / Guest Relations Agent

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Ηλικία 30- 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία  
5 αστέρων 
•Ομαδικότητα – προσαρμοστικότητα – επικοινωνία –  
οργανωτικότητα 

•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Τρίτη ξένη γλώσσα επιθυμητή  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
x_tsaousis@diamondhotel.gr

IKIES Traditional Houses is a small upscale hotel located 
in the village of Oia in Santorini. The hotel consists of 11 
rooms with private exterior hot tubs, large terraces, and 
lavish facilities and services such as steam rooms and room 
service breakfast. The hotel is known for its high standard 
of customer service throughout the guest’s experience.

We are interested in recruiting a competent, polite, and well 
organized Receptionist / Reservations Agent who would 
ensure the front office’s effective and smooth day to day 
operation. Main duties are reservations, check-in and check-
outs, and concierge services. There will be strong emphasis 
on refined guest services resulting in a professional and 
comfortable work place. Daily activities and responsibilities 
will require the following:

Essential qualifications 
•Be able to communicate fluently in Greek and English 
[written and spoken] 
•Be computer literate: Windows and Microsoft Office, 
especially Outlook  
Desirable qualifications 
•Have a degree in the tourism industry 
•Knowledge of a second foreign language 
•Previous experience with hotel information systems 
•Previous experience in similar position  
Personal skills and qualities 
•Organizing, responsible, stamina, and problem solving 
•Presentable, smart, and courteous 
•Being able to adapt to varying clientele and to work 
under pressure

Constant interaction with guests will necessitate the agent 
to be well-mannered, well-presented and helpful, and to 
have an excellent command of the English spoken and 
written language. The agent reports directly to the Hotel 
Manager. Please send CV with photograph to the following 
e-mail: hr_ikies@kihli.gr

Blue Palace, a luxury collection resort & spa, Elounda, 
Crete, member of the luxury collection of Starwood hotels 
& resorts, seeks an individual to cover the following 
position on property:

Sales Coordinator 

The exclusive Starwood property Blue Palace, is recruiting 
for the exciting new position of sales coordinator. This role 
will give to the candidate an opportunity to strengthen and 
support the mice sales manager.

Duties: 
•This position will require regular liaison with the mice 
sales manager and the director of sales & marketing on 
sales related issues. 
•Provides sales support to mice sales managers and 
assist in the preparation of sales material & RFPs. 
•Support the administrative needs of the sales process 
as well the sales & marketing department in regard to 
different administrative activities 
•To arrange and manage familiarisation trips in line with 
business needs. 
•Responsible for organizing various events  
Qualifications & skills: 
•Studies in tourism or in sales would be beneficial 
•Work experience in a similar position would be 
considered as an asset. 
•Excellent command of English 
•Additional language knowledge will be considered  
an asset 
•Driving licence is required 
•Communication and organization skills are  
of the utmost importance 
•Ability to thrive under pressure 
•Service orientation and flexibility are required 

Applications should be submitted in English or Greek, 
Blue Palace Resort & Spa, attention Mr. Menelaos Bokeas 
P.O. BOX 38 72053 Elounda Crete, e-mail: hr@sbokoshotels.
gr, fax: 2810-334037, tel.: 28410 65500 - 2810 334034.

Sani S.A. is currently seeking to recruit for season 2014 
professional for the position of:

Guest Relations Manager

Job description: To be in charge for the guest relations 
department of the hotel and to handle all guest enquiries 
and guest information ensuring maximum guest satisfaction 
and adhering to the standards required by the hotel.

Candidate profile: 
•At least two years of experience at the same position  
in a four/five star hotel 
•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 Opera or other 
P.O.S. appliances 
•Tourism or hospitality degree 

•Excellent communication and organizational skills  
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment.

Those interested can send their resumes with a recent 
photo attached to the following address or e-mail: Maria 
Karafoulidou, human resources and development department, 
Kassandra, Chalkidiki, 630 77. Τel.: 23740 99 440. Fax: 
23740 99 441. E-mail: mkarafoulidou@saniresort.gr

Sani S.A. is currently seeking to recruit for season 2014 
professionals for the position of:

Receptionist  
(Russian Speaker)

Job description: To handle all guest enquiries and guest 
information ensuring maximum guest satisfaction and 
adhering to the standard required by the hotel.

Candidate profile: 
•At least 2 years of experience at the same position  
in a four/five star property 
•Excellent command of English language 
•Excellent command of Russian language 
•Good knowledge of Fidelio or Opera 
•Preferably tourism or hospitality degree 
•Pleasant personality 
•Excellent communication and organizational skills  
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment.

Those interested can send their resumes with a recent photo 
attached to the following address or e-mail: Maria Karafoulidou 
human resources and development department, Kassandra, 
Chalkidiki, 630 77. Τel.: 23740 99 440. Fax: 23740 99 441. 
E-mail: mkarafoulidou@saniresort.gr

Receptionist  
(Υπάλληλος Υποδοχής)

Απαραίτητα προσόντα: 
•1 χρόνο προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Ελληνικών, Αγγλικών και Ρωσικών 
•Επικοινωνιακή και φιλική προσωπικότητα

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους μέσω e-mail στο efi@elysium.com.cy ή μέσω 
fax στο +357 26 910 875.

•Απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία 
•Τηρείται πλήρης εχεμύθεια 

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

Γερμανόφωνη Υπάλληλος  
Δημοσίων Σχέσεων / Guest Relations Agent

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία  
5 αστέρων 
•Ομαδικότητα – προσαρμοστικότητα – επικοινωνία –  
οργανωτικότητα 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Τρίτη ξένη γλώσσα επιθυμητή  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: hr@daioshotels.com. Βιογραφικά χωρίς πρόσφατη 
φωτογραφία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

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

Service Supervisor

•Με απαραίτητη προϋπηρεσία στην αντίστοιχη θέση.  
Για αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
accounting@avraimperial.gr

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων Ελλάδος 
ή Εξωτερικού 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 3-5 αστέρων  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητες οργάνωσης 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ηλικία έως 38 ετών  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση Ermis Windows 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@athenslotushotel.gr

Το ξενοδοχείο Vedema Resort, μέλος της Luxury Collection 
by Starwood Hotels & Resorts στη Σαντορίνη ζητά προ-
σωπικό για τη θερινή σεζόν 2014: 

Receptionist – Concierge  
(Κωδικός θέσης: FO)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 
5 αστέρων 
•Απόφοιτος/η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων  
(κατά προτίμηση Fidelio) 
•Ικανότητες πωλήσεων και επίτευξης στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Οργανωτικότητα 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη  
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών (ρώσικα, γερμανικά, 
γαλλικά ή ισπανικά)  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων 
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: manager@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

 
Το ξενοδοχείο Vedema Resort, μέλος της Luxury 
Collection  by Starwood Hotels & Resorts στη Σαντορίνη 
ζητά προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2014:

Housekeeping Manager  
(Κωδικός θέσης: HSKP)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 
5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου του τμήματος   
housekeeping με σκοπό την επίτευξη στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ τουριστικής κατεύθυνσης 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων 
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: manager@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Το ξενοδοχείο NOVOTEL Athens επιθυμεί να προσλάβει 
για εποχική απασχόληση τις παρακάτω ειδικότητες και 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν 
την υποψηφιότητά τους: 

Καμαριέρες

Για εργασία πλήρους απασχόλησης ή έκτακτης  
απασχόλησης.  
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών  
σε αντίστοιχη θέση ξενοδοχείου 5* ή 4*. 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών.  
Πρόσθετα προσόντα 
•Επιθυμητή η γνώση ξένης γλώσσας.

Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα αποσταλούν 
στα γραφεία του NOVOTEL Athens – Διεύθυνση Ανθρώ-
πινου Δυναμικού -, Μιχαήλ Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, τηλ: 
210 8200716, fax: 210 8200777, e-mail: h0866-hr@accor.
com.  Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως εμπιστευτικές.

Το ξενοδοχείο NOVOTEL Athens επιθυμεί να προσλάβει 
για εποχική απασχόληση τις παρακάτω ειδικότητες και 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν 
την υποψηφιότητά τους: 

Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων

Για εργασία πλήρους απασχόλησης. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι γυναίκες και να έχουν 
σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών  
σε αντίστοιχη θέση ξενοδοχείου 5* ή 4*. 
•Ηλικία μέχρι 40 ετών. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα αποσταλούν 
στα γραφεία του NOVOTEL Athens – Διεύθυνση Ανθρώ-
πινου Δυναμικού -, Μιχαήλ Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, τηλ: 
210 8200716, fax: 210 8200777, e-mail: h0866-hr@accor.
com.  Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως εμπιστευτικές.

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική,  
το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό  
Συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει  
για εποχική συνεργασία με έδρα το Πόρτο Καρράς:

Revenue Manager (Code: RM)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης σχολής λογιστικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες. Άριστη 
γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Δ.Λ.Π. και reporting 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών   άριστη 
γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. Γνώση του Sysco 
epitome system θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση και ευχέρεια στην χρήση SAP 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Δυνατότητα διαμονής στη Σιθωνία Χαλκιδικής 
•Μεταπτυχιακός τίτλος στα οικονομικά θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον αντί-
στοιχο κωδικό υπόψη τμήματος προσωπικού στο fax: 210 
9955586 ή με e-mail στο careers@portocarras.com. Όλα 
τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Front Office Agent

Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, currently 
operating properties in Mykonos (www.gracehotels.com/
mykonos) and in Santorini (www.gracehotels.com/santorini).
The group is rapidly expanding both in Greece and on an 
International scale with fresh & innovating projects 
opening in different destinations developing Grace into a 
well established brand in the tourism sector.

The group aims at creating a young & dynamic team that will 
achieve excellence in all levels of hospitality and become 
the soul of the hotels. 

Grace Santorini are under preparation for another successful 
season by putting together a strong team of well experienced 
individuals and is currently seeking to recruit FO Agent for 
the daily operation of the Front Office departments of the 
hotels during the 2014 season. The reception operates 24 
hours and provides full concierge services. Daily activities 
and responsibilities require the following:

Essential qualifications 
•Previous experience in similar position in a 5* boutique 
hotel. 
•Hospitality or tourism degree. 
•Ability to communicate fluently in both Greek, English 
and another language will be advantage. 
•Computer literate and experienced with Opera. 
•Excellent organization and communication skills  
Key responsibilities & attributes  
•Have full knowledge of hotel facilities and services,  
as well as the local area. 
•Prompt and efficient completion of the shift’s duties. 
•Adhere to company check-in and check-out procedures, 
rooming, phone and e-mail handling. 
•Contribute actively in achieving high sales turnover 
with cross selling. 
•Develop and form positive relationships with guests 
and team members, whilst remaining professional and 
service standard orientated at all times. 
•Demonstrate service attributes in accordance with 
industry expectations and company standards including: 
-Guest attentiveness 
-Anticipate guest needs 
-Demonstrate a “service” attitude 
-Accurately & promptly fulfilling guests requests 
-Maintain a high level of knowledge which affects the 
guest experience        
-Take appropriate action to resolve guest  
dissatisfaction

The FO Agent will report directly to the front office manager. 
Interaction with guests will necessitate being well-mannered, 
well-presented and helpful.  The group offers a competitive 
salary, accommodation, meals at the hotel, a friendly work 
environment, and opportunities for career development 
within a dynamic group.

Please send CV with photograph to careers.greece@
gracehotels.com or fax your resume to +30 22860 21299 
for Santorini. For your convenience, apply by mentioning 
the terminus location of interest. All applications will be 
treated with strictest confidence. 

Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας «Pomegranate Spa 
Hotel» ζητεί:

Night Auditor

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 
•Επιθυμητός ο τίτλος τουριστικών σπουδών 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος protel 
•Πνεύμα συνεργασίας, καλή επικοινωνία και  
επαγγελματική συμπεριφορά 
•Απαραίτητη η γνώση Ρώσικης και Αγγλικής γλώσσας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων

Βιογραφικά δίχως τα παραπάνω προσόντα δεν θα ληφθούν 
υπ ’όψιν. Απαραίτητη η αποστολή φωτογραφίας επισυ-

ναπτόμενα. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@pomegranatespahotel.com, website: http://www.
pomegranatespahotel.com

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 3-5 αστέρων  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας  
προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών e-mail:info@athenslotushotel.gr

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά 
να προσλάβει για τη σεζόν Απρίλιος - Οκτώβριος 2014:

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Fidelio 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που 
τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραίτητες. 
Απαραίτητη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο 
στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@hotmail.com

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά 
να προσλάβει για τη σεζόν Ιούνιος - Οκτώβριος 2014:

E-Commerce and  
E-Marketing Consultant

Requirements: 
•Must be  experienced in tourism e-commerce and 
marketing 
•Manage efficiently our online  booking policy through 
booking engines (Booking,Expedia,Web Hotelier, etc) 
•Monitor our competition strategies regarding  their 
online strategy and pricing 
•Must be able to provide valid weekly reports, statistics 
and monthly forecasts 
•Willing  to train our reservations department  
Company offers: 
•Competitive salary  
•Accommodation  
•Career opportunities 

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που 
τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραίτητες. 
Απαραίτητη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο 
στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@hotmail.com

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά 
να προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης
Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που 
τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραίτητες. 
Απαραίτητη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο 
στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@hotmail.com

H Hip Collection αναζητά προσωπικό για το Melo Grano 
Villas στην Αστυπάλαια:

Villa Manager

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και μίας δεύτερης 
•Γνώση χρήσης  Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
•Καλές ικανότητες reporting 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διαμονή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μια ευκρινής 
πρόσφατη φωτογραφία στο: hr@tresorhotels.com
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Τα ξενοδοχεία πολυτελείας:“Myconian Villa Collection” - 
Exclusive Villa Resort, “Myconian Utopia Resort” member of 
Relais & Chateaux, “Myconian Ambassador Hotel” member 
of Relais & Chateaux, Myconian Imperial Resort” member 
of the Leading Hotels of the World, “Royal Myconian Resort” 
member of the Leading Hotels of the World, “Myconian K 
hotels” - Charming Hotels ζητούν για τη σεζόν 2014:

Σερβιτόρο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία σε μονάδες πολυτελείας 
•Γνώσεις οινολογίας 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα θα εκτιμηθεί 
 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα  
επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
hr@myconiancollection.gr. Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Βοηθός Σερβιτόρου 
Κωδ. ΒΣ

Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε α λα καρτ εστιατόρια  
πολυτελείας 
Ευχάριστη και ενθουσιώδη προσωπικότητα 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας 
 
Προσφέρονται: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
E-mail για αποστολή βιογραφικού:  
panayiotis.d@mykonosgrand.gr

Το ξενοδοχείο Perivolas 5* στην Οία Σαντορίνης ζητά να 
προσλάβει:

Σερβιτόρες/-ους

Για τη λειτουργία του πρωινού, εστιατορίου, pool bar 
και room service. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη  
φωτογραφία στο: hr@perivolas.gr

F&B Manager

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε 4-5 
αστέρων ξενοδοχεία 
•Πτυχίο ανώτερης η ανωτάτης τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις κρασιών και cocktails 
•Γνώσεις αρχειοθέτησης και reporting 
•Γνώση χρήσης  Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
εστίασης 
•Ηγετικός χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•5μήνη απασχόληση στην Ίο 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία ευκρινής  
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: Hr@tresorhotels.com

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive αναζητά για 
τα ξενοδοχεία της:

Σερβιτόρους

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση  
σε boutique ξενοδοχεία 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής  
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείω-
μα, στο e-mail: gfilippidis@andronisexclusive.com

Μάγειρας - Μαγείρισσα 

•Για ψαροταβέρνα στη Ζάκυνθο με γνώση θαλασσινών 
και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
antoniologo@hotmail.gr.Τηλ: 6972 860662. 

Το γνωστό εστιατόριο ΚΙΚU επιθυμεί να προσλάβει για 6μηνη 
απασχόληση:

Σερβιτόρο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε εστιατόρια 
•Αγγλικά απαραίτητα, επιθυμητή μια ακόμα γλώσσα 
•Θα προτιμηθούν νέοι άνθρωποι, ευχάριστοι και με όρεξη 
για εργασία 
•Σοβαρότητα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα απαραίτητα  
στοιχεία
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κρι-
τήρια, παρακαλούνται όπως στείλουν άμεσα βιογραφικό 
στο e-mail: meligio22@gmail.com

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5* στην Χαλκιδική, μέλος 
της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα για τη σεζόν 2014: 

Έμπειρους Σερβιτόρους-ες 
 A la Cart 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Αγγλικής  ή/και Γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί  ιδιαίτερα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, 
•Επαγγελματική συμπεριφορά   
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Δυνατότητα μακρόχρονης συνεργασίας 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα 
με φωτογραφία: τηλ.: 23740 20820, φαξ: 23740 24750, 
e-mail: melathron@aegeanstar.com

Το ξενοδοχείο NOVOTEL Athens επιθυμεί να προσλάβει 
για εποχική απασχόληση τις παρακάτω ειδικότητες και 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν 
την υποψηφιότητά τους: 

Λαντζέρηδες

Για εργασία έκτακτης απασχόλησης. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άντρες και να έχουν 
ηλικία μέχρι 35 ετών.

Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα αποσταλούν 
στα γραφεία του NOVOTEL Athens – Διεύθυνση Ανθρώ-
πινου Δυναμικού -, Μιχαήλ Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, τηλ: 
210 8200716, fax: 210 8200777, e-mail: h0866-hr@accor.
com. Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως εμπιστευτικές.

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά 
να προσλάβει:

Σερβιτόρους Εστιατορίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο σέρβις εστιατορίου 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή εμπειρία στην εργασία σε σεζόν 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που τηρούν 
τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραίτητες. Απαραίτητη 
φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο 
e-mail: eliasuites@hotmail.com

Waitress  
for the Summer Season

•Previous experience in a similar position in a luxury 
hotel or restaurant 
•Excellent use of English 
•Use of Greek or German language will be a bonus 
•Preferred age up to 35 yrs 
 
Hotel offers: accommodation, meals, competitive 
remuneration & bonus 
 
To apply send a recent CV & photo to:  
reception@portozante.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Κορυφαίος χώρος ομορφιάς στην Κηφισιά Αττικής 
αναζητά άτομο για:

Τεχνίτρια Άκρων / 
 Αποτρίχωση

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε κατάστημα 
(2 ή 3 έτη) 
•Άτομο επικοινωνιακό και εμφανίσιμο 
•Άριστη ικανότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
•Προαιρετική γνώση Αγγλικών 

•Εστίαση στην άριστη εξυπηρέτηση και διαχείριση  
των πελατών και του προσωπικού 
•Απαραίτητη φωτογραφία 
 
Παρέχονται 
•Υψηλός μισθός και σταθερή απασχόληση 
•Άψογο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
 
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φρύνη Τσάκωνα.  
Τηλ: 6945 413782, e-mail:  
info@bar-b.gr & frinitsakona@gmail.com

Το ξενοδοχείο Kandia Castle 5*στη περιοχή του Ναυπλί-
ου ζητάει:

Προσωπικό Spa 
με Προϋπηρεσία

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

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται στην Κω, 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2014 επαγγελματίες για 
την θέση:

Spa Therapist (Αισθητικός / Μασέρ)

Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής – κάτοχος πτυχίου θεραπευτή/φυσι-
κοθεραπευτή ή/και αισθητικού 
•Προηγούμενη εμπειρία σε θεραπείες προσώπου ή/και 
σώματος είναι απαραίτητη 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας 
– γνώση της Γερμανικής ή Ρώσικης γλώσσας θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας – ικανότητα  
στις πωλήσεις και προώθηση προϊόντων θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Γνώση μια γκάμας θεραπειών / μασάζ 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση

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

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο 
και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ελλάδα, 
επιθυμεί να προσλάβει για εποχική απασχόληση με έδρα 
στο Πόρτο Καρράς για τα κέντρα θαλασσοθεραπείας – spa:

Μασέρ - Θεραπευτές  
(Code: ΤΗΜ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο κέντρο, City 
spa ή πολυδύναμο κέντρο ομορφιάς, στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό 
•Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα υγιεινής 
και ασφάλειας 
•Πολύ καλή γνώση του μηχανολογικού και άλλου εξοπλι-
σμού των κέντρων θαλασσοθεραπείας. 
•Απαραίτητη γνώση Ρώσικων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους 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.

H Hip Collection αναζητά προσωπικό για το ξενοδοχείο 
Ios Palace Hotel & Spa στην Ίο για τη σεζόν 2014:

Κομμώτρια

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο κομμωτικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•6μήνη απασχόληση 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
dina@iospalacehotel.com

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά 
να προσλάβει για τη σεζόν Απρίλιος - Οκτώβριος 2014:

Υπεύθυνη Spa

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη ανάλογης σχολής 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση μανικιούρ / πεντικιούρ  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που 
τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραίτητες. 
Απαραίτητη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο 
στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@hotmail.com

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

Επαγγελματία στο  
Μανικιούρ-Πεντικιούρ με Εμπειρία

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

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

Πωλήτριες, Τηλεφωνήτριες  
και Αισθητικοί

•Με πτυχίο από ΙΕΚ ή από ΤΕΙ για κέντρο αισθητικής  
στην περιοχή Πικέρμι.

Βιογραφικά στο e-mail: ada3487@gmail.com

H Aegeo Spas, η μεγαλύτερη αλυσίδα spa στην Ελλάδα 
αναζητά συνεργάτες των παρακάτω ειδικοτήτων:

Φυσικοθεραπευτές, Αισθητικούς

•Για να στελεχώσουν τα spas της εταιρίας  
σε όλη την Ελλάδα 
 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και γνώση ξένων  
γλωσσών θα θεωρηθεί προσόν.

Αποστείλατε Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
manager@aegeospas.gr. Τηλ. επικοινωνίας 6977 435393 
κ. Μανούσος Νίκος, 2810 – 263700 γραφεία Aegeo Spas.

Εισαγωγική και εμπορική εταιρία καλλυντικών και μηχανη-
μάτων αισθητικής - ιατρικής με δυναμική παρουσία στους 
χώρους της αισθητικής - ιατρικής. Η εταιρία DERMACON 
επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Αισθητικό, Υπεύθυνο Εκπαίδευσης 
 & Πωλήσεων

Η θέση αφορά την εκπαίδευση και ενημέρωση των πελα-
τών της εταιρείας, καθώς και των υποψήφιων πελατών 
στα προϊόντα της εταιρείας   στον χώρο των ινστιτούτων 
αισθητικής. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ αισθητικής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών – Ελληνικών 
•Ηλικία άνω των 30 ετών 
•Yψηλή εξειδίκευση στις θεραπείες σώματος  
και προσώπου 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια στον τομέα  
της εκπαίδευσης προϊόντων & τεχνικών μασάζ  
και θεραπειών spa 
•Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδίων  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση

Αποστολή βιογραφικού: 
•E-mail: human-resources@dermacon.gr 
•Fax: 210.6745201 
•Διεύθυνση: DERMACON Δελφών 5 και Κηφησίας, 
Χαλάνδρι, 15233, υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου  
δυναμικού. 
•Website: www.dermacon.gr

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά 
να προσλάβει:

Φυσικοθεραπευτή / Μασέρ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος /η ανάλογης σχολής 
•Γνώση Αγγλικών  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που τηρούν 
τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραίτητες. Απαραίτητη 
φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο 
e-mail: eliasuites@hotmail.com

Η εταιρεία “EUROMARE INSURANCE BROKER”, μεσιτεία ασφαλιστικών εργασιών, επιθυμεί να προσλάβει για τα 
γραφεία της στην Αθήνα:

Υπεύθυνο Πωλήσεων
Αποστολή θέσης: Σχεδιάζει, παρακολουθεί και υλοποιεί τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των προκα-
θορισμένων στόχων πωλήσεων της εταιρίας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών, την έγκαιρη 
και σωστή είσπραξη των οφειλών τους και την διατήρηση και ανάπτυξη των επιθυμητών μεριδίων αγοράς, ώστε να 
συμβάλλει στην επίτευξη των συνολικών στόχων και την κερδοφορία της εταιρείας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος (άνδρας ή γυναίκα) θα πρέπει να διαθέτει:  
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε παρόμοια θέση σε ασφαλιστική εταιρεία ή εταιρεία μεσιτείας ασφαλιστικών 
εργασιών (broker). 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώση χρήσης Η/Υ (Microsoft Office). 
•Δυνατότητα για ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
Δεξιότητες: 
•Ικανότητες διαπραγματεύσεων, επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στην ομαδική εργασία 
•Ικανότητα σύνθεσης δεδομένων.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης 
αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e- mail  
e.skiadopoulou@nireus.com, έως 29/5/2014 με την ένδειξη Δ.Π.Ε. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

H Αγροτική Α.Ε. ελαιουργικές επιχειρήσεις με έδρα τα Μέγαρα επιθυμεί να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση για 
το τμήμα εξαγωγών:

Export Area Manager
Κύρια καθήκοντα 
•Επίτευξη των στόχων πωλήσεων στις χώρες ευθύνης 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Διατήρηση και ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Τίτλος σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης ή 
marketing 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή 
γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, (MS 
OFFICE 

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε πωλήσεις στο χώρο των 
FMCG και ευρέως στο χώρο των τροφίμων 
•Δυνατότητα διαχείρισης διαφορετικών αρμοδιοτήτων 
•Αποτελεσματική οργάνωση και προγραμματισμός 
εργασίας 
•Δυνατότητα ταξιδίων

Η εταιρεία παρέχει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών , 
ευχάριστο περιβάλλον και δυνατότητες προσωπικής και 
επαγγελματικής ανάπτυξης.

Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη στο e-mail: 
n.vopis@agrotiki-sa.gr

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, με 
παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά:

 Διοικητικό Στέλεχος 
Για το κατάστημα στην Πάτρα.  
Διαθέτεις επιχειρηματικό μυαλό, ηγετικά προσόντα και ισχυρή θέληση; 
Τότε αυτός ο ρόλος μπορεί να σου ταιριάζει!  
Ο ρόλος του διευθυντή καταστήματος είναι: 
•Να μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες πώλησης και την κερδοφορία του καταστήματος. 
•Να εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. 
•Είναι υπεύθυνος για τη στελέχωση του καταστήματος, την εκπαίδευση της ομάδας του, καθώς και την εξέλιξή τους. 
•Να εξασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες και πρακτικές ακολουθούνται σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πανεπιστημιακές σπουδές (ΑΕΙ / ΤΕΙ / ιδιωτικό κολλέγιο) κατά προτίμηση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 - 4 έτη στο χώρο των καταστημάτων λιανικής σε θέση με ευθύνη ομάδας. 
•Ισχυρές ηγετικές ικανότητες και επιχειρηματικό προσανατολισμό. 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης H/Y.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. 
•Ελκυστικό bonus βάσει αποτελεσμάτων. 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη. 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης στην πιο δυναμική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. 
Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα 
και απασχολεί πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου 
ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο Όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια 
την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες συντή-

ρησης 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 κατα-
στήματα 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 εν-
διαφερόμενοι παρακαλούνται να 

στέλνουν το βιογραφικό τους 
μέσω της ιστοσελίδας www.
kotsovolos-careers.gr

MedNet International is a unique information technology company.

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

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

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

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

Qualifications: 
•University level degree (or higher education institute) 
in computer science, information technology or 
relevant field of study.  
•3-5 years of experience in Java, J2EE (EJB’s), 
Hibernate, JSP, JSF.  
•2-3 years hands-on experience with 11g JDeveloper, 
ADF, ADF Faces, ADF Task Flow, and ADF Business 

Components. 
•Knowledge of Oracle weblogic application server and 
database system is considered an asset.  
•Any work experience in design patterns is a plus.  
•Fluency in English language.  
We Offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology  
Send your cv’s to the following e-mail:  
recruitment@mni.gr

Would you like to help so as to create a better way for life?

Sealed Air is the new global leader who creates a world that feels, tastes and works better. In 2013, the Company 
generated revenue of approximately $7.7 billion by helping our customers achieve their sustainability goals in the 
face of today’s biggest social and environmental challenges. Our portfolio of widely recognized brands, including 
Cryovac® brand food packaging solutions, Bubble Wrap® brand cushioning and Diversey™ cleaning and hygiene 
solutions, ensures a safer and less wasteful food supply chain, protects valuable goods shipped around the world, and 
improves health through clean environments. Sealed Air has approximately 25,000 employees who serve customers 
in 175 countries. For more than half a century, the Cryovac® brand food packaging business has been developing 
technologies to keep food fresh, better tasting and more accessible. Our packaging technologies can be found across 
shopping aisles and in foodservice kitchens around the globe. 

Sealed Air SEE LTD in Greece seeks for talented, passionate employees to join our Food & Beverage 
business unit:

Sales Representative, Food Packaging 
Reporting to: district sales manager - South East 
Europe. Based in Thessaloniki with client portfolio 
in North Greece and other locations. 

Main responsibilities 
•Pursue sales leads by visiting existing and new 
customers, identify customer needs and suggest 
appropriate solutions 
•Negotiate prices with customers following company’s 
guidelines 
•Follow up on proper implementation of account 
contracts by monitoring data and generating reports 
•Conclude sales orders to meet sales targets while 
ensuring agreed payment terms with customers  
are met 
•Build positive relationships that will generate  
cross-selling and repeat business 
•Monitor and report competitor activity 
•Prioritize and schedule own activities in order to meet 
the established sales targets 
•Communicate effectively with company’s departments 
in order to achieve customer satisfaction  
The ideal candidate’s 
Skills and abilities 
•3-5 previous experience in sales, selling experience in 
packaging materials and systems is considered a plus 
•Self motivated and results oriented with excellent 
ability to organize, plan and implement own work 

•Perseverance & energy to achieve objectives 
•Excellent presentation, communication and 
negotiation skills 
•Proven ability to deal effectively with all levels  
of customer contacts 
•Ability to travel and stay away from home  
Educational background 
•Graduate, food technology or equivalent studies  
is considered a plus 
•Excellent command of English 
•Excellent use of Excel, Word, Power Point 
•Clean driving licence  
We offer 
•A competitive compensation package including  
of a fixed salary; bonuses upon meeting sales  
& accounts receivables targets 
company car, laptop, mobile phone, travel expenses 
•Multiple opportunities for on-line and classroom 
training and development 
•Work in a multinational environment with 
opportunities to advance your professional career 
inside and outside the country

If you believe the position matches your skills and 
expectations send your CV in English by e-mail to: kleopatra.
kassara@sealedair.com with job code FREP0514-SKY. 
Please visit our sites to learn more about us: www.
Sealedair.com

Υπάλληλος Πληροφοριακών Συστημάτων
Αρμοδιότητες / responsibilities: 
•Διαχείριση των συστημάτων της εταιρίας (hardware και software), επίβλεψη και διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της μηχανογραφικής υποδομής 
•Υποστήριξη (help desk) των μελών και συνεργατών σε μηχανογραφικά θέματα των εργαστηρίων τους 
•Υποστήριξη και αναβάθμιση της εργαστηριακής εφαρμογής LIS που διακινεί η εταιρεία, παραμετροποίηση 
εφαρμογών και δημιουργία στατιστικών (reports) 
•Εγκατάσταση και συντήρηση σε: Windows 2003/2008, Active Directory, Domain controllers, MSSQL, TCP/IP, VPN, 
Firewalls, Routers, NAS, Antivirus και Backup Software Technologies 
•Υποστήριξη εφαρμογών (Office, email, EPR, διασυνδέσεων μεταξύ εφαρμογών, online εφαρμογών κλπ). 
•Συνεχής επικοινωνία με τη διοίκηση προκειμένου να τεθούν οι στόχοι του κάθε έργου 
 
Προσόντα / requirements: 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 έτη 
•Γνώση σε σύνδεση εργαστηριακών αναλυτών (βιοχημικών, αιματολογικών, ανοσολογικών, κλπ) με εργαστηριακό 
software (LIS) 
•Εμπειρία σε διαχείριση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού λογισμικού (ERP) 
•Γνώση TCP/IP Networking, routers, DNS, WINS, DHCP, κλπ. 
•Πολύ καλή γνώση μηχανογραφικών υποδομών (Hardware) 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και υπευθυνότητα 
•Προϋπηρεσία σε υποστήριξη βιοπαθολογικών εργαστηρίων θα ληφθεί σοβαρά υπόψη 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: administration@medisyn.eu
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΑΤΟΜΑ ζητούνται για πλήρη ή μερική απασχό-
ληση. Τηλ; 6939 791124.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος ζητά Πτυχιούχες-ους, με 
εργασιακή εμπειρία, ικανούς να στελεχώσουν 
νευραλγικές θέσεις marketing, management, 
finance, sales, banking και B2B. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsakiris1958@gmail.com, τηλ: 210 
6773990, κος Μάλλας.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά Πτυχιούχες-ους ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, 
με εργασιακή εμπειρία, για Στελέχωση Νευραλ-
γικών θέσεων marketing-management-finance-
sales-banking και B2B. Εκπαίδευση γρήγορη 
και αξιοκρατική εξέλιξη, υψηλές προοπτικές. 
E-mail: pappam100@gmail.com, τηλ: 210 
6773990, κα Παππά.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ψάχνει άτομα ως Επικεφαλή 
για Οργάνωση των Τμημάτων της και Επέκταση 
των δραστηριοτήτων της. Δυνατότητα και μέσα 
από το σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@
gmail.com, τηλ: 6941 591109.

Η ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ Βορείου Ελλάδος ζητεί Στέ-
λεχος για το Τμήμα Εξαγωγών με προθυμία να 
ταξιδεύει, Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εμπειρία στις 
πωλήσεις, άπταιστα Αγγλικά, ικανοποιητικό 
επίπεδο τρίτης γλώσσας. E-mail: info@kebe-
sa.gr, κας Μαρίας Σερετοπούλου.

Η ΙΤΑΛΙΚΗ πλατφόρμα Fubles.com ζητάει Area 
Manager Αττικής. Απαραίτητα Προσόντα: εμπειρία 
στον χώρο του marketing, άριστη γνώση Αγ-
γλικών, H/Y, επικοινωνιακές και οργανωτικές 
ικανότητες, ενθουσιασμό και θέληση για εργασία. 
E-mail: fublesgr@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα Θεσ/νίκη ζητά Πτυχιούχο Δι-
οίκ. Επιχειρήσεων, Marketing με προϋπηρεσία 
5-8ετών σε αντίστοιχη θέση-καλή γνώση Αγ-
γλικών-Η/Υ. Ευχέρεια λόγου-επικοινωνίας-
πελατοκεντρική αντίληψη-ομαδικό πνεύμα, για 
ανάπτυξη πελατολογίου. E- mail: hr@eco-trans.
gr, fax: 2310 722855 κωδ: 0428.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Area Sales Manager για Διοίκηση 
και Ηγεσία Ομάδας Πωλητών Λιανικής εντός 
Αθήνας. Προϋπηρεσία 7-10 χρόνια σε fmcg, 
προτιμητέα σε αναψυκτικά-ποτά και σε κανάλια 
λιανικής και HORECA. E-mail: info@glenfild.
eu, τηλ: 210 6910370.

GROUP Brand Manager to develop and execute 
brand strategy, focus on BTL, in beverages. 
5-10 years fmcg brand management with solid 
experience in execution of BTL. CVs: info@glen-
fild.eu, tel: 210 6910370.

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ άτομα από εμπορική επιχείρηση 
που αναπτύσσεται για να συνεργαστούν στον 
τομέα της Οργάνωσης και της Εποπτείας πάνω 
σε ανθρώπινο δυναμικό. Παρέχεται εκπαίδευση 
με δυνατότητα εξέλιξης. Τηλ: 6973 910604.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα την Πλατεία Μαβίλη επε-
κτείνει τις δραστηριότητές της και ζητεί νέους 
Συνεργάτες για τη στελέχωση των τμημάτων 
της, άμεση συνεργασία, δυνατότητα για μερική ή 
πλήρη απασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Επιχειρήσεων ζητείται από λο-
γιστική-συμβουλευτική εταιρία, με εμπειρία 
σε προγράμματα ΕΣΠΑ, προώθηση δικτύων 
franchise, Business-Marketing Plans. Αμοιβή 
με ικανοποιητικό ποσοστό επί των πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: link2@link.com.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα για 3-5ωρη απασχόληση 
για συνεργασία στο Εμπορικό και Οργανωτικό 
Τμήμα, άριστες αποδοχές, άμεσο ξεκίνημα, τη-
λέφωνο και ραντεβού. Βιογραφικά στο e-mail: 
info.ergasia@yahoo.gr, τηλ: 6906 234118, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-21:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Επόπτες για το Τμήμα 
Οργάνωσης, Εκπαίδευσης στο χώρο της ευεξίας, 
ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 
6984 451563.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για το Τμήμα Οργάνωσης, 
Εκπαίδευσης, Εποπτεία Συνεργατών στο χώρο 
του marketing, υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6972 
481595.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για Οργάνωση Διαχείριση 
και Παρακολούθηση Ηλεκτρονικού Καταστήματος 
E-Shop. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: sn-sk.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση. Μισθός 
800€. Βιογραφικά στο e-mail: neadoulia55@
gmail.com, τηλ: 6972 900154.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ τη στελέχωση μεγάλης μονάδας 
διεθνούς ομίλου στο management-marketing-
finance-sales-banking. Άτομα με εργασιακή 
εμπειρία, άνεση επικοινωνίας, όρεξη για δου-
λειά. Εκπαίδευση, αξιοκρατική εξέλιξη, υψηλές 
προοπτικές. E-mail: pappam100@gmail.com, 
τηλ: 210 6773990, Κύριος Μάλλας.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική ζητεί άμεσα 2 άτομα, 
οργανωτικές με άνεση στην επικοινωνία, για 
τα τμήματα υποδοχής και γραμματείας. Άμεση 
πρόσληψη, μόνιμη απασχόληση. Σταθερός μισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 5233200.

ΑΛΥΣΙΔΑ γραφείων ζητεί άτομα για πρωινή ή 
απογευματινή 5ήμερη εργασία. Άμεση πρόσληψη, 
ασφάλιση ΙΚΑ. Κέντρο Αθήνας. Τηλ: 213 0396605.

ΑΛΥΣΙΔΑ γραφείων, άμεσα προσλαμβάνει άτομα 
για μόνιμη πρωινή πενθήμερη εργασία. Μισθός 
βασικός συν ΙΚΑ, ευχάριστο περιβάλλον. Περιοχή 
Μουσείο. Τηλ: 213 0396603.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τη θέση 
υποστήριξης backoffice από εταιρία τηλεπικοι-
νωνιών στο Γέρακα. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@sequence.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση της Υπαλλήλου 
Γραφείου από ξενοδοχειακή μονάδα 4 αστέρων 
στον Πλακιά Ρεθύμνου. Παρέχεται διαμονή και 
πλήρης διατροφή. Μισθός 720€. Τηλ: 6938 110011.

H ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ υποψήφια θα αναλάβει την γραμ-
ματειακή υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης. 
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ από Γραμματέων Σχολή. 7ετή 
προϋπηρεσία. Άριστη Γνώση Η/Υ Ελληνικής 
και Αγγλικής γλώσσας. E-mail: hr@axelac-
cessories.com.

ΖΗΤΕIΤΑΙ άτομο από κέντρο δια βίου μάθησης 
με εμπειρία στη διαχείριση, προώθηση και υλο-
ποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ (voucher ανέργων). 
Bιογραφικά στο e-mail: kdm1jobs@gmail.com.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στο Ρέθυμνο Κρήτης αναζητά για 
άμεση πρόσληψη άτομο για την υποδοχή και 
προσέλκυση πελατών. Τηλ: 2310 511818.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση ζητείται 
Γραμματέας με άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oandbhotel.
com, κωδ: SP.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Γραμματειακή Υπο-
στήριξη, Διαχείριση Πελατών, με οργανωτικές 
ικανότητες, με καλή γνώση H/Y και Αγγλικής 
γλώσσας, Απόφοιτος ΤΕΙ κατά προτίμηση Τεχν. 
Κατεύθυνσης, περιοχή Αθήνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@zincometal.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία 
στον τομέα της διαχείρισης έργων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, οργανωτικές ικανότητες, πτυχίο ΑΕΙ/
ΤΕΙ, Αγγλικά, MS Office. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@masterkek.gr. κωδ: ΕΣ14.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από γραφείο ενοικιάσεων 
αυτοκινήτων στη Σαντορίνη, απαραίτητο δίπλωμα 
αυτοκινήτου, Αγγλικά. Τηλ: 6944 332253.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 σοβαρά άτομα για πρωινή ή απο-
γευματινή απασχόληση με ευχέρεια στην επι-
κοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@
yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Editing–Writing–Adminis-
trative Support for EU Proposals με πτυχίο ΑΕΙ, 
πτυχίο Αγγλικής γλώσσας, H/Y και MS Office, 
ευχέρεια σύνταξης γραπτών κειμένων-ευχέρεια 
επικοινωνίας-συνδυαστική σκέψη-κριτική ικα-
νότητα-ευχάριστη διάθεση-αφιέρωση χρόνου. 
E-mail: hr@avmap.gr, κωδ: PRJ32/2014.

ΑΤΟΜΟ απόφοιτο Γυμνασίου-Λυκείου ή φοιτη-
τής, ζητείται από εμπορική εταιρία για 5θήμερη 
πρωινή απασχόληση στο Τμήμα Αρχειοθέτησης, 
βασικός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 3604367.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Ρεσεψιόν, από γραφείο στο 
κέντρο της Αθήνας, 5θήμερη πρωινή απασχόληση. 
Τηλ: 210 3604367. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από γραφείο ενοικιάσε-
ων αυτοκινήτων στη Σαντορίνη, καλή γνώση 
Αγγλικών και προϋπηρεσία στο αντικείμενο. 
Τηλ: 6944 332253.

ΕΤΑΙΡΙΑ Αθηναϊκή ζητεί άτομο για Γραμματειακή 
Υποστήριξη, Τηλεφωνική Επικοινωνία και Ενη-
μέρωση. Τηλ: 210 8898771, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-14:00.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Αθηναϊκή εταιρία ζητεί νέα για Τμήμα 
Αρχειοθέτησης, 5θήμερη πρωινή απασχόληση, 
βασικός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604384.

ΝΕΑ απόφοιτη Λυκείου ή φοιτήτρια, με ή χωρίς 
προϋπηρεσία, ζητείται από εταιρία, για 5θήμε-
ρη πρωινή Υπαλληλική Εργασία, μισθός 750€, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 3604376.

ΝΕΑ ζητείται από εμπορική εταιρία, για 5θήμερη 
εργασία, στον τομέα Αρχειοθέτησης, βασικός 
μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 3604636.

ΓΡΑΦΕΙΟ στο κέντρο της Αθήνας, ζητεί νέα, 
Απόφοιτη Λυκείου ή ανώτερης σχολής, για 
το Τμήμα Αρχειοθέτησης, πενθήμερο πρωινό 
ωράριο, μισθός 730€, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604376.

ΓΡΑΦΕΙΟ στο κέντρο της Αθήνας, ζητείται νέα, 

για 5θήμερη πρωινή Υπαλληλική Εργασία, για 
το τμήμα Αρχειοθέτησης, προοπτικές εξέλιξης, 
μισθός 750€, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604319.

ΓΡΑΦΕΙΟ στο κέντρο Αθηνών, ζητεί 2 νέες, για 
πενθήμερη εργασία στην Ρεσεψιόν, βασικός μισθό, 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604636.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ οργανωτική με γνώσεις Αγγλι-
κών και Η/Υ, ζητείται από εταιρία για 5θήμερη 
πρωινή εργασία, βασικός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 
3604319, 6943 906167.

ΑΛΥΣΙΔΑ Αθηναϊκή ιατρικού ομίλου ζητεί 3 άτομα, 
Απόφοιτα ή όχι, από τα τμήματα Λογοθεραπείας, 
Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας και Μαιευτικής. 
Προσφέρεται πενθήμερο συνεχές, 980€ μικτά, 
ΙΚΑ, στο Τμήμα Ενημέρωσης - Ρεσεψιόν. Τηλ: 
210 5200223.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, άμεση πρόσληψη, πολύ καλά 
Ελληνικά, άνεση στην επικοινωνία, ζητεί ιατρικός 
όμιλος στο Τμήμα Υποδοχής-Reception, πενθή-
μερη πρωινή εργασία, μισθό 980€ μικτά, ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 5200223.

ΑΙΤΗΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ζητούνται για άμεση πρόσληψη. 
2 άτομα, ανεξαρτήτου εκπαίδευσης, στο τμήμα 
Ρεσεψιόν Στατιστικής, 5θήμερο συνεχές, άδειες 
10 μέρες Πάσχα, 15 Χριστούγεννα, 30 Αύγουστος, 
μισθός 600€ καθαρά, ΙΚΑ. Τηλ: 210 5200223, 
κος Γεωργίτσης.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται απο εμπορική 
εταιρία στο Ωραιόκαστρο. Απαραίτητη η γνώση 
Κef erp, Αγγλικών και Ιταλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: markou@myfabrics.gr, τηλ: 6973 333340.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται από εταιρία ειδών 
υγιεινής με γνώση κεφαλαίου 5 και εμπειρία στην 
παραγγελιοληψία. E-mail: cv@loukas-bagno.
gr, τηλ: 2310 661000, fax: 2310 661000, ώρες 
επικοινωνίας 10:30-13:30.

ZHTEITAI Γενική Γραμματεία από εταιρία-ιατρείο 
με 5ετή προϋπηρεσία, Γαλλικά, Αγγλικά, Ελλη-
νικά, χειρισμό Η/Υ, πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ. Bιογραφικά 
στο e-mail: medilignathehappydiet@gmail.com, 
marmisrl@gmail.com, τηλ: 210 3642505.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ CHC Hotels αναζητά έμπειρους Υπαλ-
λήλους Υποδοχής και Προσωπικό Κουζίνας για 
τα ξενοδοχεία της στο Ηράκλειο. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@chchotels-crete.
com, τηλ: 2810 263664, κα Έφη Χνάρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη 
σε ρεσεψιόν γυμναστηρίου στην Αγία Παρασκευή. 
Η/Υ, Αγγλικά, οργανωτική.Προϋπηρεσία θα λη-
φθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail:email@sofine.gr, τηλ. 
210 9211011, 210 9211012.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία Τηλεπικοινωνιών στο κέ-
ντρο της Αθήνας αναζητά Γραμματείς Πωλήσεων. 
Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, καλή γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: georgia.
alexopoulou@adecco.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου 
με άριστη γνώση Γερμανικών, Αγγλικών, Ελλη-
νικών για ελληνογερμανική εταιρία στο Μόναχο 
της Γερμανίας. Μικτός Μισθός 50.000€ ετησίως. 
Βιογραφικά στο e-mail: panos@gutmannllc.ae.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματειακή Υποστήριξη, από 
γραφείο διαχείρισης ακινήτων στο Νέο Ψυχικό. 
Απαραίτητα προσόντα, οργανωτική, με καλή γνώση 
υπολογιστών. Τηλ: 210 9768158, 210 9761163, 
ώρες επικοινωνίας 9:30-17:00, καθημερινά.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εσωτερικές εργασίες, Εξυπηρέτηση 
Πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

REZEPTIONS personal fuer Hotel in Rhodos, 
Guter Gehalt mit Einkunft Bewerbungen. Ε-mail: 
gm@costalindia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ημιαπασχόληση. Βασικές 
γνώσεις χρήσης internet, επιλογή ωραρίου, άμεσο 
ξεκίνημα. Βιογραφικά στο e-mail: popirodopou-
lou@gmail.com, τηλ: 6949 291999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας με προϋπηρεσία για την 
Διευθύντρια μεγάλης εταιρίας στο κέντρο του 
Πειραιά. Αγγλικά και καλή γνώση Η/Υ. Μισθός 
900€. Δευτέρα ως Σάββατο. Τηλ: 210 9703233, 
6972 499611.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τεχνική 
εταιρεία στο Μαρούσι. Καθήκοντα: Τηλέφωνα, 
ρεσεψιόν, κλείσιμο ραντεβού. Πενθήμερο 10:00-
19:00, 700€ και ασφάλιση. Τηλ: 210 9348978, 
6972 499593.

Η ISD SA, εταιρία υψηλής τεχνολογίας με έδρα 
στο Μαρούσι, αναζητά Γραμματέα Γενικής - Οικο-
νομικής Διεύθυνσης με πτυχίο ΑΕΙ, καλή γνώση 
Αγγλικής και Η/Υ, συνεργάσιμη. E-mail: anna@
isd.gr, τηλ:210 6895115.

ΑΤΟΜΑ 10, για Υπάλληλοι Γραφείου-Σύμβουλοι 
Τηλεπικοινωνιών, θα προσληφθούν από υποκα-
τάστημα εταιρίας τηλεπικοινωνιών για το Τμήμα 

Εξυπηρέτησης Νέων Πελατών. Προσφέρεται άρι-
στο εργασιακό περιβάλλον σταθερός μισθός, 
ασφάλιση, πριμ. E-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα με βασικές 
γνώσεις ίντερνετ για ημιαπασχόληση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 
6986 212664.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για εσωτερική εργασία, 
δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου, όχι απαραίτητα 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΜΕΓΑΛΗ εμπορική εταιρία ζητά Υπάλληλο νεαρής 
ηλικίας, με γνώση Η/Υ και άνεση στην επικοινωνία 
για τη Στελέχωση Καταστήματος στη Γλυφάδα. 
Ωράριο εμπορικών καταστημάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: nandreakos@veneti.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται, με προϋπηρεσία στην αγορά 
για τους τομείς: Ανεύρεσης και Εξυπηρέτησης 
Πελατών-Οργάνωσης Δικτύου Συνεργατών. Δυνα-
τότητα για ημιαπασχόληση ή πλήρης απασχόληση 
(Δεν αφορά εξωτερική εργασία ή telemarketing). 
Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΟ χωρίς υποχρεώσεις ζητείται για Γραμ-
ματέας. Βιογραφικά και φωτογραφίες στο e-mail: 
momikosalex@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με δυνατότητα ταξιδίων για 
Ιδιαιτέρα Γραμματέας. Βιογραφικά και φωτο-
γραφία στο e-mail: momikosalex@gmail.com.

TECHNICAL company seeks Native English 
Speaker for Secretarial Work and Technical 
Support. Speed typing and MS office expertise 
required. CVs only in English: firepump@otenet.gr. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Διεύθυνσης, ευπαρουσίαστη 
με γνώση Αγγλικών και H/Y, δυνατότητα ταξιδίων 
θα ληφθεί υπόψη. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: seltonbig@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώση σύνταξης και 
διαχείρισης φακέλων επιδοτήσεων ΕΣΠΑ από 
εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Καλαμαριά 
της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
apasxolisicv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με τουλάχιστον 
2ετή εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης και 
υλοποίησης έργων, πτυχίο Ανώτατης σχολής, 
καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση MS Office. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@masterkek.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για γραφείο εμπορικών 
συναλλαγών στην Σαντορίνη ως Γραμματέας. 
Μισθός έως 700€, αναλόγως προσόντων, διαμονή 
και εισιτήρια δωρεάν. Τηλ: 6984 912603, 6944 
768346.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία ζητά 1 άτομο, Απόφοιτο 
τουλάχιστον Λυκείου, επικοινωνιακό, εξωστρεφές, 
αισιόδοξο με γνώσεις πληροφορικής και διάθεση 
για δημιουργική δουλειά. Βιογραφικά στο e-mail: 
paivalis@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με τουλάχιστον 
2ετή εμπειρία στον τομέα της Διαχείρισης και 
Υλοποίησης Έργων, πτυχίο Ανώτατης Σχολής, 
καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση MS Office. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@masterkek.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση. Μισθός 
550€. Βιογραφικά στο e-mail: bizroute13@
gmail.com, τηλ: 6951 670867.

ΚΥΡΙΟΣ ζητείται άμεσα για εσωτερικές εργασίες, 
εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία, γνώσεις internet 
σε επίπεδο απλού χρήστη δεκτές, (χωρίς Πτυχία). 
Βιογραφικά στο e-mail: neadoulia55@gmail.com, 
τηλ: 6972 900154.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη 
Πωλήσεων. Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή 
άριστη γνώση Ιταλικών ή Ισπανικών. Χειρισμός 
Η/Υ, ευχέρεια στην γραπτή και προφορική επι-
κοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: creative@
multitank.net.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός Υπάλληλος Γραφείου από εταιρία 
ιατρικών στη Θεσσαλονίκη. Άριστη γνώση Η/Υ 
και Αγγλικών. Προϋπηρεσία σε θέση τιμολόγη-
σης, γνώσεις ERP θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά 
στο e-mail: solutionmedical.sales@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα 3. Ευέλικτο ωράριο, άμεσο 
ξεκίνημα, βασικές γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: alexandros.xenos@yahoo.gr, τηλ: 6945 
723972, ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιολόγος για Γραμματειακή Υποστήριξη 
διαγνωστικού κέντρου μοριακής βιολογίας (κα-
ταγραφή δειγμάτων, συγγραφή αποτελεσμάτων, 
τηλεφωνικά ραντεβού). Βιογραφικά στο e-mail: 
cancer.ngs@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου, ζητείται από εταιρία στο 
Μαρούσι, άριστη γνώση Microsoft Office και τυφλό 
σύστημα δακτυλογράφησης. Θα εκτιμηθεί και η 
γνώση λογιστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: monitori@otenet.gr.

ΝΕΟΣ -α ζητείται από εταιρία αναλώσιμων εκτυ-
πωτών για θέση Γραμματειακής Υποστήριξης. 
Απαραίτητα γνώση τηλεφωνικών πωλήσεων – 
Αγγλικών – Word- Excel, Outlook. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@bigtoner.gr, τηλ: 210 8253600.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άτομα για ολιγόωρη απογευματινή 
εργασία. Βασικός μισθός, ΙΚΑ. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 213 0396604.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για πλήρη απασχόληση 
σε επενδυτική εταιρία. Απαραίτητα άριστη γνώση 
Αγγλικών και Microsoft Office. Βιογραφικά στο 
e-mail: newsecretarycv@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για πρωινή 5θήμερη 
εργασία στο κέντρο της Αθήνας. Άμεση πρόσληψη, 
βασικός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 213 0396600.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθήνας με γνώσεις ηλεκτρονι-
κών, ζητείται Καταχωρητής για E-shop με ευρύ 
λεξιλόγιο φαντασία-δημιουργικότητα-άνεση στο 
γραπτό-προφορικό λόγο επικοινωνιακός, για 
ελκυστική καταχώρηση προϊόντων. Προϋπηρε-
σία, γνώσεις seo θα εκτιμηθούν. E-mail: info@
clevermarket.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας - Υπάλληλος Γραφείου 
με γνώση Η/Υ. Περιοχή εργασίας Ελληνικό. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@fab.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης πλήρους απασχόλησης, 
ζητείται για Γραμματειακή Υποστήριξη σε δια-
γνωστικό εργαστήριο. Περιοχή Βριλησσίων Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: ab2@neoscreengr.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται από εταιρία 
διαφήμισης με ευχέρεια λόγου και δυνατότητα 
επικοινωνίας. Προσφέρονται εκπαίδευση, μισθός, 
bonus, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 210 4082557, 
09:00-17:00.

PERSONAL Assistant εμφανίσιμη ζητείται. 
Δυνατότητα ταξιδιών, γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@webtveurope.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ εμφανίσιμη με άνεση στην 
επικοινωνία ζητείται από διαφημιστική εταιρία. 
Πλήρης απασχόληση, γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@webtvcosmos.
com, ΚΘ. 12.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για Υποστήριξη 
Back Office από εταιρία τηλεπικοινωνιών στην 
Αγία Παρασκευή. Ημιαπασχόληση, απογευματινό 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: redcloudhellas@
gmail.com.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της παροχής 
υπηρεσιών στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά 
Υπάλληλο Τμήματος Διαχείρισης Πελατών. 
Απόφοιτο Λυκείου και άνω. Καλή γνώση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: sotiria.menounou@
adecco.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Υπάλληλος Γραφείου, κάτοικος 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος ΑΕΙ - ΤΕΙ, 
άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Προϋπηρεσία θα 
αξιολογηθεί. Απασχόληση πλήρης. Βιογραφικά και 
απαραίτητα φωτογραφία στο e-mail: parousia6@
yahoo.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από από μεγάλη Α.Ε με 
έδρα τη ΒΙΠΕ Αχαρνών για πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία καλή γνώση office και 
εφαρμογών γραφείου, δακτυλογράφηση, Αγγλικά, 
επιθυμητή γνώση Ιταλικών. E-mail:cv_center@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλο οδοντιατρείο στο κέντρο 
της Αθήνας Γραμματέας, με ευχέρεια επικοινωνίας 
και καλή χρήση Η/Υ. Επιθυμητή η εμπειρία σε 
συναφή χώρο. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: omanou@dent.uoa.gr.

ΝΕΟΙ –ες ζητούνται για Υποστήριξη Γραφείου, 
αμοιβή συζητήσιμη. Τηλ: 6936 020367, ώρες 
επικοινωνίας 08:00-19:00.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ζητεί Υπάλληλο για πλήρη απασχόληση, 
άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ, να μιλά Κινέζι-
κα, με εμπειρία στα social media και internet 
marketing, περιοχή Παλλήνη. Τηλ: 210 6030160, 
3944384060.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική και κατασκευαστική εταιρία 
με έδρα το Κορωπί ζητά για άμεση πρόσληψη 
άτομο για Υπάλληλο Γραφείου με άριστη γνώ-
ση Αγγλικών και υπολογιστών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@geochem.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής ζητεί νέα εμφανίσιμη με 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ, ευχάριστη και επι-
κοινωνιακή προσωπικότητα για Γραμματεία 
Διεύθυνσης. Βιογραφικά με φώτο στο e-mail: 
email.focusplus.net@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας από φροντιστήριο μέσης 
εκπαίδευσης στα Βόρεια Προάστεια. Τηλ: 6958 
459068.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Ιατρική Τηλεγραμματεία. 
Απαραίτητη η καλή χρήση Η/Υ και γνώση Αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο e-mail: secretary@
profclinic.com.

συνέχεια στη σελ. 22

Το Χίλτον Αθηνών αναζητά:

Κομμώτριες/Κομμωτές 
(Κωδικός: ΚM)

Προσόντα: 
•Πτυχίο ανάλογης σχολής 
•5 χρόνια προϋπηρεσίας σε ανάλογη θέση 
•Εμπειρία σε βαφές, κουρέματα και χτενίσματα 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 29/05/2014, ανα-
φέροντας τον παραπάνω κωδικό, στην εξής διεύθυνση: 
Χίλτον Αθηνών τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, Βασ. 
Σοφίας 46, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα. Φαξ: +3 210 7281 720. 
E-mail: hr.athens@hilton.com

Description

The Opportunity: Deloitte offers excellent career opportunities for entry level positions within our Enterprise Risk 
Services department based in Athens. The role calls for someone who is ambitious, with attention to detail, excellent 
communication skills and has the ability to work on his own initiative and as part of a team. We provide a challenging 
and exciting work environment, hands-on experience and the chance to understand the practice of internal audit /
risk advisory.

It is a unique opportunity to gain practical experience, an invaluable insight into working life and a great way of 
understanding how one of the leading multidisciplinary professional services firm works.

Company profile: Deloitte Greece is a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), a private UK company 
limited by guarantee, whose member firms are legally separate and independent entities. With a presence in more 
than 150 countries and about 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence, Deloitte 
provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries 
and brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address 
their most complex business challenges. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal 
structure of DTTL and its member firms. 

In Greece, “Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis S.A.” provides audit services, “Deloitte Business Solutions 
Hadjipavlou Sofianos & Cambanis S.A.” financial advisory, tax and consulting services and “Deloitte Accounting 
Compliance & Reporting Services SA” accounting outsourcing services. With a staff of about 500 and offices in 
Athens and Thessaloniki, Deloitte Greece focuses on all major industries including financial services; shipping; 
energy; consumer business; life sciences & health care and public sector services. Deloitte clients include most of 
the leading private and public, commercial, financial and industrial companies. For more information, please visit 
our website at: www.deloitte.gr

Deloitte Enterprise Risk Services (ERS)
Deloitte ERS offers a wide array of services, designed to identify and assess business and IT risks, determine 
acceptable exposure levels, implement controls, provide ongoing measurement and monitoring of the level of risk.

Principal duties & responsibilities: You will be given the opportunity to obtain a practical understanding and develop 
your knowledge on current internal audit practices, risk advisory and regulatory compliance services. 

•Indicatively, the selected candidate will be involved in the following: 
•Providing an independent evaluation of, and opinion on, processes, systems and controls and detail any required 
remedial action, where weaknesses are identified, with a focus on using best practice standards, frameworks 
(such as COSO) and various regulatory requirements. 
•Be part of a team that performs specialized projects such as Sarbanes Oxley readiness and attestation 
engagements,  
•Corporate social responsibility reviews, risk assessments, development of policies and procedures etc. 
•Maintaining detailed documentation of work undertaken.  
Baseline requirements: 
•University degree in business administration, accounting, economics, finance or equivalent. 
•Postgraduate qualification in business, finance, accounting, internal audit or other related areas (desirable). 
•Professional certification (eg. CIA) will be considered as a plus. 
•Strong verbal and written communication skills in both Greek and English. Required English language 
qualification: Proficiency of Cambridge / Michigan / City&Guilds  
•Proficient use of Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint). 
•Army obligations fulfilled.

Personal skills: 
•Focus on delivering work of high quality. 
•Strong problem solving and communication skills. 
•Ability to maintain professionalism and strive for high ethical standards at all times. 
•High level of discretion for confidential work and information. 
•Ability to work under pressure and maintain a professional demeanor. 
•Ability to prioritize tasks, work on multiple assignments, and manage ambiguity. 
•Eagerness to learn and evolve. 
•Well developed interpersonal skills and capacity to work effectively within a team.

If you’re ready to take your career to the next level in a challenging international environment, focusing on continuous 
learning, dynamic teamwork and cutting edge solutions for clients, you’re ready for Deloitte!
Interested applicants should forward their curriculum vitae to career@deloitte.gr quoting the reference code 
IA/05.2014. All applications will be considered in strict confidence and will be acknowledged promptly. Any personal 
information you submit through the recruitment process will be used in accordance with the laws of the Hellenic 
data protection authority.

Η ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ, μια μεγάλη εισαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε μια ευρεία γκάμα καταναλωτικών 
προϊόντων (όργανα γυμναστικής, αθλητικά αξεσουάρ, είδη κάμπινγκ, εποχιακά είδη κα), ζητά:

Απόφοιτο του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Η BAZAAR AE ζητά:

Πωλητή HO.RE.CA.  
 Έδρα Αττική - Έδρα Ηράκλειο Κρήτης 

Are you ready to make your mark with one of the most dynamic and innovative biotech companies in Europe, 
Join Salveo.

Salveo Biotechnology S.A. (www.salveo.com) is a leading Swiss biotech company in strong development, headquartered 
in Geneva. Operates in the biotechnology sector on European level providing leading quality services to families for 
storage of stem cells and other related services.

In order to establish its Greek market operations, Salveo is seeking for:

Scientific Advisors 
For the following regions: 
•Athens / Attica area 
•North Greece 
Crete & Dodecanese 
 
The role and training 
•Member of the market awareness team, with the assignment of a territorial area in which to promote Salveo 
services, mainly through advice to the medical professionals, but with the opportunity to come into direct contact 
with healthcare institutions, involved in agreements and / or the end customer. 
•The selected employees will receive a thorough initial and ongoing training. 
 
The essential requirements 
•2-3 years min experience in the healthcare industry 
•Excellent communication skills 
•Strong results orientation 
•High fluency in English language 
•Knowledge of obstetricians / gynaecologists channel will be considered an advantage 
 
Those preferential 
•Science or life science degree-qualified 
•Stem cell banking industry experience and / or pharmaceutical industry 
 
Other requirements 
•Competency of MS Office (Outlook, Word, Excel, Power Point) 
•Clean driving license, B category 
 
Attractive remuneration package. To apply, send CV to career@salveo.com, specifying the geographical area of 
interest.

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

Quality Systems Manager 
(QSΜ_042014)

Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον head of quality management, θα είναι υπεύθυνος/η για την εύρυθμη 
λειτουργία του τομέα ευθύνης του/της και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

•Να εκδίδει το validation master plan και να συντηρεί το site master file. 
•Να διαχειρίζεται το σύστημα διορθωτικών & προληπτικών ενεργειών (CAPAs). 
•Να συντονίζει , να ενημερώνει και να επιβλέπει τις αλλαγές που έχουν προταθεί από τον πελάτη ή από την εταιρεία 
(change control) στα συστήματα ποιότητας και στα προϊόντα με στόχο την ελαχιστοποίηση ποιοτικών αποκλίσεων. 
•Να συμμετέχει στην εφαρμογή των προγραμμάτων επιθεωρήσεων. 
•Να συμμετέχει στην αξιολόγηση των προμηθευτών 
•Να συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων (problem solving)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχο ΑΕΙ των ακόλουθων ειδικοτήτων: χημικός / φαρμακοποιός / βιολόγος / χημικός μηχανικός. 
•Εμπειρία 3 – 5 ετών τουλάχιστον, σε αντίστοιχη θέση. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Εξοικείωση με εμπορικά πακέτα Η/Υ (Εxcell, Word, Power Point). 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

Προσφέρουμε:  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας τον κωδικό της 
θέσης) στο παρακάτω link: http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html

Από το τμήμα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας ή 
οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων με κατεύθυνση 
πληροφοριακών συστημάτων, που θέλει να γίνει μέλος 
μιας ομάδας που “στήνει” ένα σύγχρονο MIS και να μετέχει 
ενεργά στην ομάδα εισαγωγών.

Το σύστημα πληροφοριών θα αφορά θέματα: 
•Εισαγωγών και αυτοματοποίησης των διαδικασιών 
εισαγωγών. 
αρχειοθέτησης. 
•Προετοιμασίας επισκέψεων σε εκθέσεις  
και αποτίμησης των αποτελεσμάτων. 
•Αξιολόγησης προμηθευτών. 
•Παρακολούθησης (follow up) της διαδικασίας  
ποιοτικών προβλημάτων. 
•Budgeting πωλήσεων. 
•Budgeting εισαγωγών.  
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•Άριστες γνώσεις MS Office. 
•Γνώσεις διαχείρισης αρχείων. 

•Γνώσεις οργάνωσης πληροφοριακών συστημάτων. 
•Γνώσεις Αγγλικών.  
Επιπλέον: 
•Να διαθέτουν οργανωτικές ικανότητες. 
•Να είναι εφευρετικοί, αποτελεσματικοί και να τηρούν 
το χρονοδιάγραμμα. 
•Να είναι επικοινωνιακοί. 
•Να μπορούν να αποδείξουν την επιθυμία τους  
για προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση. 
•Να γνωρίζουν τυφλό σύστημα ή να πληκτρολογούν  
με μεγάλη ταχύτητα. 
•Να καθορίζουν και να παρακινούνται από επιμέρους 
στόχους που βοηθούν στην επίτευξη των βασικών 
στόχων της εταιρείας.  
Προσφέρεται: Εργασία πλήρους απασχόλησης  
με προοπτικές ανάπτυξης σε μια εταιρία στον κλάδο  
και τις νέες τεχνολογίες.  
Επικοινωνία: e-mail: veranis@eldico.gr | fax: 210 3478 
279 υπόψη Γιώργου Βεράνη.

Kαθήκοντα 
•Οργάνωση και δημιουργία πωλήσεων 
•Έρευνα και παρακολούθηση ανταγωνισμού 
•Διαπραγμάτευση προσφορών με πελάτες 
•Εκτέλεση παραγγελιών-εισπράξεων  
Προσόντα 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Επαρκή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 

•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής, σε τμήμα marketing 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (ECDL) 
•Πολύ καλή ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας 
•Πολύ καλή ικανότητα χειρισμού πολλαπλών θεμάτων  
Διεύθυνση επικοινωνίας: BAZAARAE, διεύθυνση 
προσωπικού, e-mail: bazaargr@otenet.gr



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

ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ 201422

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις 
– Διαφήμιση
H WEBFUTURE αναζητά Online Marketer με 
τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε παρό-
μοια θέση, μεγάλη δεξιότητα σε όλα τα εργαλεία 
online marketing, για οργάνωση και εκτέλεση 
καμπάνιας, δημιουργικότητα και ομαδικότητα. 
E-mail: human@webfuture.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος -α με εμπειρία σε κέντρα αδυ-
νατίσματος να οργανώσει και να διευθύνει την 
προώθηση κέντρου αδυνατίσματος. Βιογραφικά 
στο e-mail: sinergasia@yahoo.gr.

THEY are looking for a Sponsorship Sales Manager 
at Asteras Tripolis F.C, sports managements 
is a plus, they are only accepting applications. 
CVs: marketing@asterastripolis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία στις πωλήσεις 
προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής για 
τη στελέχωση τμήματος Marketing. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@website-expers.gr, τηλ: 6949 
496688.

Ο ΤΑΧΥΤΕΡΑ αναπτυσσόμενος όμιλος στον κλάδο 
της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ζητά άμεσα 
άτομα για πρακτική άσκηση στο Τμήμα Marketing. 
Βιογραφικά στo e-mail: info@focus-on.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές -τριες απο διαφημιστική 
εταιρία για άσκηση πρακτικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: greekpromotion@gmail.com, κωδ: Κ.Θ. 4.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό ζητούνται 
2 άτομα για άμεση πρόσληψη. Προσόντα: Πτυχίο 
Διαφήμισης και Επικοινωνίας, απαραίτητη εμπειρία 
σε έντυπα, άριστη εμφάνιση και επικοινωνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@paraskhnio.gr, 
κωδ: Portal_ΥΔ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι. Τηλ: 6946 437896.

ATOMA του προγράμματος voucher ζητούνται 
από εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης για κάλυψη 
υπεύθυνων θέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
recruitingingreece@gmail.com, τηλ: 2810 333915.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
στο Ηράκλειο Κρήτης για promotion. Απαραίτητη 
η γνώση Γερμανικών ή και Ρωσικών. βιογρα-
φικά στο recruitingingreece@gmail.com, τηλ: 
2810 333895.

ΑΤΟΜΑ (3) ζητούνται στο Ηράκλειο Κρήτης για 
κάλυψη υπεύθυνων θέσεων. Άμεση πρόσληψη. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 2 ξένες γλώσσες, 
προϋπηρεσία σε πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελα-
τών. Βιογραφικά στο e-mail: recruitingingreece@
gmail.com, τηλ: 2810 333915.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Δημόσιες Σχέσεις με 
προσόντα: Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχει-
ρήσεων, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχεία 5*, ομαδικότητα – προσαρμοστικότητα 
– επικοινωνία – οργανωτικότητα, πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών και Γερμνανικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: x_tsaousis@diamondhotel.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για τμήμα 
marketing και promotion. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@idplus.gr.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ εμφανίσιμη με εμπειρία στο χώρο 
των Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιογραφίας 
ζητείται από κλινική Δερματολογίας-Πλαστικής 
χειρουργικής για πλήρη απασχόληση, Αγγλικά, 
γνώση Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία της Αθήνας άτομο με 
πτυχίο στον τομέα του Marketing. Δίνεται ικα-
νοποιητικός μισθός, ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@bgb.gr.

ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ voucher στα Χανιά Κρήτης, 
ζητούνται άτομα με κάρτα ανεργίας από μεγάλη 
διαφημιστική εταιρία για μόνιμη απασχόληση. 
Απομένουν 4 κενές θέσεις. Τηλ: 2810 333915.

3 ΑΤΟΜΑ για θέσεις Μάρκετινγκ στα Χανιά 
Κρήτης, ζητούνται από επιχείρηση για ανάληψη 
καθηκόντων σε υπεύθυνες θέσεις. Απαραίτητα 
προσόντα: Αυτοπεποίθηση, οργάνωση, επικοι-
νωνία. Τηλ: 2810 333895.

ΝΕΕΣ με ευχάριστη προσωπικότητα, ευχέρεια 
λόγου, ζητείται από διαφημιστική εταιρία για 
Τμήμα Διαφήμισης (όχι marketing), πρωινή 
5θήμερη απασχόληση, μισθός 752€, ΙΚΑ. Τηλ: 
210 3604384.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικού τουρισμού, ζητεί 3 άτομα με 
άνεση στην επικοινωνία, για το Τμήμα Marketing. 
Πρωινή ή απογευματινή εργασία, ικανοποιητικός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus, περιοχή Βριλήσσια. Τηλ: 210 
6096939, κα Κουρούση.

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ Οικονομικών ζητούνται από 
εταιρία σε Τομείς Πωλήσεων, Δημοσίων Σχέ-
σεων, Marketing για επέκταση της εταιρίας στη 
Δάφνη, παρέχεται εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο. 
Τηλ: 6941 591109.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα Θεσ/νίκη ζητά Πτυχιούχο Διοίκ. 
Επιχειρήσεων, Marketing με προϋπηρεσία 5-8ετών 
σε αντίστοιχη θέση-καλή γνώση Αγγλικών-Η/Υ. 
Ευχέρεια λόγου-επικοινωνίας-πελατοκεντρική 
αντίληψη-ομαδικό πνεύμα, για ανάπτυξη πελα-
τολογίου. E- mail: hr@eco-trans.gr, fax: 2310 
722855 κωδ: 0428.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, αλυσίδα εμπορικών επιχειρήσεων 
επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη στελέχωση: 
Account Manager (Balkans). Σπουδές Οικονομι-
κά / Marketing με διοικητικές και οργανωτικές 
ικανότητες, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5 
ετών. E-mail: selctiondpt@cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προώθησης και Διαφήμισης 
νεοεισερχόμενων brands στην αγορά αναψυ-
κτικών με έμφαση σε BTL και events. Ανάλογη 
προϋπηρεσία 5-10 χρόνια. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@glenfild.eu, τηλ: 210 6910370.

Η ARCHIZO με έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά 
νέα-ο Απόφοιτο σχολής-τμήματος Marketing με 
εξειδίκευση τα social media και το e-marketing. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@archizo.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εταιρία για παρουσιάσεις 
PowerPoint. Τηλ: 212 2123400.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών internet ΑΕΕ ζητεί 2 άτομα, 
με δυνατότητα ταξιδίων, για το τμήμα Marketing 
και Eξυπηρέτηση Πελατών. Παρέχεται ασφάλιση 
– bonus – προοπτική καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: dealers@galaxynet.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ για νέο πολιτικό κόμμα σε όλη 
την Ελλάδα. E-mail: g.p.anagnostopoulos@gmail.
com, κωδ. ΑΝΤ-2.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δραστήρια άτομα για συνεργασία 
από πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείτε 
στο χώρο των πωλήσεων και του δικτυακού 
μάρκετινγκ. Βιογραφικά στο e-mail: info@amci.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Χορηγιών - Διαφημίσεων - Δημοσίων 
Σχέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@amci.gr.

Η AVS Automotive (καινοτόμες τεχνολογίες 
πληροφορικής και σχεδιασμός τηλεματικών/
διαγνωστικών συσκευών) αναζητεί Συνεργάτη 
για την επικοινωνία με πελάτες στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα. E-mail: info@avsautomotive.com, 
τηλ: 210 9750117, 210 9737990, κος Νικηφόρος.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εκδοτική εται-
ρία ΕΠΕ και συστεγαζόμενη Ατομική. Εμπειρία 
απαραίτητη. Λογιστικό πρόγραμμα Union. Πεν-
θήμερο-συνεχές. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 
8810109, κα Θεοδοσιάδη.

Η COCOON Ενεργειακή αναζητά Λογιστή με 
εμπειρία στον τομέα δανειοδότησης από τράπεζες 
(διαδικασίες, σύνταξη φακέλου κ.α.). Βιογραφικά 
στο e-mail: aggelies@rocketmail.com, κωδ: LDT.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ τάξεως ζητείται ως προϊστάμενος 
λογιστηρίου σε ΑΕ/ΕΠΕ στην Θεσσαλονίκη. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή 
γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, εργατικών-μισθο-
λογικών θεμάτων, ERP-Office. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@eco-trans.gr, fax: 2310 722855, 
κωδ: 0505.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας ζητείται 
άτομο με λογιστικές γνώσεις. Επιπλέον καθή-
κοντα: Υπηρεσία στο Κέντρο Λήψης Σημάτων, 
παρακολούθηση πελατολογίου, υποστηρικτικές 
εργασίες. Παρέχονται Μισθός - ασφάλιση και 
ιδιωτική ασφάλιση. E-mail: support@ergoalarm.gr.

ΑΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ Γραφείο ζητείται “Λογι-
στής-τρια-Υπεύθυνος-η Διοικητικής Υποστήριξης”. 
Απαραίτητα: εμπειρία και δυνατότητα τήρησης 
βιβλίων κατηγορίας Β’, γνώση μηχανογράφησης, 
άριστη χρήση Η/Υ (MSOffice-Internet), άριστη 
γνώση Αγγλικής γλώσσας, οργανωτικότητα, ευ-
χέρεια επικοινωνίας. E-mail: mbogris@bogris.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής - τρια Α’ τάξης από ΑΕΕ ειδών 
δώρου. Κέντρο Αθήνα. Τηλ: 210 3222663, ώρες 
επικοινωνίας 8:00-10:00,εσώτ: 107.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ζητείται με 10ετή τουλάχιστον 
προϋπηρεσία, μεταφορικό μέσον, για μόνιμη 
συνεργασία με λογιστικό γραφείο στον Πειραιά. 
Πολύ καλή γνώση σε διπλογραφικά βιβλία ΑΕ & 
ΕΠΕ. Βιογραφικά στο e-mail: petros@daidis.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση ζητείται Βο-
ηθός Λογιστή με άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oandbhotel.
com, κωδ: AAP.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-τρια, Υπεύθυνος-η Διοικητικής 
Υποστήριξης. Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία 
και δυνατότητα τήρησης βιβλίων κατηγορίας 
Β’, γνώση μηχανογράφησης, άριστη χρήση Η/Υ 
(MS Office-Internet), πολύ καλή γνώση Αγγλικής 
γλώσσας, οργανωτικότητα, ευχέρεια επικοινω-
νίας. Ε-mail: mbogris@bogris.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά Πτυχιούχες -ους ΑΕΙ-ΤΕΙ-
ΙΕΚ-ΚΕΚ, για στελέχωση νευραλγικών θέσεων 
marketing-management-finance-sales-banking 
και B2B. Εκπαίδευση-γρήγορη και αξιοκρατική 
εξέλιξη. E-mail: pappam100@gmail.com, τηλ: 
210 6773990 κα Παππά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία τουλά-
χιστον 5ετίας σε Ε.Π.Ε. και πρόγραμμα UNION. 
Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 210 8810109, κος 
Θεοδωρόπουλο.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από λογιστήριο εταιρίας με 
έδρα τις Αχαρνές, κατά προτίμηση Απόφοιτος 
τουλάχιστον ΤΕΙ Λογιστικής. Τηλ: 210 2442142.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Λογιστηρίου 
για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη γνώση H/Y, 
ERP (κατά προτίμηση softone, excel, Αγγλικών, 
βασικών γνώσεων εμπορικής λογιστικής. Βιο-
γραφικά στο e-mail: gtecogr@gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ επιχείρηση στην περιοχή Μάν-
δρας Αττικής επιθυμεί να συνεργαστεί με Βοη-
θό Λογιστή. Προϋπηρεσία 2-4 έτη και να έχουν 
αναλάβει ουσιαστικές αρμοδιότητες στο λογι-
στήριο μιας βιομηχανικής εταιρίας, διαθέτοντας 
γνώση κοστολόγησης. E-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται με πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ και εμπειρία 
άνω των 2 ετών για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη 
γνώση: Windows, MS Office, Αγγλικών, Λογιστι-
κής Γ’ κατηγορίας, ΚΒΣ, εφαρμογών εμπορικής 
διαχείρισης. E-mail: info@ime.com.gr.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ Λογιστικής, άτομο ζητείται για ημι-
απασχόληση από ΑΕ. εμπορίας τροφίμων στη 
ΒΙΠΕΘ. Επιθυμητή προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών 
και δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
accounts@flavour-factory.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί Βοηθό Λογιστή. Απαραί-
τητα: Γνώσεις Λογιστικής, προϋπηρεσία τουλάχι-
στον 2ετή σε μηχανογραφημένο λογιστήριο, πολύ 
καλά Αγγλικά, Ιταλικά, άριστη γνώση χειρισμού 
Microsoft Office, επιθυμητή γνώση προγράμματος 
ERP. E-mail: info@viko.gr, fax: 210 5582517.

ΣΟΒΑΡΗ Eμπορική εταιρία, (περιοχή Μενιδίου) 
ζητεί Βοηθό Λογιστή. Απαραίτητα προσόντα 
γνώση καταχώρησης σε διπλογραφικά βιβλία, 
βασικές αρχές Ε.Γ.Λ.Σ, ενημέρωση - παρακο-
λούθηση βιβλίου αποθήκης, Αγγλικά. E-mail: 
nobelxilinakisd@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής -τρια με προϋπηρεσία του-
λάχιστον 1 έτους για Λογιστικό Γραφείο στην 
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη γνώση 
μισθοδοσίας, καταχώρηση βιβλίων, φορολογικές 
δηλώσεις, εξωτερικές εργασίες. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobcvnow@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής -τρια με εμπειρία σε βιβλία 
Β’και Γ’ κατηγορίας για Συστέγαση και Συνεργα-
σία. Προσφέρεται χώρος εργασίας, τηλέφωνο, 
internet, πλήρης εξοπλισμός γραφείου χωρίς 
επιβάρυνση ενοικίου και λειτουργικά έξοδα, στο 
Χαλάνδρι. E-mail: hr@cicicom.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής -τρια με προϋπηρεσία σε 
Τουριστικό Γραφείο τουλάχιστον 10ετή, με 
άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@frei.gr, κα Ράπτη.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή σε λογιστικό γραφείο στο Ίλιον, 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 5έτη προϋπηρεσία 
σε Γ κατηγορίας βιβλία. Καλή γνώση μισθοδοσί-
ας, άριστη γνώση excel, office κλπ., επιθυμητή 
γνώση προγραμμάτων prosvasis. Βιογραφικά 
στο e-mail: ilionlogistikografeio@gmail.com.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομική - Λογιστική - Πλη-
ροφορικής, για υποστήριξη on-site και on-line 
πελατών. Επιθυμητό μεταφορικό μέσο μηχανή. 
Τελειόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@abcit.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή, ζητείται από εισαγωγική 
εταιρία με έδρα το Κορωπί, 5θήμερη εργασία, 
προτιμούνται κάτοικοι Μεσογείων Αττικής. Τηλ: 
210 9753757.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογιστές με πτυχίο Β΄ Τάξης (Κωδ. 
001) και με πτυχίο Γ΄ Τάξης (Κωδ. 002). Απαραίτητη 
εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
inmetron.gr, fax: 210 3211181.

ERP Consultant ζητείται για υποστήριξη προ-
γραμμάτων από εταιρία μηχανογράφησης στο 
Περιστέρι. Απαραίτητες γνώσεις Γενικής Λογιστικής 
και προϋπηρεσία σε υποστήριξη προγραμμάτων. 
Επιθυμητή γνώση SOFT1. Κάτοχος μεταφορι-
κού μέσου. Εκπληρωμένο στρατιωτικό. E-mail: 
idelig@exetech.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, Απόφοιτη ΑΕΙ/ΤΕΙ με 
κάρτα ανεργίας και καλές γνώσεις προγραμμάτων 
Epsilon και Singular. Προϋπηρεσία προαιρετική. 
Παρέχεται βασικός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 
6977 764033, Χριστίνα Τοπαλίδου.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ επιχείρηση στην περιοχή Μάν-
δρας Αττικής επιθυμεί να συνεργαστεί με Βοηθό 
Λογιστή. Προσφέρεται μόνιμη απασχόληση και 
σταθερό μηνιαίο εισόδημα. Βιογραφικά στο e-
mail: micser1@otenet.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από ανώνυμη εταιρία 
telecom και security στο Μαρούσι. English spo-
ken – written, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
είναι απαραίτητη. Γνώση 2ης ξένης γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: onoma@acci.gr.

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές – Φοροτεχνικοί
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, αλυσίδα εμπορικών επιχειρήσεων 
επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη στελέχωση: 
Account Manager (Balkans). Σπουδές Οικονομι-
κά / Marketing με διοικητικές και οργανωτικές 
ικανότητες, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5 
ετών. E-mail: selctiondpt@cremedelacreme.gr.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομική - Λογιστική - Πλη-

ροφορικής, για υποστήριξη on-site και on-line 
πελατών. Επιθυμητό μεταφορικό μέσο μηχανή. 
Τελειόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@abcit.gr.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΚΑΡΙΕΡΑ στο financial Planning σε: Επενδύ-
σεις, διαχείριση κινδύνου, τραπεζικά. Προσόντα: 
Πτυχιούχες-οι AEI-TEI-IEK-KEK. Εκπαίδευση-
αξιοκρατική εξέλιξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
karram192@yahoo.gr, κα Καρρά.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία για στελέχωση ομάδας 
πωλήσεων ζητάει άτομο με όραμα και φιλοδοξίες 
για καριέρα. Παρέχουμε πλήρες πακέτο αμοιβών. 
Βιογραφικά στο e-mail: ep.thess@aol.com.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Πρακτορείο ζητά Ασφαλιστικό 
Σύμβουλο με πιστοποίηση ως Υπάλληλο Γραφείου. 
Μισθός και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία ψάχνει σοβαρά άτομα για 
Συνεργασία να επεκτείνει τις δραστηριότητες της 
και στον Ελλαδικό χώρο. Παρέχεται εκπαίδευ-
ση, ευχάριστο περιβάλλον, δυνατότητα ταξιδίων. 
E-mail: elsaloyr@gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες-Σύμβουλοι Ακινήτων 
για μεγάλο μεσιτικό γραφείο των Νοτίων Προα-
στίων. Υψηλά ποσοστά αμοιβής, άριστο περιβάλ-
λον εργασίας και εκπαίδευσης. Προϋπηρεσία όχι 
απαραίτητη. Τηλ: 6936 941904, 6972 076361.

ΑΤΟΜΑ τέσσερα ζητούνται για Προώθηση 
Προγραμμάτων υγείας και ασφαλιστικών 
υπηρεσιών ζητά διεθνής όμιλος. Προτιμώνται 
Ασφαλιστές-Πωλητές λογιστικά γραφεία Επι-
χειρηματίες Μπάρμαν Αθλητές Προπονητές. 
Ιδιαίτερα αποδοτικό πακέτο αμοιβών ομαδική 
ασφάλιση, πελατολόγιο. E-mail: theodoridisap@
gmail.com, τηλ: 6977 631166.

ΖHTOYNTAI 2 άτομα για Σύμβουλοι Ακίνητης 
Περιουσίας, για περιοχές Κηφισιά, Χαλάνδρι και 
2 άτομα για περιοχές Μαρούσι και Βριλήσσια. 
Αμοιβή 500€ και Υψηλά Ποσοστά Προμηθειών. 
Ε-mail: k.golfinopoulou@goldenhome.gr, τηλ: 
6937 236090, Κ.Γκολφινοπούλου.

ΑΜΕΣΑ κύριος-α ζητείται για Ανεξάρτητη Συ-
νεργασία. Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε Ελλάδα 
και εξωτερικό. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι (Κωδ. 003). 
Απαραίτητη η κατοχή πιστοποίησης ασφαλιστι-
κών εργασιών. Προσφέρεται βασικός μισθός, 
ασφάλιση και bonus. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: info@inmetron.gr, fax: 
210 3211181.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΚΟ δίκτυο ζητά Συνεργάτες για 
τις περιοχές Νέα Σμύρνη, Πετράλωνα, Κουκάκι, 
επικοινωνιακούς και φιλόδοξους. Βιογραφικά 
στο e-mail: arc@aspis-realestate.gr, fax: 210 
9402148.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΟΚΟ δίκτυο ζητά Συνεργάτες 
για τις περιοχές Κολωνάκι, Λυκαβηττό, Χίλτον, 
επικοινωνιακούς και φιλόδοξους. Βιογραφικά 
στο e-mail: arc@aspis-realestate.gr, fax: 210 
3311022.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Οικιστικού και Επαγγελματικού 
Ακινήτου, μεθοδικοί, επικοινωνιακοί, φιλόδοξοι, 
επαγγελματίες, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: arc@aspis-realestate.
gr, fax: 210 7777942.

ΧΤΙΣΤΕ τη δική σας επιχείρηση από το χώρο σας, 
χωρίς κεφάλαιο, χωρίς ρίσκο, δωρεάν εκπαί-
δευση - υποστήριξη, άριστο κλίμα συνεργασίας, 
δυνατότητα καριέρας - υψηλών εισοδημάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων – Τηλεπικοινωνιών
ΓΡΑΦΕΙΟ Μελετών αναζητά Ηλεκτρολόγους - 
Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς για Ανάπτυξη και 
Τεκμηρίωση Εφαρμογών Μικροεπεξεργαστών 
(μΕ). Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Δικτύ-
ων. Επιθυμητές γνώσεις ή σχετική εργασιακή 
εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις δικτύων, ασύρματα δίκτυα, δο-
ρυφορικές εγκαταστάσεις. Πλήρης ασφάλιση, 
ικανοποιητικός μισθός και προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: office@hcn.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για Μικτονομήσεις και βλάβες 
παρόχου από εταιρία τηλεπικοινωνιών στην Αγία 
Παρασκευή. Απαραίτητη προϋπόθεση κάτοχος 
αυτοκινήτου ή μηχανής, δελτίο παροχής υπηρεσιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: redtechcv@gmail.com.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, βιομηχανικές επιχειρήσεις της 
Γερμανίας, ζητούν για συμβάσεις διάρκειας τουλά-
χιστον ενός έτους: IT Managers, IT Programmers, 
IT Developers Software Engineers, Hardware 
Engineers και Technicians IT Sales Engineers. 
E-mail: selectiondpt@cremedelacreme.gr.

WINDOWS Administrator. Active Directory, 
SQL,IIS8,3+years support 2008 R2, Azzure,2012 

SQL server Server,Microsoft Clustering Ser-
vices, knowledge of Rack Mount&Blade Server 
Hardware(IBM), Managing & configuring Local 
& San volumes (Raids & mirroring). E-mail: 
pstoikos@voyager-soft.com.

VOICE Data Engineer για ανάπτυξη και υποστή-
ριξη δικτύων πελατών, απαραίτητη εμπειρία σε 
Cisco routers & switches, fortigate. E-mail: hr@
mnemonic.gr, τηλ: 210 3254326.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
CAN you deal with PHP, HTML, XML and Zend 
Framework successfully? We are a highly regarded 
German company in the finance industry and we 
are looking for Motivated Web-Developers. CVs: 
info@intragon.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με εμπειρία σε τεχνο-
λογίες ASP.NET, VB.NET., C#.NET. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@noon.gr.

WEB Developer ζητείται με καλή γνώση HTML 
/ CSS / JQUERY, και τουλάχιστον 3-5ετη προ-
ϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση. Η εμπειρία σε 
bootstrap θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@invensys.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική επιχείρηση στα Δυτικά 
Προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει: 
Προγραμματιστή SQL - NET, Απόφοιτο σχολής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Πολυτεχνείου, - να 
γνωρίζουν SQL και .ΝΕΤ. Βιογραφικά στο e-mail: 
selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - Web Developers Πτυχιούχοι 
πληροφορικής να κατασκευάσουν web sites, e-shops, 
portals, social networks και mobile apps σε PHP-
AJAX-CSS3-HTML5-mysql-jqueries-JavaScript 
ζητούνται. Βιογραφικά στο e-mail: webultradyn@
gmail.com, κωδ: Pr-sk.

H MEGASOFT ζητά για άμεση πρόσληψη Προ-
γραμματιστές Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής με 
γνώσεις Delphi, PHP και MS SQL, με εκπληρω-
μένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. E-mail: info@
megasoft.gr, κωδ: (DD14).

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει ή να συνεργαστεί με 
έμπειρο Web Developer, εμπειρία σε magento, 
Wordpress, κ.λ.π απαραίτητη, να μπορεί να ολο-
κληρώσει ένα project από το μηδέν. E-mail: jobs@
pret-a-beaute.com.

SAP-Key-User QM, Germany, Bavaria από εταιρία 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Γνώση SAP&CAQ 
συστημάτων. Kαλή γνωση Αγγλικών και Γερ-
μανικών, συμβόλαιο. Μισθός ~48.000€ μεικτά. 
Αεροπορικό, ξενοδοχείο, πληρωμενα. Βοήθεια 
στην μετέπειτα διαμονή. E-mail: silver.lining37@
yahoo.com.

H MICRONET Α.Ε. ζητά Senior Web Developer 
με 3ετή προϋπηρεσία. Άριστα ASP.Net, C#, HTML, 
JQuery, CSS 3, AJAX, JSON. Θα εκτιμηθούν γνώ-
σεις SQL Server. Βιογραφικά στο e-mail: info@
micronet.gr.

Η IQOM, εταιρία πληροφορικής αναζητά Στέλεχος 
Yλοποίησης και Υποστήριξης έργων Πληροφο-
ρικής. Απόφοιτο αντίστοιχης σχολής με γνώσεις 
Αγγλικών. Εμπειρία στο αντικείμενο επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@iqom.gr, κωδ: TC02.

WEB DESIGNER ζητείται με άριστη γνώση Joomla 
CMS, VirtueMart/eshop. Customization μέσω html/
css/php. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Προσφέρονται ικανοποιητικός μισθός, ευχάριστο 
περιβάλλον, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@neonenergy.gr, κωδ:WD2804.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για τη Γερμανία, IT Managers, IT 
Programmers, IT Developers Software Engineers, 
Hardware Engineers και Technicians, IT Sales 
Engineers, Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, με προϋπηρεσία, 
άριστοι γνώστες Γερμανικών και Αγγλικών. 
E-mail:selectiondpt@cremedelacreme.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική επιχείρηση στα Δυτικά 
Προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει: 
Προγραμματιστή SQL - .NETαπόφοιτο σχολής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Πολυτεχνείου, - να 
γνωρίζουν SQL και .ΝΕΤ. E-mail: selctiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ζητούνται IT Managers/IT 
Programmers/IT Developers/Software Engineers/
Hardware Engineers και Technicians/IT Sales 
Engineers, Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, με προϋπηρεσία, 
άριστοι γνώστες Γερμανικών και Αγγλικών. E-mail: 
selctiondpt@cremedelacreme.gr.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα, ζητείται για 
πλήρη απασχόληση Web Developer. Γνώση σε 
γλώσσες προγραμματισμού: PHP, JOOMLA, CSS. 
Εμπειρία πολύ καλή πάνω σε Joomla. E-mail: 
abc@camelot.gr, τηλ: 210 9574709, ώρες επι-
κοινωνίας: 08:00-16:00.

WEB DEVELOPER Προγραμματιστή με επαγ-
γελματική εμπειρία σε PHP, JOOMLA, CSS, SEO 
ζητά εμπορική επιχείρηση. Πλήρης συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: abc@camelot.gr, τηλ: 
210 9574709, ώρες επικοινωνίας: 08.00-16.00.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Web Developers 
για πλήρη απασχόληση με καλή γνώση Java, 
PHP, HTML/CSS, JavaScirpt, SQL. Πολύ καλές 

συνέχεια στη σελ. 24

Από κέντρο αισθητικής στο Σύνταγμα ζητούνται:

Διευθυντές και Υπεύθυνοι Πωλήσεων
Βιογραφικά στο e-mail: athens@figura.com.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3232325  
(υπ’οψιν κας Καβουκοπούλου).

IRI is the leading global analytics partner to majority of the largest FMCG (fast moving consumer goods), retail and 
healthcare companies in the world. Our innovative and disruptive industry heritage, delivers growth for our clients 
across the globe by pinpointing what matters and illuminating how it can impact their businesses across sales and 
marketing. Our analytics centre of excellence (ACE) is our global analytics hub situated in Athens that services 
our clients globally, and is one of the fastest growing companies in Greece. For us innovation is about our people 
and our culture, we believe that by empowering our people we empower our clients, and it is this highly successful 
formula which has led to our fast growth.

Joining us will entail working in a challenging, international but above all interesting environment with like-minded 
people that are driven to deliver growth to our clients. The ideal candidate should have a spirit of entrepreneurship 
and share our values and passion for development, innovation and success.

If you are seeking for an international career in a fast growing organisation and you think you are a good fit, then 
join us! We are currently looking for a:

Consumer Insights Consultant  
(CIC 03 2014)

As a consumer insights consultant your role will be to 
provide key insights and actionable plans to client briefs 
answering their key business questions.

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

Responsibilities:  
•Close collaboration across functions and countries. 
•Creation and continuous tracking of the project scope 
and key deliverables to ensure on time identification 
of risks and resolve them. 
•Translation of statistical results into significant 
insights and actionable recommendations. 
•Preparation of automated presentations and tools. 
•Presentation of key insights and recommendations  
to senior management for approval. 
•Presentation of results and recommendations  
to clients. 
•Strong relation-building with clients and good  
follow-up throughout the brief process.  
Qualifications & skills: 
•University degree (BSc) in marketing, economics, 
market research, operational research or similar field. 
•MBA or postgraduate degree (MSc) with focus  

in marketing. 
•4 or more years of experience in marketing  
or consulting within the FMCG, banking, telecoms  
or electronics sectors. 
•Excellent command of MS office suite 
•Fluency in verbal and written English is obligatory. 
•Fluency in other languages (Italian, French, German, 
Dutch, Russian, Chinese, Spanish) will be considered 
an asset. 
•Strong interpersonal skills. 
•Strong presentation and communication skills. 
•Excellent project management skills. 
•Strong analytical skills 
•Self-motivated and good team player 
•Ability to work in a team as well as individually 
•Entrepreneurial spirit, eager to learn and grow  
with a positive attitude 
•Fulfilled military obligations.

Our company offers unique career opportunities, competitive 
remuneration package, top class private medical insurance 
and continuous training within a stimulating and growing 
working environment.

CVs (in English only) to be sent to  
Maria.Anastasiou@iriworldwide.com

Build your career with a company that is making an impact on a global scale! 

If you are seeking a stimulating career in a revolutionizing industry, join the company who is leading the crusade 
of the energy revolution. RECOM Corporation, the global leader in solar modules, offers incredible opportunity 
to ambitious, motivated individuals seeking a rewarding work environment. The diverse, multinational company is 
comprised of highly-skilled professionals who possess expert knowledge and extensive experience in their fields.

RECOM stands at the forefront of the Solar Energy industry and has established corporate branches in 8 countries. 
In all of its operations, the company maintains ‘best workplace practices’ and upholds the highest ethical standards. 
RECOM is an equal opportunity employer who prides itself for its diverse background and has developed its work 
force based solely on skill and expertise.

Description of role: RECOM Corporation is currently seeking a Business Proposal / Lead Manager with relative 
experience in the photovoltaic industry. The selected candidate must possess extensive technical knowledge so as 
to execute duties effectively and accurately. He/she will have strong organizational, analytical, and writing skills 
related to the preparation of business proposals.

Key responsibilities: 
•Develop and coordinate compelling business proposals for large capture projects 
•Manage proposal writing, editing, illustration and production efforts in response to bids/tenders, requests for 
proposals (RFQs), information and oral presentations 
•Analyze geographic territory, customer requirements, and competitive activity to develop sales offers & bids 
designed to achieve sale goals 
•Guide sales team and financial analysts in preparing the technical and cost components of the proposal, 
including understanding of the task, plan, past performance and personnel 
•Continuously track market trends, competitors, as a critical factor of the bidding process 
•Serve as the main point of contact for the company at bidding meetings, international conferences, and during 
company visits 
•Maintain the high quality and professional image of RECOM in all communications and dealings with clients and 
prospects  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in engineering / business related fields from a reputable university; Master’s degree is preferred 
•Minimum 5-year work experience with RFQs, tenders/bids for large scale projects 
•Minimum 3-year work experience in proposal/lead management in a large EPC company or PV module 
manufacturer 
•Advanced knowledge of proposal development software, such as Privia from SpringCM, is preferred 
•Excellent communication skills with a high level of proficiency in business/technical writing, editing, and 
proofreading in the  
•English language; German is considered a major asset 
•Ability to work independently with minimal supervision and to exercise judgment with wide latitude and discretion 
•Problem-solving and analytical skills to interpret sales performance and market trends 
•Extremely detail-oriented, organized, and able to balance multiple priorities
Our expectations for selected candidates are high because we only deliver the best to our clients. Professionals 
fitting the abovementioned description, may forward their CVs to cv@recom.gr. For more information visit www.
recom-solar.com

Project Manager – Microcredit and Business Development
Action Finance Initiative – AFI is a non-profit company founded by Action Aid Hellas and ADIE International in 
January 2014, which aim is to combat financial and social exclusion by helping micro-entrepreneurs and 
unemployed people to create their own job, through micro loans disbursement and the delivering of training, 
business advice and other business development services (BDS).

AFI, is about to launch a two-year pilot project in Greece, from resources that, for the first year, have already been 
secured by private and institutional funds, and for these purposes is seeking to recruit a Project Manager.

Candidates must have a university degree in economics, or business administration and five (5) to ten (10) years of 
professional experience of project management/new business development, on private or non-profit sector in the 
field of organisational development, entrepreneurship support and/or financing.

Candidates must be self-driven, result oriented with possible outlook and motivated by a project combining 
economic, social and financial performance. They must be able to practice « out of the box » thinking and to 
communicate with unemployed creating their small business as well as with a wide range of partners such as 
NGOs, banks, administration, private sector etc.

Please send your CV and cover letter to the following link: http://www.actionaid.gr/WorkOpenings until the 14th 
of May 2014, mentioning the job title in the subject.

MAN Diesel & Turbo Hellas is looking for a:

Sales Engineer
MAN Diesel & Turbo is the world’s market leader for large diesel engines for use in ships and power stations, 
and is one of the three leading suppliers of turbo machines. The company employs approx. 12.500 people, and is 
represented in more than 150 countries. The Head office is situated in Augsburg, Germany. MAN Diesel & Turbo 
is a company within the Power Engineering Business Area of MAN SE, one of the 30 leading German companies 
quoted in the DAX Share Index.

With our four strategic business units - engines & marine systems, power plants, turbomachinery and after sales 
(primeserv), we offer our customers a broad range of products and services in the fields of energy and transport.

The position: The Sales Engineer, will be responsible for a specific portfolio of customers in the Greek territory 
and will promote spare parts, retrofits and services for 2 and 4 stroke marine engines. The sales engineer should 
have a technical background and knowledge of diesel engines.

 Job responsibilities:  
•Promotion and sales of diesel engine components, upgrade systems and maintenance packages.  
•Providing customer service to ship owners and vessel management companies. 
•Handling customer questions and disputes. 
•Providing guidance and advice to product businesses on Greek market trends. 
 
Qualifications: 
•University degree in marine/mechanical engineering or related 
•MBA/MSc or Phd is considered an advantage 
•Excellent knowledge of MS Office applications 
•Excellent command of English language, oral and written 
 
Skills: 
•Minimum 3 years of field plus sales experience 
•Experience or interest in diesel engines 
•Ability to work independently and to multitask 
•Ability to work under pressure and have flexibility regarding job assignments 
•Highly organized with attention to detail. 
•Must bring a positive, can-do attitude to the work place each day. 
•Must have the ability to work harmoniously and effectively as part of a team. 
•Strong interpersonal and communications skills, both oral and written 
•Good cross cultural understanding. 
•Ability to travel

Please submit resume including salary requirements for consideration. Send your cv’s to the following e-mail: 
mdthellas@gmail.com. Please refer to our company web site for further company information www.mandieselturbo.
com. A company of the MAN Group. Engineering the future.

Η Trenkwalder JobCentres για λογαριασμό μεγάλου πελάτη της με δυνατή παρουσία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών 
αναζητά για άμεση πρόσληψη:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(Προώθηση & Πώληση Τηλεπικοινωνιακών Προϊόντων με Έδρα στα Ν. Προάστια)

Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψηφίου: 
•Ιδιαιτέρως επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Άριστος χρήστης Η/Υ 
•Εξοικείωση στον τομέα της τεχνολογίας  
και των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Προηγούμενη εμπειρία σε κατάστημα Κινητής  
Τηλεφωνίας & Internet ή σε τηλεπωλήσεις,  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
 
Ωράριο εργασίας: 6ωρο κυλιόμενο (9.00-21.00)  

ή 4ωρο σταθερό απογευματινό (18.00-21.00)

Παρέχονται: 
•Βασικός μισθός, ασφάλιση, επιπλέον bonus  
επί των πωλήσεων  
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στο: infogreece@trenkwalder.com (κωδικός CCF6) ή στο 
www.trenkwalder.com

Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων 
Κωδ. 0104 

Περιγραφή θέσης: 
•Έκδοση μισθοδοσίας 
•Επικοινωνία με υπηρεσίες (ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ κ.ά.) 
•Προσλήψεις, απολύσεις κ.τ.λ. 
•Ενημέρωση για την τρέχουσα κάθε φορά εργατική 
νομοθεσία  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων,  
οικονομικών επιστημών ή άλλης οικονομικής σχολής 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και πληροφοριακών 
συστημάτων HRMS 

•2-4 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Θα θεωρηθεί προσόν ο χειρισμός του προγράμματος 
της Epsilon Net 
•Δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης στην περιοχή  
της έδρας της εταιρείας 
•Εμπειρία από βιομηχανία του είδους μας  
θα εκτιμηθεί

Θα ληφθούν υπόψη μόνο βιογραφικά που καλύπτουν  
τα προσόντα που αναφέρονται παραπάνω. Αποστολή βιο-
γραφικών στο e-mail: payroll@katsiamakas.gr
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αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@synergic.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική επιχείρηση στα Δυτικά 
Προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει: 
Προγραμματιστή SQL - NET. Βιογραφικά στο 
e-mail: selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, βιομηχανικές επιχειρήσεις της 
Γερμανίας, ζητούν για συμβάσεις διάρκειας τουλά-
χιστον ενός έτους: IT Managers, IT Programmers, 
IT Developers Software Engineers, Hardware 
Engineers και Technicians IT Sales Engineers. 
E-mail: selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι ή Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 
Πληροφορικής για σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρ-
μογών Web, web sites, e-shops, portals και 
mobile apps. Εμπειρία 2ετή απαραίτητη. E-mail: 
jobslinks1@gmail.com, θέση: epr-sk.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ειδικοί Ανάπτυξης Εφαρμογών 
Web, web sites, e-shops, portals και mobile 
apps με 5ετή εμπειρία. Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ/
ΤΕΙ Πληροφορικής-Προγραμματιστή-Μηχανικού 
Λογισμικού. Μεταπτυχιακό επιθυμητό. E-mail: 
jobslinks1@gmail.com, θέση: spr-sk.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομική-Λογιστική-Πλη-
ροφορικής, για υποστήριξη on-site και on-line 
πελατών. Επιθυμητό μεταφορικό μέσο μηχανή. 
Τελειόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@abcit.gr.

Η AVS Automotive ζητεί νέο ή νέα με προηγού-
μενη εμπειρία σε web marketing, social media 
και web advertising. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@avsautomotive.com, τηλ: 210 9750117, 
210 9737990, κος Νικηφόρος.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής ιστοσελίδων ζητάει Web 
Developer με προϋπηρεσία για Εξωτερική Συ-
νεργασία σε μόνιμη βάση, για την Δημιουργία 
Ιστοσελίδων. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος 
(ΑΕΙ,ΤΕΙ), καλές γνώσεις MySQL, HTML, CSS, 
PHP. E-mail: dprojectgr@gmail.com.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες – Δημιουργικό
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα από επιδιορθώσεις ενδυ-
μάτων στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 216 7004339, 
6936 002286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για εξάμηνη πρακτική άσκη-
ση σε εταιρία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@inspot.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για φωτογραφίσεις και 
συμμετοχή σε ταινίες. Εμφανίσιμες. Βιογραφικά 
και φωτογραφίες στο e-mail: momikosalex@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια από βιοτεχνία παραγωγής 
ενδυμάτων με ειδικές γνώσεις στην οργάνωση 
συλλογής, πατρόν, τεχνικών προδιαγραφών τυ-
πωμάτων, κεντημάτων, υφασματολογίας, χρω-
ματολογίας, και έλεγχο δειγμάτων παραγωγής. 
Βιογραφικά στο e-mail: helgatrade@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφημιστική ζητεί Γραφίστα ειδικό στις 
εφημερίδες για part time, πρωινή ή απογευματινή 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: kifissiatime@
yahoo.gr, τηλ: 6942 876144.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ ζητείται από Εξαγωγική Ενδυμά-
των. Απαραίτητη γνώση investronica, Αγγλικά 
και Γερμανικά. Βιογραφικά στο e-mail: xenia.
kaklamanos@gmail.com.

BARWOMAN - Σερβιτόρα και Χορεύτρια ζητού-
νται για επώνυμα club σε κοσμοπολίτικα Νησιά, 
στην Επαρχία και στην Αθήνα. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6936 666553, 210 5611488.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ -τρια ζητείται από εκδοτική εταιρία. 
Απαραίτητα προσόντα: Άριστα Αγγλικά, Quark, 
Corel, Photoshop, Office, ευχέρια στην επικοι-
νωνία και στις δύο γλώσσες (Αγγλικά-Ελλη-
νικά). Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
medplan@otenet.gr.

ΖHTOYNTAI νέες να εργαστούν ως Φωτογρά-
φοι σε αίθουσες δεξιώσεων στα Τρίκαλα. Τηλ: 
6987 200043.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εταιρία για παρουσιάσεις 
PowerPoint. Τηλ: 212 2123400.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία internet για 
Ενημέρωση Ιστοσελίδων πελατών μας. Εργασία 
από το σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: design@
galaxynet.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία internet με 
εμπειρία στο στήσιμο και διαχείριση ιστοσελί-
δων. Άμεση πρόσληψη για εσωτερική ή εξωτε-
ρική εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: design@
galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητεί Γραφίστα για μόνιμη 
εσωτερική εργασία γραφείου, με γνώσεις 
διαχείρισης web site joomla. Βιογραφικά στο 
e-mail: design@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με πτυχίο ΤΕ και με προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον 6 ετών. Βιογραφικά και 
portfolio στο e-mail: irini@mms-adv.gr.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ ζητείται από κατάστημα επιδιορθώ-
σεων στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 216 7004339, 
6936 002286.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ έμπειρος με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ζη-
τείται για διαφημηστική εταιρία, μισθός 500€, 
συζητήσιμη. Τηλ: 6936 240678, 09:00 - 19:00, 
Νέα Ιωνία.

Call Center - Εξυπηρέτηση 
Πελατών – Τηλεπωλήσεις
ΑΤΟΜΟ ζητείται για το Τηλεφωνικό Κέντρο στο 
τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. 4ωρη εργασία 
και σταθερός μισθός. Τηλ: 6986 155896.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για το τηλεφωνικό κέντρο. Θα 
προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία. 4ωρη 
εργασία, σταθερός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 
6986 155896.

Ο ΤΑΧΥΤΕΡΑ αναπτυσσόμενος Όμιλος στον κλάδο 
παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ζητά άτομα για το 
τμήμα Call Center. Ωράριο εργασίας 10:00–15:00. 
Βιογραφικά στo e-mail: info@focus-on.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία απο διαφημιστική 
εταιρία στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Τηλ: 
210 8020550.

ΑΜΕΣΑ θα προσλάβουμε 5 κυρίες -ους για 
το τμήμα νέων πελατών εταιρίας συμβούλων 
επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Πλατεία Παπα-
διαμαντή. Βιογραφικά με κινητό τηλέφωνο στο 
e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Team Leader από Call Center. Θα ερ-
γαστεί στο τμήμα εξερχόμενων κλήσεων για την 
Προώθηση Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet. 
Παρέχονται: Μισθός, (6ΩΡΟ), ΙΚΑ, bonus. Μετρό 
Κεραμεικός. E-mail: exelixis_callcenter@yahoo.
gr, ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το τμήμα του Call Center. 
Θα εργαστούν σε εξερχόμενες κλήσεις για την 
Προώθηση Σταθερής Τηλεφωνίας. Μισθός 383€, 
6ΩΡΟ, ΙΚΑ, bonus. Μετρό Κεραμεικός. E-mail: 
callcenter.exelixis@gmail.com, κωδ: 01ΩΡΑΡΙΟ, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής στο Περιστέρι 
ζητείται Υπάλληλος για Telemarketing Πληρο-
φορικής με εμπειρία στο ίδιο αντικείμενο για 
4ωρη απασχόληση. Προσφέρονται μισθός και 
ασφαλιστική κάλυψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@hisys.gr.

ΑΜΕΣΑ θα προσληφθούν 8 άτομα για το τμήμα 
συμβούλων ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Άνω 
Πατήσια. Βιογραφικά με κινητό τηλέφωνο στο 
e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡIΑ βοήθειας ζητά άτομα δυναμικά και υπεύ-
θυνα για το τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 
πελατών με καλή γνώση Αγγλικής και Ισπανικής 
ή Ιταλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mondial-assistance.gr.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ –τριες ζητούνται για ενημέρωση πε-
λατολογίου μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για 
τα προνομιακά προγράμματα γνωστής κινητής 
τηλεφωνίας σε παλαιούς και νέους συνδρομητές, 
μισθός 500€. Βιογραφικά στο e-mail: r.vorgias@
plegmanet.gr, τηλ: 211 2119582.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Όμιλος ζητάει 2 Τηλεφωνήτριες 
για πρωινή ημιαπασχόληση. Παρέχεται μισθός. 
Προσόντα καλή άρθρωση.Δεν υπάρχει περιορισμός 
στην ηλικία. Περιοχή Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τηλ: 
2310 303118, ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα με εμπειρία, 
για στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου, τμήματα 
πρωινά-μεσημεριανά-απογευματινά. Τηλ: 211 
7107980.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ έμπειρες ζητούνται για μόνι-
μη εργασία από αντιπρόσωπο μεγάλου παρόχου 
σταθερής τηλεφωνίας, προσφέρονται υψηλές 
αποδοχές, bonus, εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, 
μισθός 330€, συζητήσιμη. Τηλ: 211 2136600, 
6947 896573, ώρες επικοινωνίας 10:00-21:00.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητάει 2 Τηλεφωνή-
τριες για πρωινή ημιαπασχόληση. Παρέχεται 
μισθός. Προσόντα καλή άρθρωση.Δεν υπάρχει 
περιορισμός στην ηλικία. Δεκτά όλα τα άτομα 18 
και άνω. Περιοχή Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τηλ: 
2310 307040, ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες για Τηλεφωνικές 
Πωλήσεις Καλλυντικών, περιοχής Παγκρατίου 
για 4ωρη απασχόληση. Παρέχεται μισθός και 
ασφάλιση. Τηλ: 210 7247694, ώρες επικοινω-
νίας 09:00-14:00, 6974 118950, όλες τις ώρες.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ TNS ICAP Α.Ε. ζητά Ερευνητές-τριες 
για λήψη Τηλεφωνικών Συνεντεύξεων, πρωι-
νή-απογευματινή απασχόλησηελλαστικό ωρά-
ριο (ικανοποιητικές αμοιβές-ασφάλιση-φιλικό 
περιβάλον). Τηλ: 210 7260606, 210 7260640, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στο μετρό Αμπελοκήπων, 
ζητεί Τηλεφωνητές-ριες, προσφέρονται υψη-
λές αμοιβές, άριστο περιβάλλον, απαιτούνται 
επαγγελματισμός, συνέπεια, ευχέρεια λόγου. 
Τηλ: 210 8254384, 210 6456304.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ όμιλος ζητεί 3 άτομα, με ευχέρεια 
λόγου, για Στελέχωση Τηλεφωνικού Κέντρου, 
Εξυπηρέτηση και Ενημέρωση Πελατολογίου, 
βασικός μισθός, ασφάλιση, εξέλιξη. Fax: 211 
7053610, τηλ: 211 7053642.

ΕΤΑΙΡΙΑ προσλαμβάνει άτομα με βασικό μισθό, 
με εμπειρία στην Τηλεφωνική Απασχόληση, επι-
πλέον παροχές ασφάλισης και bonus, προοπτικές 
εξέλιξης, ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων, μισθός 750€. 
Τηλ: 6949 752671.

ΕΤΑΙΡΙΑ Αθηναϊκή ζητεί άτομο για Γραμματειακή 
Υποστήριξη, Τηλεφωνική Επικοινωνία και Ενη-
μέρωση. Τηλ: 210 8898771, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-14:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Team Leaders, με εμπειρία 
ως Υπεύθυνοι Ομάδας για Τηλεφωνική Απασχό-
ληση, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια, μισθός 750€. 
Τηλ: 6939 001370.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Ενημέρωση Πελατολογίου 
για το νέο σύστημα υγείας (n. h. s) κάρτα υγείας, 
μόνιμη εργασία, ασφάλιση, bonus, μισθός 750€. 
Τηλ: 6939 001370.

ΟΜΙΛΟΣ Αθηναϊκός ζητεί κύριο-α, Συνταξιούχο ή 
μη, με γνώσεις λογιστικής, για Θέση Γραφείου στο 
Τμήμα Ενημέρωσης Πελατών. Τηλ: 210 3630271.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα οργανωτικά, σοβαρά, για 
ολική απασχόληση στον τομέα της Εξυπηρέτη-
σης Πελατολογίου. Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: popirodopoulou@gmail.
com, τηλ: 6949 291999.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία Τηλεπικοινωνιών στο κέντρο 
της Αθήνας αναζητά Εκπρόσωπους Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης. Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, καλή 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
fani.zarkou@adecco.com.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εσωτερικές εργασίες, Εξυπηρέτηση 
Πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager από Call Center, επίσημου 
συνεργάτη κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνίας 
και τηλεόρασης, με εμπειρία στην τηλεφωνία και 
την διαχείριση ομάδας agents. Αποδοχές εξαιρε-
τικές. E-mail: focus.logistirio@gmail.com, τηλ: 
2310 488890, 6973 797783.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Τηλεφωνήτριες -ές για 
προώθηση σταθερής τηλεφωνίας και συνδρομητικής 
τηλεόρασης. Προσφέρεται μισθός, ασφάλεια και 
bonus επίτευξης στόχου. E-mail: focus.logistirio@
gmail.com, τηλ: 2310 488890, 6973 797783.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ έμπειρες ζητούνται για μόνιμη 
εργασία από αντιπρόσωπο μεγάλου παρόχου σταθε-
ρής τηλεφωνίας προσφέρονται υψηλές αποδοχές 
bonus εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. Περιοχή 
πλατεία Αττικής. Τιμή 390€, τηλ: 211 2136600, 
6947 896573.

ΑΤΟΜΑ με ικανότητα στις Τηλεφωνικές Πωλή-
σεις ζητούνται για άμεση πρόσληψη από εταιρία 
σταθερής τηλεφωνίας, ωράριο πρωινό απογευ-
ματινό, παρέχονται βασικός μισθός ασφάλιση, 
αμοιβή 390€. Τηλ: 211 0121710, 6947 896573.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο επικοινωνιακό για Τηλεφωνική 
Προσέγγιση Πελατών μεσιτικού γραφείου στο 
Μαρούσι (απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό του 
Αμαρουσίου), αμοιβή με ποσοστά. Προϋπηρεσία 
θα θεωρηθεί προσόν. Τηλ: 6948 304388.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών internet ΑΕΕ ζητεί 2 άτομα, 
με δυνατότητα ταξιδίων, για το Τμήμα Marketing 
και Eξυπηρέτηση Πελατών. Παρέχεται ασφάλιση 
– bonus – προοπτική καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: dealers@galaxynet.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ Call Center για 5-ωρη απασχόληση από 
ιατρική εταιρία. Εμπειρία στις πωλήσεις. Σταθερές 
μηνιαίες αποδοχές. Μηνιαία, ετήσια μπόνους, ασφα-
λιστική κάλυψη. Σύγχρονο-ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας. Διαρκής-επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση. 
E-mail: info@medonline.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για πρωινή ή απογευματινή απα-
σχόληση για Εσωτερικές Εργασίες και Εξυπηρέτηση 
Πελατολογίου. Τηλ: 6986 212664.

ΑΤΟΜΑ 10, για Υπάλληλοι Γραφείου-Σύμβουλοι 
Τηλεπικοινωνιών, θα προσληφθούν από υποκα-
τάστημα εταιρίας τηλεπικοινωνιών για το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Νέων Πελατών. Προσφέρεται άριστο 
εργασιακό περιβάλλον σταθερός μισθός, ασφάλιση, 
πριμ. E-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΕ ζητεί Συνταξιούχο με εμπειρία 
στην τηλεφωνική επικοινωνία με γνώσεις Η/Υ 
ή internet σε προκαθορισμένο πελατολόγιο (όχι 
τηλεμάρκετιγκ). Βιογραφικά στο e-mail: work@
haroumenapaidia.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί Συνταξιούχο με γνώσεις 
Η/Υ, Ιnternet για Τηλεφωνική Επικοινωνία σε προ-
καθορισμένο πελατολόγιο (όχι τηλεμάρκετιγκ). Βι-
ογραφικά στο e-mail: work@haroumenapaidia.gr.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ με προϋπηρεσία ζητείται για εργασία 
Τηλεφωνικής Ενημέρωσης σε παιδικούς σταθμούς. 
Βιογραφικά στοe-mail: work@haroumenapaidia.gr.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ από τον τραπεζικό τομέα ζητείται 
από το σωματείο Στέγη Ελπίδας για εργασία Τηλε-
φωνήτριας, σε εξερχόμενες κλήσεις για ενημέρωση 
της δράσης του σωματείου μας. Βιογραφικά στο 
e-mail: work@haroumenapaidia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τηλεφωνήτρια για εξυπηρέτηση πε-
λατών. Υψηλές αποδοχές, μισθός + bonus. Τηλ: 
6936 823495.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Εξυπηρέτηση Πελατών σε 
κατάστημα αναλώσιμων εκτυπωτών και γραφι-
κής ύλης στη Γλυφάδα. Πρέπει να έχει γνώσεις 
υπολογιστών και Corel & PhotoShop. E-mail: 
info@allaboutprint.gr.

ΝΕΟΙ -ες με άνεση στον χειρισμό Η/Υ και ίντερνετ, 
ζητούνται από εμπορική εταιρία για Ανάπτυξη και 
Εξυπηρέτηση Πελατολογίου, ωράριο ευέλικτο, 
ανεξάρτητη συνεργασία, δεν απαιτείται προηγού-
μενη εμπειρία. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι για Τηλεφωνική Εργασία η 
οποία είναι διαφορετική από το Call Center και 
περισσότερες πληροφορίες στην συνέντευξη. 
Πλήρης απασχόληση και με προμηθεια bonus. 
Τηλ: 6936 020366.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Απόφοιτοι Λυκείου, με επικοινω-
νιακές ικανότητες και καλή γνώση χειρισμού 
Η/Υ. Σταθερές αποδοχές και bonus. Επιθυμητή 
η προϋπηρεσία σε τμήμα εξυπηρέτησης πελα-
τών ή τμήμα πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άμεση πρόσληψη 4 άτομα με 
εμπειρία στο telemarketing, τηλεφωνικές πω-
λήσεις. Μισθός, ασφάλιση και bonus. Ωράριο 
9:00-17:00 και 12:00-20:00. Τηλ: 6944 515393, 
κος Στεφάνου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ερευνητές για part time απασχόληση, 
κατά προτίμηση με εμπειρία για τηλεφωνική συ-
μπλήρωση ερωτηματολογίων σε δημοσκοπήσεις. 
Περιοχή Χαλάνδρι (πλησίον μετρό Δουκίσσης 
Πλακεντίας). Βιογραφικά στο e-mail: info@
threesixtyone.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι -ες για την προώθηση εταιρίας 
σταθερής τηλεφωνίας και internet. Παρέχονται 
μισθός, ΙΚΑ, μπόνους παραγωγικότητας. Βιογρα-
φικά στο e-mail: callcenter.exelixis@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται άτομα για το Τμήμα 
του Call Center. θα εργαστούν σε εξερχόμενες 
κλήσεις για την προώθηση σταθερής τηλεφω-
νίας. Μισθός 383€, 6ωρο, ΙΚΑ, Bonus. Ωράριο 
09:00-15:00. Μετρό Κεραμεικός. Βιογραφικά στο 
e-mail: callcenter.exelixis@gmail.com.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για πρωινή 
ημιαπασχόληση στο τηλεφωνικό κέντρο εκ-
παιδευτικού ομίλου. Εργασία ευχάριστη με 
ικανοποιητικές απολαβές. Περιοχή Χαριλάου. 
Τηλ: 2310 307040.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ άμεσα προσλαμβάνονται στο τμή-
μα Τηλεφωνικής Προώθησης καρτών υγείας, 
εργασία πενθήμερη, βασικός μισθός, ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: vip.inter2014@gmail.
com, τηλ: 215 5304072, κα Παύλου.

ΑΛΥΣΙΔΑ δυτικών προαστίων προσλαμβάνει 
άμεσα άτομα στο τμήμα τηλεφωνικής προώ-
θησης σταθερής τηλεφωνίας, internet, tv, 5ήμερη 
εργασία, βασικός μισθός, ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: mayfair137@gmail.com, τηλ: 215 
5304074, κος Σαβουϊδάκης.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη σταθερής τηλεφωνίας, ζητεί 
νέους -ες για πενθήμερη μόνιμη εργασία στο 
Κέντρο της Αθήνας. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους 
παραγωγικότητας. Τηλ: 213 0396604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με εμπειρία ως Υπεύθυνοι 
Ομάδας (Team Leader), για τηλεφωνική απα-
σχόληση. Πλησίον ΗΣΑΠ, Άνω Πατήσια. Τιμή 
750€. Τηλ: 6949 752671.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται άτομα για το Τμήμα 
του Call Center. θα εργαστούν σε εξερχόμενες 
κλήσεις για την προώθηση σταθερής τηλεφω-
νίας. Μισθός 383€, 6ωρο, ΙΚΑ, Bonus. Ωράριο 
09:00-15:00. Μετρό Κεραμεικός. Βιογραφικά στο 
e-mail: callcenter.exelixis@gmail.com.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από εταιρία 
σταθερής κινητής τηλεφωνίας, για κάλυψη υπη-
ρεσιών, άμεση πρόσληψη, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, μισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@startnet.gr, τηλ: 213 0063757.

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ -ες (4) ανεξαρτήτου ηλικίας, 
ζητούνται από εταιρία τηλεπικοινωνιών, για 
το τηλεφωνικό κέντρο. Μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@startnet.gr, τηλ: 
213 0063756.

ΝΕΟΙ -ες με ευχέρεια στην επικοινωνία ζητούνται 
για το τμήμα τηλεφωνικής ενημέρωσης πελατών, 
από εταιρία σταθερής - κινητής τηλεφωνίας. Άμεση 
εργασία, μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@startnet.gr, τηλ: 213 0063756.

ΝΕΟΙ -ες με ευχέρεια επικοινωνίας ζητούνται 
από εταιρία σταθερής - κινητής τηλεφωνίας. 
Μισθός, ΙΚΑ, μπόνους, εξέλιξη, άμεση πρόσληψη, 
μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
startnet.gr, τηλ: 213 0063748.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για στελέχωση τμήματος 
σταθερής τηλεφωνίας. Ευχάριστο περιβάλλον, 
προοπτικές εξέλιξης, μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@startnet.gr, τηλ: 
213 0063750.

ΝΕΕΣ ζητούνται από εταιρία τηλεπικοινωνιών 
με άνεση στην επικοινωνία για στελέχωση τμή-
ματος τηλεφωνικής προώθησης. Μισθός, ΙΚΑ, 
μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: info@startnet.
gr, τηλ: 213 0063753.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ON LINE τουριστικός οδηγός, αναζητά Αντι-
προσώπους - Πωλητές, για την προώθηση των 
υπηρεσιών της στην Αττική. Τηλ: 211 8009663.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων αναζητά άτομα δραστήρια, 
με άνεση στην επικοινωνία και προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο, για προώθηση πωλήσεων σε S/M. 
Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: ferro@ferro.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος -α με εμπειρία στην εισαγωγή 
- εξαγωγή καλλυντικών προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: sinergasia@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με όρεξη για δουλειά 
και όραμα για δημιουργία. Η πρότασή μας αφορά 
ανεξάρτητη συνεργασία με την μεγαλύτερη εταιρία 
παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής στην 
Ευρώπη. Βιογραφικά στο e-mail: gregsamour-
kas@hotmail.com.

ΑΜΕΣΟ ξεκίνημα σε 5 νέες εμφανίσιμες με άνεση 
στην επικοινωνία για promotion σε Αθήνα και 
νησιά. Βιογραφικα με photo στο e-mail: greek-
promotion@gmail.com.

H/O ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος 
για τα merchandising standards της εταιρίας 
στα καταστήματα, στο showroom. Υποχρεωτική 
προϋπηρεσία ως Merchandiser στο χώρο της 
ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ. Δυνατότητα 
ταξιδιών. E-mail: hr@axelaccessories.com, 
κωδ: MER1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για τμήμα 
marketing και promotion. Βιογραφικά στο e-
mail: info@idplus.gr.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Online Assistant (Freelancer) 
άμεσα. Νέοι συνεργάτες για την Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση του Πελατολογίου. Πρωινή πενθή-
μερη εργασία, μισθός, bonus. Ευκαιρία εργασίας 
από τον δικό σας χώρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@progressivetran.net.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα ζητούνται για Προώθηση Τηλε-
φωνικών Προγραμμάτων, μισθός 600, περιοχή 
Πειραιά, δίπλα ΗΣΑΠ. Τηλ: 213 0285347, 6975 
683998.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επαγγελματικών καλλυντικών Neo-
beauty Cosmetics ζητά δραστήρια άτομα για Προ-
ώθηση καλλυντικών σε φαρμακεία. Παρέχεται 
σταθερός μισθός και μπόνους επίτευξης στόχων. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvs@neobeauty.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Αντιπρόσωπος, κάτοχος 
δίκυκλου, δραστήριος για προώθηση πρωτοποριακού 
προϊόντος σε καταστήματα εστίασης (bar-cafe-
hotels-restorants). Μισθός-ασφάλεια-εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@healthandlifewf.gr, 
τηλ: 210 5053257, 210 5066489.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
ζητά περιοδεύων Πωλητή -τρια, για Προώθηση 
Προϊόντων σε παιδιάτρους και νεογνολόγους 
στις περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας-Θράκης. 
Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα οδήγησης, προϋ-
πηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: nedounewmed@
hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα, για πρωϊνή ή απογευματινή 
εργασία, βασικές γνώσεις Η/Υ. Μόνο προτάσεις 
από σοβαρά και εργατικά άτομα. Βιογραφικά στο 
e-mail: popirodopoulou@gmail.com, τηλ: 6949 
291999.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για πενθήμερη, πρωινή, 
7ωρη, εξωτερική απασχόληση στον χώρο της 
Προώθησης Παιδικής Λογοτεχνίας. Ικανοποιητικές 
απολαβές, άμεση πληρωμή. Τηλ: 6975 799472, 
ώρες επικοινωνίας 17:00-20:00.

Η ALTERNATIVE Research Solutions ζητά 
άμεσα άτομα για τη Διεξαγωγή Έρευνας στο 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Παρέχονται: βα-
σικός μισθός, έξοδα μετακίνησης, ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@alternative-rs.
gr, fax: 210 6781999, Δ.Βαλελή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για Mystery 
Shopping με άριστη γνώση Αγγλικών - Γαλλικών 
- Γερμανικών. Τηλ: 210 4834340.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, Ελληνική βιομηχανική επιχείρηση 
ζητεί για τις Ανάγκες Στελέχωσης του Τμήματος 
Πωλήσεων, να προσλάβει δύο: Πωλητή x-van 
στο ίδιο αντικείμενο τουλάχιστον 1 έτους. E-mail: 
selctiondpt@cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προώθησης και Διαφήμισης 
νεοεισερχόμενων brands στην αγορά αναψυ-
κτικών με έμφαση σε BTL και events. Ανάλογη 
προϋπηρεσία 5-10 χρόνια. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@glenfild.eu, τηλ: 210 6910370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής-Συνεργάτης που επισκέ-
πτεται ήδη καταστήματα εστίασης (καφετέριες, 
ξενοδοχεία, αναψυκτήρια, κλπ) για Προώθηση 
Προϊόντων που αφορά το κλάδο υγείας. Πληρωμή 
με προμήθεια. Βιογραφικά στο e-mail sakisgj@
gmail.com, τηλ: 6975 126967.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητεί άτομα για 
ανεξάρτητη σταθερή και μόνιμη συνεργασία 
(όχι μισθωτούς) για Ανάπτυξη Δικτύου ιατρών 
και φαρμακείων για την Προώθηση Προϊόντων 
που αφορούν τo κλάδο υγείας. Βιογραφικά στο 
e-mail: sakthess@yahoo.gr.

συνέχεια στη σελ. 26

Η ΕVAL με έδρα στα Α. Λιόσια, με ηγετική θέση στον χώρο του ναυτιλιακού και σωστικού εξοπλισμού από το 1976 
και δραστηριότητες σε 85 χώρες ζητά:

Βοηθό Marketing / Marketing Assistant 
(κωδ. Θέσης MARKET1)

Καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη και προώθηση του εταιρικού σήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
•Οργάνωση και στήσιμο εταιρικών φυλλαδίων και καταλόγων. 
•Έρευνα και παρακολούθηση ανταγωνισμού. 
•Παρακολούθηση και οργάνωση εταιρικού site. 
•Έρευνα αγοράς για νέα προϊόντα. 
•Παρακολούθηση και ενημέρωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Linkedin, Twitter).  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής με κατεύθυνση marketing. 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 4 ετών σε τμήμα marketing. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, MS Office, Internet, προγραμμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κλπ). 
•Καλή διαπραγματευτική ικανότητα. 
•Δυνατότητα χειρισμού πολλαπλών καθηκόντων. 
•Κάτοχος μεταφορικού μέσου. 
•Άτομο φιλόδοξο για περεταίρω ανάπτυξη. 
•Ηλικία έως 35 ετών.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Επιπλέον γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 
•Γνώση της ναυτιλιακής αγοράς και των προϊόντων εξοπλισμού σκαφών.  
Αξιολογούνται μόνο βιογραφικά που παραλαμβάνονται στην Ελληνική γλώσσα.

Δ/νση επικοινωνίας: EVAL, δ/νση ανθρωπίνων πόρων (Κωδ. Θέσης: MARKET1), e-mail: hr@eval.gr

Η SMG ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία επιχειρησιακών λύσεων ανάπτυξης και επικοινωνίας, παρέχει υπηρεσίες 
contact center, διαθέτοντας ένα σύγχρονο Call Center και μια άριστα εξελιγμένη τηλεπικοινωνιακή υποδομή. Η SMG 
για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας τηλεπικοινωνιών επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της:

Outbound Sales Representative 
6ωρη & 4ωρη Απασχόληση  

(Κωδικός: C-OUT 014)
Θέση - αντικείμενο: 
•Ενημέρωση & προώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρε-
σιών και προϊόντων

Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων που θα επιλεγούν 
υπάγονται στη διεύθυνση πωλήσεων της εταιρείας και 
οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν τη τηλεφωνική 
προώθηση και πώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτική  
ικανότητα 
•Διάθεση για εργασία & δέσμευση για το αποτέλεσμα 
•Επαγγελματισμός, ομαδικότητα, συνέπεια 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / Internet  
Παροχές: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός, ΙΚΑ & προμήθειες  
επί των πωλήσεων. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα εταιρεία ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη. 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης (supervisor-team leader)  
(πλησίον μετρό & προαστιακού Δ. Πλακεντίας 120μ)  
Για αποστολή βιογραφικών: 
•Μέσω e-mail: hr@starphone.gr 
•Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
2106085990 – 2106085910

Professional Services Consultant 
Athens, Greece

NCR is seeking to recruit a dynamic Professional Services Consultant to join NCR’s global professional services 
team.  
The ideal candidate should have: 
•Degree in computer science, electrical/computer engineering or math, applied math or a relevant degree 
•Experience in information technology 
•Programming experience using any of “C”/”C++”/”Visual C”/”Visual Basic”/”Java”/.Net , C-sharp programming 
languages 
•Experience in MS SQL server database and SQL 
•Good understanding of web technologies (HTML, VBScript, Javascript) 
•Knowledge of Microsoft Windows NT/2000/XP/7.0 server or workstation administration 
•Planning and organizational skills 
•Communication skills 
•Travel availability is a must

A good command of the English language (oral and written) is a must. Speaking of French or Arabic or any other 
language will be considered as an advantage.

In return we offer a very attractive salary, benefits and a supportive environment, that encourages professional 
development and advancement opportunities.

To apply please send an English copy of your CV, in full confidence, to: NCR Hellas SA PS Department, 60, 
Spaton Avenue & Vikela Str., 153 44, Gerakas, Attica, Greece, Fax: + 210 94 07 811, e-mail: et185013@ncr.
com. Applications must reach NCR by June 1st 2014.

Μεγάλη Εταιρία αναζητά για τη στελέχωση των κεντρικών της γραφείων στην Αθήνα:

Γεωπόνο ή Βιολόγο
•Για το εργαστήριο ελέγχου σπόρων σποράς. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία 2 έως 4 ετών σε εργαστηριακό χώρο 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 

Κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών θα ληφθεί 
υπ’ όψιν.

Αποστολή βιογραφικών με αναφορά στον κωδικό 
θέσης 3-G6-15 στο e-mail: hr@spirou.gr

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας στην Ελλάδα, 
ζητά να προσλάβει: 

Business Intelligence Manager 
Κωδ. Θέσης: BI/14

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Συντονίζει την ομάδα business intelligence  
& reporting για την παράδοση νέων έργων. 
•Αναλύει τις απαιτήσεις για υλοποίηση νέων έργων 
σύμφωνα με τους στόχους και το όραμα της εταιρίας. 
•Συντονίζει και καθοδηγεί τις κατάλληλες ομάδες  
για υλοποίηση στόχων. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ. 
•Μεταπτυχιακό δίπλωμα τεχνολογικής ή οικονομοτε-
χνικής κατεύθυνσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά). 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ MSOffice. 
 
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Πολύ καλή γνώση project management  
για συντονισμό ενεργειών. 

•Γνώσεις βάσεων δεδομένων (relational/non 
relational, μοντελοποίηση δεδομένων κτλ). 
•Κατανόηση των νέων τεχνολογιών/ τάσεις  
για business intelligence όπως εξελίσσονται  
παγκοσμίως. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση  
κατά προτίμηση σε εταιρίες telecoms. 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας σε εμπορικό  
και τεχνικό επίπεδο. 
•Άριστες ικανότητες παρουσίασης σε C level επίπεδο. 
•Ικανότητα να θέτει όραμα, τους στόχους και  
την στρατηγική υλοποίησης. 
 
Η εταιρία προσφέρει:  
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο email: jobs@forthnet.gr

Η DigitalSΙΜΑ Α.Ε. με 20ετή παρουσία στο χώρο της πληροφορικής, και ειδίκευση στους τομείς δικτύωσης, ασφάλειας 
δεδομένων και αποθήκευσης, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Senior IT Engineer
Περιγραφή θέσης: 
•Τεχνική υποστήριξη των μεγάλων πελατών της εταιρείας. 
•Σχεδίαση και υλοποίηση λύσεων στα αντικείμενα ειδίκευσης της εταιρείας. 
•Έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊοντικών λύσεων. 
•Εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρει το τεχνικό τμήμα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ πληροφορικής ή Θετικής κατεύθυνσης. 
•Πολύ καλή γνώση πρωτοκόλλων δικτύωσης. 
•Καλή γνώση τεχνολογιών ασφάλειας δεδομένων. 
•Καλή γνώση λειτουργικών Windows Server ή Linux ή Unix. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακές σπουδές. 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία (γραπτή και προφορική). 
•Προσήλωση στην επίτευξη ποιοτικών και χρονικών στόχων. 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus. 
•Προγράμματα εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, αναφέροντας τον κωδικό SENIOR_IT, στο 
e-mail: vkal@digitalsima.gr ή στο fax: 210 9010405

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώσεις Γερμανικών (τουλάχιστον επίπεδο Β1) 
•Πτυχίο ή πολυετή προϋπηρεσία / εμπειρία 
•Υπευθυνότητα και ευελιξία 
 
Παρέχονται:  
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Ασφάλιση  

•Διαμονή 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών και πληροφορίες:  
Von Caprivi Fachpersonal GmbH,  
website: www.voncaprivi.de, Κος Κυριάκου.  
e-mail: charilaos.kiriakou@voncaprivi.de,  
τηλ: 0049 711 34252282.

Η εταιρία von Caprivi GmbH δραστηριοποιείται στη Γερμανία ως υπεύθυνος προσλήψεων στον τομέα των ευέλικτων 
λύσεων στελέχωσης επιχειρήσεων και διαθέτει αντιπροσώπους σε τρεις πόλεις της Γερμανίας. 

Λειτουργώντας με γνώμονα την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, την καινοτόμο διαχείριση σε επίπεδο ανθρωπίνων 
πόρων και με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης καλύπτουμε τις ανάγκες κορυφαίων εταιριών και νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων της Γερμανίας, οι οποίες συγκαταλέγονται στους πιο ικανοποιημένους πελάτες μας. 

Για το σκοπό αυτό αναζητάμε στον τομέα της υγείας:

Γηροκόμους
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ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ πολυεθνική εταιρία ζητά 5 
άτομα για την Προώθηση και Δικτύωση Φυτικών 
Συμπληρωμάτων Διατροφής σπιρουλίνας και 
γανοδέρματος σε φαρμακεία και λοιπούς πελάτες 
λιανικής. Βιογραφικά στο e-mail: .giouvanoud-
iss@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με προϋπηρεσία και Ι.Χ. για 
μόνιμη απασχόληση σε Προώθηση Τροφίμων 
σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην ευρύτερη 
περιοχή της Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
tastefulmarinos@yahoo.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, Ελληνική βιομηχανική επι-
χείρηση ζητεί για τις ανάγκες στελέχωσης του 
τμήματος πωλήσεων, να προσλάβει δύο: Πωλητές 
X-VAN. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
προϋπηρεσία στο ίδιο αντικείμενο 1 έτους. Ε-mail: 
selectiondpt@cremedelacreme.gr.

Η SPYROY Holidays Club ξενοδοχειακός όμιλος 
ζητεί Πωλητές -τριες για Προώθηση Προγραμμάτων 
του ομίλου. Εσωτερική εργασία (Αμπελόκηποι, 
Αθήνα) μισθός, προμήθειες, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@spyrouholidays.gr, κωδ: 1.

ΑΤΟΜΑ (10) ζητούνται για Προώθηση Σταθερής 
Τηλεφωνίας κορυφαίου παρόχου, άνεση στην 
επικοινωνία, όρεξη για δουλεία, άριστο περιβάλ-
λον, σταθερός υψηλός μισθός άνω του βασικού, 
ΙΚΑ- bonus. Τηλ: 213 0285343, 6975 683998.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται στο χώρο της υγιεινής 
διατροφής, χωρίς προϋπηρεσία με ελεύθερη 
σχέση εργασίας. Μερική - πλήρης απασχόληση, 
ευέλικτο ωράριο, πολύ καλές αποδοχές. Τηλ: 
6973 910604.

ΠΩΛΗΤΗΣ έμπειρος με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με δί-
πλωμα αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ζητείται για 
διαφημιστική εταιρία, μισθός 500€, συζητήσιμη. 
Τηλ: 6936 240678, 09:00-19:00, Νέα Ιωνία.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για συνεργασία ως Επικεφαλείς 
στους τομείς ανάπτυξης, οργάνωσης και στελέ-
χωσης. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
alazoergasia@gmail.com, τηλ: 6992 551039.

5 ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα. Μισθός 900€. Βιογραφικά 
στο e-mail: neadoulia55@gmail.com, τηλ: 
6972 900154.

ΕΠΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί Αντιπροσώπους (γυναί-
κες και άντρες) για μερική - πλήρη απασχόληση, 
προώθηση δωρεάν κωδικού μέλους. Δυνατότητα 
καριέρας-υψηλών εισοδημάτων, εργασία από 
το χώρο σας, ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα με διάθεση για εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: popirodopoulou@gmail.
com, τηλ: 6949 291999.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης – 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για ολική απασχόληση. Άμεσο 
ξεκίνημα, βασικές γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: popirodo@yahoo.com, τηλ: 6949 291999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής -τρια Καταστήματος Πλη-
ροφορικής. Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις 
πληροφορικής (όχι άλλων κλάδων) τουλάχιστον 
δύο ετών. Πλήρης απασχόληση, σπαστό ωράριο, 
bonus πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: cv-
excel@outlook.com, κωδ: JOB#38.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Καταστήματος Πληροφορικής. 
Απαραίτητη εμπειρία σε διαχείριση πωλητών και 
γνώση της αγοράς πληροφορικής με εμπειρία 
σε πωλήσεις πληροφορικής τουλάχιστον πέντε 
ετών. Άριστη προοπτική. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvexcel@outlook.com, κωδ: JOB#41.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε μπουγατσοπωλείο στην 
περιοχή Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@tip-top.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για το ταμείο πρατηρίου Shell 
στην Αν. Θεσσαλονίκη. Άριστη γνώση H/Y, ευ-
χάριστη παρουσία, χαμογελαστή και διάθεση για 
εξυπηρέτηση. Τηλ: 2310 475891, 2310 028648.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος εταιριών ζητά νέες-ους, με 
εργασιακή εμπειρία, ικανούς να στελεχώσουν 
νευραλγικές θέσεις marketing-management-
finance-sales-banking και B2B. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsakiris1958@gmail.com, τηλ: 210 
6773990, κος Μάλλας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής-τρια από Ανατολική Θεσσα-
λονίκη για κατάστημα επίπλων, μοντέρνων και 
κλασικών. Απαραίτητη προϋπηρεσία στο είδος. 
Εταιρία Σταύρος Καζακίδης Α.Ε, Λεωφόρος Γε-
ωργικής Σχολής 17-19. E-mail με φωτογραφία: 
company@kazakidis.gr, fax: 2310 471919.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ νεαρή ζητείται για κατάστημα λευκών 
ειδών. Περιοχή Νέα Φιλαδέλφεια - Μαρούσι. 
Τηλ: 210 2512221.

ΑΛΥΣΙΔΑ οπτικών καταστημάτων ζητεί Οπτικό 
με εμπειρία για περιοχή Νοτίων Προαστίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: ilioypoli@ofthalmos.
gr, τηλ: 210 9960535.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Ταμίας από κατάστημα μα-
ζικής εστίασης στον Πειραιά. Τηλ: 6979 111208, 
6979 111206. ώρες επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για πλήρη απασχόληση 
σε κατάστημα υποδημάτων στο Χαλάνδρι. Τηλ: 
210 6825885.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για πλήρη απασχόληση, από 
κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, περιοχή Παλαιό 
Φάληρο, άριστες γνώσεις Η/Υ και εκπληρωμέ-
νες στρατιωτικές υποχρεώσεις, θα προτιμηθεί 
άτομο με προϋπηρεσία. E-mail: bettyhr2005@
yahoo.gr, τηλ: 210 9828285, ώρες επικοινωνίας 
09.00-14.00.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά για τo καταστήματα λια-
νικής πώλησης στην Γλυφάδα έμπειρο Υπεύθυνο 
Καταστήματος με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην 
ειδικότητα. Βιογραφικά στο e-mail: katastima.
estiaseis@yahoo.com.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων παγωμένου γιαoυρ-
τιού My Yoghurt ζητείται Πωλητής -τρια για το 
κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: my.yoghurtgreece@gmail.com.

ZHTOYNTAI άμεσα άτομα (5), από εταιρία δια-
τροφής, πλήρης ή μερική απασχόληση, παρέχεται 
εκπαίδευση. Τηλ: 6939 791124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για Αρτοποιείο, στην περι-
οχή Κολωνακίου, με σχετική εμπειρία, ήθος και 
επαγγελματική εμφάνιση. Γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας θα συνεκτιμηθεί. Τηλ: 6932 300077, 
κα Κανάκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια 6ωρη για αρτοζαχαροπλα-
στείο στον Αι Γιάννη Καλαμαριάς. Βιογραφικά θα 
επεξεργαστούν μόνο από κατοίκους Καλαμαριάς. 
Βιογραφικά στο e-mail: deliosalex@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες με καλή γνώση Αγ-
γλικών, από εταιρία, για νέο κατάστημα αλυσίδας 
ειδών μοντέρνου ρουχισμού στα Ιωάννινα. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
acro@oporo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καταστήματος για πλή-
ρη απασχόληση σε κατάστημα της Σαλαμίνας. 
Ευχάριστο περιβάλλον, ικανοποιητικός μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@bgb.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ποτών-αναψυκτικών, κορυφαία 
brands, ζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων με Αγγλικά και 
Ελληνικά, για πωλήσεις λιανικής. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή στο χώρο των αναψυκτικών-ποτών 
στη λιανική και HORECA εντός Αθήνας. E-mail: 
info@glenfild.eu, τηλ: 210 6910370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Εξυπηρέτηση Πελατών σε 
κατάστημα αναλώσιμων εκτυπωτών και γραφι-
κής ύλης στη Γλυφάδα. Πρέπει να έχει γνώσεις 
υπολογιστών και Corel & PhotoShop. E-mail: 
info@allaboutprint.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες -οι για dvd-video club, 6ήμερη 
εργασία, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών. Μισθός, ασφάλιση, 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: nea_ergasia@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α Πωλητής -τρια για κατάστημα 
κινητής τηλεφωνίας στους Αμπελόκηπους Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ: 2310 741602, 6936 730880.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Πωλητές -τριες για κατάστημα 
κινητής τηλεφωνίας. Τηλ: 2310 741602, 6934 
994433, Κος Νίκος.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται με αγάπη στο χειροποίητο 
κόσμημα για το κατάστημά μας στη Γλυφάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: hantrocosmosglyfada@
outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Πωλητές και Πωλήτριες 
με εμπειρία για σύγχρονο αρτοποιείο - ζαχα-
ραπλαστείο στον Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Διευθυντής Καταστήματος με 
πολυετή εμπειρία για σύγχρονο αρτοποιείο - 
ζαχαραπλαστείο στον Άλιμο. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια έμπειρος στην κινητή τηλεφω-
νία, ζητείται από κατάστημα Vodafone. Βασικός 
μισθός. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@3wtrans.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κοσμημάτων ζητά έμπειρη Πωλήτρια 
για κατάστημα στο εμπορικό κέντρο Smart Park 
στα Σπάτα. Απαραίτητα Αγγλικά και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά μόνο με φωτογραφία στο e-mail: 
mariapapani@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι -ες για στελέχωση προσωπι-
κού σε internet cafe στην Αθήνα. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή σε cafe και γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: xalandri@inspot.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια Καταστήματος Πληροφορικής 
ζητείται. Απαραίτητη εμπειρία πωλήσεων σε κα-
τάστημα πληροφορικής τουλάχιστον 2 ετών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: cv@ep-mail.gr, “ΘΕΣΗ#74.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Καταστήματος Πληροφορικής ζη-
τείται. Απαραίτητη ακριβώς αντίστοιχη εμπει-
ρία, διαχείριση ομάδας, πελατών, προωθητικές 
ενέργειες. Βιογραφικά στο e-mail: cv@ep-mail.
gr, “ΘΕΣΗ#71.

ΚΟΦΤΗΣ τυροκομικών – αλλαντικών ζητείται 
για κατάστημα (Market) τροφίμων στην περιοχή 
βορείων προαστίων. Προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση απαραίτητη. Πλήρης απασχόληση, μισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8105008.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια με μηχανάκι ζητείται από εταιρία 
τροφοδοσίας καταστημάτων. Τηλ: 6947 430400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα Vodafone. 
Μοναδική προϋπόθεση η όρεξη για δουλειά! Βι-
ογραφικά στο e-mail: vf221@vodafone.net.gr, 
τηλ: 210 8679696.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Πωλητής -τρια ζητείται από εισα-
γωγική εταιρία ειδών δώρου και διακόσμησης για 
δειγματισμό με laptop σε τουριστικές περιοχές 
της Ελλάδος. Τηλ: 21Ο 6927798.

ΖΗΤΟΥΝΤAI Πωλήτριες για αλυσίδα ζαχαροπλα-
στείων με εμπειρία στην εστίαση. Οι ενδιαφερόμενες 
μπορούν να στείλουν βιογραφικό. Βιογραφικά 
στο e-mail: alexa.anastasiou@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια, έμπειρος στην κινητή τηλε-
φωνία, ζητείται από κατάστημα Wind. Βασικός 
μισθός. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: job@lanelectronics.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Πωλήτριας ζητείται από κατάστημα αρ-
γυροχοΐας, χωρίς υποχρεώσεις, μισθός 400€, 
ώρες καταστημάτων, κατά προτίμηση κάτοικος 
Χαλανδρίου και γύρω περιοχών. Τηλ: 210 6858022.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ -ες με εμπειρία, ζητούνται από κα-
τάστημα ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων 
στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2714070.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για καταστήματα κοσμημάτων 
στο Porto Carras στη Χαλκιδική. Απαραίτητη η 
καλή γνώση Ρωσικών και Αγγλικών. Διαμονή 
εξασφαλισμένη. Βιογραφικά στο e-mail: antica@
otenet.gr, τηλ: 23750 72120.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για καταστήματα κοσμημάτων 
και δώρων στον Ν.Μαρμαρά Χαλκιδικής. Απα-
ραίτητη η καλή γνώση Ρωσικών και Αγγλικών. 
Διαμονή εξασφαλισμένη. Βιογραφικά στο e-mail: 
antica@otenet.gr, τηλ: 23750 72120.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής-Πωλήτρια για κατάστημα 
κινητής τηλεφωνίας στο Πόρτο Ράφτη. Απα-
ραίτητα προσόντα προϋπηρεσία και κάτοικος 
κοντινής περιοχής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@vfportorafti.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με εμπειρία, ζητείται από μεγάλη 
αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης εσω-
ρούχων. Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@fogal.gr.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διαδικτυακής προβολής επιχειρή-
σεων ζητείται Πωλήτρια με σχετική προϋπηρεσία 
πωλήσεων Β2Β, βασικές γνώσεις Η/Υ, όρεξη για 
δουλειά. Σταθερή συνεργασία, μισθός 530€, ΙΚΑ, 
ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: info@zitas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Door2door Πωλητής για Β2Β 
πωλήσεις στην περιοχή της Αθήνας. Αμοιβή 850€/
μήνα και bonus. Βιογραφικά έως 10/5, στο e-
mail: info@shopjob.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά άτομα για το τμήμα πω-
λήσεων. Θα προτιμηθούν άτομα με εμπειρία. Τηλ: 
210 8020550.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για 3 - 5ωρη απασχόληση 
για το εμπορικό και οργανωτικό τμήμα, παρέχετε 
εκπαίδευση και άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά στο 
e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται με προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
Β2Β για προβολή επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. 
Σταθερή συνεργασία. Παρέχονται μισθός, ασφάλιση, 
ποσοστά, έξοδα κίνησης. Αυστηρή επιλογή. Προ-
οπτική γρήγορης εξέλιξης. E-mail: webjobb2b@
gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται από εμπορική επιχείρηση 
για δημιουργία, οργάνωση και διοίκηση νέων 
τμημάτων πωλήσεων. Ιδιαίτερα υψηλό πακέτο 
αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: arctium@
hol.gr, 213 0276214.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται από εμπορική επιχείρηση 
για δημιουργία, οργάνωση και διοίκηση νέων 
τμημάτων πωλήσεων, ιδιαίτερα υψηλό πακέτο 
αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: arctium@
hol.gr, 213 0276214.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά άτομα για το τμήμα 
πωλήσεων. Μισθός, 4ωρη ή 8ωρη απασχόληση. 
Ασφάλιση, εκπαίδευση από εμάς, οικογενειακό 
περιβάλλον. Τηλ: 211 7704086, 211 8008568.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής στο Νομό Αττικής 
για την προώθηση προϊόντων ηλεκτρονικού επι-
χειρείν. Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση internet 
και office. Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα ληφθεί 
σοβαρά υπ’ όψη: E-mail: hr@pandafun.gr.

ΖHTEITAI Συνεργάτης για την θέση του Εξωτερικού 
Πωλητή στην περιοχή της Αττικής. Απαραίτητη 
γνώση χειρισμού Internet και Office. Προϋπηρεσία 
στον τομέα των πωλήσεων θα ληφθεί σοβαρά 
υπ’ όψη. E-mail: hr@pandafun.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία με 75 χρόνια εμπειρία στην 
διακίνηση εργαλείων χειρός, αναζητά Εμπορικό 
Αντιπρόσωπο με προϋπηρεσία για συνεργασία με 
προμήθεια. Τηλ: 210 4200656 - 210 4200666, fax: 
210 4200686, ώρες επικοινωνίας 8:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για Πωλήσεις - Sales Execu-

tive για πλήρη εργασία σε ξενοδοχείο στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. Ιδανικά με προϋπηρεσία και 
γνώσεις ξένων γλωσσών. Τηλ: 6946 002777.

ΠΩΛΗΤΕΣ-τριες ειδών HO.RE.CA. για περιοχές 
Μαραθώνα - Μάκρη - Ραφήνα - Λούτσα με ευ-
χέρεια στην επικοινωνία. Μισθός και ποσοστά. 
Απαραίτητο το μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά 
στο e-mail: ikia.makri@yahoo.com, κος Χρήστος.

AΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής μηχανημάτων και υλι-
κών ψηφιακών εκτυπώσεων για επιγραφοποιούς 
και εταιρίες ψηφιακών εκτυπώσεων, ζητείται 
Πωλητής. Απαραίτητα προϋπηρεσία στον κλάδο 
μηχανημάτων γραφικών τεχνών ή φωτοτυπικών 
μηχανημάτων. Περιστέρι-Αθήνα. Bιογραφικά στο 
e-mail: info@dataworks.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ βιομηχανική εταιρία ζητεί Σύμβουλο 
Πωλήσεων με προϋπηρεσία. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
export@brass-form.gr.

ΑΤΟΜΑ υπεύθυνα ζητούνται για το εμπορικό 
και οργανωτικό τμήμα. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Όχι απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα για 3 - 5ωρη απασχόληση 
για το εμπορικό και οργανωτικό τμήμα, παρέχεται 
εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά στο 
e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΑΜΕΣΗ κάλυψη θέσεων για το Τμήμα Πωλή-
σεων, από εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Θα 
προτιμηθούν υποψήφιοι με καλές επικοινωνιακές 
ικανότητες. Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@
yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για την ανάπτυξη δικτύου 
franchise. Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Προϋ-
πηρεσία στην ανάπτυξη του franchise. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrcompanythessaloniki@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά έμπειρο door2door 
Πωλητή για B2B πωλήσεις, για την περιοχή 
της Αθήνας. Αμοιβή 850€ /μήνα, ασφαλιστική 
κάλυψη και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: info@
shopjob.gr.

ΑΤΟΜΟ με άριστα Ελληνικά, οργανωτικές ικα-
νότητες και γνώσεις Η/Υ, ζητείται για εξωτερική 
συνεργασία, με γραφείο management. Τηλ: 211 
4078708, 6936 914035.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος ζητεί για άμεση πρόσληψη 
2 άτομα, για το τμήμα υποδοχής και ενημέρωσης 
πελατών, μόνιμη απασχόληση, πρωινό 6ωρο, όχι 
telemarketing. Τηλ: 210 8898844.

ΕΤΑΙΡΙΑ Διαδικτυακής Προβολής Επιχειρήσεων 
αναζητά ένα Πωλητή -τρια, με βασικές γνώσεις 
Η/Υ. Σταθερή συνεργασία με μισθό 530€, ΙΚΑ, 
ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: info@zitas.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ από εταιρία Διαδικτύου, σταθερός 
μισθός, ασφάλιση, ποσοστά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@zitas.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ από εταιρία διαδικτυακής προβολής 
επιχειρήσεων. Σταθερός μισθός 530€ και ΙΚΑ, 
ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: info@zitas.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα για 3 - 5ωρη απασχόληση 
για το Εμπορικό και Οργανωτικό Τμήμα, παρέχεται 
εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά στο 
e-mail: eftmor@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΑΜΕΣΗ κάλυψη θέσεων για το Τμήμα Πωλή-
σεων, από εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Θα 
προτιμηθούν υποψήφιοι με καλές επικοινωνιακές 
ικανότητες. Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@
yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με δυνατότητα ταξιδίων στην 
επαρχία. Απαραίτητα γνώση Αγγλικών, Η/Υ, κάρτα 
Ανεργίας και επιμελής εμφάνιση. Προϋπηρεσία 
σε πωλήσεις ή χώρο εστίασης θα εκτιμηθεί. Βι-
ογραφικά στο e-mail: cv.hotelsales@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά σοβαρά άτομα για Δη-
μιουργία, Ανάπτυξη και Οργάνωση Δικτύου στο 
Τμήμα Πωλήσεων. Συνεχής εκπαίδευση. Ευχάριστο 
περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@
gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΗΓΕΤΙΚΗ εταιρία στο χώρο της αναζητά άτομα 
για Πωλήσεις και επέκταση της εταιρίας. Πλή-
ρης ή μερική απασχόληση - φιλικό περιβάλλον. 
Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com, 
τηλ: 6941 591109.

ΝΕΟΙ -ες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Τηλ: 
6986 800563.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομο, για Στελέχωση 
του Εμπορικού Τμήματος Ενημέρωσης. 5θήμε-
ρη πρωινή εργασία, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 
8898771, ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΑΤΟΜΑ (3) ζητούνται για Συνεργασία με σκοπό 
την Ανάπτυξη Δικτύου. Άμεσο εισόδημα bonus 
πλήρης - συνεχής εκπαίδευση υποστήριξη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mkam.flp@gmail.com, τηλ: 
6981 021800.

ΑΤΟΜΑ τέσσερα ζητούνται για Προώθηση Προ-
γραμμάτων υγείας και ασφαλιστικών υπηρεσιών 
ζητά διεθνής όμιλος. Προτιμώνται Ασφαλιστές-Πω-
λητές λογιστικά γραφεία Επιχειρηματίες Μπάρμαν 
Αθλητές Προπονητές. Ιδιαίτερα αποδοτικό πακέτο 
αμοιβών ομαδική ασφάλιση, πελατολόγιο. E-mail: 
theodoridisap@gmail.com, τηλ: 6977 631166.

ΠΩΛΗΤΗΣ-τρια ζητείται από εταιρία ειδών 
υγιεινής για μερική ή πλήρη απασχόληση με ή 
χωρίς προϋπηρεσία στο είδος. E-mail: cv@loukas-
bagno.gr, τηλ: 2310 661000 ώρες επικοινωνίας 
10:30-13:30, fax: 2310 661000.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Χατζόπουλος Α.Ε. με έδρα 
Θεσσαλονίκη ζητά Πτυχιούχο Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, προϋπηρεσία 3ετών σε αντίστοιχη 
θέση-άριστη γνώση Αγγλικών-Η/Υ. Οργανωτι-
κότητα, επικοινωνία, ανάπτυξη πελατολογίου και 
λειτουργία υπό πίεση. E-mail: hr@hatzopoulos.
gr, κωδ: A.M.01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο νέο, δραστήριο και φιλόδοξο με 
γνώσεις τεχνολογιών διαδικτύου και εμπειρία 
στις πωλήσεις για Ανάπτυξη Πελατολογίου και 
Customer Support. Freelance εργασία. Κάτοχος 
Ι.Χ. επιθυμητό. E-mail: info@website-experts.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εμπορική εταιρία διατροφής 
για Ανάπτυξη Δικτύου. Ελεύθερο ωράριο. Ανε-
ξάρτητη συνεργασία. Ικανοποιητικά εισοδήματα. 
Τηλ: 6973 910604.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εμπορική εταιρία ζητάει 3 άτομα 
ως Στελέχη Πωλήσεων, χωρίς ρίσκο της τωρινή 
σας εργασίας, σίγουρη αμοιβή, δυνατότητα ταξι-
διών-πλήρης εκπαίδευσης. Τηλ: 6978 527442, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα για Οργάνωση και 
Ανάπτυξη Πελατών, ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 
6942 614261.

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ Οικονομικών ζητούνται από 
εταιρία σε Τομείς Πωλήσεων, Δημοσίων Σχέ-
σεων, Marketing για επέκταση της εταιρίας στη 
Δάφνη, παρέχεται εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο. 
Τηλ: 6941 591109.

ΕΤΑΙΡΙΑ Διεθνών Μεταφορών στον Πειραιά 
αναζητά έμπειρο Πωλητή με εξειδίκευση στην 
οδική και στην θαλάσσια μεταφορά. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικών και άριστος χειρισμός Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvtranssubmit@yahoo.gr.

Η UNIT Shipping με έδρα τον Πειραιά αναζητά 
έμπειρο Πωλητή με εξειδίκευση στην θαλάσσια 
μεταφορά. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και 
άριστος χειρισμός Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@unitshipping.gr, fax: 210 4014246.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, πρωτοποριακή εταιρία τεχνολογίας 
επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση: 
Account Manager (ΑΘΗΝΑ), προϋπηρεσία 3-5 ετών 
σε αντίστοιχη θέση τμήματος B2B. Βιογραφικά 
στο e-mail: selectiondpt@cremedelacreme.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, αλυσίδα Εμπορικών Επιχειρήσεων 
επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη στελέχωση: 
Account Manager (Βαλκάνια). Σπουδές Οικονο-
μικά-Marketing με διοικητικές και οργανωτικές 
ικανότητες, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5 
ετών. E-mail: selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Εταιρία συσσωρευτών και λιπα-
ντικών αυτοκινήτου ζητά Εξωτερικό Πωλητή. 
Σπουδές - προϋπηρεσία θεμιτές. Βιογραφικά 
στο e-mail: bregu@e-motus.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, πρωτοποριακή εταιρία τε-
χνολογίας επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη 
απασχόληση: Account Manager (Θεσσαλονίκη), 
υποψήφιοι με προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντί-
στοιχη θέση τμήματος B2B. E-mail: selctiondpt@
cremedelacreme.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, πρωτοποριακή εταιρία τεχνολογί-
ας επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση: 
Account Manager (Αθήνα), υποψήφιοι με προϋ-
πηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση τμήματος 
B2B. E-mail: selctiondpt@cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Εμπορικού Τμήματος, με εμπει-
ρία σε πωλήσεις. Επιθυμητές, τυχόν γνώσεις 
σε website και e-shop. Βιογραφικά στο e-mail: 
wakolda@yahoo.gr, τηλ: 6970 107250, απογευ-
ματινές ώρες.

ΜΕΓΑΛΗ εισαγωγική εμπορική εταιρία με έδρα 
Θεσσαλονίκη ζητά έμπειρους Πωλητές -τριες 
μόνιμη συνεργασία σε κατευθυνόμενη, στοχο-
ποιημένη πώληση Βόρεια Ελλάδα Θεσσαλία. 
Απαραίτητα κάτοχοι ΙΧ αυτοκίνητου. Μισθός 
και ποσοστά. Ε-mail με πρόσφατη φωτογραφία: 
nikfra@versa-sa.gr.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Πωλητής -τρια ζητείται από εισα-
γωγική εταιρία ειδών δώρου διακόσμησης με 
προϋπηρεσία σε παρόμοια είδη για Τουριστικές 
περιοχές. Βιογραφικά στο e-mail: olympiastel-
la123@msn.com, fax: 210 6927798.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από εμπορική εταιρία για Κάλυ-
ψη Δικτύου Πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΑΤΟΜΑ (5) από εμπορική εταιρία, ζητούνται για 
Στελέχωση Νέων Τμημάτων, απαραίτητες γνώ-
σεις internet. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Εξωτερικό Πωλητή για B2B πω-
λήσεις. Μισθός 800€ και bonus. Προϋπηρεσια 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oxy-
gengroup.gr, κωδ: P001.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά για άμεση πρόσληψη Πωλητές 
από όλη την Ελλάδα. Βασικές γνώσεις Η/Υ. Τηλ: 
210 9703396, 6972 499611.

συνέχεια στη σελ. 28

Personal Assistant to the CEO
Matrix Insurance & Reinsurance Brokers S.A, a leading company in reinsurance industry located in the city center 
of Athens, Greece, needs to hire a person of 28-35 years of age.

The successful candidate shall perform a wide range of administrative duties in support of the CEO, including making 
travel arrangements, scheduling a high volume of meetings and appointments, managing an ever-changing business/
personal Outlook calendar, and managing complex schedules, being his first point of contact with people from both 
inside and outside the organization.

Skills 
•Bachelor’s degree is preferred 
•Excellent Greek & English communication skills (written/spoken) 
•Computer literate and experienced in Microsoft office applications (MS Office, Internet) 
•Knowledge of principles and practices of administration procedures & systems - basic office management 
•Excellent interpersonal, problem solving, organizational and time management skills 
•Exceptional communication skills, including writing (memos, presentations, correspondence, and email) and 
verbal skills to interface effectively with executives and all levels of staff 
•Flexible, team player, well presented 
•5 years of experience in similar position

To apply for the position please send us your CV both in English and Greek with photo, to the following address: 
cv2@skywalker.gr

Product Manager Medical - Αθήνα 
(Κωδικός Θέσης: PMM)

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από το 
1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία 
της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό στρατηγικό σχεδι-
ασμό και στην δέσμευση της στον ανθρώπινο παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Πτυχίο ανωτάτης σχολής, να είναι 30-35 ετών, κ 
αι να φιλοδοξεί να κάνει καριέρα στο marketing  
•Γνώση κατάστρωσης και εφαρμογής marketing plan 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση marketing 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
Συστάσεις απαραίτητες 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη  
αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Πενθήμερη εργασία, από 09:00 έως 18:00,  
περιοχή Νέας Κηφισιάς

Αποστολή βιογραφικών: στο fax: 210 6201332 -3 στο 
e-mail: nio@gcp.gr ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Αυγής 
60, 145 64 Κηφισιά, website: www.gcp.gr

H εταιρία γραφικών τεχνών Grafima επιθυμεί να προσλάβει:

Βιβλιοδέτη
Περιγραφή θέσης 
•Εργασία σε κοπτική, διπλωτική, καρφίτσα,  
κολλητική καθώς και περιφερειακές εργασίες  
Προφίλ υποψηφίου 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 έτη 
•Σωστή διαχείριση χρόνου 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 

Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Επικοινωνία:  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
grafima@otenet.gr

Η Modern Line (www.modernline.gr) είναι μια εισαγωγική εταιρία εσωρούχων, μαγιό και πιζαμών που δραστηριο-
ποιείται στην ελληνική αγορά από το 1990. Αντιπροσωπεύει κατ’ αποκλειστικότητα, σημαντικές μάρκες (Gianfranco 
Ferre, Moschino κ.ά.) τις οποίες διανέμει, μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, σε καταστήματα εσωρούχων 
και ρούχων, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ζητείται:

Πωλητής Χονδρικής
Για την διατήρηση και την ανάπτυξη του υπάρχοντος 
πελατολογίου σε Αττική και επαρχία. 
 
Προϋποθέσεις: 
•Ο υποψήφιος πρέπει να είναι 24-30 ετών  
με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Να έχει πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ 
•Να είναι κάτοικος Αθηνών (στο βιογραφικό είναι  
απαραίτητο να αναγράφεται η τωρινή διεύθυνση  
κατοικίας & o δήμος) 
•Να έχει την δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία  
(όλα τα έξοδα καλύπτονται από την εταιρία) 
•Να είναι ενθουσιώδης, επικοινωνιακός, σοβαρός,  

μεθοδικός, να έχει επαγγελματικούς στόχους  
και επιθυμία  
για μακροχρόνια συνεργασία 
•Η προϋπηρεσία στις πωλήσεις χονδρικής  
θα αξιολογηθεί θετικά αλλά δεν είναι απαραίτητη 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Bonus 
•Αυτοκίνητο

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας  
στο e-mail: hr@modernline.gr ή στο φαξ: 210 2586610

Η COMPUTER Life ΑΒΕΕ επιθυμεί να στελεχώσει το δυναμικό της στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα με:

Πατρονίστ / Μοντελίστ 
ως Εκπαιδευτές / Υποστηρικτές

Για αποστολή των βιογραφικών, e-mail: clife@computerlife.gr

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

Web Developer 
(Κωδ. WEB 0414)

Ρόλος / αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που έχει στόχο την 
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας μέσω του www.e-gate.gr. Συμμετέχει στον εμπορικό σχεδιασμό 
και στην ανάπτυξη των ενεργειών marketing και επικοινωνίας (banners, landing pages, online campaigns, SEO, 
graphics for internal / external use).

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστες γνώσεις σε τεχνολογίες HTML (up to 5)/CSS (up to 3), JavaScript/JQuery 
•Πολύ καλές γνώσεις σε XML και JSON 
•Πολύ καλές γνώσεις SQL/MySQL, Apache και PHP 
•Πολύ καλές γνώσεις σε e-commerce platforms και Open Source CMS (CS-Cart, Magento, Joomla, Xcart, 
PrestaShop, OpenCart κλπ.) 
•Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο 
•Εμπειρία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης 
•Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών προθεσμιών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε πακέτα σχεδίασης ιστοσελίδων (Dreamweaver, Photoshop, Flash κλπ.) 
•Εμπειρία σε PHP Frameworks 
•Facebook Applications 
•Εμπειρία σε αναλυτικό debugging, performance testing και optimizations στα παραπάνω αντικείμενα. 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους συναδέλφους 
•Εμπειρία σε RESTful ή SOAP services

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύνολο αμοιβών και ανταμοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση και την επαφή με την «αφρόκρεμα» της επιχειρηματικής 
κοινότητας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της πλη-
ροφορικής.

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

Μηχανικός ΙΤ Security
Σκοπός εργασίας: Σκοπός της θέσης είναι η παροχή υπηρεσιών (εγκατάσταση, παραμετροποίηση, τεχνική υποστήριξη, 
εκπαίδευση κλπ.) σε λύσεις IT security.

Βασικές δραστηριότητες & υπευθυνότητες:  
•Τεχνικός σχεδιασμός λύσεων IT security 
•Παροχή υπηρεσιών για λύσεις IT security που υποστηρίζει η εταιρία μας (Antivirus, Antispam, Firewall, IPS, 
Vulnerability Scanning, Strong Authentication, Encryption, Network availability, URL filtering κλπ) 
•Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, ολοκλήρωσης και υποστήριξης (τηλεφωνικής, μέσω 
e-mail, με απομακρυσμένη σύνδεση ή και on-site) σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της εταιρίας για συγκεκριμένα SLAs 
(Service Level Agreements) 
•Escalation τεχνικών περιστατικών υποστήριξης και σύνθετων τεχνικών θεμάτων στον κατασκευαστή  
(συνήθως εταιρία του εξωτερικού) 
•Project management σε έργα που αναλαμβάνει  
Στοιχεία αξιολόγησης: 
•Αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και ακρίβεια στην ολοκλήρωση έργων και τα τεχνικά περιστατικά υποστήριξης  
που αναλαμβάνει 
•Ακρίβεια και υπευθυνότητα στην επικοινωνία με τους οίκους του εξωτερικού-προμηθευτές 
•Ζήλος, διάθεση και προθυμία, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση που αφορά τις λύσεις και διαδικασίες της εταιρίας.  
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην διάθεση για εξέλιξη. 
•Σωστή διαχείριση για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων/τεχνικών θεμάτων των πελατών  
(ευγένεια, προθυμία, άμεση εξυπηρέτηση κλπ).  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nikoletta.kastorini@itwayvad.com

Καριέρα στη μεγαλύτερη Ελληνική αλυσίδα Ηλεκτρικών. 
 
Η Ηλεκτρονική ζητά να προσλάβει για τα καταστήματά της στην Αττική: 

Πωλητές-τριες  
Πλήρους & Μερικής Απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ικανότητα επικοινωνίας. 
•Απολυτήριο λυκείου. 
•Γνώση Η/Υ. 
•Προϋπηρεσία γενικά στις πωλήσεις  
και ειδικά στον κλάδο επιθυμητή, αλλά όχι  
απαραίτητη. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες). 

Η Ηλεκτρονική προσφέρει: 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκή επιμόρφωση 
•Κίνητρα για την επίτευξη στόχων 
 
Μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας: 
•μέσω e-mail: hr@electroniki.gr 
•ταχυδρομικώς Λ. Κηφισού & Εθν. Μακαρίου 2 Περι-
στέρι Τ.Κ. 12132 υπόψη δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού.
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ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα ζητά επαγγελματία Πωλητή 
για B2B πωλήσεις στον χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών. Παρέχεται σταθερός μισθός και bonus. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιογραφικά έως 5/5 
στο e-mail: hr@oxygengroup.gr, με κωδ: ΑΤ001.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία (περιοχή Μενιδίου), ζητεί 
Υπάλληλο για το Εμπορικό Τμήμα. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση, Aγγλικά, επιθυμητή η γνώση Entersoft 
ERP. Βιογραφικά στο e-mail: nobelxilinakisd@
gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για κάλυψη Δικτύου Πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 6986 212664.

ΠΕΛΑΤΗΣ μας, πολυεθνική εταιρία τεχνολογι-
κών προϊόντων, ζητεί για μόνιμη συνεργασία: 
Account Manager (Θεσσαλονίκη). Βιογραφικά 
στο e-mail: selectiondpt@cremedelacreme.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, αλυσίδα εμπορικών επι-
χειρήσεων επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη 
στελέχωση: Account Manager (Βαλκάνια). 
Προσφέρεται: Μηνιαίο σταθερό εισόδημα και 
bonus βάσει στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΑΜΕΣΑ κύριος-α ζητείται για Ανεξάρτητη Συ-
νεργασία με Συνεργάτες μιας μεγάλης εταιρίας 
στον χώρο της πώλησης προϊόντων διατροφής. 
Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Δραστηριότητα 
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από εταιρία λύσεων εξοι-
κονόμησης ενέργειας (αυτονoμία θέρμανσης, 
φυσικό αέριο, φωτισμός led). Αρμοδιότητες: 
Πωλήσεις B2B και Β2C σε καταστήματα, γρα-
φεία, πολυκατοικίες. Προσόντα: Εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση, δίπλωμα οδήγησης. E-mail: 
info@gazpro.gr, τηλ: 210 9881616.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από επαγγελματικό κατά-
λογο. Μισθός 300-900€/μήνα. Bιογραφικά στο 
e-mail: powennetgreece@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ Πωλήσεων ζητείται άμεσα από 
ανώνυμη εταιρία internet για Έλεγχο -Ανανέ-
ωση -Ανάπτυξη Πελατολογίου και δυνατότητα 
επαγγελματικών ταξιδίων σε επαρχία και νησιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για ‘Έλεγχο -Ανα-
νέωση -Ανάπτυξη Πελατολογίου με δυνατότητα 
επαγγελματικών ταξιδίων σε επαρχία και νησιά. 
Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: job@
galaxynet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία internet ΑΕΕ ζητεί 2 Στε-
λέχη για Έλεγχο και Ανανέωση Πελατολογίου, 
με δυνατότητα ταξιδίων. Παρέχεται ασφάλιση 
– bonus – προοπτική καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: dealers@galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής και εμπορίας επαγγελματικού 
εξοπλισμού ζητά έμπειρο Στέλεχος στις Πωλήσεις 
για το Νομό Αττικής. Απαραίτητο προσόν: Άριστη 
επικοινωνία με το περιβάλλον εργασίας. Δίδο-
νται: Εξέλιξη, ελεύθερο περιβάλλον, οικονομικά 
κίνητρα. E-mail: kondial@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ επιχειρήσεων ζητείται για άμεση 
πρόσληψη: Υπεύθυνος Πωλήσεων. Παρέχονται: 
Υψηλός μισθός, bonus, προοπτικές εξελιξης. 
E-mail: info@amci.gr, τηλ: 210 4082557.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιθυμεί να καλύψει άμεσα 5 θέ-
σεις, με σκοπό την εκπαίδευση στις ενέργειες 
προώθησης διαφημιστικής καμπάνιας, έρευνας 
αγοράς και εξυπηρέτησης πελατών. Παρέχονται: 
Μισθός, bonus, προοπτικές εξέλιξης. E-mail: 
hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 210 4082557.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητής/τρια για εξωτερική ερ-
γασία. Υψηλό πακέτο αποδοχών και bonus. Τηλ: 
210 4082557.

ΑΤΟΜΑ 5 κοινωνικά, εργατικά, ζητούνται πανελ-
λαδικά, για ανεξάρτητη συνεργασία προώθησης 
προϊόντων πολυεθνικής εταιρίας, εισοδήματα 
εβδομαδιαία ανάλογα προσόντων, μερική ή πλήρης 
απασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Πωλήσεων ζητείται από εκδοτική 
βιβλίων. Προϋπηρεσία και μεταφορικό μέσο (μοτό 
και ΙΧ) απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ. ANSA0414.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ Πωλητές ζητούνται από συσκευαστι-
κή εταιρία τροφίμων, γαλακτοκομικών προϊόντων 
και προϊόντων καφέ, πεπειραμένοι μόνο με δικό 
τους πελατολόγιο για χονδρικές πωλήσεις. Τηλ: 
2310 667451.

Η WELLNESSNOW, εταιρία στο χώρο Υγείας-
Ευεξίας-Διατροφής ζητάει άμεσα Συνεργάτη για 
στελέχωση των παρακάτω τμημάτων: α) Εμπο-
ρικό τμήμα β) Τμήμα οργάνωσης και διοίκησης 
συνεργατών. E-mail: info@wellnessnow.gr, τηλ: 
6932 309100, 6986 219045.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ δικτύου πωλήσεων ζητείται από 
εμπορική επιχείρηση, ωράριο ευέλικτο, ανεξάρτητη 
συνεργασία. Τηλ: 6973 910604.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ πωλήσεων στον χώρο της πληρο-
φορικής. Διαχείριση Πελατών και προώθηση 
τεχνολογικών λύσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@abcit.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Πωλητές, με ή μη προ-

ϋπηρεσία, μερική ή πλήρη απασχόληση, καλές 
αποδοχές. Τηλ: 6972 481595.

Η AVS Automotive ζητεί Βοηθό Ανάπτυξης 
Δικτύου Πωλήσεων με προηγούμενη εμπειρία 
σε τηλεματικές συσκευές διαχείρισης στόλου 
οχημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: info@avsau-
tomotive.com, τηλ: 210 9750117, 210 9737990, 
κος Νικηφόρος.

ΔΙΕΘΝΗΣ  Όμιλος ζητά 5 Πτυχιούχους-χες ΑΕΙ-
ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ με εμπειρία Ιατρικού Επισκέπτη, 
για Στελέχωση Νευραλγικών θέσεων του τομέα 
Υγείας. Εκπαίδευση γρήγορη και αξιοκρατική 
εξέλιξη. Ε-mail: tsakiris1958@gmail.com, τηλ: 
210 6773990, κος Τσακίρης.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για ημιαπασχόληση από 
το χώρο τους, για το χώρο της διατροφής, άμεση 
ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη εκ-
παίδευση, αποδοχές 600 - 1.000€. Τηλ: 6973 
910604.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 4 άτομα, για κάλυψη 
νέων τμημάτων, πρωινή ή απογευματινή απα-
σχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ 2 ζητούνται στο χώρο υγείας και δια-
τροφής, μερική ή πλήρης απασχόληση. Τηλ: 
6973 910604.

ΝΕΟΙ ευπαρουσίαστοι εργατικοί, καλλιεργημένοι, 
με προσόν την καλή επικοινωνία, ζητούνται για 
ημιαπασχόληση, για στελέχωση του δικτύου πωλή-
σεων πανευρωπαϊκού ομίλου, υψηλές αποδοχές, 
εξέλιξη, ευέλικτο ωράριο, σταθερό εισόδημα, 
προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική ή πλήρη απασχόληση, 
για στελέχωση εμπορικού τμήματος εταιρίας, 
όχι πλασιέ ή ντίλερ, επιθυμητή η γνώση Η/Υ, 
υψηλές απολαβές. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα, από γραφείο εμπορικής 
επιχείρησης για κάλυψη νέων θέσεων. Πρωινή ή 
και απογευματινή απασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ 7 ζητούνται για τη διαχείριση λιανικών 
- χονδρικών πωλήσεων και την ανάπτυξη του 
δικτύου πωλήσεων επιχείρησης με έδρα την 
Πλ.Μαβίλη, ευέλικτο ωράριο, ικανοποιητικές 
αποδοχές. Τηλ: 6943 950447.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ νέοι ζητούνται για την επέκταση 
των δραστηριοτήτων επιχείρησης με έδρα την Πλ. 
Μαβίλη σε διάφορες ειδικότητες, ευέλικτο πρό-
γραμμα εργασίας-ικανοποιητικές αποδοχές (δεν 
αφορά εξωτερικές εργασίες ή telemarketing). Τηλ: 
6943 950447, ώρες επικοινωνίας: 09:00-19:00.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια Λογισμικού και Λύσεων 
Πληροφορικής ζητείται. Απαραίτητες γνώσεις 
σε εμπορικολογιστικές εφαρμογές και ικανότητες 
πώλησης. Βιογραφικά στο e-mail: cv@ep-mail.
gr, “ΘΕΣΗ#73.

Η ΚΕΒΕ ΑΕ ζητά άτομο για το Τμήμα Εξαγωγών 
με προθυμία να ταξιδεύει. Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 
άπταιστα Αγγλικά και γνώση τρίτης γλώσσας 
θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kebe-sa.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά άτομο έμπειρο στις 
πωλήσεις, με γνώσεις internet, να στελεχώσει 
τμήμα marketing. Προϋπηρεσία απαραίτητη, ορ-
γανωτικές ικανότητες, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών, 
κάτοχος ΙΧ επιθυμητό (όχι απαραίτητο). Βιογραφικά 
στο e-mail: info@website-experts.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Οργάνωσης Εκθέσεων ζητά Πωλητή. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις, γνώση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, Αγγλικών, με άδεια οδήγησης, 
άριστος στην επικοινωνία και δυνατότητα ταξιδιών 
στην περιφέρεια. Η Εργασία είναι 8ωρη και σταθε-
ρή! Βιογραφικά στο e-mail: info@alfaexpo.gr, τηλ: 
210 2772244, ώρες επικοινωνίας 14:00-16:00.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος ζητά 5 Πτυχιούχους-χες ΑΕΙ-
ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ με εμπειρία Ιατρικού Επισκέπτη, 
για Στελέχωση Νευραλγικών θέσεων του τομέα 
Υγείας. Εκπαίδευση γρήγορη και αξιοκρατική 
εξέλιξη. Ε-mail: tsakiris1958@gmail.com, τηλ: 
210 6773990, κος Τσακίρης.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για ημιαπασχόληση από το 
χώρο τους, για το χώρο της διατροφής, άμεση 
ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη εκ-
παίδευση, αποδοχές 600 - 1.000€. Τηλ: 6973 
910604.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 4 άτομα, για κάλυψη 
νέων τμημάτων, πρωινή ή απογευματινή απα-
σχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Ιατρικούς Επισκέπτες σε όλη την 
Ελλάδα για προώθηση επιθεμάτων κατακλίσεων, 
διαλειπόντων καθετήρων, οστομικών προϊόντων 
και συμπληρωμάτων διατροφής. Απαραίτητη 
εμπειρία αντικειμένου. Βιογραφικά στο e-mail: 
ergasia2014@gmail.com.

AΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα στη Θεσσαλο-
νίκη, ζητείται Ιατρικός Επισκέπτης με εμπειρία 
σε Παιδιάτρους και Νεογνολόγους, όπως επίσης 
και φαρμακεία, για τις περιοχές κεντρικής Μακε-
δονίας-Θράκης. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: nedounewmed@hotmail.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εισαγωγική εταιρία φαρμακο-
τεχνολογικών προϊόντων στα Βόρεια Προάστια 
της Αθήνας, θα ήθελε να προσλάβει: 2 Ιατρικούς 
Επισκέπτες Ογκολογικών. Επιτυχή προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών στον κλάδο της Ογκολο-
γίας/Ακτινοθεραπείας. E-mail: selctiondpt@
cremedelacreme.gr.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία – Φαρμακευτική
ΑΜΕΣΑ ζητούνται Νοσηλεύτριες με τουλάχιστον 
διετή προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση σε 
δερματολογικό ιατρείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ctzermias@gmail.com.

ΖΗΤOYNΤΑΙ Ιατροί (άνευ ειδικότητας ή ειδικο-
τήτων) για ιατρεία των νομών Πιερίας - Φωκί-
δας (επιθυμητή η γνώση Αγγλικών - Ρωσικών 
ή άλλων γλωσσών). Βιογραφικά στο e-mail: 
artemiospap@yahoo.gr, τηλ: 6942 696134, 
ώρες επικοινωνίας 11:00-13:30 & 18:00-21:00.

ΖΗΤOYNΤΑΙ Ιατροί για ιατρεία τουριστικών 
περιοχών των νομών Πιερίας - Φωκίδας, (επι-
θυμητή η γνώση ξένων γλωσσών). Προοπτική 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
artemiospap@yahoo.gr, τηλ: 6942 696134, 
ώρες επικοινωνίας 11:00-13:30 & 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός για εργασία σε παιδική κα-
τασκήνωση για διάστημα 22 ημερών μισθός 
1000€ συν ικα συν τσαυ. Τηλ: 27440 69336, 
fax: 27440 69337.

ΑΛΥΣΙΔΑ οπτικών καταστημάτων ζητεί Οπτικό 
με εμπειρία για περιοχή Νοτίων Προαστίων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: ilioypoli@ofthalmos.gr, 
τηλ: 210 9960535.

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται για εργασία σε παιδική κατα-
σκήνωση στο Λουτράκι (19/6-10/7, 12/7-2/8, 
3/8-24/8). Βιογραφικά στο e-mail: vaskorovilou@
sportcamp.gr, τηλ: 27440 66860.

ΙΑΤΡΟΙ ζητούνται άνευ ειδικότητας, για εφημερία 
σε κλινική Δυτικών Προαστίων. Τηλ: 210 5739455.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Iατροί όλων των ειδικοτή-
των για ανεξάρτητη συνεργασία με συνεργάτες 
μίας από τις μεγαλύτερες εταιρίες διατροφής. 
Δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης. Ελεύθερο 
ωράριο. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρασκευάστρια Μικροβιολογικού 
Εργαστηρίου να ξέρει από αιμοληψίες. Τηλ: 
210 4614574.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, νοσοκομεία, κλινικές και ιδρύ-
ματα λοιπών δομών κοινωνικής πρόνοιας, ενδια-
φέρονται να συνεργαστούν με συμβάσεις αορίστου 
χρόνου Νοσηλευτές -τριες (για την Αυστραλία). 
E-mail: selctiondpt@cremedelacreme.gr.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, νοσοκομεία, κλινικές και 
ιδρύματα λοιπών δομών κοινωνικής πρόνοιας, 
ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με συμβάσεις 
αορίστου χρόνου Νοσηλευτές-τριες (για τη Μεγάλη 
Βρετανία). Βιογραφικά στο e-mail: selctiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου ή Αισθητικός με 
γνώση στα φαρμακευτικά καλλυντικά για μερική 
προς το παρόν απασχόληση. Τηλ: 6944 587713.

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται για εργασία κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο σε ιατρείο στη περιοχή του Σταυρού Θεσ-
σαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: stavrosdoc@
gmail.com, τηλ: 6972701130.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Βοηθός Οδοντιάτρου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: athina@e-smile.gr.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. πενθήμερο, 6ωρo, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.
ath@gmail.com, αναγράφοντας «Υπάλληλος 
Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στο Κολωνάκι ζητά 
Ασκούμενο -η Δικηγόρο για πρακτική άσκηση. 
Βιογραφικά στο e-mail: thsfyris@yahoo.gr.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες – Μεταφράσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες-γυναίκες Ραδιοφωνικοί 
Παραγωγοί (με πείρα η χωρίς) για στελέχωση 
εκπομπών μεγάλου web-tv Radio που έχει έδρα 
τους Αμπελόκηπους Αθηνών. Παρέχεται εκπαί-
δευση, υπάρχει στούντιο. E-mail: afanis_iroas@
hotmail.gr, τηλ: 6973 186702.

ΦΥΣΙΚΟΣ - Χημικός και Βιολόγος ζητούνται 
για συνεργασία από φροντιστήριο στη περιοχή 
Αχαρνών και Θρακομακεδόνων. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία σε τάξεις Λυκείου. Τηλ: 210 
2445106, ώρες επικοινωνίας 15:00-21:00.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά Πτυχιούχες-ους, θετικών 
επιστημών, με εργασιακή εμπειρία, ικανούς να 
στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις marketing-
management-finance-sales-banking. Βιογραφικά 

στο e-mail: pappam100@gmail.com, τηλ: 210 
6773990, κος Μάλλας.

TEACHER of English, Native Speaker, experienced, 
for proficiency levwel, from 09/2014, 3-6 hours 
weekly, for language school in Nikaia. Excellent 
working conditions. CVs: ananeosi@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός για ωρομίσθια πρωινή 
απασχόληση δίχρονου παιδιού στο σπίτι. Ανα-
τολική Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
eleniandrielou@gmail.com.

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ τη γνώση και προορισμό την επι-
τυχία, Ο όμιλος εκπαιδευτηρίων Σταθμός Γνώσης 
στα Πετράλωνα ζητεί Καθηγητές Μαθηματικών, 
Οικονομικών, Φιλολογίας, Φυσικής, Χημείας, 
Πληροφορικής και Βιολογίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@stathmosgnosis.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΈΣ Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας 
με διετή τουλάχιστον φροντιστηριακή εμπειρία 
και σημειώσεις τους ηλεκτρονικές, ζητούνται από 
φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο κέντρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: frontistiriomeshs@
gmail.com.

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ τη γνώση και προορισμό την 
επιτυχία, Ο όμιλος εκπαιδευτηρίων Advanced 
people’s Studies στα Πετράλωνα ζητεί Καθη-
γητές Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
applepetralona.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικών από εκπαι-
δευτήριο στο κέντρο, Απόφοιτοι Πανεπιστημίου 
με διετή απασχόληση σε φροντιστήριο για πλήρη 
απασχόληση την σχολική χρονιά 2014-2015. 
Βιογραφικά στο e-mail: job.english.teacher@
gmail.com.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στη Nέα Σμύρνη ζη-
τεί Bilingual, έμπειρο Kαθηγητή-τρια Aγγλικής 
γλώσσας για επίπεδα elementary έως πτυχία, 
γνώση Η/Υ, με οργανωτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες, πτυχίο ανώτατης σχολής επιθυμητό. 
E-mail: neasmyrni2@eurognosi.info.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ όλων γλωσσών ζητούνται για 
μεταφράσεις Λογοτεχνίας, Δοκιμίων, επιστημο-
νικών βιβλίων από μεταφραστική ομάδα. Τηλ: 
211 4078708, 6936 9149035.

ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ Επιμελητές Ύλης, ζητούνται για δι-
ορθώσεις επιμέλεια ύλης Λογοτεχνίας, δοκιμιών 
επιστημονικών εκδόσεως από συνεταιρική ομάδα 
Διορθωτών. Τηλ: 211 4078708, 6936 9149035.

ECOLE de langues recherche Professeur de 
Francais, de preference francais(e). Experience 
requise de 4-5ans en classe, ainsi que pour les 
diplomes (DELF/DALF). Pour plus d’information 
6977 645667.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ παιδική κατασκήνωση, έδρα Αφίδνες-
Αττικής, ζητεί νέους-ες για τη θέση του Ομαδάρχη, 
ειδικότητες Γυμναστές, Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι 
κλπ. Τηλ: 210 8618300, 210 8610110.

LTES is seeking Native English Speakers to 
undertake Online lessons. Must have experi-
ence teaching adults. Please send resumes to: 
yotab@ltes-global.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ όλων των ειδικοτήτων, ζητούνται 
για νέο φροντιστήριο στο νομό Έβρου. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: frontistirioevros@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός από μεγάλη ξενοδοχειακή 
μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
karmaportoparos.com.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί – Τεχνίτες
ΤEXNIKH εταιρία ζητεί Tοπογράφο - Mηχα-
νικό ΠΕ ή ΤΕ με γνώση autocad. Επιθυμητή η 
εργοταξιακή εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.prasino1975@gmail.com, fax 211 7804055.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτροσυγκολλητές από εργοστάσιο 
μεταλλικών κατασκευών στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής. 
Μόνιμη και πλήρης απασχόληση. Η εταιρία πα-
ρέχει στέγη, μισθό, ένσημα. Τηλ: 6944 684126, 
25310 98142.

ΓΙΑ 6 ΠΟΛΕΙΣ της Γερμανίας ζητούνται: Μηχανικοί 
Σχεδιασμού - Μηχανικοί Bιομηχανικής Παραγωγής 
- Μηχανικοί Project Managers - Δομοστατικοί 
Μηχανικοί - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - Σχεδιαστές 
Μεταλλικών Κατασκευών - Σχεδιαστές Παρα-
γωγικής Διαδικασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αργυροχρυσοχόος για εργαστήριο 
ασημένιων κοσμημάτων στα Κουφάλια - Θεσ-
σαλονίκης. (Δυνατότητα αστικού λεωφορείου 
από Θεσσαλονίκη). Εργασιακή εμπειρία θα προ-
τιμηθεί. Τηλ: 23910 53863, ώρες επικοινωνίας 
9:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Μηχανοστασίου για θέση 
Plant Operator, Shift Leader σε εταιρία στο κέντρο 
της Αθήνας. Έναρξη Μάϊο. Απαιτούμενες γνώσεις: 
Αγγλικά, Η/Υ, προϋπηρεσία 5 έτη τουλάχιστον. 
Τηλ: 210 8215039.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για πλήρης εργασία σε 
ξενοδοχείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ιδανικά 
με προϋπηρεσία και εξειδίκευση σε υδραυλικά 
και ηλεκτρολογικά. Τηλ: 6946 002777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο 
με γνώσεις υδραυλικού και συντήρησης πισίνας, 
για 12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
captain@navigatorltd.gr, fax: 210 6230789.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Μοτοποδήλατων με εμπειρία 
και όρεξη για δουλειά να εργαστεί στο κατάστημα 
“automoto koutsakis” στις Μοίρες – Ηρακλείου 
Κρήτης. Tηλ: 6978 460977.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 ή 3 Πολιτικοί Μηχανικοί για Κα-
τασκευή Λιμανιού στη Σαουδική Αραβία. Άμεση 
πρόσληψη, υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: stofakos@gmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ τεχνική εταιρία ζητείται Tεχνικός 
με εμπειρία στη συντήρηση και επισκευή αερο-
συμπιεστών. Βιογραφικά στο e-mail: helma@
helma.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Αξονικών ή Μαγνητικών 
Τομογράφων με πρότερη εμπειρία, για πλήρη 
απασχόληση με ικανοποιητικές αποδοχές και 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
iasismed.gr, fax: 2310 697556.

ΓΡΑΦΕΙΟ Μελετών αναζητά Ηλεκτρολόγους - 
Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς για Ανάπτυξη και 
Τεκμηρίωση Εφαρμογών Μικροεπεξεργαστών 
(μΕ). Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΓΝΩΣΤΗ εταιρία του νομού Κορινθίας ζητά για 
την Στελέχωση του τμήματος Παραγωγής, Μηχα-
νολόγο-Μηχανικό. Απαιτούμενα προσόντα: Καλή 
γνώση Η/Υ, γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 
επιθυμητή, γνώση Αγγλικών. E-mail: info@courbi.
gr, τηλ: 27410 31490.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά Πτυχιούχες-ους ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, 
με εργασιακή εμπειρία, για Στελέχωση Νευραλ-
γικών θέσεων marketing-management-finance-
sales-banking και B2B. Εκπαίδευση γρήγορη 
και αξιοκρατική εξέλιξη, υψηλές προοπτικές. 
E-mail: pappam100@gmail.com, τηλ: 210 
6773990, κα Παππά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρό άτομο για Εργάτης σε ξυλεμπο-
ρικό στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5716691, 6977 
583570, κος Κυριάκος, ώρες επικοινωνίας 
08:00-16:00.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αυτοκινήτων ζητείται από γνωστό 
βελτιωτικό οίκο αυτοκινήτων, στη Θεσσαλονί-
κη. Απαραίτητη προϋπόθεση, άδεια εξασκήσεως 
επαγγέλματος, γνώση υπολογιστών και Αγγλικών. 
Τηλ: 2310 703043, 6936 843993.μ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοδηγός Τμήματος Χυτοπρεσσών. 
Βιογραφικά στο e-mail: yannis@convexdesign.
gr, τηλ: 6947 301516.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕI ή BEng Ηλεκτρονικής - Αυτο-
ματισμού ζητείται από τεχνική εταιρία σχεδίασης, 
ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων αυ-
τοματισμού υψηλής τεχνολογίας για πλοία σε 
Ελλάδα - Εξωτερικό. Προϋπηρεσία δεν είναι 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: marine.
control@gmx.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός (ΑΕΙ) πλήρους απασχόλησης 
με εξειδίκευση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Με-
ταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος επιθυμητός. 
Βιογραφικά στο e-mail: office@est-res.com, τηλ: 
210 9370164.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Μηχανικοί ζητούνται στη Γερ-
μανία. Απόφοιτοι Πολυτεχνικής Σχολής Ελλάδος 
ή ισότιμη της αλλοδαπής. Να έχουν προϋπηρεσία 
διανυθείσα στη βιομηχανία. Να μιλούν άριστα 
ή πολύ καλά τη Γερμανική γλώσσα. E-mail: 
selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός με προϋ-
πηρεσία σε χυτήριο αλουμινίου από γερμανική 
εταιρία στο Ντουμπάι. Βιογραφικά στο e-mail: 
panos@gutmannllc.ae.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκρολόγος σε χυτήριο αλουμινί-
ου στο Ντουμπάι, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει προϋπηρεσία σε 
παρόμοιες βιομηχανικές μονάδες. Βιογραφικά 
στο e-mail: panos@gutmannllc.ae.

ΑΤΟΜΟ για το Service συσκευών απολύμανσης 
και αρωματισμού σε επαγγελματικούς χώρους, 
αναζητά η Hygiene Service για το Υποκατάστημα 
Αττικής με έδρα τους Αγίους Αναργύρους. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info.athens@hygiene-service.gr.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Μηχανικοί ζητούνται στη Γερ-
μανία Απόφοιτοι Πολυτεχνικής Σχολής Ελλάδος 
ή ισότιμη της αλλοδαπής. Να έχουν προϋπηρεσία 
διανυθείσα στη βιομηχανία. Να μιλούν άριστα 
ή πολύ καλά τη Γερμανική γλώσσα E-mail: 
selctiondpt@cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για Εγκαταστάσεις Δορυφο-
ρικών Συστημάτων από εταιρία τηλεπικοινωνιών 
στον Γέρακα. Απαραίτητη προϋπόθεση κάτοχος 
αυτοκινήτου και δελτίου παροχής υπηρεσιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@sequence.gr.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, βιομηχανικές επιχειρήσεις 
της Γερμανίας, ζητούν για συμβάσεις διάρκειας 
τουλάχιστον ενός έτους: Μηχανικούς Σχεδια-
σμού, Μηχανικούς Βιομηχανικής Παραγωγής, 
Μηχανικούς Project Managers, Δομοστατικούς 
Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Σχε-
διαστές Μεταλλικών Κατασκεύων, Σχεδιαστές 
Παραγωγικής Διαδικασίας. E-mail: sectiondpt@
cremedelacreme.gr.

συνέχεια στη σελ. 30

Σύμβουλοι Εμπορικών & Λογιστικών Εφαρμογών SingularLogic

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

Technical Support Inbound Engineer 
6ωρη Απασχόληση 

 (Κωδικός: TSIE 04-14) 
Αρμοδιότητες: Ο κάτοχος της θέσης ανήκει στη διεύθυνση customer operations και ασχολείται με την τεχνική υποστή-
ριξη οικιακών πελατών συνεργαζομένων εταιρειών για υπηρεσίες internet, τηλεφωνίας και τηλεόρασης. Οι βασικές 
του αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τη διαχείριση αιτημάτων/βλαβών πελατών, καθώς και το χειρισμό συστημάτων 
διαχείρισης κόμβων (DSLAM), με απώτερο στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη.  

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ι.Ε.Κ. ή απολυτήριο τεχνικού λυκείου (με κατεύθυνση στην πληροφορική, τηλεπληροφορική,  
τηλεπικοινωνίες). 
•Καλή γνώση αστικών τηλεφωνικών δικτύων. 
•Καλή γνώση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 
•Καλή γνώση τεχνολογίας ADSL και εμπειρία στη διαχείριση DSLAM. 
•Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows και εφαρμογών MS Office. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά). 
•Πολύ καλή προφορική και γραπτή επικοινωνία. 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο A.E.I./Τ.Ε.Ι. (με κατεύθυνση στην πληροφορική, τηλεπληροφορική, τηλεπικοινωνίες). 
•Προϋπηρεσία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση ή σε θέση Field Service σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο. 
Γνώσεις ADSL, POTS, VoIP, IPTV, VideoOnDemand. 
 
Παροχές: 
•Επιπρόσθετες αμοιβές, βάσει επίτευξης μηνιαίων στόχων. 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις. 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
 
Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας στο: jobs@360connect.gr

Είμαστε εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου και δημιουργούμε μεγάλα projects με εγχώρια αλλά και διεθνή 
παρουσία.

Περιγραφή Θέσης: Ζητείται Senior Web Designer μεθοδικό και καταρτισμένο άτομο για πλήρη απασχόληση που θα 
ενισχύσει το δυναμικό της ομάδας μιας αναπτυξιακής εταιρείας.

Το σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον της εταιρείας μαζί με τα projects εξέχουσας σημασίας στο web, δημιουργούν τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις για αυτοβελτίωση και δημιουργικότητα

Απαραίτητα προσόντα: 
•2 χρόνια προϋπηρεσίας τουλάχιστον σε διαφημιστική εταιρεία ή δημιουργικό γραφείο. 
•Άριστη γνώση HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript 
•Πολύ καλή γνώση σε CMS (Wordpress, Drupal, Joomla, Opencart, Magento) 
•Καλή γνώση Adobe Photoshop & Adobe Illustrator 
•Δυναμικό υπόβαθρο σε στέρεα επικοινωνία, και δεξιότητα ομαδικής εργασίας 
•Ανεξάντλητη φαντασία και δημιουργικές ιδέες  
Επιθυμητά προσόντα: 
•PHP, MySQL 
•Επιπλέον γνώσεις  θα θεωρηθούν συν  
Παρέχουμε: 
•Σύμβαση αόριστου χρόνου με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,1000€(Καθαρά)+ενσημα+bonus 
•Πενθήμερη εργασία 
•Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Προσωπική ανάπτυξη και πρωτοβουλίες 
•Ομαδικό πνεύμα και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης μέσω διάθεσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Προαπαιτούμενη η αποστολή portfolio. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια. Η έδρα μας είναι στο Γύθειο Λακωνίας και η αγγελία απευθύνετε σε ανθρώπους που μπορούν να μετε-
γκαταταθούν σε αυτό. Βιογραφικά στο e-mail: viografikanew@gmail.com

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

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

Commis (Pastry)
•Production, preparation and presentation of food according to highest quality standards 
•Undertake a varied list of food preparation for the kitchen on a daily basis 
•Specifically focused on pastry arts and baking 
•Prepares on daily basis pastry requisitions as assigned 
•Maintaining of cleanliness in all assigned areas, including refrigerators and freezers 
•Ensure that cost control policies and procedures are followed 
•Attends training sessions 
•Able to work in a fast pace and demanding kitchen environment 
•Grooming and appearance standards are met regarding cleanliness, sanitation and hygiene 
•Ensures freshness and suitability of products used by the section and that they are stored properly

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

Η IT Force ΟΕ, είναι η πιο σύγχρονη και δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη εταιρεία υποστήριξης λογισμικού Registered 
Partner της SingularLogic.

Στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξής της αλλά και της 
παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες 
της ζητά συμβούλους με εμπειρία σε τουλάχιστον μία από 
τις εφαρμογές:

•Business Omega ERP 
•Galaxy ERP 
 
Βασικά καθήκοντα: 
•Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών 
•Καταγραφή, ανάλυση και υλοποίηση απαιτήσεων 

•Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων  
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
ή σε μηχανογραφημένο λογιστήριο 
•Γνώσεις εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης 
εταιρειών 
•Πτυχίο ανώτερης / ανώτατης σχολής οικονομικής 
κατεύθυνσης ή πληροφορικής 
•Δίπλωμα Οδήγησης  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Γνώσεις λογιστικής  
•Βασικές γνώσεις SQL, Transact SQL, Crystal Reports 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: geg@itforce.gr

Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας επιτυχία ως:

Στέλεχος Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής
Εάν αναζητάτε μια λαμπρή επαγγελματική καριέρα στον τομέα των πωλήσεων, το Παραγωγικό Δίκτυο που συνεργά-
ζεται με την Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να σας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική 
αποκατάσταση και αναγνώριση.

Η ιστορία και η αξιοπιστία του ονόματος της Εθνικής Ασφαλιστικής, το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, τα προγράμματα 
συνεχούς εκπαίδευσης και η ποιότητα των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, σε συνδυασμό με 
τις δυνατότητες σας, είναι τα συστατικά που μπορούν να εξασφαλίσουν τη δική σας επιτυχία.

Ελάτε να «χτίσουμε» μαζί μια επιτυχημένη σταδιοδρομία ασφαλιστικού συμβούλου και να μοιραστούμε τα προνόμια 
και τις δυνατότητες της πρώτης Ασφαλιστικής Εταιρίας και του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Στοιχειά επικοινωνίας για αποστολή βιογραφικών: Ε-mail: ea.athina8721@insurance.nbg.gr

ALBA Graduate Business School, a not-for-profit educational organization of graduate studies in business 
administration, is seeking to employ:

Information Services and Applications Manager
Requirements: 
•SharePoint skills (SharePoint 2007 & SharePoint 
2013):  
~SharePoint Farm Administration:  
-Administer SharePoint Farm, Web Applications  
& Site Collections according to best practices. 
-Authentication & User Profile management (both 
Active Directory & Forms-Based authentication). 
-Administer Search Component. 
-Familiarity with topologies for intranet and extranet 
environments. 
~Web content management:  
-Knowledge of HTML, ASP, XSLT. 
-SharePoint Designer (Master Pages, Page Layouts, 
Data view web parts, Workflows). 
-Create and maintain complicated pages using vanilla 
or 3rd-party SharePoint web parts. 
~SharePoint Sites:  
-Manage document libraries, lists, and surveys. 
-Manage content types and list/site templates. 
-Familiarity with InfoPath Forms Services. 
•Database skills (SQL Server 2000 & SQL Server 
2008 & SQL Server 2012):  
-Ability to design, implement and maintain databases 
-Ability to build and execute complicated SQL queries 
& views. 

-Ability to develop and debug complicated stored 
procedures and triggers. 
-Ability to administer (backup, restore, optimize)  
SQL databases. 
•Business intelligence skills:  
-Maintain reports made with Crystal Reports. 
-Create and maintain ETL flows with SQL Server 
Integration Services. 
-Create and maintain OLAP cubes with SQL Server 
Analysis Services. 
-Knowledge of Excel 2013 PowerPivot  
& PowerQuery. 
•Various skills:  
-Familiarity with CRM concepts. 
-Familiarity with Visual Studio and C# language. 
•Other skills: 
-Excellent command of Greek and English language.  
-Teamwork. 
-Customer service. 
-Goal orientation. 
•Previous experience in a similar position  
will be considered as asset.

Contact: Interested candidates who meet the above 
requirements can send their CV in English, to: hr@alba.
edu.gr no later than 30/5/2014.
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Υποδοχής ζητά ξενοδοχείο 4* στη 
Β.Α Αττική με απαραίτητη προϋπηρεσία, Γαλλικά 
και πρόγραμμα protel. Εξαιρετικές συνθήκες ερ-
γασίας έως τέλη Οκτωβρίου. E-mail: manager@
goldencoast.gr, τηλ: 22941 13001.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά F&B Controller με 
αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην Κρυο-
πηγή Χαλκιδικής ζητά Receptionist με προϋπηρεσία, 
Ρωσικά, Γερμανικά. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες - Καθαρίστριες για απα-
σχόληση στη Χαλκιδική. Προσφέρεται διαμονή, 
φαγητό, μόνιμο μισθό, ασφάλιση. Fax: 210 6829571.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νυχτερινός Receptionist από ξενοδο-
χείο στην Σαντορίνη. Απαραίτητα προϋπηρεσία, 
άριστα Αγγλικά και γνώση προγράμματος ERMIS 
WIN. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. Βιογρα-
φικά απαραίτητα με φωτογραφία στο e-mail: 
takisskondr@hotmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Θάσο ζητά Καμαριέρες με 
ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@royalparadise.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5*στη Θάσο ζητά Υπάλληλο Κρα-
τήσεων - Πωλήσεων με ανάλογη προϋπηρεσία. 
Γνώση Αγγλικών θεωρείται δεδομένη. Επιπλέον 
γνώση βαλκανικής γλώσσας, Ρωσικών ή Τουρκικών, 
θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
royalparadise.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5*στη Θάσο ζητά Υπάλληλο Υπο-
δοχής με ανάλογη προϋπηρεσία. Γνώση Αγγλικών 
θεωρείται δεδομένη. Επιπλέον γνώση βαλκανικής 
γλώσσας ή Τουρκικών ή Ρωσικών θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail:manager@royalparadise.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α’ κατηγορίας στην Πάρο ζητεί Ρε-
σεψιονίστ, Υπεύθυνη Housekeeping και Συντηρητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: paroshotelcv@yahoo.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, Σερβιτόροι, Μάγειρες και Λαντζιέ-
ρηδες, ζητούνται για 5άστερα ξενοδοχεία, Μύκονο, 
Σαντορίνη, Κω, Ρόδο. Τηλ: 210 9532140, ώρες 
επικοινωνίας 11:00-13:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στο κέντρο στης Αθήνας, ζητεί 
Σπουδαστή -τρια ΤΕΙ για Πρακτική Άσκηση στο 
τμήμα Υποδοχής. Τηλ: 211 1053000.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ή Προϊστάμενος Οροφοκομίας, 
ζητείται από ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην Κρυ-
οπηγή Χαλκιδικής ζητά Υπαλλήλους Υποδοχής με 
προϋπηρεσία, Αγγλικά, Γερμανικά και Ρώσικα. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από πολυτελές συγκρότημα 
στην Άνδρο. Παρέχονται διαμονή, διατροφή, 4μηνη 
απασχόληση και μισθός ανάλογων προσόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@aegeablue.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για πολυτελές συγκρό-
τητα στην Άνδρο με προϋπηρεσία σε συστήματα 
ξενοδοχειακών κρατήσεων και πολύ καλή γνώση 
Αγγλικής. Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, 
διαμονή, διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
aegeablue.gr.

ΜΙΚΡΟ πολυτελές ξενοδοχείο στη Χίο ζητάει 
άτομο για Reception-Κρατήσεις και Προώθηση 
Πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος-
η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων, άριστη 
γνώση Αγγλικών-β’γλώσσα επιθυμητή, ανάλο-
γη προυπηρεσία, άριστη γνώση ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων, συστάσεις. E-mail p_skamalou@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός σε ιστιοπλοϊκό σκάφος στην 
Σκιάθο από Μάιο-Οκτώβριο. Απαραίτητες γνώ-
σεις Αγγλικών. Απαραίτητα προσόντα να είναι 
ευπαρουσίαστος-η, κοινωνικός-η δραστήριος-α 
με ευχέρεια λόγου. Παρέχονται διαμονή-διατροφή, 
μισθός extra bonus. E-mail με πρόσφατες φω-
τογραφίες: vlahakis2603@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος -η Υπλάλληλος σε Τουριστικό 
Πρακτορείο με γνώσεις σε H/Y, πολύ καλό επίπεδο 
Ισπανικών καθώς και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: viajeslomejor@travelling.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για πολυτελές συγκρότημα 
στην Λήμνο με προϋπηρεσία σε συστήματα 
ξενοδοχειακών κρατήσεων και πολύ καλή γνώση 
Αγγλικής και μιας δεύτερης γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: mtoanoglou@euroxenia.com.

Εστίαση - Μάγειρες –  
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Σερβιτόρος με 3ετή εμπειρία 
και βασική γνώση Πολωνικών για ξενοδοχείο 
στη Ζάκυνθο. Βιογραφικά στο e-mail: captain@
navigatorltd.gr, fax: 210 6230789.

ΜΙΚΡΟ πολυτελές ξενοδοχείο στη Mύκονο ζητάει 
επαγγελματία Σερβιτόρο -α για το κυρίως εστιατόριο 
με τη γνώση του bar. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: info@mykonos-star.com.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για Ελληνική μεσογειακή 
κουζίνα στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 

kardamg265@gmail.com.

ΤΟ SIVOTA Diamond ζητά για την καλοκαιρινή 
περίοδο του 2014, Μαθητές τουριστικών σχολών 
για το service εστιατορίων και μπαρ. Βιογραφι-
κά στο e-mail: manager@sivotadiamond.gr, fax: 
26650 93212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Β’ από ξενοδοχείο 4 αστέ-
ρων στον Πλακιά Ρεθύμνου. Παρέχεται διαμονή 
και πλήρης διατροφή. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε ίδια θέση. Μισθός 900€. Τηλ: 6938 110011.

ΖHTEITAI Chef για Catering στην Κεφαλονιά με 
προϋπηρεσία στην μαζική εστίαση και γνώση λει-
τουργίας HACCP. Δυνατότητα 12μηνης απασχόλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: mythos1985@hotmail.
com, τηλ: 6944 77917.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος Α’. Απαραίτητα προσόντα, 
καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: mg@lamaltese.com.

ΤΑ LAGOMANDRA Hotels, ζητούν Ζαχαροπλάστη, 
με αντίστοιχη προϋπηρεσία σε 4 αστέρων ξενοδο-
χεία. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: info@lagomandra.gr, τηλ: 23750 72217.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - all day cafe στον Αργοσαρωνι-
κό αναζητά Σεφ, Ελληνικής και Μεσογειακής 
κουζίνας. Εμπειρία σε Ιαπωνική κουζίνα (sushi) 
θα εκτιμηθει ως έξτρα προσόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: kosliap@yahoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Head Bartender με 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για bistro στην Ορεστιάδα. 
Τηλ: 6933 218023, Νίκος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος σε πολυτελείς ξενοδοχειακή 
μονάδα στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης. Τουλάχιστον 
2 χρόνια προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
gm@andromeda-santorini.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Α’ με εμπειρία σε κρύα κουζίνα 
banquet. Πλήρη απασχόληση, ασφάλιση, προοπτικές 
εξέλιξης. Bιογραφικά στο e-mail: kandrikakis@
aeglizappiou.gr, κωδ: CAC.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Α’ για a la Carte εστιατόριο 
στο κέντρο της Αθήνας, εμπειρία σε τηγάνια, σχάρες 
και ζεστή κουζίνα. Πλήρη απασχόληση, ασφάλι-
ση, προοπτικές εξέλιξης. E-mail: kandrikakis@
aeglizappiou.gr, κωδ: CA.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Σερβιτόρο -α 
με προϋπηρεσία για το μπάρ και το εστιατόριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@poseidon-paros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα για εργασία part 
time στην περιοχή Κουκάκι Φαλήρου 59. Όνομα 
Μαγαζιού: Monsieur Barbu. Τηλ: 6944 963312.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ pilot beach resort 5*, στην 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Αρτοποιό και Βοηθό Αρτοποιού 
με σχετική προϋπηρεσία. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@pilot-beach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο εφανίσιμο για νέο εσπρέσσο μπαρ 
στο Ν.Ηράκλειο. Απαραίτητη η γνώση παραγωγής 
καφέ, ροφημάτων κτλ, μπαρ και βασικές γνώσεις 
σέρβις. Τηλ: 210 2750379.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι -ες για καφετέρια στο 
Περιστέρι, με εμπειρία και όρεξη! Τηλ: 6983 
293540, 6972 427287.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ ή σέρβις από το VS 
cafe club, Αγίου Δημητρίου 216, Άγιος Δημήτριος. 
Τηλ: 6977 585007, κος Οικονόμου.

ΓΡΗΓΟΡΟ εστιατόριο Ιαπωνικής κουζίνας στο 
κέντρο της Αθήνας ζητά Προσωπικό για τις πα-
ρακάτω θέσεις: Βοηθό Μάγειρα, Βοηθό Κουζίνας, 
άτομα για τηλεφωνική εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: yokomanager@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας 4*, ζητεί Μάγειρα 
Β’, απαραίτητα με προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία, 
σε ζεστή και κρύα κουζίνα. Μόνιμη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: srutten2@gmail.com, 
fax: 210 5231229.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άμεση πρόσληψη, άτομα για 
κουζίνα και service στο Ελληνικό εστιατόριο 
στη Γερμανία. Τηλ: 004953 1797954.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ pilot beach resort 5*, στην 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά Α’Β’Γ’ Μάγειρες με 
σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@pilot-beach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στην Σαντορίνη ζητά 
άτομο για την θέση του Σερβιτόρου -ας. Τηλ: 694 
4651955.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Cronwell Platamon Resort 5* 
στον Πλαταμώνα Πιερίας ζητεί Captain, Απόφοιτο 
τουριστικής-επισιτιστικής σχολής με προϋπηρεσία, 
γνώση Αγγλικής, ικανότητα διοίκησης ομάδας, 
προσφέρεται διαμονή - διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: platamon.gm@cronwell.com.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα ζητείται από το ξενοδοχείο 4* 
αστέρων Palace στη περιοχή της Γλυφάδας, με 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
palacehotel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι για το εστιατόριο γνωστού 
all suites hotel (Ρέθυμνο). Aπαραίτητη προϋπηρεσία, 
εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια, πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών, ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό 

πνεύμα συνεργασίας. E-mail: evanthiakapetnakai@
gmail.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται με Ελληνικά και Αγγλικά 
για γνωστό Beach Bar στην Σάμο. Παρέχεται 
ικανοποιητικός μισθός, διαμονή - διατροφή και 
ασφάλεια. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
akouteri@gmail.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται με καλά Αγγλικά για 
ξενοδοχείο στην Πάρο. Παρέχεται διαμονή και 
διατροφή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
akouteri@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Μύκονο ζητάει Υπεύθυνο 
εστιατορίου με γνώσεις sommelier. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
koutsoukidou_m@yahoo.co.uk.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, 
επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό Ζαχαροπλάστη. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: manager@aegeanview.gr, 
τηλ: 22420 23537.

HEAD Waiter - Excellent Experience, Excellent 
Greek, English, one more language to lead service 
team. Good team leadership and cooperating skills. 
Beachfront tavern, AT 4* Hotel. CVs: manager@
mykonospalace.com.

ΤΟ 5* BOUTIQUE ξενοδοχείο Camvillia Resort 
αναζητεί Βοηθούς Σερβιτόρους για το a la carte 
εστιατόριο. Μισθός αναλόγως προσόντων. Διαμονή 
και διατροφή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@camvillia.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, 
επιθυμεί να προσλάβει Ζαχαροπλάστη. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr, τηλ: 22420 23537.

ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ξενοδοχείο κοντά στην Αθήνα 
ζητούνται Υπάλληλοι Υποδοχής καθώς και Σερβι-
τόροι -ες. Βιογραφικά στο e-mail: greekhotel45@
gmail.com.

ΨΗΣΤΗΣ και Τυλιχτής για ψησταριά στην Αργυ-
ρούπολη. Τηλ: 210 9944565.

ΨΗΣΤΗΣ ζητείται για κατάστημα μαζικής εστίασης 
στο Πειραιά. Τηλ: 6979 111208.

ΤΥΛΙΧΤΡΙΑ ζητείται από ψητοπωλείο στο Γαλάτσι. 
Τηλ: 210 2912221, 6947 540666.

ΣΕΦ Ιταλικής κουζίνας ζητείται. Τηλ: 6937 370533.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ -ισσα, ζητείται με προϋπηρεσία, για 
Ιταλική κουζίνα, σε εστιατόριο του Πειραιά (Μι-
κρολίμανο). Τηλ: 6985 675734.

ΚΡΕΠΑΔΟΡΟΣ ζητείται από κρεπερί στον Πειραιά, 
προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 6985 675734.

ΚΡΕΠΑΔΟΡΟΣ έμπειρος, ζητείται για καλοκαιρινή 
σεζόν σε παραθαλάσσιο κρεπερί της επαρχίας, 
παρέχεται διαμονή και ασφάλιση. Τηλ: 6976 032657.

ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ξενοδοχείο κοντά στην Αθήνα 
ζητούνται Βarman - Βarwoman, Σερβιτόροι -ες. 
Βιογραφικά στο e-mail: greekhotel45@gmail.com.

ΝΕΟΣ με γνώσεις μπουφέ - bar ζητείται για καφέ 
bar στην Πειραϊκή. Τηλ: 6978 424791, ώρες επι-
κοινωνίας: μετά τις 19:00.

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ ζητείται για μπουφέ από καφέ 
στα Άνω Πατήσια. Τηλ: 6999 783111.

ΜΠΑΡΓΟΥΜΑΝ και Σεφ ζητούνται από Ιταλικό 
εστιατόριο καφέ beach bar στον Ωροπό, για κα-
λοκαιρινή σεζόν. Τηλ: 6977 206860.

ΒΟΗΘΟΙ Σερβιτόρων, κύριοι-ες με απαραίτητη 
προϋπηρεσία στο χώρο, ζητούνται από μεζεδοπωλείο 
στην παραλία της Βάρκιζας. Τηλ: 6971 634375.

CAFE - Restaurant στο Θησείο ζητεί Μάγειρες - 
Σέφ. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 6936 527758.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για ημιαπασχόληση σε αναψυκτήριο 
στο κέντρο της Αθήνας (Ιπποκράτους) με απαραί-
τητη εμπειρία σε καφέ ή αναψυκτήριο (παρασκευή 
καφέ, τοστ κλπ). Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: karadimal@yahoo.gr.

ΤΟ 5* BOUTIQUE ξενοδοχείο Camvillia Resort 
αναζητεί Μάγειρες για το a la carte εστιατόριο. 
Μισθός αναλόγως προσόντων. Διαμονή και δι-
ατροφή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@camvillia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για καφετέρια περιοχή 
Μαρτίου με γνώση χειρισμού μηχανής καφέ. Οι 
υποψήφιες πρέπει να είναι ευγενείς-συνεργάσιμες 
με διάθεση για δουλειά, να διαθέτουν βιβλιάριο 
υγείας σε ισχύ. E-mail με φωτογραφία: giourtzi@
otenet.gr.

F & B MANAGER, ζητείται από ξενοδοχειακή 
μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
karmaportoparos.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται με καλά Αγγλικά για γνωστό 
Beach Bar στην Σάμο. Μισθός ικανοποιητικός ένσημα 
και διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα για ξενοδοχείο στη 
Σαντορίνη, μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6946 
277143.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας 4*, ζητεί Μάγειρα 
Β’, απαραίτητα με προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία, 
σε ζεστή και κρύα κουζίνα. Μόνιμη εργασία. 

Βιογραφικά στο e-mail: srutten2@gmail.com, 
fax: 210 5231229.

ΝΕΟΣ με προϋπηρεσια ζητείται για θέση Μπα-
ρίστα - Σερβιτόρου με γνώσεις στην παρασκευή 
καφέ-σέρβις για κεντρικό καφέ στο Κολωνάκι. 
Μόνιμη απασχόληση. Άμεση πρόσληψη, εξαιρετικό 
περιβάλλον. E-mail: bagel@madeya.gr, τηλ: 210 
3388201, κα Τσαγκαράκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αρτοποιού για μόνιμη απασχό-
ληση. Άμεση πρόσληψη, εξαιρετικό περιβάλλον. 
Βιογραφικά στο e-mail: bagel@madeya.gr, τηλ: 
210 3388201, κα Τσαγκαράκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γ’ Μάγειρας από μεγάλη ξενοδοχειακή 
μονάδα της Πάρου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
karmaportoparos.com.

ΖHTEITAI Β’ Μάγειρας από μεγάλη ξενοδοχειακή 
μονάδα της Πάρου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
karmaportoparos.com.

ΖHTEITAI Α’ Μάγειρας από μεγάλη ξενοδοχειακή 
μονάδα της Πάρου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
karmaportoparos.com.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται από εστιατόριο ξενοδοχείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oandbhotel.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ATRIUM” στη Σκιάθο, επιθυμεί 
να προσλάβει Βarman-Βarwomen. Απαραίτητη η 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η προϋπηρεσία. 
Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@atriumhotel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για θέση Σεφ και Μάγειρα 
σε εστιατόριο στη Θήβα με Ελληνική και Ιταλική 
κουζίνα. Απαραίτητη προηγούμενη επαγγελματική 
εμπειρία. Η θέση αφορά εργαζόμενους για πλήρη 
απασχόληση. Τηλ: 6946 001631.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εταιρία διανομής κρύου φαγητού, 
επιθυμεί να συνεργαστεί με έναν/μία Executive 
Chef. Να έχει εργαστεί στην αλυσίδα παραγωγής 
κρύων γευμάτων. Επιθυμητά απασχόληση όσο και 
σπουδές στη Βρετανία. E-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’ με προϋπηρεσία στη δημιουργική 
Ελληνική κουζίνα ζητείται από εστιατόριο ξενοδο-
χείου. Βιογραφικά στο e-mail: athinacv@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Γλυφάδα ζητεί άμεσα άτομο 
για το bar και το a la carte restaurant για 6ωρη 
πενθήμερη απασχόληση. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: info@londonhotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α από wine bar στα Βό-
ρεια Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: georgios.
charopoulos@hotmail.com.

ΒΟΗΘΟΙ Κουζίνας ζητούνται για εργασία σε ξενο-
δοχείο της Πελοποννήσου, προσφέται διαμονή και 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: p-y@otenet.gr.

ΡΩΣΟΦΩΝΕΣ ή Πολωνόφωνες Σερβιτόρες, με 
μικρή εμπειρία, ζητούνται για εργασία σε ξενοδοχειο 
της Πελοποννήσου, διαμονή και διατροφή προ-
σφέρεται. Βιογραφικά στο e-mail: p-y@otenet.gr.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες - 
Γεωπόνοι – Ζωοτέχνες
ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Γεωπόνο - Δασολόγο 
ΠΕ ή ΤΕ με εργοταξιακή εμπειρία. Επιθυμητή η 
κατοχή διπλώματος Γ και η διαχείριση λογαρια-
σμών δημοσίων έργων. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.prasino1975@gmail.com, fax: 211 7804055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος για μόνιμη απασχόληση στο 
τμήμα Σύνταξης του περιοδικού ‘’Γεωργία - Κτη-
νοτροφία’’. Άριστες γνώσεις H/Y, internet tools, 
Αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια στην επικοινωνία, 
γραπτό λόγο. Βιογραφικά στο e-mail: georgia@
agrotypos.gr.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ από εταιρία λιπασμάτων για το τμήμα 
πωλήσεων με έδρα Βόρεια Ελλάδα. Δίπλωμα 
οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις και εμπειρία στον τομέα της θρέψης φυτών 
επιθυμητή. Εταιρικό αυτοκίνητο. Βιογραφικά στο 
e-mail: agripro.gr@gmail.com.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική – Ευεξία
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ στην Κέρκυρα αναζητά για άμεση 
πρόσληψη Αισθητικό, με γνώση κι εμπειρία στην 
περιποίηση νυχιών. Τηλ: 2310 511818

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ The Dixon’s Place το οποίο 
εδρεύει στο γήπεδο Καραϊσκάκη στις θύρες 15 
- 17, αναζητά Διατροφολόγο για επικείμενη συ-
νεργασία. Τιμή 1.000€. Τηλ: 6980 820593, ώρες 
επικοινωνίας 14:00-23:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ Διατροφής αναζητά Γυμναστές, Διατροφο-
λόγους για Συνεργασία για επέκταση της εταιρίας 
και στην επαρχία. Ευχάριστο περιβάλλον, ταξίδια, 
ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@
gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ παιδική κατασκήνωση, έδρα Αφίδνες-
Αττικής, ζητεί νέους-ες για τη θέση του Ομαδάρχη, 
ειδικότητες Γυμναστές, Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι κλπ. 
Τηλ: 210 8618300, 210 8610110.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός-Spa Therapist για εργασία 
σε day spa: μασάζ σώματος, θεραπείες αισθητικής, 
μανικιούρ-πεντικιούρ, ρεσεψιόν. Δίπλωμα και μικρή 

προϋπηρεσία σε spa ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@orloffspa.gr.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ με γνώσεις trx, ζητείται από γυμνα-
στήριο στον Υμηττό. Τηλ: 210 7625352.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ζητείται για επίβλεψη οργάνων 
και για μαθήματα αίθουσας, βασικός μισθός και 
ασφάλιση. Τηλ: 6975 764993, ώρες επικοινωνίας 
13:00-16:00.

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ, Γυμνάστριες, Προπονήτριες, ζητούνται 
από γνωστό ενημερωτικό όμιλο, πρόληψης και 
διατροφικής συμπεριφοράς, στο τμήμα ενημέρω-
σης. Πενθήμερο, μισθός 980€ μικτά, ΙΚΑ. Τηλ: 210 
5200223, κος Γεωργίτσης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου ή Αισθητικός με 
γνώση στα φαρμακευτικά καλλυντικά για μερική 
προς το παρόν απασχόληση. Τηλ: 6944 587713.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται (3) άτομα για Στελέχωση Εταιρίας 
Διατροφής. Τηλ: 6939 791124.

ΚΥΡΙΑ -ος ζητείται με γνώσεις κομμωτικής, 
μανικιούρ - πεντικιούρ, μακιγιάζ, μισθός κατόπιν 
επικοινωνίας. Τηλ: 22860 24742, 6945 350634, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ικανά άτομα Spa Manager και Therapists 
για τμήμα Spa στο ξενοδοχείο Skopelos Holidays 
Hotel και Spa στην Σκόπελο. Βιογραφικά στο e-mail: 
holidays@skopeloshotels.eu.

MASSEUSE - Aesthetician, με γνώσεις μασάζ, 
αισθητικής και Αγγλικών, ζητείται στη Μύκονο, με 
δικό της μεταφορικό μέσον. Παρέχεται διαμονή. 
Τηλ: 6948 262277.

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
ζητούνται Θεραπευτές - Μασέρ με εμπειρία στο 
μυοχαλαρωτικό - θεραπευτικό μασάζ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: spanoc54@yahoo.com, τηλ: 
23130 23246.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέζ-Αισθητικός για θερινή εργασία με 
δικό της κρεβάτι και μεταφορικό μέσον σε νησί των 
Κυκλάδων. Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 6948 262277.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Αισθητικός να εργαστεί σε κομμω-
τήριο στα Χανιά, με γνώσεις μανικιούρ-πεντικιούρ, 
ονυχοπλαστική, αποτρίχωση και μακιγιάζ. Πλήρης 
απασχόληση. Τηλ: 28210 70060.

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΕΣ - Γυμναστές ζητούνται από μεγά-
λη εταιρία διατροφής για λίγες ώρες ημερήσιας 
απασχόλησης, ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 
6973 910604.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες – Διανομή
ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ, Barwomen και Προσωπικό για 
Λάντζα, ζητούνται για Sport Cafe Ribas στην 
Κωνσταντίνου Καραμανλή 105 (με Μπότσαρη). 
Βιογραφικά στο e-mail: ribascafe@gmail.com, 
τηλ: 6985 674173, 6992 038021.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για εργασία σε ξενοδοχεία Καθαρί-
στριες και Καμαριέρες. Παρέχεται διαμονή, φαγητό 
και πληρωμή με μόνιμο μισθό και ασφάλεια. Τηλ: 
210 6829571.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες και Καμαριέρες για 
εργασία σε ξενοδοχεία εντός Αθηνών. Τηλ: 210 
6829571.

ΖHTEITAI Housekeeper από Μεγάλη Ξενοδοχει-
ακή Μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@karmaportoparos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες εμφανίσιμες για διανομή δι-
αφημιστικών φυλλαδίων στα Δυτικά Προάστια. 
Τηλ: 6986 350400.

Η ΦΟΙΝΙΞ Security ζητά Προσωπικό Ασφαλείας 
- Φύλακες με άδεια εργασίας του ν.2518/97 για 
την περιοχή της Αττικής. Πληρωμή χωρίς καθυ-
στερήσεις. Νόμιμες αποδοχές συν προσαυξήσεις. 
E-mail: infoathens@phoenixfs.gr, fax: 210 6820821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Oικιακή Bοηθός, για Ιούλιο και Άυ-
γουστο στη Χαλκιδική. Εργασία σε οικογένεια. 
Διατίθεται δωμάτιο με μπάνιο και εξαιρετικές 
συνθήκες εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
babyprojectbxl@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Εξωτερικών Εργασιών 
(έδρα Χαλάνδρι). Άδεια μοτοσυκλέτας και αυ-
τοκινήτου, γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@masterkek.gr.

ΑΤΟΜΟ για Εξωτερικές Εργασίες ζητείται. Τηλ: 
2310 220845, ώρες επικοινωνίας 10:00-12:00, 
Εγνατία 100 3ος όροφος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι-ες με μηχανάκι για Εξωτερικές 
Εργασίες και διανομή εντύπων. Πρωινή ημιαπα-
σχόληση 10:00-14:00. Τηλ: 210 3244444, ώρες 
επικοινωνίας 12:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα άτομο, από συνεργείο καθαρισμού 
για μερική απασχόληση. Απαραίτητη η εμπειρία 
σε αρχικούς καθαρισμούς διαμερισμάτων. Βιο-
γραφικά στο e-mail: perfectcleaning@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με διαβατήριο ευρωπαϊκό για 
Εσωτερική σε οικογένεια στο Λονδίνο. Τηλ: 210 
7242671, 6979 336655.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Laundryman για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, Βιομηχανικός Παραγωγός 
Αυτοματισμών της Γερμανίας, επιθυμεί να προ-
σλάβει άτομα: Μηχανολόγους - Μηχανικούς στην 
Γερμανία. Βιογραφικά στο e-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος/Μηχανικός Παραγωγής και 
Διοίκησης με γνώση της παραγωγικής διαδικασί-
ας σε εργοστάσιο Κατασκευής Ηλεκτρολογικού 
Εξοπλισμού και γνώσεις Η/Υ, κατά προτίμηση 
ERP SOFTONE. Βιογραφικά στο e-mail: aliberti@
aliberti.gr.

ΑΤΟΜΑ κατά προτίμηση Μηχανικοί ζητούνται 
για Αρχιτεκτονικό Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων. 
Παρέχεται μισθός και bonus. Τηλ: 23130 14942, 
6973 932646, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00, 
18:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανικός μοτοσυκλετών με 
προϋπηρεσία για κατάστημα μοτοσυκλετών στις 
Μοίρες, Ηρακλείου Κρήτης. Τηλ: 6970 095727.

ΒΟΗΘΟΙ Ηλεκτρολόγοι και Υδραυλικοί με εμπειρία 
ζητούνται από τεχνική εταιρία για εργασία στην 
Κοζάνη. Τηλ: 210 9952202.

ΒΟΗΘΟΣ για Τέντες ζητείται, με καλές γνώσεις 
τέντας-αλουμίνια-σίδερα, άνευ υποχρεώσεων. 
Τηλ: 210 8048733.

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ζητείται από συνεργείο αυτοκινήτων 
στον Κολωνό, 5θήμερη εργασία, αποδοχές με 
βασικό ημερομίσθιο. Βιογραφικά στο fax: 210 
5135855.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για 6 πόλεις της Γερμανίας 
για μόνιμη απασχόληση: Μηχανικούς Σχεδια-
σμού, Μηχανικούς Βιομηχανικής Παραγωγής, 
Μηχανικούς Project Managers, Δομοστατικούς 
Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Σχε-
διαστές Μεταλλικών Κατασκευών, Σχεδιαστές 
Παραγωγικής Διαδικασίας. E-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος ΑΕΙ Χημ.Μηχανικός/Μηχ.
Περιβάλλοντος με άδεια οδικής μεταφοράς επι-
κινδύνων. Αφορά οργάνωση εταιρίας: άδειες ΕΠΟ 
(ανανεώσεις+έκδοση νέων), τεχνικοικονιμι-
κή+εμπορική ανάπτυξη, διοικητικές υποθέσεις. 
Απαραίτητη αντίστοιχη προϋπηρεσία 5-10 έτη. 
E-mail: hr@eco-trans.gr, fax: 2310 722855, 
ΚΩΔ.1604.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ και Βοηθοί Μηχανουργοί ζητούνται με 
γνώσεις στην κατασκευή καλουπιών διαμόρφωσης 
μετάλλων, από εταιρία στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 
210 8074517.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ και Βοηθοί Μηχανουργοί με άριστες 
γνώσεις και πείρα σε μηχανουργικά εργαλεία και 
μηχανουργικές κατασκευές, ζητείται από εταιρία 
στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 8074517.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - Απόφοιτος ΤΕΙ με προϋπηρεσία 
σε πωλήσεις και κοστολογήσεις, άριστες γνώσεις 
Αγγλικών και AUTOCAD, ζητείται για εργασία σε 
εξαγωγική εταιρία στη Μεταμόρφωση. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@fontana.gr.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ με άριστες γνώσεις συγκόλλησης 
TIG - MIG – IΝΟΧ και μηχανήματα κατεργασίας 
ανοξείδωτου χάλυβα ζητείται από εταιρία στη 
Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 8074517.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - Απόφοιτος ΤΕΙ με γνώσεις 
και προϋπηρεσία σε κατασκευή πινάκων βιομηχα-
νικού αυτοματισμού, άριστες γνώσεις Αγγλικών 
και AUTOCAD, ζητείται από εξαγωγική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@fontana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός ή Ψυκτικός με προϋπηρεσία 
σε ψυκτικά μηχανήματα Thermo King ή/και Carrier 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@thermo-eng.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, βιομηχανικός παραγωγός αυ-
τοματισμών της Γερμανίας, ζητεί Μηχανολόγους 
Μηχανικούς για Γερμανία. Απόφοιτοι Πολυτεχνικής 
Σχολής Ελλάδος ή ισότιμη της αλλοδαπής. Να 
μιλούν άριστα ή πολύ καλά τη Γερμανική γλώσσα. 
E-mail: micser1@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία Τεχνικός Ανελκυστήρων με 
άριστη γνώση συντήρησης, επισκευής και εγκατά-
στασης υδραυλικών - συμβατικών ανελκυστήρων 
με 5 χρόνια προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
kmargaritis@bts.com.gr, fax: 2310 922235.

Στελέχη Παραγωγής - Μεταποίηση 
- Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα από επιδιορθώσεις ενδυ-
μάτων στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 216 7004339, 
6936 002286.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ ζητείται από Εξαγωγική Ενδυμά-
των. Απαραίτητη γνώση investronica, Αγγλικά 
και Γερμανικά. Βιογραφικά στο e-mail: xenia.
kaklamanos@gmail.com.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, μονάδα παραγωγής και τυπο-
ποίησης τροφίμων στην Ελευσίνα, επιθυμεί να 
προσλάβει: Υπεύθυνο Βάρδιας Παραγωγής Τροφί-
μων. Απόφοιτοι σχολών Τεχνολογίας Τροφίμων ή 
Γεωπονικής ή Μηχανολόγοι ΤΕΙ/ΑΕΙ. Βιογραφικά 
στο e-mail: selectiondpt@cremedelacreme.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, μονάδα παραγωγής και τυ-
ποποίησης τροφίμων στην Ελευσίνα, επιθυμεί 
να προσλάβει: Υπεύθυνο Βάρδιας Παραγωγής 

Τροφίμων. Βιογραφικά στο e-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος/Μηχανικός Παραγωγής και 
Διοίκησης με γνώση της παραγωγικής διαδικασί-
ας σε εργοστάσιο Κατασκευής Ηλεκτρολογικού 
Εξοπλισμού και γνώσεις Η/Υ, κατά προτίμηση 
ERP SOFTONE. Βιογραφικά στο e-mail: aliberti@
aliberti.gr.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ ζητείται από κατάστημα επιδιορθώ-
σεων στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 216 7004339, 
6936 002286.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ -τρια Ρούχων κάτοχος πτυχίου 
ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ζητείται 
από εταιρία εμπορίας ρούχων με έδρα το Μαρούσι. 
Βιογραφικά στο e-mail: marinassos@yahoo.gr, 
τηλ: 6940 275090.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, μονάδα παραγωγής και τυ-
ποποίησης τροφίμων στην Ελευσίνα επιθυμεί 
να προσλάβει Υπεύθυνο Βάρδιας Παραγωγής 
Τροφίμων. Απόφοιτος Σχολών Τεχνολογίας 
Τροφίμων ή Γεωπονικής ή Μηχανολόγος ΤΕΙ/
ΑΕΙ. E-mail: micser1@otenet.gr.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Υπεύθυνο Παραγωγής, 
Μηχανολόγο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με προϋπηρεσία σε παραγωγή 
μηχανουργικών προϊόντων. Άριστα Αγγλικά και 
Autocad. Βιογραφικά στο e-mail: hr@fontana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα από κατάστημα επιδιορθώ-
σεων στην Αγία Παρασκεύη. Τηλ: 216 7004339, 
6936 002286.

ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ –Πατρονίστ με άριστη γνώση συστή-
ματος Optitex, ζητείται από εταιρία γυναικείων 
ενδυμάτων, προϋπηρεσία σε βραδινό ένδυμα και 
γνώσεις παραγωγικής διαδικασίας απαραίτητες. 
Τηλ: 210 2855203, fax: 210 2855203.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Παραγωγής Αλυσίδας Ζα-
χαοπλαστείων. Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλά-
χιστον 3 ετών. Γνώστης όλων των διαδικασιών 
παραγωγής προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Αμοιβή 
και παροχές αναλόγως προσόντων. Συμβόλαιο 1 
έτους με δυνατότητα επέκτασης. E-mail: bluegrass.
belgrade@yahoo.com.

H ARX Photolab ζητά άτομο που να γνωρίζει από 
βιβλιοδεσία ψηφιακού φωτογραφικού άλμπουμ. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
support@arxphotolab.gr.

Στελέχη και Μηχανικοί  
Ναυτιλίας - Ναυτικοί – Marine
ΖHTEITAI Xειριστής Tαχύπλοου με εμπειρία και 
γνώση Αγγλικών στη Ζάκυνθο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ionian-ray.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chief Steward για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ REF. Engineer για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chief Elelectrician για Luxury Motor 
Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτη-
τη γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Crew Engineer (2nd-3rd) για Luxury 
Motor Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Staff Engineer για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chief Engineer για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λοστρόμος για Luxury Motor Yacht 
(120m), με ελληνική υπηκοότητα, προϋπηρεσία 
και εμπειρία. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Crew Electronic για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Crew R/O Electronic για Luxury Motor 
Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτη-
τη γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Boat Crew - 2nd Officer για Luxury 
Motor Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ST. Captain για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καπετάνιος για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 

γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1ος Καπετάνιος για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.gr.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές – Αεροπορία
ΟΔΗΓΟΣ με β’ κατηγορίας δίπλωμα και Υπάλληλος 
Γαφείου, ζητούνται από τουριστικό γραφείο στη 
Σαντορίνη. Απαραίτητα Αγγλικά. Δεν παρέχεται 
διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: caldera.tours.
santorini@gmail?.com, τηλ: 22860 72071.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός taxi για βάρδια πρωί - απόγευμα, 
για μόνιμη εργασία δίχως εγγύηση. ΙΚΑ και κάρτα 
απαραίτητα. Τηλ: 6988 225930, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός ταξί, ενοικιάζεται ολόκληρο 
ταξί mercedes E220, μοντέλο 2005, επιθυμητή 
ασφάλιση ΟΑΕΕ, απαραίτητη εγγύηση. Τηλ: 6973 
312463, κος Αντώνης.

ΝΕΑ –ος με προϋπηρεσία, γνώσεις Αγγλικών 
και Γαλλικών, ζητείται από μεταφορική εταιρία, 
κατά προτίμηση κάτοικοι Ασπροπύργου, Μαγούλας. 
Τηλ: 210 4209435, 6948 307408.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
ζητεί άμεσα Αποθηκάριο με γνώση Η/Υ. Προϋπη-
ρεσία στον κλάδο θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα για άμεση Στελέχωση 
Επαγγελματικού Οδηγού. Βιογραφικά στο e-mail: 
powernetgreece@gmail.com.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΑΣ εμπορική επιχείρηση, για την 
εξυπηρέτηση των εσωτερικών της διακινήσεων 
και της λειτουργίας αποθήκευσης επιθυμεί να προ-
σλάβει: Προϊστάμενο Logistics (Πάτρα). Βιογραφικά 
στο e-mail: selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ με δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατη-
γορίας και γνώσεις κηπουρικής, από εταιρία στην 
περιοχή αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. Απαραίτη-
τη κάρτα ανεργίας, ημέρες απασχόλησης Τρίτη, 
Τετάρτη και Πέμπτη. Τηλ: 6971 565810, ώρες 
επικοινωνιας: 8:30-17:00.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ νέος, για απογευματινή 
και νυχτερινή βάρδια. Ξενοδοχείο στο κέντρο της 
Αθήνας, άμεση πρόσληψη. Προσόντα: Απόφοιτος 
σχολής τουριστικών επαγγελμάτων, προϋπηρεσία, 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών και άλλη μία γλώσσα 
(Γαλλικά, Ισπανικά). E-mail: logpla@otenet.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται για εργασία στα Ελληνικά 
νησιά. Ικανοποιητικός μισθός. Δωρεάν διαμονή 
- διατροφή. Τηλ: 210 8237749.

RUSSIAN Speaking Employee for a tourism en-
terprise. Excellent command of Russian language 
and driving license is mandatory. CVs: mliratz@
gmail.com, τel: 0030 6947 441119.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμένη Ορόφων από Μεγάλη 
Ξενοδοχειακή Μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη αναζητά νέους -ες 
για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους ασκή-
σεως. Διαθέσιμες θέσεις στο τμήμα Υποδοχής ή 
Σέρβις. Τηλ: 6947 930572.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σαντορίνη, ζη-
τείται Υπάλληλος για το Τμήμα Κρατήσεων, με 
προϋπηρεσία στο FIT. Βιογραφικά στο e-mail: 
Info@destinationsantorini.gr, τηλ: 22860 22320.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Καμαριέρες από ξενοδοχείο 
4 αστέρων στον Πλακιά Ρεθύμνου. Παρέχεται δι-
αμονή και πλήρης διατροφή. Θα ληφθεί σοβαρά 
υπ’όψιν η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Τηλ: 
6938 110011.

ΟΔΗΓΟΣ με β’ κατηγορίας δίπλωμα και Υπάλληλος 
Γαφείου, ζητούνται από τουριστικό γραφείο στη 
Σαντορίνη. Απαραίτητα Αγγλικά. Δεν παρέχεται 
διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: caldera.tours.
santorini@gmail?.com, τηλ: 22860 72071.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για παροχή τουριστικών 
υπηρεσιών και πωλήση πακέτων εκδρομών σε 
συνεργασία με μεγάλη ταξιδιωτική εταιρία. Προ-
οπτικές επαγγελματικής ανεξάρτητης καριέρας. 
Εργασία από το σπίτι. Τηλ: 6993 275363.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη αναζητεί κάτοχο 
Voucher Τουρισμού για απασχόληση στο τμήμα 
υποδοχής. Τηλ: 6947 930572.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη αναζητά νέους -ες 
για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους ασκή-
σεως. Διαθέσιμες θέσεις στο τμήμα Υποδοχής ή 
Σέρβις. Τηλ: 6947 930572.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο 
με γνώσεις υδραυλικού και συντήρησης πισίνας, 
για 12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
captain@navigatorltd.gr, fax: 210 6230789.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Υπάλληλο στην 
οργάνωση και πώληση εκδρομών εξωτερικού, 
γνώσεις στο internet marketing, άριστα Αγγλι-

κά, πολύ καλή χρήση Η/Υ (Amadeus, Panasoft). 
Βιογραφικά στο e-mail: kikirikos@bmitravel.gr.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ outgoing στη θέση (των πωλή-
σεων, κρατήσεων) εξωτικών ταξιδίων, επικοι-
νωνιακές ικανότητες, απαραίτητη προϋπηρεσία, 
γνώση αεροπορικού amadeus, travel force, άριστα 
Αγγλικά, πολύ καλή γνώση εφαρμογών internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: kikirikos@bmitravel.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Στέλεχος στην οργά-
νωση και πώληση εκδρομών εξωτερικού, γνώσεις 
εξωτικών - μακρινών προορισμών, κοστολόγησης, 
σχεδιασμού, άριστα Αγγλικά, προϋπηρεσία, χρή-
ση Amadeus, Panasoft. Βιογραφικά στο e-mail: 
kikirikos@bmitravel.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ξενοδοχείο στα Εξάρχεια. 
Ασφαλιστική κάλυψη, οικογενειακό περιβάλλον. 
Τηλ: 210 3302387, 210 3302388.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Συνεργάτης γενικών καθηκόντων 
για ενοικιαζόμενα studios Αγία Μαρίνα Αίγινας, 
συστάσεις, γνώση ελληνικών, επιθυμητά Αγγλικά, 
ασφαλιστική κάλυψη, διαμονή, οικογενειακό περι-
βάλλον, τιμή 700€ συζητήσιμη. Τηλ: 6956 095725.

ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ξενοδοχείο κοντά στην Αθήνα 
ζητούνται Υπάλληλοι Υποδοχής καθώς και Σερβι-
τόροι -ες. Βιογραφικά στο e-mail: greekhotel45@
gmail.com.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο ζητού-
νται έμπειροι για το τμήμα κρατήσεων με γνώσεις 
Αγγλικών και ξενοδοχειακών προγραμάτων κατά 
προτίμηση ΕΡΜΗ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
choraresort.com, τηλ: 6945 398089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για τη θερινή σεζόν 2014 άτομο υπεύ-
θυνο και δραστήριο για να Συνοδεύει Τουριστικά 
Λεωφορεία σε ημερήσιες εκδρομές. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και Ρώσικων. Βιογραφικά στο 
e-mail: mariaharal@outlook.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Yades Suites στην Νάουσα ζητά 
Receptionist για την σαιζον Μάιος-Οκτώβριος 
2014. Απαραίτητα: Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, άριστα Αγγλικά-Γαλλικά, εξαιρετική ικα-
νότητα στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο email: 
yades@yades.gr.

ΑΠΟ ΤΟ Skopelos Village Suite Hotel ζητούνται 
Receptionists με τα προσόντα: Eμπειρία στις κρα-
τήσεις, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καλή 
γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος, καλόs χει-
ρισμόs του internet. E-mail με φωτογραφία:info@
skopelosvillage.gr.

Η GRECOTEL, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα 
στην Ελλάδα ζητεί: Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων 
για το Σούνιο. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος-η 
σχολής και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. E-mail: 
cv@grecotel.com, fax: 28310 54308.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4**** στην περιοχή της Άρτας 
ζητείται Διευθυντής - Manager, για πλήρη απα-
σχόληση. Απαραίτητη η αντίστοιχη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hotel@artapalace.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4**** στην περιοχή της Άρτας 
ζητείται Υπάλληλος Υποδοχής - Receptionist, για 
πλήρη απασχόληση.Απαραίτητη η αποδεδειγμένη 
γνώση και χρήση προγράμματος Ερμής. Bιογραφικά 
στο e-mail: hotel@artapalace.gr.

BOUTIQUE Hotel στις Κυκλάδες ζητεί Kαμαριέρα 
με προϋπηρεσία. Απαραίτητα Αγγλικά. Διαμονή 
και ημιδιατροφή εντός ξενοδοχείου. Βιογραφι-
κά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
bluesand.gr.

ΖHTEITAI νέος -α με προϋπηρεσία στον χώρο 
του τουρισμού για κάλυψη θέσης τουριστικού 
πρακτορείου. Βιογραφικά στο e-mail: miniatis.t@
bbt.gr, τηλ: 210 9793510 κος Μηνιάτης Θεόδωρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Hotel Manager για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Καμαριέρα από ξενοδοχείο 
στην Νέα Κηφισιά για μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 
210 6205011.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυαγοσώστης -τρια από μεγάλη ξε-
νοδοχειακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμένη Ορόφων από μεγάλη 
ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Οροφοκομίας από μεγάλη 
ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Ρόδο ζητά Guest 
Relation. Προϋπηρεσία και γνώση Ρωσικών θα 
εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: tsiligiris@
mitsishotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ σε ξενοδοχείο Χαλκιδικής 
για την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobopp@pellihotel.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά 
κοπέλα για την θέση της Υποδοχής. Βασική 
προϋπόθεση η γνώση Αγγλικών και Γαλλικών. 
Τηλ: 6944 651955.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Κάρπαθο ζητεί Ρεσεψιονίστ 
με γνώσεις Ιταλικών. Παρέχεται διαμονή και δι-
ατροφή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 

mgr@konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Κουζίνα και Δωμάτια (για 
πρωινά και καθαριότητα) στην Αρκαδία, για σεζόν 
από 15 Οκτώβρη 2014 έως Πάσχα 2015, από 4* 
ξενοδοχείο. Προσφέρεται διαμονή και διατροφή. 
Συστάσεις-προϋπηρεσία απαραίτητες. E-mail: 
thanoulis-13@hotmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Giannoulaki στην Μύκονο, 
ζητάει Σερβιτόρες και Καμαριέρες. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@deliancollection.com, τηλ: 6944 
375951, κος Γιαννουλης Κουσαθανάς.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, Βοηθοί Κουζίνας και Ψήστες, με 
μικρή εμπειρία ζητούνται σε ξενοδοχείο της πελο-
ποννήσου. Βιογραφικά στο e-mail: p-y@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος -η Υπλάλληλος σε Τουριστικό 
Πρακτορείο με γνώσεις σε H/Y, πολύ καλό επίπεδο 
Ισπανικών καθώς και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: viajeslomejor@travelling.gr.

ΑΠΟ ΤΟ ERYTHA hotel & resort στην Χίο ζητείται 
Receptionist με εμπειρία για την καλοκαιρινή σεζόν. 
Γνώση του συστήματος Protel και της Τουρκικής 
γλώσσας θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Βιογραφικά 
στο e-mail: l.anastasiadis@yahoo.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ με προϋπηρεσία ζητείται για ξενο-
δοχείο στο Μοσχάτο. Τηλ: 210 9420700.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ για ξενοδοχείο, ζητείται. Τηλ: 210 
3212301.

ΑΤΟΜΟ για το τμήμα Πωλήσεων-Κρατήσεων 
από 5* ξενοδοχείο, Χαλκιδική. Μόνιμο συμβό-
λαιο. Minimum 5ετή προϋπηρεσία. Πολύ καλά 
Ρωσσικά. Προσόν, γνώση επιπλέον γλωσσών. 
Άριστη γνώση Protel. 1500€ καθαρά. Ε-mail με 
φωτογραφία, skype: silver.lining37@yahoo.com.

ΤΟ GRAND Hotel Palace, ξενοδοχείο 5*, ζητεί 
Μaitre D’Hotel. Απαραίτητη τριετής προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση, πτυχίο τουριστικής σχολής, 
πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Η/Υ. E-mail: 
gm@grandhotelpalace.gr, τηλ: 2310 549000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για εργασία σε ξενοδοχεία Καθαρί-
στριες και Καμαριέρες. Παρέχεται διαμονή, φαγητό 
και πληρωμή με μόνιμο μισθό και ασφάλεια. Τηλ: 
210 6829571.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες και Καμαριέρες για 
εργασία σε ξενοδοχεία εντός Αθηνών. Τηλ: 210 
6829571.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος -η Υπλάλληλος σε Τουριστικό 
Πρακτορείο με γνώσεις σε H/Y, πολύ καλό επίπεδο 
Ισπανικών καθώς και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: viajeslomejor@travelling.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Cronwell Platamon Resort 5*, 
200 δωματίων στον Πλαταμώνα Πιερίας ζητεί 
Προσωπικό όλων των Ειδικοτήτων με προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: platamon.gm@
cronwell.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α’ κατηγορίας στην Πάρο ζητεί 
Ρεσεψιονίστ, Υπεύθυνη Housekeeping, Μά-
γειρες και Συντηρητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
paroshotelcv@yahoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Cronwell Platamon Resort 5*, 
200 δωματίων ζητεί Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων 
με σχετικές σπουδές και προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: platamon.gr@cronwell.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής με γνώσεις 
Αγγλικών και Γερμανικών. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: kritibeach@
ok-rethymno.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος σε τουριστικό γραφείο 
στην Αλόννησο. Απαιτείται άριστη γνώση Ιταλι-
κής γλώσσας σε επίπεδο μητρικής καθώς και 
χειρισμό υπολογιστή. Τηλ: 6977 063310, Διογένης 
και Δήμητρα Θεοδώρου.

DJ ζητείται από καφέ - bar στην Αλόννησο. Γνώση 
Αγγλικών. Από Μάιο έως Σεπτέμβριο. Παρέχεται 
μισθός και διαμονή. Τηλ: 6972 446629, 19:00-
21:00.

H GRECOTEL ζητεί για τη στελέχωση του ξενο-
δοχείου της Larissa Imperial Γενικό Διευθυντή 
Ξενοδοχείου. Απόφοιτος/η Τουριστικής Σχολής, 
αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία, άριστο διοι-
κητικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό προφίλ. 
E-mail: cv@grecotel.com, fax: 28310 54308.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην Kω, επιθυμεί 
να προσλάβει Front Office Manager. Απαραίτητη η 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@aegeanview.
gr, ref. code: 140395 0.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* αστέρων, στην Κεφαλονιά, 
επιθυμεί να προσλάβει άμεσα άτομο για Μπαρ. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@leivathohotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για θέση Ρεσεψιόν σε ξενοδοχείο 
Χαλκιδικής για την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobopp@pellihotel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες και Καθαρίστριες για 
απασχόληση εντός Αθηνών. Fax: 210 6829571.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *** στην Αργολίδα, ζητά Προσω-
πικό (Barman - Σερβιτόρους - Μάγειρα - Μα-
γείρισσα - Καμαριέρα). Βιογραφικά στο e-mail: 
iriabeachhotel@hotmail.gr, τηλ: 27520 94443, 
27520 94444.



Εργασία στην Ελλάδα

Με την υποστήριξη

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ στην αγορά εργασίας σε συνθήκες κρίσης
Ιδέες και προτάσεις για να μετατρέψουμε τις ανησυχίες μας σε δημιουργική δύναμη. 
 
Σας προσκαλούμε να ενημερωθείτε για:

• τεχνικές αναζήτησης εργασίας 

• το βιογραφικό σημείωμα 

• τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας 

• ευκαιρίες δράσης μέσα στην κρίση

Δευτέρα 19 Μαΐου, 15.30-18.30, Αμφιθέατρο «Αντώνη Τρίτση»

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 
Αίθουσα Τρίτσης, Ακαδημίας 50.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ


