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

σελ. 6
Μηχανογράφηση, 
Προγραμματιστές

σελ. 10
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων 

σελ. 12
Πωλητές Υγείας,  
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Νοσηλευτές,  

σελ. 14-15
Θετικές Επιστήμες, 
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Τεχνικοί, Μηχανικοί,  
Logistics, Oδηγοί, 
Αποθηκάριοι, Διανομείς, 
Εστίαση, Αισθητικοί

θέσεις εργασίας

107 θέσεις εργασίας  
στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9
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16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

25.000 Αντίτυπα



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

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20142

Μarket Developer Representative 
in Athens - Greece

The Market Developer Representative fulfills a 
position in Customer Engagement Department 
and refers to the VP of Customer Engagement

Responsibilities 
•Proactively call into carefully targeted 
accounts; utilize and maintain corporate 
database. 
•Qualify outbound leads. 
•Participate in the first phase of the sales cycle 
by building relationships with key decision 
makers at targeted accounts, identifying 
their project needs and business issues and 
conducting individual needs analysis. 
•Overcome objections and effectively 
communicate value propositions to key 
decision makers regarding appropriate product 
offerings. 
•Build a business case based on information 
obtained from targeted accounts to support the 
value proposition of the product. 
•Transfer solid leads to appropriate Account 
Executive for follow-up and formal sales 
presentation.

Requirements 
•1 year of direct marketing, lead generation  
or sales experience in IT industry 
•Prior experience in Enterprise Software 
Market will be considered an asset 
•BA from a four year university or equivalent. 
•Outgoing and very serious about building  
a career in sales. 
•High energy, high enthusiasm, yet 
professional. 
•Excellent communicator; assertive and 
persuasive. 
•Great listener and quick thinker with an 
inquisitive nature. 
•Experience using CRM applications to 
manage pipeline for speed and accuracy. 
•Fluency in English (preferably native 
speakers)
Compensation 
•Interworks offers a competitive compensation 
plan based on fixed salary and a bonus scheme 
 
Send your CVs at: jobs@interworks.biz

Υπεύθυνος Έργου - Πόλη: Αθήνα
Κύρια Καθήκοντα Θέσης: 
•Θα έχει την ευθύνη του γενικού σχεδιασμού και του συνολικού συντονισμού και εποπτείας του 
έργου. 
•Θα συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠ) της Αναθέ-
τουσας Αρχής, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και τη διατύπωση των απαιτήσεων κατά 
την εξέλιξη του έργου, καθώς και την υποβολή λεπτομερών χρονοδιαγραμμάτων μαζί με εκτιμή-
σεις του κόστους των επί μέρους ενεργειών. 
•Θα έχει την ευθύνη, του συντονισμού των εργασιών και τη διευθέτηση ζητημάτων, που άπτονται 
της παρακολούθησης, παραλαβής και αποπληρωμών του έργου, όπως εκθέσεις προόδου, πλη-
ρωμές, έλεγχο ποιότητας κλπ.

Προδιαγραφές Θέσης: 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής (ΑΕΙ) 
•5ετής εμπειρία σε θέματα συντονισμού και διαχείρισης έργων Υγείας και πρόληψης Υγείας 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Εμπειρία στη Διαχείριση Έργων 
•Εμπειρία στον κεντρικό συντονισμό ή και κεντρική οικονομική παρακολούθηση έργων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: mesimeri@bee.gr

Τα πρότυπα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος Figura δίνουν λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα 
αφορά την αισθητική του προσώπου, του σώματος ή της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. Λειτουργούν 
από το 2005 στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια και στις Σέρρες. Η αποδοχή αλλά και η ανάγκη 
του κοινού για ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες οδήγησε στην συνεχή αλλά σε γερές 
βάσεις ανάπτυξη των Figura και έτσι μετά τις Σέρρες από τον Απρίλιο του 2013 λειτουργεί και το 
Figura Αθήνας στο Σύνταγμα παρέχοντας πρωτοποριακές θεραπείες αδυνατίσματος και αισθη-
τικής. Τα Figura επεκτείνουν πλέον τις υπηρεσίες τους και στην ιατρική αισθητική και σύντομα 
εγκαινιάζουν δύο νέα κέντρα ιατρικής αισθητικής Figura Clinica σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και την επιστημονική κατάρτιση των συνεργατών του ο 
όμιλος ινστιτούτων αισθητικής και αδυνατίσματος Figura αναπτύσσεται και ζητά για τα νέα κέντρα 
ιατρικής αισθητικής Figura Clinica σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Επιστημονικό Προσωπικό: 

Ιατρό Πλαστικό Χειρουργό ή Δερματολόγο 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τίτλος Ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής ή Δερματολογίας 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Γνώσεις και ενδιαφέρον για την ιατρική αισθητική 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: figuragr@gmail.com. Τηλέφωνα επικοινωνίας: Θεσσαλο-
νίκη: 2310 242429, Αθήνα: 210 3232325. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

YTONG and THRAKON manufacturer and market leader in building materials is seeking to recruit a: 

Financial ControllerGENEPHARM S.A., a Leading European Generic Pharmaceutical Company, with an impressive 
international customer base, seeks to appoint:

Formulation Scientist for the R&D Department  
(Ref.: F.S.) 

Candidates with the following are encouraged to apply: 
•2 - 4 years of Industrial experience in development of solid dosage forms 
•University degree in Pharmacy, Chemistry or any other relevant field 
•Very good command of the English language and computer skills 
•Hands on experience in development of conventional solid dosage forms and New Drug Delivery 
Systems (NDDS) 
 
The Company offers: 
•Competitive Salary 
•Training and development opportunities
Candidates who believe they meet the above requirements are invited to send their CV in 
English to the address: GENEPHARM S.A., 22C Marathon Avenue, 19009 Pikermi. Fax: 210 
6039402, or via e-mail at: hr@genepharm.com

Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

Στέλεχος για το Τμήμα Παράγωγης 
Απαραίτητα και Επιθυμητά Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία  
σε ανάλογη θέση  
•Άριστη γνώση αγοράς α’ & β’ υλών  
(υφασμάτων & αξεσουάρ) σε Ελλάδα  
& εξωτερικό 
•Άριστη γνώση υφασμάτων & τεχνικών  
προδιαγραφών 
•Παρακολούθηση παραγγελιών σε Ελλάδα  

& εξωτερικό 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτώς/προφορικός) 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Κοστολόγηση 
 
Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη  
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ» στο e-mail: m.tafidi@alouette.gr

Η DELTA GROUP SECURITY επιθυμεί να προσλάβει:

Nέους -ες κάτω των 25 
Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της για την Αθήνα.

•Απαραίτητα προσόντα: άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας, απολυτήριο Λυκείου, δίπλωμα οδή-
γησης αυτοκινήτου ή μηχανής, επικοινωνιακές ικανότητες, προσεγμένη εμφάνιση και υπευθυνότητα. 
•Επιθυμητά προσόντα: Γνώση Η/Υ και Αγγλικά  
•Η εταιρία προσφέρει: μισθό, ασφάλιση και συνεχή εκπαίδευση.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: security@secdelta.gr

Key responsibilities: 
•Ensure that all month end, quarter end and 
year-end processes are organized on time and 
accurately 
•Ensure compliance of internal control procedures 
•Identify and present suggestions for 
improvements to procedures and systems to 
strengthen control where required but also to 
improve efficiency where appropriate 
•Participation in the preparation of statutory 
reporting requirements 
•Preparation of monthly reports and perform 
variance analysis where required 
•Perform profitability analysis 
•Contribute in the preparation of budgets 
•Perform financial control in all aspects of the 
organization 

The right candidate should possess:   
•A University Degree in Accounting & Finance 
•A professional qualification will be considered 
as an asset (e.g. ACCA, ICAEW, SOEL). 
•3 years experience within an auditing firm 
•Be fluent in written and spoken English. 
•Excellent analytical and numerical skills. 
•Be proficient in MS Office applications and 
especially in Excel. Be familiar with ERP Systems. 
•Ability to work with multi disciplined 
professional teams at senior level

Please apply your CV to: YTONG ΑΕΒΕ, 
THRAKON ΑΕΒΕ Λεωφ. Συγγρού 130, 
17671, Αθήνα or by e-mail to the address: 
e.koutsoulelou@ytong.gr. Please send English 
CV which will be treated in strict confidence.

Υπάλληλοι Διαχείρισης  
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Η Ηellas Solar Telecoms ιδρύθηκε το 2006 και είναι μέλος εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο των πωλήσεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, φωτοβολταϊκών συστη-
μάτων και της προώθησης τηλεπικοινωνιακών 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) ή μερική απασχόληση (4ωρο) 
•Σταθερός Μηνιαίος  Μισθός 
•Ασφάλιση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail:  
hr@hellassolar.gr ή στο τηλέφωνο: 210 6706000.

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος

αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα 
και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής 
βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη

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

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

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη
Σοφία Χουβαδά

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

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

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

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

• Δημαρχείο Τρίπολης
• Δημαρχείο Λειβανατών
•  Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Λιβαδειάς
•  Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Χαλκίδας
•  Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη 

Αταλάντης
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας
• ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Κάθε Τρίτη - Σημεία 
διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:
•    Δημαρχείο Ηλιούπολης  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Δημαρχείο Βριλησσίων
• Δημαρχείο Αμαρουσίου 
•  Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Δημαρχείο Χαϊδαρίου 

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

ΗΣΑΠ Μοσχάτου
• Δημαρχείο Κορυδαλλού
•  Δημαρχείο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη
• Δημαρχείο Πειραιά
• Δημαρχείο Αλίμου
• Δημαρχείο Περιστερίου
•  Δημαρχείο Αιγάλεω 

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

Νέας Ιωνίας
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  

Παλλήνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  

Ηλιούπολης
•  Το Σούπερ Μάρκετ της Αλληλεγγύης  

στη Λ. Συγγρού
•  Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης  

στην Ηλιούπολη
•  Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 

Ελληνικού
•  Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  

Βύρωνα, Ελλησπόντου 12
• Δημαρχείοw Αχαρνών
• Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού
• Δημαρχείο Χαλανδρίου
• Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής

• Δημαρχείο Μεταμόρφωσης
• Δημαρχείο Πετρούπολης
• Δημαρχείο Μαραθώνα
• Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης
• Δημαρχείο Παιανίας
• Δημαρχείο Παλλήνης
• Δημαρχείο Αθηνών
• Πολιτιστικό Κέντρο Αθηνών 
• Δημαρχείο Βάρης
• Δημαρχείο Βούλας
• Δημαρχείο Βουλιαγμένης
• Δημαρχείο Σαρωνικού
• Δημαρχείο Ασπρόπυργου
•  Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Πανεπιστημιούπολη - Φιλοσοφικη Σχολή 

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

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

Δήμου Αχαρνών
• Δημαρχείο Κηφισιάς
• Δημαρχείο Δάφνης
• ΙΕΚ Δομή
• ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κολλέγιο CNAM
• Κολλέγιο AIT
• Κολλέγιο BCA Αθηνών
• Κολλέγιο BCA Γλυφάδας
•  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων

•   Γραφείο Διασύνδεσης Γεωπονικής Σχολής
• Faust, Bar -Theatre - Arts
• Βρυσάκι
•  Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου
•  Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Αγίας Παρασκευής
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Πειραιά
•  Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλλιθέας
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Καισαριανής
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Αμαρουσίου
•  ΟΙΚΙΠΑΔΑ
•  Δημοτική Βιβλιοθήκη Δάφνης
•  ΚΥΑΔΑ
•  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Ταύρου
•  Πολιτιστικό Κέντρο Κυψέλη
•  Πολιτιστικό Κέντρο Σεπόλια
•  Πολιτιστικό Κέντρο Βαφειχωρίου στο Γκύζη
•  Πολιτιστικό Κέντρο Εξαρχείων
•  Πολιτιστικό Κέντρο Βενετσάνου  

στο Παλαιό Ψυχικό
• Δημαρχείο Σπάτων Αρτέμιδος
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά
• Δημαρχείο Δήμου Διονυσίου
•  Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου 

Αθηναίων
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Aργυρούπολης
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Βύρωνα
•  H Αγκαλιά - Σύλλογος Προστασίας 

Αγέννητου Παιδιού
•  Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηλιούπολης
• Tράπεζα Χρόνου Ηλιούπολης
• Career in Progress, Σταδίου 39
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο - Γραφείο Διαμε-

σολάβησης, Αγίων Αναργύρων -Φυλής
•  Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικού Κόσμου»

Nέα σημεία  
παραλαβής εφημερίδας:



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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Nexans Ελλάς Βιομηχανία Καλωδίων, μέλος του 
Ομίλου Nexans, ζητά για τις εγκαταστάσεις της στην 
Αγ. Μαρίνα Στυλίδας Φθιώτιδας:

Υπάλληλο  
για το Τμήμα Προμηθειών  

έως 35 ετών

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προσφέρονται άριστο περιβάλλον εργασίας και 
•Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης, με προτίμηση 
σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής. 
•Άριστη γνώση Microsoft Office. 
•Προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί. 
•Γνώση προγράμματος ERP SAP θα θεωρηθεί  
ως επιπλέον προσόν.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr.hellas@nexans.com, υπόψη: κας Βλαχάκη.

Διεύθυνση: Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. Τ.θ. 55, Αγ. Μα-
ρίνα, 35300 Στυλίδα Φθιώτιδας, τηλ.: 211 120 7881, 
φαξ: 211 120 7899. 

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

If you are a self motivated ambitious individual, 
possessing good communication ski l ls and 
fluent in English, Italian Arabic or Spanish, then 
send us your CV to: v.hrthanos@yahoo.com 
and you may be among the lucky ones to join 
and enjoy an attractive pay package.

Δικηγορικό Γραφείο στο Γέρακα Αττικής ζητά:

Δύο (2) Άτομα

Για οκτάωρη (09:00-17:00) ή τετράωρη εργασία. 
 
Απαραίτητη Προϋπόθεση: 
•Άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Εργατικότητα 
•Συνέπεια 
•Σοβαρότητα 
•Ευφράδεια 

Βιογραφικά: Υπόψιν Δικηγόρου Σ. Χανιωτάκη 
μέσω e-mail: haniotak@otenet.gr ή μέσω fax: 210 
6613601.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η  Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aegean Star Hotels, επιθυ-
μεί να προσλάβει για τα ξενοδοχεία της στην Κρήτη: 

Γραμματέα Διοίκησης 

Η ιδανική υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ διοίκησης επιχειρήσεων 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και  Γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί  ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση Η/Υ, αρχειοθέτησης και εμπορικής 
διαχείρισης 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Έδρα / Μόνιμη κατοικία την Κρήτη 
 
Η επιχείρηση προσφέρει:  
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία: τηλ.: 23740/20.820, φαξ: 
23740/24.707, e-mail: manager-chal@aegeanstar.com. 
Υπόψη Διοίκησης του Ξενοδοχείου.

Γνωστή αλυσίδα καταστημάτων που εμπορεύεται 
γυναικεία ενδύματα και αξεσουάρ αναζητά:

Γραμματέα  
Κεντρικού Γραφείου  
(Βόρεια Προάστια) 

(κωδ. θέσης: ADMIN)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ – ΙΕΚ 
•Τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, 
ιδανικά σε δομημένο εργασιακό περιβάλλον 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, αρχειοθέτησης  
και εμπορικής διαχείρισης 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
•Αναλυτική σκέψη 
•Επαγγελματική συμπεριφορά & αξιοπιστία 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
των προσόντων 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
yourchoices02@gmail.com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η εταιρία Athens Films - Joconda Video είναι μια 
από τις ηγετικές εταιρίες στον χώρο της παραγωγής, 
πώλησης και διανομής κινηματογραφικών ταινιών, 
παιδικών ταινιών καρτούν και έκδοσης παιδικών βι-
βλίων σε τηλεοπτικά κανάλια και όλα τα σημεία λια-
νικής πώλησης.

Στα πλαίσια ανάπτυξης και βελτίωσης των υπαρχό-
ντων αλλά και αναζήτησης νέων σημείων πώλησης 
αλλά και συγκρότησης εργασιών γραφείου και συντο-
νισμό των καναλιών πώλησης η εταιρία ζητά:

Διευθυντή-ρια
Αρμοδιότητες: 
•Πώληση ταινιών σε τηλεοπτικά κανάλια καθώς  
και τηλεοπτικού χρόνου 
•Πώληση ταινιών, κινούμενων σχεδίων και  
παιδικών βιβλίων χονδρική και λιανική σε αλυσίδες 
και ανεξάρτητα σημεία λιανικής πώλησης 
•Συνεχείς επικοινωνία με πελάτες 
•Πώληση Β2Β 
•Συνεχείς παρακολούθηση, παραγγελιών,  
αποστολών, εισπράξεων, διατήρηση συμφωνιών, 
ανανέωση παλιών και σύνταξη νέων. 
•Αναζήτηση νέου υλικού και διεύρυνση γκάμας  
προϊόντων. 
•Αναζήτηση νέων πελατών 
•Συντονισμός πωλητών, έλεγχος και σύνταξη  
του προγράμματός τους 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστος Γνωστής Πωλήσεων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση ή στον χώρο των πωλήσεων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και 
επίλυσης προβλημάτων 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Εντιμότητα, εχεμύθεια και εργατικότητα 
 
Η εταιρία παρέχει: Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@joconda.gr. Επιθυμητές συστάσεις.

About DHI Medical Group: DHI Medical Group is a 
world leader in hair restoration with 40+ clinics across 
Europe and Asia, and path breaking technologies and 
innovations to its credit.

Franchise  
Business Manager

Job Purpose: Responsible for educating and 
training all franchisee personnel on DHI systems and 
processes and ensure compliance with operations 
standards. Conduct periodic business reviews 
towards achieving company revenue and profit 
targets.

Reporting to:  COO/CEO 
 
Primary Responsibilities: 
•Assist franchisee to hire local staff 
•Oversee new hire orientation as per DHI norms 
•Train all franchisee staff on DHI systems, processes 
and tools 
•Assist franchisee with clinic launch plans 
•Collaborate with franchisee to formulate business 
plans 
•Conduct periodic operations and business reviews 
to assess financial results 
 
Knowledge, Skills and Abilities Required: 
•Post Graduate/ Graduate degree in any field  
from a recognized university. 
•8-10 years of hard core operations experience 
preferably in an aggressive and fast paced MNC 
/ international, multiple location consumer / retail 
business 
•Experience in a franchise environment will be an 
added asset 
•Strong persuasive skills coupled with excellent 
interpersonal and communication skills 
•Possess strong commercial acumen, data 
orientation, analytical and decision making skills 
•Ability to work independently and in teams 
•Should be willing to travel extensively 
•Must be able to relocate to Cyprus- London- Doha. 
 
Send your cv’s to the following e-mail: hr@dhiglobal.com

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ο πελάτης μας είναι βιομηχανική εταιρία ΑΕ. Στα 
πλαίσια της ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητείται κα-
τάλληλος/η υποψήφιος/α με στόχο την κάλυψη της 
παρακάτω θέσης στην Δυτ. Θεσσαλονίκη:

Προϊστάμενος/η Λογιστηρίου 
(κωδ. S.ACC-13)

Το έργο: Συντονισμός, εποπτεία και κάλυψη όλων 
των λογιστικών και χρηματοοικονομικών ενεργειών 
και υποχρεώσεων της ΑΕ. 

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Διοίκησης  
Επιχειρήσεων 
•Εμπειρία τουλάχιστον 10 χρόνια σε όλο  
το φάσμα λογιστικών εργασιών ανώνυμης εταιρίας 
•Άριστη γνώση της Γενικής Λογιστικής και συνεχής 
ενημέρωση στις εξελίξεις για θέματα Λογιστικά,  
Φορολογικά,  
•Ασφαλιστικά, Εργατικής Νομοθεσίας, ΔΛΠ 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (έμφαση στο MS Office-
Excel, Word) και συστημάτων ERP, κατά προτίμηση 
του Atlantis/ALTEC. 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Καλή παρουσία, ευγένεια, καλή επικοινωνία  
και συνεργασία. 
•Άτομο δραστήριο, εύστροφο, με ικανότητα καλής 
επεξεργασίας και ανάλυσης αριθμητικών δεδομένων 
•Ικανότητα συντονισμού, διοίκησης, εκπαίδευσης  
κι εποπτείας ομάδας λογιστών 
•Δυνατότητα για ευέλικτα ωράρια εργασίας  
χωρίς χρονικές δεσμεύσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή ΙΧ  
αυτοκινήτου. 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), 
αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο careers@
peopleatwork-hellas.gr ή στο fax: 2310 517494. Όλες 
οι υποψηφιότητες θα λάβουν απάντηση και θα αντι-
μετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Ζητείται νέος 30-35 ετών ως:
Βοηθός Λογιστή

•Με προϋπηρεσία, καλές γνώσεις προγράμματος 
SoftOne και Αγγλικής γλώσσας, για εταιρεία στο 
Κολωνάκι.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
spetsalis@hotmail.com, στο fax: 210 4518892  
ή επικοινωνήστε στο τηλ: 210 4182407.

H Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στη Μεταμόρφωση Ατ-
τικής, πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύθηκε 
το 1982 και η εμπορική της δραστηριότητα περιλαμ-
βάνει είδη θέρμανσης, μόνωσης, υδραυλικών & φυ-
σικού αερίου. Η εταιρεία διαθέτει οργανωμένο δίκτυο 
πωλήσεων, καλύπτοντας ολόκληρη την ελληνική 
αγορά με υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, που είναι 
υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση των πελατών της στη 
Β. Ελλάδα.

Βοηθός Λογιστή  
(με έδρα την Αθήνα)

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξια-
κή προσπάθεια της εταιρίας. 
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο Λογιστικής από ΑΕΙ ή ΤΕΙ Λογιστικής 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση 
ως βοηθός λογιστού ή  σε λογιστήριο 
•Γνώση ΚΒΣ & λογιστικού σχεδίου, έκδοση ΦΠΑ, 
ΦΜΥ 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (έμφαση στο MS Office-
Excel, Word) και συστημάτων ERP, κατά προτίμηση 
του Atlantis/ALTEC. 
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή ΙΧ  
αυτοκινήτου 
•Άριστη γνώση και χρήση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση θεωρημένης αποθήκης 
•Έντονη οργανωτική ικανότητα, με προσοχή  
στη λεπτομέρεια 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα,  
συνέπεια, επαγγελματισμός και διάθεση για εργασία 
 
Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Λογιστικές εγγραφές (γενικής και αναλυτικής) 
•Καταχωρήσεις παραστατικών Αγορών και  
αποθήκης 
•Συνεχή συμφωνία μεταξύ φυσικής και λογιστικής 
απογραφής, έλεγχος ισοζυγίων αποθήκης. 
•Καταχώρηση δαπανών 
•Επικοινωνία με προμηθευτές, τράπεζες  
και συμφωνία υπολοίπων/πληρωμών 
•Καταχώρηση και αποτίμηση παγίων στοιχείων 
•Έκδοση Φ.Π.Α και Λοιπών Φόρων 
•Προετοιμασία και υποβολή όλων των απαραίτητων 
εγγράφων στις φορολογικές αρχές 
•Συμμετοχή στις εργασίες σχετικά με Ασφαλιστικά 
Ταμεία 
•Τήρηση αρχείου λογιστικών παραστατικών 
•Καταχωρήσεις τέλους χρήσης 
•Γενική υποστήριξη λογιστηρίου 
 
H Εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο εργασιακό κλίμα και υποστηρικτικό  
περιβάλλον και συνεργάτες 
•Ικανοποιητικό Μισθό

Αποστολή βιογραφικών, Αθήνα: fax: 210 2819210, 
e-mail: hr@tzanos.gr (υπ’ όψιν κου Τσουρέ) αναφέ-
ροντας το κωδικό της θέσης ΒΛ-ΘΑ.

H KEKH A.E., εταιρεία ιατρικών-διαγνωστικών ενδια-
φέρεται να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:

Βοηθό Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα: 

•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση λογιστική 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΦΠΑ και κοστολόγησης 
•Άριστη γνώση συστημάτων ERP 
•Πολύ καλή γνώση MS Office 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε βιβλία  
Γ΄ κατηγορίας 
 
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα:  
fax: 210 2719256, e-mail: info@kekis.gr

Office Administrator  
Υπάλληλος Λογιστηρίου

Η Εταιρία: Η Business Effect Α.Ε. είναι πάροχος 
ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων που αυτο-
ματοποιούν αποτελεσματικά επιχειρηματικές διαδι-
κασίες αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στον το-
μέα της αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων μέσω 
ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification 
- RFID).
Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Διοίκησης επιχειρήσεων / Λογιστικής 
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
•Καλή γνώση Microsoft Office 
•Καλή γνώση αγγλικών (γραπτός & προφορικός 
λόγος) 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 
Αρμοδιότητες: 
•Λογιστικές καταχωρήσεις – Εμπορική και  
Οικονομική Διαχείριση. 
•Η εταιρεία διαθέτει S.E.N. (E.R.P. της Singular 
Logic) 
•Διαχείριση παραγγελιών (επικοινωνία με  
προμηθευτές εξωτερικού) 
•Υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων  
(προσφορές, προωθητικό υλικό) 
•Επικοινωνία με πελάτες 
•Γραμματειακή Υποστήριξη 
•Τήρηση αποθήκης 
 
Η Εταιρία Παρέχει: 
•Σύμβαση ορισμένου χρόνου 
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 
•Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
marina_chatzianastasiou@businesseffect.gr

Ονομασία θέσης: 
•Υπάλληλος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών  
και Λογιστηρίου με έδρα την Θεσ/νίκη 
 
Περιγραφή θέσης: 
•Μερικές από τις κυριότερες αρμοδιότητες  
της θέσης είναι οι εξής: 
•Η χρήση κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων,  
με σκοπό τον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο  
των συστημάτων και διαδικασιών των εταιριών  
του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
•Η πραγματοποίηση υπηρεσιακών ταξιδιών  
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου η Εταιρεία 
δραστηριοποιείται. 
•Η διενέργεια ειδικών ελεγκτικών εργασιών. 
•Η σύνταξη εκθέσεων με τα πορίσματα των ελέγχων. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στα Οικονομικά,  
Χρηματοοικονομικά 
•Άριστη Γνώση & εμπειρία σε Βιβλία Γ’ Κατηγορίας, 
Ε.Γ.Λ.Σ., σε Φορολογία Εισοδήματος Νομικών  
προσώπων και Φ.Π.Α. 
•Άριστη γνώση Ms Office και Λογισμικού KEF 4 
•Προϋπηρεσία 2 ετών ως υπάλληλος Λογιστηρίου 
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ομίλου Εταιρειών με επιθυμητή  
τη συμμετοχή στη διεκπεραίωση εσωτερικών  
οικονομικών ελέγχων ενδοομιλικών συναλλαγών 
•Άριστη γνώση Αγγλικής & Ελληνικής γλώσσας  
(ικανότητα έκφρασης σε γραπτό-προφορικό λόγο) 
•Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και  
ομαδικό πνεύμα 
•Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένες οργανωτικές 
ικανότητες 
•Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Μόνιμη απασχόληση 
 
Υποβολή βιογραφικών: 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: hr@meligroup.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
An international Financial Institution (Bank), 
is seeking to recruit for its Customer Service 
Department, a:

Customer  
Service Officer

Purpose: The Customer Service Officer will 
be responsible for the implementation of daily 
customer service facilities according to policies and 
procedures, he/ she would also be looking after the 
admin associated with customer and product related 
processing, working with our people so that standards 
of service are consistently high, he/she could deal 

Power Plant Piping Design Engineer  
(PPPDE 10/13)

Roles and Responsibilities: 
•Prepare piping Design Basics, Piping Material Specification (MTO), Review of Piping  
& Instrumentation Diagram (P&ID), develop of power Plant piping and Equipment layout,  
conceptualization and generation of piping General  
•Arrangement Drawing & Isometrics, preparation of Bid Packages of Piping and fittings including 
their technical evaluation and recommendation 
•Prepare the design of power plant related pressure piping,  including design calculations for 
pressure and piping flexibility using CEASAR, piping material take off and control, and generation 
of piping deliverables 
•Design review of turnkey design drawing document, preparation of procurement related 
documents specification of materials, material Requisition, technical evaluation and 
Recommendation of offers/bids, review and approval of vendor drawing, assistance during 
construction, site material request (SMR) and follow up for smooth construction 
•Have solid experience with drafting tools like Auto CAD, CAD Works, PDS etc. 
•Evaluate manufacturers or contractor’’s proposals, data, reports, etc., for conformance with 
contract documents 
•Track equipment and piping through fabrication, installation, and start-up and provide support to 
field staff as required to support specific project requirements 
 
Key Requirements: 
•University degree in Mechanical Engineering/Power plant Engineering. Master’s degree is 
preferred 
•Excellent command of English language and familiarity with International Codes and Standards. 
(e.g. ASME, API, MSS, NFPA, AWWA, etc.) 
•Minimum seven years solid experience in the conceptual and final design of piping for EPC 
power plant projects 
 
Send your cv’s to the following link: http://www.skywalker.gr/showExternalForm.
aspx?width=720px&height=1000px&companyID=323&src=http%3a%2f%2farchirodonforms2.
applymycv.gr%2fsendCv.aspx%3FisDirect%3D1

Junior Software Engineer 
Maroussi, Athens

Company Info: Daring Star Ltd is a young and dynamic International company, based in Athens, 
Greece, providing integration services for Telecommunication businesses.

We specialize in Business and Operations Support Systems (BSS/OSS) such as Billing and Customer 
Care System, Mediation Platforms, Convergent BSS Solutions and Middleware Integration.

At Daring Star we focus on engagements that require highly specialized and skilled personnel and 
we are looking for fresh graduates with very strong technical IT skills to support our projects in the 
area of Systems Integration and Software Development.

Job Requirements: 
•Post-graduate master’s degree (i.e. MSc) in Information & Computer Technology or Formal 
Sciences is a must 
•Fresh graduate with degree obtained within 2013 
•Excellent knowledge in at least one of the following areas: 
o Programming languages such as C/C++ and Java 
o UNIX and shell scripting 
o Relational Databases (Oracle), SQL and PL/SQL 
•Excellent command of the English language both written and spoken 
•Ability to work abroad depending on the nature and the duration of the assigned projects 
•Military obligations fulfilled, if applicable 
 
Personal Skills: 
•Team-player with strong communication skills 
•Systematic, disciplined and analytical approach to complex problem solvin 
•Adaptable to diverse and multicultural environments 
•Ability to work under pressure

If you wish to apply for this position, please submit your CV and a cover letter (both in English) 
explaining how you match the job requirements and why you would be an ideal candidate for Daring 
Star.

Send your cv’s to the following e-mail: jobs@daringstar.com. All selected candidates will be 
subject to a pre-employment technical screening test.

Senior Web Developer  
(Front-End) - Athens - (Job Code: ATH-WD)

This is a fantastic opportunity to join our Software Development team based in our Office in Athens.

The ideal candidate will have a can-do attitude, passion for technology, and extensive HTML5/
CSS3 and JavaScript experience in a variety of browsers and devices.

We are looking for an exceptional individual whose key responsibilities will be to: 
•Analyze, design and develop web applications based in a multi-tier Java EE environment 
•Estimate tasks required to complete various development projects including time and resources 
•Identify and apply appropriate modern technologies and techniques for software development 
•Collaborate closely with user experience team 
 
Required Experience & Qualifications: 
•3+ years of experience in Web Development 
•BS / MS in Computer Science or equivalent experience 
•Excellent competence in HTML5, CSS3, JavaScript and modern libraries (i.e. jQuery) 
•Experience with cross-platform (PC/Mac, tablet) and cross-browser (IE, Firefox, Chrome, Safari) 
development 
•Experience in developing Web Applications for Optimal Performance 
•Experience in Mobile Development will be considered as a plus 
•Familiar in Server Side JAVA based Applications 
•Expertise with development life-cycle methodologies and best practices 
•Excellent troubleshooting and problem solving abilities 
•Ability to work in a fast-paced environment and  meet set deadlines 
•Good communication and collaboration 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! 

Please e-mail your CV to: jobs@vci.gr

Our world is driven by people. Are you ready to discover new opportunities within the 
World of TUI?

TUI Hellas S.A., member of TUI Travel PLC, the largest international tourism Group in the world, is 
currently seeking to recruit:

Commercial Manager Crete  
(Ref. Code CMC13) - (Crete based)

Main duties: 
•Sign contracts with hotels for offline Tour Operators. 
•Lead and support reservations department at his/her destination. 
•Scout and suggest new areas, find new units or products for Tour Operators and for groups 
•Collect special offers and renegotiate for Tour Operators 
•Manage product for selected 3rd party Tour Operators 
•Organize and monitor info groups 
 
What we look for: 
•University / College degree in tourism – MBA is an asset  
•Work experience in a similar position 
•Knowledge of the industry and the destination  
•Fluency in English, both oral & written. Fluency in any other second language is an asset 
•Excellent MS Office knowledge 
•Excellent communication skills 
•Availability to travel 
•Ability to work under pressure and tight deadlines

Company offers: A competitive remuneration package including salary & bonus, laptop, travel 
expenses, private health insurance, company car and mobile within a dynamic and fast paced work 
environment with continuous training and career opportunities.
All applications will de treated in strict confidentiality.

Does this sound like your world? If yes, please send your CV to the following link: http://www.
tui-cv.gr/apply.php?jid=72

Η ΕVAL με ηγετική θέση στον χώρο του Ναυτιλιακού και Σωστικού Εξοπλισμού ζητά:

Βοηθό Εργοδηγού Παράγωγης 
(Pr1)

Καθήκοντα: 
•Οργάνωση και ανάπτυξη της παραγωγής 
•Παρακολούθηση καρτών παραγωγής 
•Διεκπεραίωση ποιοτικών ελέγχων 
•Παρακολούθηση, έλεγχο και προγραμματισμό 
Α’ και Β’ υλών 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία παραγωγής σε οργανωμένο εργο-
στάσιο 
•Πτυχίο τεχνικής σχολής ή ΤΕΙ τεχνικής κατεύ-
θυνσης 
•Ικανότητα επικοινωνίας και παρακίνησης ομα-
δικής εργασίας 

•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα 3 ετών, με 
γνώση πλαστικών μηχανών, μεταλλικών αντι-
κειμένων και επιθυμητή γνώση κοπής-ραφής 
υφασμάτων 
•Συστάσεις απαραίτητες 
•Γνώση Η/Υ, επιθυμητή γνώση σχεδιασμού 
•Ηλικία έως 27 ετών 
 
Η αγγελία απευθύνεται μόνο σε άντρες.

Δ/νση Επικοινωνίας: EVAL, Δ/νση  
Ανθρωπίνων Πόρων (Κωδ. Θέσης: PR1). 
E-mail: hr@eval.gr Αποστολή βιογραφικού 
μόνο στα Ελληνικά.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ζητά:

Ηλεκτρονικό Δικτύου 
για εποχική απασχόληση

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει τις ακό-
λουθες ικανότητες και προσόντα: 
•Να συναρμολογεί, εγκαθιστά και να ελέγχει  
τη λειτουργία Η/Υ, περιφερειακών συσκευών 
και δικτύων. 
•Να προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση  
και επισκευή βλαβών. 
•Να εγκαθιστά δομημένες καλωδιώσεις  
για δίκτυα Η/Υ ή ΟΤΕ. 
•Να προβαίνει στις αναγκαίες εγκαταστάσεις 
και ρυθμίσεις προγραμμάτων. 
•Να έχει πολυετή προϋπηρεσία σε τηλέφωνα 
ΟΤΕ. 

•Να έχει εκπληρωμένες στρατιωτικές  
υποχρεώσεις. 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα  
δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή εφικτή

Βιογραφικό Σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται να αποστείλουν λεπτομερές 
βιογραφικό με φωτογραφία στο e-mail:  
job4@ghotels.gr. Όλα τα βιογραφικά θα δια-
χειριστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
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with the more complex and demanding cases, which 
would manage escalations and challenging customer 
enquiries. He/she could also handle outbound calls to 
find out more complex information and carry out the 
more complicated processing associated with some 
transactions (daily cash transactions, credit analysis 
etc). Contribute to the lending process in cooperation 
with the Loan Officers in the Division, Undertake the 
financial analysis of cash flows and/or counterparts.
Qualifications: 
•University degree in Finance/Economics or any 
related subject 
•Minimum 3 years’ experience in a Bank 
•Knowledge of daily cash transactions and clerk’s 
daily jobs 
•Knowledge of financial analysis and cash flow 
modelling and experience in credit risk assessment 
•Knowledge of standard computer tools 
•Excellent knowledge of written and spoken English.   
 
Competencies: 
•A highly developed sense of responsibility and 
initiative and a good team worker 
•Results oriented and problem solving capacity 
•Good negotiation skills and ability to master 
complex legal and other documentation 
•Strong analytical skills as well as ability to make 
sound judgement 
•Ability to produce clear and concise reports 
•Diplomatic skills and ability to deal with clients  
at all levels 
•Ability to work well under pressure and respect tight 
deadlines.  
 
Send your cv to the following e-mail:  
hrvac_athens@hotmail.gr

Senior Professional  
in Economic Advisory/Economics  

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

Job purpose: Working in a multi-national environment, 
the candidate will be given the opportunity to work and 
take responsibilities in challenging projects, gaining 
exposure to various sectors in CSE – Central South 
and East Europe region.

As professional senior advisor with experience 
in economics you will be part of our Valuation and 
Business modeling team, working in projects where 
knowledge and experience is needed in econometrics 
and quantitative analysis to address key issues in 
strategy, regulation, competition, planning, valuation 
and government policy.

Requirements: 
•Experience in economic impact assessments and 
competition & regulatory economics. 
•Excellent academic background, including a 
Master’s or PhD degree in Economics, Business or 
Industrial Economics or Econometrics. 
•Previous working experience in an Economic 
Consultancy role will be considered a plus. 
•Ability and experience of applying economic theory 
to the development and evaluation of public and 
regulatory policy. 
•Uses logic and rational approach to complex 
problem solving. 
•Strong numerical/analytical ability and comfort 
of handling and analyzing large data sets will be 
considered an asset. 
•Ability to use initiative and work effectively under 
pressure. 
•Very good written and oral skills both in Greek and 
English. 
•Excellent teamwork. 
•Advanced Excel user. 
 
Send your cv’s to the following link:  
https://tas-ey.taleo.net/careersection/gexp01/
jobsearch.ftl?lang=en&location=77840070193

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Αποτελούμε το Τμήμα Μηχανοργάνωσης Μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων παρέχοντας Managed ICT Services 
από το 2001. Διαχειριζόμαστε δεκάδες servers & εκα-
τοντάδες Η/Υ σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Είμαστε 
πιστοποιημένοι συνεργάτες της Microsoft, VMware, 
Symantec και άλλων καταξιωμένων εταιρειών τεχνο-
λογίας. Πελάτες μας είναι μερικές από τις δυναμικότε-
ρες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

ΙΤ Service Supervisor for SMB  
(Ref: ITSMB/2013/12)

Η θέση: Η Omnis αναζητά ταλαντούχο και φιλόδοξο 
στέλεχος για την θέση του Προϊσταμένου Υπηρεσί-
ας (IT Service Supervisor).

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την 
καλή λειτουργία της ψηφιακής υποδομής που δια-
χειρίζεται η Omnis για λογαριασμό πελατών της, τον 
καθημερινό προγραμματισμό και συντονισμό των ερ-
γασιών της τεχνικής ομάδας, την τεχνική καθοδήγηση 
και υποστήριξή τους, την πλήρη αξιοποίηση των υπο-
στηρικτικών συστημάτων (Service Desk, κα), θα συμ-
μετέχει στην συντήρηση και εξέλιξη της τεκμηρίωσης 
και των διαδικασιών διαχείρισης IT και θα επιβλέπει 
την εκτέλεση ΙΤ έργων. Θα συνεργάζεται με τo τμήμα 
πωλήσεων και την ομάδα υλοποίησης έργων– σύντα-
ξης τεχνικών προσφορών όταν χρειάζεται.

Απαιτούμενα προσόντα 
•Ανώτερες σπουδές 
•Τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια επαγγελματικής 
εμπειρίας στον χώρο της Πληροφορικής, από τα 
οποία οπωσδήποτε πέντε (5) ως Υπεύθυνος  
Μηχ/σης ή Υπεύθυνος Υποδομών ΙΤ. 
•Προϋπηρεσία σε οργανωμένο Τμήμα Μηχ/σης 
όπου ο ίδιος διαχειριζόταν τεχνική ομάδα  
τουλάχιστον 3 ανθρώπων 
•Ικανότητες επικοινωνίας,& καθοδήγησης τεχνικού 
προσωπικού. 
•Μεθοδικότητα, εργατικότητα, οργανωτικότητα,  
δομημένη σκέψη, πνεύμα συνεργασίας και  
επαγγελματισμός. 
•Άριστη τεχνική κατάρτιση δικτύων (addressing, 
segmentation, routing, VPN, κλπ) και επικοινωνιών 
(xDSL, leased lines, κλπ). 
•Άριστη τεχνική κατάρτιση συστημάτων 
Microsoft (Win2012/2008 server, group policies, 
Exchange2013/2007, Win8/7/XP, κλπ), 
•Πολύ καλή τεχνική κατάρτιση ασφάλειας (firewalls, 
antispam, content filtering, IDS, UTMs, κλπ). 
•Πρακτική γνώση των προϊόντων (Microsoft, 
VMware, Symantec, HP, Dell, Cisco, Sophos, κλπ) 
που αξιοποιεί η Omnis. 
•Άριστο επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας. 
 
Πρόσθετα προσόντα 
•Προϋπηρεσία στο εξωτερικό 
•Πιστοποίηση ή εμπειρία στο ITSM 
•Πρόσθετη εμπειρία με συστήματα διαχείρισης συ-
στημάτων (π.χ. Microsoft System Center, Manage 
Engine) 
 
Παροχές 
•Συμμετοχή σε μια καινοτόμα ομάδα, πρωτοπόρο 
στον χώρο του ICT. 
•Ανταγωνιστικό οικονομικό πακέτο: 
•Βασικός μισθός 
•Bonus τεχνικής ομάδος 
•Σημαντικές δυνατότητες εξέλιξης σε μια δυναμική 
εταιρία – group εταιριών. 
•Επαγγελματικό και ομαδικό περιβάλλον εργασίας. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
careers@omnis.gr. Website: www.omnis.gr 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Career Opportunities.

Senior Systems Engineer 
/Storage Specialist

The successful candidate will join the existing team of 
engineers, and be responsible for the installation and 
support of IT Products represented by our company, 
in relation to Network Infrastructure, Storage, Backup 
and Virtualization technologies.

Qualifications/Requirements: 
•University degree in a Computer related field. 
•Microsoft Enterprise Support Technician 
Certification (MCTS) or the Enterprise Desktop 
Administrator Certification. 
•Minimum 3 years’ of hands-on experience in 
implementations of IT Solutions (Infrastructure, 
Storage etc)  
•Working knowledge with NetApp Storage, Microsoft 
Windows Server 2008/2012, Exchange 2010/2013, 
as well as  
•Virtualization Software, such as VMWare, Citrix etc. 
•Understanding of, and experience with Storage, 
Backup Software and Recovery Strategies 
•Familiarity with networking (routing, switching, 
wireless technologies etc) would be considered  
as a strong advantage. 
•Ability to deliver high quality and client focused 
deliverables.

Remuneration and Benefits: An attractive 
remuneration package will be offered to the right 
applicant, according to qualifications & experience. 
Company benefits amongst others include 13th 
Salary, Medical Scheme, Comprehensive Training, 
and a pleasant & supportive working environment.

Applications: If you wish to join a professional team 
in a progressive company where your contribution will 
be rewarded, please send your C.V. to the attention 
of the Personnel Manager, no later than 23rd January 
2014.

Address: Mechatronic Ltd, POBox 27060, CY-
1641, Nicosia. Website: www.mechatronic.com.cy. 
Fax: +357-22582222, Tel: +357-22582258, e-mail: 
jobs@mechatronic.com.cy. All applications will be 
treated in strict confidence.

Sytel Ltd (UK) is seeking Software Developers to 
expand their highly skilled software development 
team. Sytel has already attracted a Greek staffer 
and warmly welcomes further applications from 
Greece.  We will provide a package to meet the cost 
of transfer, including relocation costs in Aylesbury.
Sytel Ltd is a rapidly growing world leader in contact 
centre software innovation with users in over 50 
countries around the world. With a particular emphasis 
on cloud based services, Sytel’s products include 
inbound and outbound switching, agent desktop 
scripting, media processing, voice recording, data 
management, reporting and integration services. This 
suite of components can be delivered as an integrated 
solution, or instead, partners can easily integrate 
individual components with their own architecture.

Web Application  
Developer

Location: Aylesbury, Buckinghamshire, UK 
Salary: to GBP £45k basic, plus stock options

Role: As an OEM provider of call center technology 
our success depends on the reliability and ease-of-
use of our software. We seek a software developer 
who is self-motivated, and passionate about software 
development. This role will require the ability to learn 
quickly, to implement software with an emphasis on 
quality, and to communicate well with the rest of the 
development team and with customers.

Your responsibilities will be to maintain and improve all 
areas of our web front end. You will also play a key role 
in implementing the user interface and middle layers 
of the remainder of our front end web technology. You 
will be required to work very closely with our software 
architect and UI developer, and you will report directly 
to our Software Development Manager.

You will be working with our Development team of 
very experienced and focussed developers and 
support staff in a fast-paced environment. You will 
have the opportunity to hone your skills in a company 
where technical excellence is the norm. You may 
be asked to be involved in the support side of the 
business for a period to familiarise with our software 
suite more efficiently.

The company has ambitious growth plans and 
employees that make a significant contribution to this 
growth can expect rapid progression.

Essential skills and experience: 
•Web app development using PHP 5, HTML,  
Javascript, CSS, XML 
•Strong English oral and written communication 
skills. 
•Excellent team working skills 
•A demonstrable record of achievement in either 
previous position(s), or academic work.
One or more of the additional skills would also be 
beneficial: 
•Degree in relevant discipline 
•Experience with ExtJS 
•Web service development preferably with REST 
paradigm 
•Apache configuration experience or use of LAMP/
WAMP 
•PHP framework experience with e.g. Zend or 
Symfony 
 
Send your cv to the following e-mail:  
hr@sytelco.com. Contact Number:  
+44 1296 381200.

Σχετικά με την Benefit Software: Η εταιρεία Benefit 
Software ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποιείται στο 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού ειδικά για τις 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμογών ERP 
που καλύπτει τις ανάγκες γραφείου και πλοίου. Απο-
τελεί ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα συστήματα 
ERP στην ναυτιλία που εξελίσσεται συνεχώς καλύ-
πτοντας νέες  εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Η Benefit Software να προσλάβει Αναλυτή / Προ-
γραμματιστή που θα στελεχώσει το τμήμα ανάπτυ-
ξης και συντήρησης του ERP συστήματος. 

Η θέση εργασίας σας θα βρίσκεται στην έδρα της 
Εταιρίας μας στον Πειραιά και αφορά πλήρη πενθή-
μερη απασχόληση.

Αναλυτής / Προγραμματιστής

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Delphi, Visual Studio 2005/2008 
•SQL Server 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στην Πληροφορική 
ή σχετικό αντικείμενο 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψηφίους 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν. 
 
Προσωπικά Χαρακτηριστικά: 
•Προτίμηση Εργασίας σε Ομάδα 
•Οργάνωση / Διαχείριση Χρόνου / Χρονική Συνέπεια 
•Αξιοπιστία και Δημιουργικότητα 
•Δυνατότητα ανταπόκρισης σε επείγοντα ζητήματα 
•Έμφαση στην λεπτομέρεια και στην ποιότητα απο-
τελέσματος

Μισθός: Δίνουμε έναν ανταγωνιστικό μισθό ανάλο-
γου των προσόντων σε ένα ευχάριστο και σταθερό 
περιβάλλον εργασίας. Με την συμμετοχή σας στην 
υφιστάμενη ομάδα λογισμικού συμμετέχετε στην πα-
ραγωγή λογισμικού για μίας από τις μεγαλύτερες βιο-
μηχανίες της Ελλάδας και του κόσμου: την Ναυτιλία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
admin@benefit.gr

Sytel Ltd (UK) is seeking Software Developers to 
expand their highly skilled software development 
team. Sytel has already attracted a Greek staffer 
and warmly welcomes further applications from 
Greece.  We will provide a package to meet the cost 
of transfer, including relocation costs in Aylesbury.

Sytel Ltd is a rapidly growing world leader in 
contact centre software innovation with users in 
over 50 countries around the world. With a particular 
emphasis on cloud based services, Sytel’s products 
include inbound and outbound switching, agent 
desktop scripting, media processing, voice recording, 
data management, reporting and integration 
services. This suite of components can be delivered 
as an integrated solution, or instead, partners can 
easily integrate individual components with their own 
architecture.

Senior  
Software Developer (C#)

Location: Aylesbury, Buckinghamshire, UK 
Salary: to GBP £50k basic, plus stock options

Role: This role involves the maintenance of existing 
product. The successful applicant will have previous 
experience with C#, and will have an aptitude for 
problem solving and efficient working practice. The 
role involves getting to grips with the software designs 
of our products, and liaising with our Support Team in 
order to resolve software issues. Opportunity exists 
to grow into team leadership for the right candidate.

The role will require the ability to learn efficiently, with 
an emphasis on quality and reliability. The successful 
candidate will communicate well with the rest of the 
development team and on occasions with customers. 
In the latter respect there will be scope for foreign 
travel.
Essential skills and experience: 
•Commercial experience with C# (or C++) 
development in a Microsoft Windows environment 
•A strong ability to solve problems and think laterally 
•Strong English spoken and written communication 
skills 
•A demonstrable record of achievement in either 
previous position(s), or academic work 
•A strong ability to solve problems and think laterally 
 
Other useful (but not essential) experience: 
•Telephony technology, VoIP 
•C++, C 
•SQL relational databases 
•NoSQL databases 
•Architectural design 
•Web Service development with Apache and PHP 
 
Send your cv to the following e-mail: hr@sytelco.
com. Contact Number: +44 1296 381200. 

Από Εταιρεία Ανάπτυξης Λογισμικού ζητείται:
.Net Developer 

 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με την χρήση 
.Net  
•Εμπειρία σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων  
•Καλή γνώση Sql (language)  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
Επιθυμητά προσόντα:  
•Γνώση HTML, CSS, Javascript  
•Γνώση εμπορικής διαχείρισης  
•Πτυχίο με κατεύθυνση την πληροφορική  
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@antyxsoft.eu

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

System Analyst 
Athens, Greece  

Ref: TRG-SA
The Position: 
The core activity is to: 
•Interview stakeholders and capture requirements 

Η εταιρεία SGS GREECE SA που δραστηριοποιείται εδώ και 80 χρόνια στον έλεγχο εμπορευμάτων 
επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή  
(Κωδ. FIN)

Μεγάλη Βιομηχανική Μονάδα Εξόρυξης – Επεξεργασίας – Εμπορίας Μαρμάρου με 
έδρα τη Δράμα, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί άμεσα (ως Εξωτερικό Συνεργάτη πλήρους 
απασχόλησης) με:

Μεταλλειολόγο 
αποκλειστικά άνδρα για τα λατομεία της

Όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται στον χώρο παραγωγής – εμπορίας δομικών υλικών & 
κονιαμάτων στο Νομό Αττικής ζητά:

Πολιτικό Μηχανικό
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πολιτικού Μηχανικού  
ή Τ.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
επιθυμητή γνώση της Γερμανικής γλώσσας 
•Ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης  
και ομαδικής συνεργασίας 
•Καλή γνώση Η/Υ – MS Office 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση, ανάπτυξη και βελτίωση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Τα βιογραφικά μπορούν να αποστέλλονται 
στην διεύθυνση: YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ 
ΑΕΒΕ, Λεωφ. Συγγρού 130, 17671, Αθήνα ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ytong.gr

InternetQ is a leading provider of mobile marketing and digital entertainment services, offering 
technologies that entertain and engage global mobile users and enable mobile operators and 
enterprises to enrich their dialogue with consumers.

Patent Specialist / Telecom
The role operates in Athens, at the company’s headquarters.

Purpose of the role: As a patent engineer you will oversee the full life cycle development of all 
patents for our fast moving product line across our large, geographically diverse product team. You 
will seek out new inventions that are patentable. Upon performing an initial interview with an inventor, 
you will interpret and document the scope of a new invention. Working with the design team, you 
will ensure that there are no issues with regard to copyright or existing patent infringement. You 
will be responsible to create all relevant materials for a patent application, write, design drawings 
and double check for accuracy. After all kinks have been worked out, you will submit the patent 
application.

Accountabilities: 
•Ensure compliance and quality system requirements 
•Advice senior management on intellectual property 
•Independently draft, prepare, file, and prosecute patent applications 
•Conduct patent clearance searches and prepare preliminary clearance opinions 
•Conduct patentability searches and prepare preliminary patentability opinions 
•Track company’s patent and trademark portfolio 
•Track patent and trademark maintenance fees 
•Educate and inform management on intellectual property issues 
•Forecast and guard against company IP legal risks 
•Suggest company policy and position on IP legal issues 
•Coordinate research of IP issues 
•Maintain work of outside IP legal counsel 
•Support inventors to prepare invention disclosures 
•Search on third party patent to support infringement clearance opinions 
•Review and approve documents to prepare and prosecute patent applications 
•Support patent counsel to prepare and prosecute patent applications through inventor input 
coordination 
•Collaborate portals to support internal and external collaboration outside counsel 
•Attend project meetings of patent counsel to manage project status.  
 
Qualifications: 
•University Degree in Engineering 
•MSc in Engineering or Law would be considered as an asset 
•4-6 years of experience in the field 
•Highly developed technical writing and editing skills 
•Superior command of the English language 
•Experience in composition of patent applications is ideal. Other applicable experience includes 
writing and editing of articles for technical journals 
•Proficient in use of software tools such as Visio and Word to prepare documents with drawings, 
images, and text 
•Patent search engine proficiency 
•Additional in-house patent prosecution experience would be considered as an asset 
•Additional related engineering experience would be considered as an asset 
 
Skills required: 
•Willingness to learn more about patent prosecution and interested in continuing patent 
prosecution 
•Exceptional communication skills 
•Innovative spirit and hands-on approach 
•Enthusiastic, passionate self-starter 
•Ability to work seamlessly with a cross-functional team of analysts, technologists, marketers and 
product managers 
•Must be effective in working both independently and in a team setting 
•Excellent influencing skills (internally and externally) 
•Can-do attitude 
 
Send your cv’s to the following e-mail: applications@personified.com

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης. 
•Διετή εμπειρία σε Λογιστήριο Ανώνυμης  
Εταιρείας. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office και χρήση Η/Υ. 
•Γνώση ΦΠΑ, ΚΦΑΣ, Εισόδημα. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία. 
•Επαγγελματικός χειρισμός. 
•Οργανωτικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 

Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός. 
•Επιπλέον ιατροφαρμακευτική  
κάλυψη.  
•Άριστες συνθήκες εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα 
βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: Matina.Thomidou@sgs.com υπ’ όψιν κας 
Θωμίδου. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικό-
τητα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (απαραίτητο AutoCad) 
•Εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία στην ειδικότητα θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Γ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΕ, τέρμα Ευξείνου Πόντου, Τ.Κ 66100 Δράμα. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 25210 60112. Fax: 25210 
60110. E-mail: kmayroydh@lazaridismarmor.
gr. Υπόψιν: Κας Μαυρουδή Κατερίνας.

E- Marketing Specialist και SE
Ζητείται E- Marketing Specialist με γνώσεις και εμπειρία σε βελτιστοποίηση διαφημίσεων google-
ads, πωλήσεις μέσω e-bay και social networking. 

Επίσης θα πρέπει να έχει γνώσεις και εμπειρία σε SEO και στο design εμπορικού site. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: aggelies@rocketmail.com με θέμα Κωδ. SL.

Η νέα και αναπτυσσόμενη εταιρεία καταστημάτων λιανικής ‘1001 Γεύσεις’ εμπορεύεται ξηρούς καρ-
πούς, αποξηραμένα φρούτα, μπαχαρικά, βότανα και άλλες εξειδικευμένες γεύσεις από την Ελλάδα 
και τον κόσμο.

Οι ‘1001 Γεύσεις’, για το δεύτερο κατάστημα λιανικής της επιχείρησης στη Νέα Ιωνία Αττικής ζητούν:

Υπεύθυνο καταστήματος
Προφίλ Υποψηφίου: 
•Δεν απαιτείται εργασιακή εμπειρία. 
•Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε αντικειμένου. 
•Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
•Διάθεση για μάθηση και ενδιαφέρον για το αντικείμενο της πώλησης των καρπών και γεύσεων. 
 
Καθήκοντα: 
•Εξυπηρέτηση πελατών. 
•Διαχείριση παραγγελιών, αποθεμάτων και ταμείου. 
•Διοίκηση προσωπικού. 
 
Ο επιλεχθείς θα εκπαιδευθεί σε όλους τους τομείς πριν αναλάβει τα καθήκοντά του. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@skywalker.gr

H Ανώνυμος Εταιρία Κατασκευής Περιβαλλο-
ντικών Συστημάτων “DEVISE ENGINEERING 
Α.Ε.”   ζητά Συνεργάτη Μηχανικό, για μόνιμη 
απασχόληση, για την υποστήριξη του τμήματος 
σχεδιασμού και κατασκευής μηχανημάτων και 
έργων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων. Οι 
αρμοδιότητες περιλαμβάνουν συμμετοχή στον 
σχεδιασμό των συστημάτων, στην επιλογή σχε-
τικού Η/Μ εξοπλισμού, στην επίβλεψη της κα-
τασκευής καθώς και στο ‘project management’. 
Περιλαμβάνουν επίσης την θέση σε λειτουργία 
των συστημάτων (plant commissioning) καθώς 
και στην Τεχνική Υποστήριξη των πελατών σε 
θέματα λειτουργίας, μετά την πώληση (technical 
after-sales service).
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου ή Χημικού Μηχανικού 
ΑΕΙ 
•Εμπειρία σε σχεδιασμό και κατασκευή μηχα-
νημάτων και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων 
ή νερού 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Δυνατότητα και ευχέρεια για ταξίδια στην Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό. 
•Καλή Επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες 

•5ετή προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον 
•Δίπλωμα οδήγησης και αυτοκίνητο 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Εμπειρία σε μελέτη και επίβλεψη μεταλλικών 
κατασκευών  
•Γνώση σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων και 
επιλογής σχετικού Η/Μ εξοπλισμού (αντλίες 
κ.λ.π.) 
•Εμπειρία σε κοστολόγηση έργων και κατα-
σκευών. 
•Γνώση σχεδιαστικών πακέτων  Autodesk 
ACAD και Inventor 
•Δυνατότητα διαχείρισης έργων (management 
skills) 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Πολύ καλό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ενδιαφέρουσα δραστηριότητα 
•Εκπαίδευση και συνεχής εκμάθηση διαμέσου 
απασχόλησης σε μεγάλη ποικιλία τεχνικών 
έργων (projects). 
 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: kraft@devise.gr

Μηχανικός Σχεδιασμού Μηχανημάτων & Έργων 



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

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ναυαγοσώστης 

κωδ: ΝΑΥ
To Possidi Holidays Resort & suites hotel 5* Βρί-
σκεται στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής «Κασσάν-
δρα», στο Ποσείδι πάνω στην θάλασσα.

Ανήκει στην κατηγορία πολυτελείας και διαθέτει 130 
πολυτελή δωμάτια και 15 σουίτες. Με σαφή προσα-
νατολισμό και στόχο στην παροχή άψογων και ποιο-
τικών υπηρεσιών κατόρθωσε να θεωρείται ένα από 
τα καλύτερα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής και μέσα στα 
πρώτα της Ελλάδας. Το ξενοδοχείο συγκαταλέγεται 
στα πρώτα που πιστοποιήθηκαν με ISO 9001 και 
Haccp. Χρησιμοποιεί πρόγραμμα ενεργειακής δια-
χείρισης και βραβεύτηκε από διεθνείς οργανισμούς 
για τα μέτρα υπέρ της προστασίας του περιβάλλο-
ντος. Εάν η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών 
σας εκφράζει ζητάμε για τη σεζόν 2014 προσωπικό.

Προσόντα: 
•Απαραίτητο Πτυχίο Ναυαγοσώστη 
•Γνώση μίας γλώσσας – Αγγλικών 
•Κάτοχος διπλώματος Ναυαγοσώστη 
•Γνώσεις πρώτων βοηθειών 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα  
στο fax: 23740 42028 ή στο e-mail:  
personnel@possidi-holidays.gr αναγράφοντας  
τον κωδικό της θέσης.

Το ξενοδοχείο Lindos Royal της εταιρείας Lindos 
Hotels, στην περιοχή Βληχά Λίνδου στην Ρόδο ζητεί 
για την σεζόν 2014:

Ρωσόφωνο  
Προσωπικό Υποδοχής 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Αρίστη Γνώση Ρωσικών, 
•Καλή γνώση Αγγλικής, 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνο σε ξενοδοχεία 
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη  
φωτογραφία: 
•E-mail: oplr@lindoshotels.com 
•Fax: 22440 32007 
•Τηλ: 22440 32001

Το ξενοδοχείο SENTIDO Mikri Poli Crete 5* ζητά 
να προσλάβει:

Receptionists
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Με 3ετή εμπειρία σε μεγάλα ξενοδοχεία σε αντί-
στοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών και Η/Υ 
•Γνώση της Ρωσικής ή Γαλλικής θα θεωρηθεί επι-
πρόσθετο προσόν. 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπι-
κές σχέσεις 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό Πνεύμα 
Συνεργασίας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, άριστο περιβάλ-
λον εργασίας 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό  
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
dimitris.papassarandis@mikripoli.gr

H Hip Collection αναζητεί για τo ξενοδοχείο 4 αστέ-
ρων Kalavryta Canyon στα Καλάβρυτα υποψήφι-
ους για την θέση:

Hotel Manager
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση  
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή στα Οικονομικά  
ή Ανώτερης σχολής με κατεύθυνση  
στα Τουριστικά Επαγγέλματα 
•3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
απαραίτητη στον Ξενοδοχειακό κλάδο σε boutique 
ξενοδοχεία 
•Γνώση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ξενοδοχειακής 
αγοράς για κλασικούς Tour Operators 
•Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών 
•Γνώση καναλιών προώθησης (IDS,GDS,OTA’s, 
websites τρίτων, booking engines, internet tour 
operators) 
•Γνώσεις Revenue Management 
•Γνώσεις Budgeting, Forecasting and Reporting 
•Γνώση χρήσης social media ως εργαλείο  
ενημέρωσης, προώθησης και πωλήσεων 
•Ικανότητες Δημιουργίας Δυναμικών πακέτων  
σε συνεργασία με Flash sales companies  
του εξωτερικού 
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

πείρα σε ξενοδοχειακά προγράμματα 
•Γνώσεις F&B management and costing 
•Επικοινωνιακές και Οργανωτικές Ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών σε συνδυασμό 
με bonus 
•12 μήνη απασχόληση στα Καλάβρυτα 
•Διαμονή στα Καλάβρυτα 
 
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία  
ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
hr@hipcollection.gr. Τηλ. επικοινωνίας:  
6944 641994.

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

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

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

Reservations Manager
Requirements: 
•At least 3 years work experience in the hospitality 
industry (hotels 5*). 
•English language qualifications and at least one 
more 
•Excellent Communication skills 
•IT Literacy (hospitality industry) 
•Familiar with the Greek and European hospitality 
industry 
 
Additional (not needed) requirements: 
•Russian language qualifications 
 
The hotel offers: 
•Excellent business environment 
•Οn going training and development opportunities 
 
Send your cv to the following e-mail:  
alexh@otenet.gr

Η εταιρία ΑCROTEL AE στην Σιθωνία Χαλκιδικής 
ζητά άμεσα:

Υπεύθυνο/η Κρατήσεων

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Σημαντική εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδο-
χεία 4* και  5* 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση  Αγγλικής (προφορική και γραπτή) 
γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση άλλων γλωσσών. 
•Άριστη χρήση Η/Υ και ξενοδοχειακού προγράμμα-
τος PROTEL.

Αποστολή βιογραφικών απαραίτητα με φωτο-
γραφία στο e-mail: cv@athena-pallas.gr

Σε κάθε επιτυχημένη επιχείρηση, σημαντικό ρόλο 
παίζουν οι άνθρωποί της. Πόσο μάλλον στον τομέα 
της φιλοξενίας!

Γι’ αυτό κι εμείς στο  Blue Dolphin Hotel, δίνουμε ιδιαίτε-
ρη σημασία στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, 
στελεχώνοντας κάθε τμήμα της επιχείρησης με ανθρώ-
πους ξεχωριστούς, με όρεξη για δουλειά και διάθεση 
για εξέλιξη, πιστοί στην προσπάθειά μας να προσφέ-
ρουμε συνεχώς καλύτερες και ποιοτικές υπηρεσίες!  
 
Ενταχθείτε κι εσείς στο δυναμικό του Blue Dolphin 
Hotel, και εργαστείτε μέσα ένα ευχάριστο περιβάλ-
λον που προωθεί το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργα-
σία και την προσωπική εξέλιξη!

Το  Blue Dolphin Hotel στην Μεταμόρφωση - Χαλ-
κιδικής, επιθυμεί να προσλάβει για την καλοκαιρινή 
σαιζόν 2014, φιλόδοξο και ταλαντούχο νέο για την 
παρακάτω θέση:

Νυχτερινός  
Υπάλληλος Υποδοχής

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4* 
•Γνώση αγγλικών, γερμανικών και ρώσικων 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό  
πνεύμα συνεργασίας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας  
σημείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω: email:  

cv@bluedolphinhotel.eu ή στην ιστοσελίδα του Blue 
Dolphin Hotel: http://bluedolphinhotel.eu/careers/2/
ckforms. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978187279 Κος 
Γουσιόπουλος Γιώργος (από Δευτέρα μέχρι Σάββα-
το και ώρα από 19:00 με 22:00). Διεύθυνση: Blue 
Dolphin Hotel Τ.Θ. 113 Τ.Κ. 63088 Μεταμόρφωση 
- Σιθωνία Χαλκιδική – Ελλάδα. Τηλ: 23750 61483, 
61484, 61334, 61685, 61461. Φαξ: 23750 61421.

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

Guest  
Relation Manager

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

Perfect Knowledge of English is essential and 
knowledge of German or Russian will be considered 
as an advantage.

The successful candidates should be able to work in a 
challenging and demanding environment within a team. 
 
An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications.

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

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

Hotel Managers

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

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

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

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

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

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

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

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

Operations Manager

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

Perfect Knowledge of English is essential 
and knowledge of German or Russian will be 

considered as an advantage. 
 
The successful candidates should be able to work 
in a challenging and demanding environment within 
a team. 
 
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

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

H Hip Collection αναζητά προσωπικό για το ξε-
νοδοχείο Aqua Blu Hotel στην Κώ για την σεζόν 
2014:

Receptionist / 
Υπάλληλος Υποδοχής

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
•Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας και μίας δεύτε-
ρης 
•Γνώση χρήσης  Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμ-
μάτων 
•Ευχάριστος Χαρακτήρας 
•Ομαδικό Πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•6μήνη απασχόληση στην Κώ 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία 
ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
Hr@hipcollection.gr

Reservations Executive  
/ Russian Speaking

Domes of Elounda All Suites and Villas Boutique 
Beach Resort, member of Ledra Hotels and Villas 
Group, is seeking for its Head Offices in Thessaloniki 
a Russian Speaking Reservations Executive.

Requirements: 
•2 years work experience in 5* hotel reservations.  
Experienced hotel / tourism candidates from other 
principals may also be considered (tour operating, 
hotel sales, front office) 
•Excellent knowledge of Russian, good knowledge 
of English and Greek languages 
•Excellent communication and presentation skills 
•Excellent knowledge of Microsoft Office and 
Internet Browsers. Knowledge of PMS systems 
(Opera, Fidelio etc) and Channel Management 
systems will be considered an asset 
•Hotel / Tourism associated bachelor degree will be 
considered an asset 
 
The hotel offers: 
•12 month employment 
•Οn going training 
•Development opportunities 
•Salary offered upon skills and competences

Candidates that wish to apply for the above position 
are requested to send their curriculum vitae to this 
email: thomas.kostopoulos@ledrahotelsandvillas.
com. Website: www.domesofelounda.com

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

Υποδιευθυντή - Front Οffice Manager 
Απασχόληση πλήρης ή εποχική

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής (προφορική 
και γραπτή). Επιθυμητή η γνώση άλλων γλωσσών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις-κρατήσεις 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Σημαντική εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδο-
χεία 4* και 5* 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον 
•Δυνατότητες Εξέλιξης σε διευθυντική θέση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@tharroeofmykonos.gr

Tharroe of Mykonos Deluxe Boutique Hotel  
& SPA 5* in Mykonos island seeks to recruit:

Reservations and  
Ε-Commerce Manager 

Full time occupation 12 months
Position Requirements: 
•Experience in GDS, IDSs and Social Media 
•Strong computer skills 
•Excellent command of the English language and 

communication skills 
•Knowledge of an additional foreign language will 
be considered an asset 
•Teamwork spirit 
 
Send your cv’s to the following e-mail:  
info@tharroeofmykonos.gr

San Giorgio, a proud member of Design Hotel ™ 
in Mykonos. San Giorgio’s management is seeking 
for associates who are willing to learn and develop a 
successful career in hospitality industry.

Housekeeping Staff - Maids
Position Requirements: 
•Minimum experience of 3 years in 5 star hotels in 
similar position 
•Knowledge of English will be considered as an 
asset 
•Teamwork spirit 
•Professional appearance and behaviour 
•Positive make it happen attitude 
 
San Giorgio Hotel offers: 
•Accommodation 
•Excellent opportunities for career progression 
•Professional working environment 
•Competitive salary

Send your cv’s to the following e-mail:  
jobs@sangiorgio-mykonos.com. 
Recommendations and recent photo required.

San Giorgio, a proud member of Design Hotel ™ 
in Mykonos. San Giorgio’s management is seeking 
for associates who are willing to learn and develop a 
successful career in hospitality industry.

Reservations Agent
Position Requirements: 
•3 years minimum work experience in 5 star 
properties in the same position. 
•Experience in GDS, IDSs and Hotel Operating 
Systems. 
•Excellent written, communication and presentation 
skills 
•Excellent command of the English and Greek 
language 
•Knowledge of two additional foreign languages 
(preferably German, Italian French, Spanish or 
Russian) will be considered an asset 
•Teamplayer 
•Professional appearance and behaviour 
•Age up to 35 years old 
 
San Giorgio offers: 
•Accommodation 
•Excellent opportunities for career progression 
•Professional working environment 
•Competitive salary 
 
Send your cv’s to the following e-mail:  
jobs@sangiorgio-mykonos.com

Receptionist 
Requirements: 
•Work experience in the hospitality industry  
(hotels 5*). 
•English language qualifications and at least one 
more 
•Excellent Communication skills 
•Up to 39 years of age 
•IT Literacy (hospitality industry) 
 
Additional (not needed) requirements: 
•Russian language qualifications 
 
The hotel offers: 
•Accommodation & meals covered. 
•6 month or 12 month employment 
•Excellent business environment 
 
Please send your CV with a recent photo to this 
e-mail: cv@danairesort.com

Front Desk / Supervisor / 
Coordinator

For a Boutique Hotel in Santorini Island Greece.

You must have genuine care about providing guest 
service to our guest, also an outgoing personality 
and believe that our guests come first. A big smile 
and personal attention to our guest is expected, 
not the exception. Excellent people skills with an 
energetic personality, a team player with an attitude 
to do whatever it takes to serve our guests. If 
needed, every job in the hotel is your job. Previous 
experience is not a must but a plus. Must maintain 
a calm, courteous and professional attitude at all 
times and should: Be friendly and cheerful, Enjoy 
interacting with other people, Be patient and helpful, 
Hotel receptionist job involves a good deal of 
administration so would suit a candidate who is well 
organised and who has an administrative flair.

Detailed Cv with a recent photo to this  
e-mail: paul40jonson@gmail.com.  
Site: http://www.Santorini-Resorts.gr

Το Kapari Natural Resort, 5* Boutique Ξενοδοχείο 
στη Σαντορίνη, ζητεί νέο έως 30 ετών για:

Υπεύθυνο Υποδοχής  
και Κρατήσεων

Με σχετική εμπειρία και πελατοκεντρική αντίληψη.

•Απαραίτητα, απόφοιτος Ξενοδοχειακής Σχολής, 2 
τουλάχιστον ξένες γλώσσες, επικοινωνιακός και με 
πνεύμα ομαδικότητας.
•Προσφέρονται απολαβές αναλόγως των 
προσόντων, διαμονή και διατροφή, δυνατότητα 
εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kaparijobs@gmail.com

Guest Relations Russian  
Speaking 

Reference number: GR14-RU
Experience 
•Two or more years experience in comparable 
operation 
 
Languages 
•English required 
•Language listed in Ad title is required 
•Additional languages are an advantage 
 
Training 
•Professional training is required

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

Εταιρία με έδρα την Αθήνα που δραστηριοποιείται 
στον τουρισμό ζητεί να προσλάβει:

Άτομο για την Θέση  
των Κρατήσεων

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε  
αντίστοιχη θέση σε Ξενοδοχεία 4* και 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικής (προφορική και γραπτή). 
Επιθυμητή η γνώση άλλων γλωσσών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Επαρκείς γνώσεις σε GDS, IDSs, Social Media 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@axiahospitality.com

 
Front Office Agent

As a Front Office Agent, you would be responsible 
for greeting and registering guests and checking 
guests out of the hotel. Specifically, you would be 
responsible for performing the following tasks to the 
highest standards:
•Greet guests and complete the registration process 
to include, but not limited to, inputting and retrieving 
information from the computer, confirmation of 
guest information and room rate, selection of 
rooms, coding electronic keys, promoting marketing 
programs, providing a welcome packet and ensuring 
guest knows location of room and/or has a bell 
person accompany him/her 
•Assist guests with check-out including, but 
not limited to, ensuring rooms and services are 
correctly accounted, using the point-of-sale system, 
handling money, processing credit and debit cards, 
accepting and recording various forms of payment. 
•Demonstrate a thorough knowledge of hotel 
information including, but not limited to, room 
categories, room rates, packages, promotions,  
the local area and other general product knowledge 
and answer guest questions and inquiries 
•Use up-selling techniques to promote hotel 
services and facilities and to maximize room 
occupancy 
•Respond to guest inquiries and requests and 
resolve issues in a timely, friendly and efficient 
manner 
•Field guest complaints, conduct research 
and resolve and negotiate solutions for guest 
satisfaction 
•Receive, input, retrieve and relay messages  
to guests 
 
To apply please email your CV at:  
hr@santikoshotels.com with the position  
on the subject line.

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό Συγκρό-
τημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για επο-
χική απασχόληση με έδρα στο Πόρτο Καρράς:

Υπάλληλο  
Τμήματος Guests Relations  

(Code: GR)

Απαραίτητα προσόντα: 

•Πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στη Διοί-
κηση Επιχειρήσεων, ή στα Οικονομικά ή Ανώτερης 
σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά Επαγγέλ-
ματα 
•5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη 
σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και σε μεγάλες τουρι-
στικές μονάδες 
•Απαραίτητη γνώση Ρώσικων 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογρα-
φία 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.

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

Υπάλληλο  
Γραφείου Κρατήσεων

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Τουριστικής Σχολής 
•Απαραίτητη τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία  
σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση & χρήση Η/Υ 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 22420 
55656 ή μέσω email στο: cv@kipriotis.gr

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

Rooms  
Division Manager

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος Τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε Ξενοδοχείο 
άνω των 400 δωματίων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, 
κυρίως ρωσικών, γερμανικών, γαλλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άριστα οργανωτικά προσόντα 
•Τεχνικές γνώσεις επιθυμητές 
•Επικοινωνιακές  ικανότητες και ομαδικό πνεύμα 
•Εμπειρία σε κατανομή δωματίων ξενοδοχειακής 
μονάδας άνω των 400 δωματίων 
 
Καθήκοντα: 
•Εποπτεία της άρτιας λειτουργίας των τμημάτων 
που σχετίζονται με τα δωμάτια 
•Εποπτεία και καθημερινός έλεγχος του Front 
Office, διαχείριση παραπόνων, διάθεση έτοιμων 
δωματίων, συστηματική επαφή και άριστες σχέσεις 
με εκπροσώπους των Tour Operators 
•Έλεγχος των δωματίων - διασφάλιση  
της εύρυθμης λειτουργίας και της τήρησης  
των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν ορισθεί 
•Παρακολούθηση των λογαριασμών πελατών  
και έκδοσης τιμολογίων 
•Καθημερινή παρακολούθηση της πληρότητας  
των ξενοδοχείων 
•Έλεγχος εξόδων  και προϋπολογισμών που έχουν 
οριστεί 
•Διαχείριση ενημέρωσης memos προς όλα  
τα τμήματα για φιλοξενίες VIP, συνεδρίων και άλλων 
•Τιμολόγηση και ταμειακός έλεγχος 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 22420 
55656 ή μέσω email στο: cv@kipriotis.gr

Το ξενοδοχείο Doryssa Seaside Resort που 
βρίσκεται στην Σάμο ζητάει να προσλάβει:

Guest Relations  
Officer

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος Τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 4*- 5* 
ξενοδοχείου της Ελλάδος ή του εξωτερικού. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Δεύτερη 
ξένη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις 
•Ικανότητα πωλήσεων εκδηλώσεων 
•Ομαδικότητα, οργανωτικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 

σας σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: 
theodoropoulospe@gmail.com. Απαραίτητες 
συστάσεις.

Ο τουριστικός όμιλος ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΕΠΕ που εδρεύ-
ει στην Ίο, αναζητεί για τη θερινή σεζόν 2014:

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία 
•Πτυχίο Δημόσιας ή Ιδιωτικής Τουριστικής Σχολής 
•Άριστη Γνώση Αγγλικής 
•Γνώση χρήσης  Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Ευχάριστος Χαρακτήρας με ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•Ασφάλιση, διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
p.liakop39@gmail.com

Whether you are a seasoned hospitality professional 
or just beginning to plan your career, we invite you 
to join the best hospitality on our river cruise ships 
exploring Europe’s most attractive destinations.
For the following positions we are looking for 
professionals to meet at the recruitment day on 
January, 16th, 2014 from 10 am at the Swiss 
Alpine Center, Palmyra Beach Hotel in Glyfada 
- Athens

Executive Chef, Sous Chef, Chef de Partie, 
Maitre d’Hotel, Barkeeper and Hairdresser with 
experience in pedicure and manicure.
Email your application before January, 15th, 
2014: admissions@swissalpinecenter.com. All job 
descriptions @ www.riveradvice.com

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

Καμαριέρες / Υπάλληλοι  
Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων

Προσόντα: 
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες οροφοκομίας /  
καθαριότητας ξενοδοχείων 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε ξενοδοχείο 4 ή 5  
αστέρων 
•Επικοινωνία – Ευελιξία – Ομαδικότητα 
•Γνώση Αγγλικών. Δεύτερη ξένη γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης

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

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

Διευθυντή Ξενοδοχείου  
(Code: ΗDR)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής  
στα Τουριστικά Επαγγέλματα 
•Μεταπτυχιακός τίτλος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων 
ή στα Οικονομικά ή στα Τουριστικά Επαγγέλματα 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
σε All Inclusive Ξενοδοχεία 5 αστέρων 
•Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα 
Ασφάλειας πελατών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση Ρώσικων  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Απα-
ραίτητη η γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογρα-
φία τους αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό  υπό-
ψη τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή 
με e-mail στο: hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Υπάλληλος Υποδοχής
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ετής στο 
τμήμα της Υποδοχής σε ξενοδοχείο πόλεως, γνώση 
ξενοδοχειακού προγράμματος Fidelio, επιθυμητή η 
γνώση δεύτερης γλώσσας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@poseidonhotel.com.gr
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συνέχεια στη σελ. 12

•Analyze document management and workflow 
requirements 
•Prepare Specifications (Use-Cases, Mockups,  
Data models, …) 
•Interact with the development & testing teams 
•Be involved in the Functional testing

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

The Company offers: The Company offers a 
competitive remuneration and benefits package, 
opportunities to work abroad, outstanding career 
development within a prominent and dynamic 
multinational organization, as well as the conditions 
to express and develop both your expertise and 
your business development capabilities, in a multi-
disciplinary and rewarding work environment.
Please send your CV in English. All inquires and 
applications will be handled in strict confidence 
and will be acknowledged promptly. E-mail:  
careers@trasys.gr, website: www.trasys.be

Μεγάλη πολυεθνική εταιρεία (Αθήνα) ζητάει:
Υπάλληλο για το Τμήμα Πληροφορικής 

(Κωδ.: 4-G6-11)
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία, εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχι-
στον 5 ετών 
•Τουλάχιστον 4 χρόνια προϋπηρεσία με χρήση 
Navision ERP 
•Ηλικίας έως 30  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής & MS-Office, Internet 
•Απόφοιτος ΑΕΙ Πληροφορικής 
•Άριστη τεχνική κατάρτιση συστημάτων Microsoft 
(Win2012/2008/2003 server, group policies,  
Exchange2013/2010, Win8/7/XP, SQL Server) 
•Άτομο Οργανωτικό, Υπεύθυνο
Βιογραφικό σημείωμα (αναφέρατε κωδικό θέσης): 
PROHUMAN Consultants AΕ Εταιρεία Συμβού-
λων. Ε-mail: info@prohumanintl.com

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

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

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

H ACTION LINE ζητά:

Εκπροσώπους  
Τηλεφωνικών Πωλήσεων 

(Κωδ Θέσης: ACT-TLS-1811)

Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Άνεση στην επικοινωνία και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Όρεξη για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχων 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον windows MS-
Office 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Επιθυμητή ανάλογη εργασιακή εμπειρία 
 
Παρέχονται 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός 
•Υψηλό bonus παραγωγικότητας σε μηνιαία βάση 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρό-
γραμμα. 
•Πενθήμερη part time απασχόληση

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.

Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ανά-
πτυξης πελατολογίου και προώθησης πωλήσεων, 
από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες στο χώρο των 
πωλήσεων ζητά:

 Εκπροσώπους Πωλήσεων  
Υπηρεσιών Υγείας 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν με αντικεί-
μενο την προώθηση  υπηρεσιών υγείας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι Λυκείου (Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ θα εκτι-
μηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν για 
προοπτικές εξέλιξης) 
•Ηλικία 30-45 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ευγένεια και θετική διάθεση 
•Προϋπηρεσία στον κλάδο υγείας θα θεωρηθεί επι-
πλέον προσόν 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός (όχι ποσοστά) και πλήρη 
ασφάλιση ΙΚΑ 
•Υψηλό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχου 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ωράριο εργασίας: Ευέλικτο (4ωρο-5ωρο-6ωρο 
πρωινό ή απογευματινό) 
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το μετρό Ακρό-
πολης) 
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός θέσης: OTH-
HLT4 
•Στο E-mail: hr@othisi.com.gr 
•Στο Fax: 211 200 46 00 
•Τηλέφωνο για πληροφορίες: 211 200 45 00

Η Public Facilities από τις δυναμικότερες εταιρείες 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ζητά:

Call Center Agents 
(8h – 5h)

Θέση - Αντικείμενο: 
•Ενημέρωση & προώθηση υπηρεσιών επικοινωνίας, 
ψυχαγωγίας & θεάματος nova. 
•Ενημέρωση & προώθηση σταθερής τηλεφωνίας 
μεγάλου κρατικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η Λυκείου  ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ (προοπτικές 
εξέλιξης) 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτική ικα-
νότητα 
•Φιλόδοξος/η προσανατολισμένος/η στην επίτευξη 
του στόχου 
•Επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων 
 
Η Εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό με όλες τις νόμιμες  
προσαυξήσεις 
•Υψηλά εβδομαδιαία ή μηνιαία bonus 
•Σύμβαση Αορίστου Διάρκειας με ασφάλεια ΙΚΑ 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Ευέλικτα ωράρια 8h–5h με δυνατότητα επιλογής 
•Προοπτικές εξέλιξης (Supervisor - Team Leader) 
 
(Πλησίον μετρό & Προαστιακού Δ. Πλακεντίας 
100μ.) 
 
Για αποστολή βιογραφικών: 
•Μέσω e-mail: cv@dnpsa.gr 
•Μέσω fax: 211-98.91.901 
•Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 211-98.91.990 / 
6974888626

Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος για την θέση θα εντα-
χθεί στην διεύθυνση πωλήσεων της εταιρίας και οι 
αρμοδιότητες του θα περιλαμβάνουν την Τηλεφωνι-
κή Προώθηση και Πώληση Προϊόντων και Υπηρε-
σιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι Λυκείου, Ι.Ε.Κ.  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικές 

πωλήσεις 
•Με εργατικότητα και αυτοπεποίθησης 
•Με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Με ομαδικό πνεύμα 
•Με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία call center 
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Βασικός μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις 
•Σύγχρονο ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
telephonemedia@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 211 1822900.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
H ACTION LINE ζητά:

Πωλήτριες  
για καταστήματα μόδας στην Αθήνα 

(Κωδ. Θέσης: ACT_PROM_1113)

Απαραίτητα προσόντα 
•Επικοινωνιακές ικανότητες με ταλέντο στην πώληση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη εμφά-
νιση 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άνεση στην επικοινωνία & ομαδικό πνεύμα 
•Εμπειρία 3 – 5 έτη στον χώρο της ανδρικής ένδυσης. 
 
Παρέχονται 
•Βασικός Μισθός και ασφάλιση 
•Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα δυναμικό και σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας 
 
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.

Η εταιρία DECORD που εδρεύει στη Βούλα και δρα-
στηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου ειδών διακό-
σμησης αναζητά:

Βοηθό Καταστήματος

Η θέση αφορά σε πλήρη απασχόληση. 
 
Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Ολοκληρωμένες προτάσεις διακόσμησης και  
πώληση στο κατάστημα 
•Συμμετοχή στην οργάνωση καταστήματος  
και διαδικασιών 
•Διαχείριση Εμπορικού Προγράμματος Λιανικής 
 
Τι ζητάμε: 
•Εμπειρία στην πώληση σε κατάστημα, ιδανικά  
σε είδη διακόσμησης 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό 
και γραπτό λόγο 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και  
πελατοκεντρική αντίληψη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
 
Τι προσφέρουμε: 
•Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Εκπαίδευση στα προϊόντα διακόσμησης 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών για θέση πλήρους 
απασχόλησης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@stentorgroup.com

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλήτρια Καταστήματος

Έως 25 ετών, για πλήρη απασχόληση, για το 
κέντρο της Αθήνας. 

Απαραίτητα προσόντα/ ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο  
των πωλήσεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες 
•Ηλικία έως 25 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές πωλήσε-
ων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 

•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείω-
μα: DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 
Άγιος Στέφανος Αττικής, 145 10. Τηλ: 210 6217691, 
fax: 210 8140802, ή e-mail: kdrougas@dexim.gr. 
Κωδικός αγγελίας: 1002.

Η εταιρία MARKET IN είναι σήμερα μία από τις με-
γαλύτερες αλυσίδες super market στην Ελλάδα με 
περισσότερα από 100 καταστήματα.

Τα MARKET IN εφαρμόζοντας στρατηγική ανάπτυξης 
με εστίαση στον Πελάτη, την Ποιότητα και προσφέ-
ροντας Χαμηλές Τιμές, αναζητά το κατάλληλο στέλε-
χος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας.

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

για τα καταστήματα των Αθηνών

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφι-
κό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδι-
κό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr 
ή στο fax: 2299 150 799. Όλα τα βιογραφικά σημειώ-
ματα θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητούνται:
Πωλητές - Πωλήτριες 

έως 35 ετών
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@thebakers.gr. Τηλ. επικοινωνίας: 210 9904020, 
ώρες επικοινωνίας 08:00-15:00.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Οι γνωστές εταιρείες κοσμημάτων από Δανία 
DYRBERG/KERN & TOKYO JANE που εκπροσω-
πούνται από την εταιρεία ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 
& ΣΙΑ ΕΠΕ στην Ελλάδα και τη Κύπρο, αναζητούν 
Υπεύθυνο Πωλήσεων & Ανάπτυξης Βορείου Ελ-
λάδος που θα αναλάβει τους πελάτες χονδρικής 
καθώς και την ανάπτυξη των brands στις παρακάτω 
περιοχές:

•Θες/νίκη 
•Νομός Θες/νίκης 
•Ανατολική Μακεδονία 
•Δυτική Μακεδονία 
•Κεντρική Ελλάδα (μέχρι Βόλο και νησιά Σκιάθος 
- Σκόπελος - Αλόννησος) 
•Ήπειρος (μέχρι Άρτα) 
•Νησιά Ιονίου (Κέρκυρα - Παξοί)

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοικος των παραπά-
νω περιοχών κατά προτίμηση περιοχή Θες/νίκης και 
να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει συχνά.

Βασική προϋπόθεση να έχει ανάλογη προϋπηρεσία 
στο χώρο του κοσμήματος ή στο χώρο του ρούχου 
και του γυναικείου αξεσουάρ.

Πρέπει να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και να γνω-
ρίζει πολύ καλά Αγγλικά και χειρισμό υπολογιστή και 
internet.

Παρακαλώ στείλτε αναλυτικό βιογραφικό και φωτο-
γραφία στο e-mail: mm@dyrbergkern.com.gr υπόψη 
κας Μιχοπούλου Μαρίας.

Η εταιρεία Mega Systems ζητά για τη στελέχωση του 
υποκαταστήματός της, στη Κύπρο, με έδρα τη Λευ-
κωσία, Υπεύθυνο Πωλήσεων.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέ-
τουν: 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Μεθοδικότητα και οργάνωση 
•Γνώση Η/Υ   
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
•Παρακολούθηση στόχων 
•Καθημερινή οργάνωση ομάδας 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
    
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό περιβάλλον 
•Μισθό & ασφάλιση 
•Αρχική & συνεχή εκπαίδευση 
•Επαγγελματική εξέλιξη

Για πληροφορίες (αναγράφοντας τη περιοχή εν-
διαφέροντος) και αποστολή βιογραφικών, e-mail: 
ktselekidou@megasystems.gr, fax: 211 10 99599.

Η ΑΕΠΙ Α.Ε. Ελληνική  Εταιρεία Προστασίας  
της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ζητά:

Στέλεχος Πωλήσεων  
για πλήρη απασχόληση 

(Κωδικός Θέσης: 32)



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 14

Απαραίτητα Προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ Κατεύθυνσης Διοίκησης  
Επιχειρήσεων/ Πωλήσεων/Μάρκετινγκ 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στις πωλήσεις και 
στην εξυπηρέτηση/διαχείριση Κey Accounts. 
•Εμπειρία διαχείρισης και τηλεφωνικών πωλήσεων   
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Σεμινάρια ή/και γνώσεις Τεχνικών Πώλησης 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Μs Office, ERP/
CRM- Εμπορικές/Λογιστικές εφαρμογές) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης  ΙΧ 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πελατοκεντρική Αντίληψη 
•Επαγγελματισμό 
•Δυναμική και Επικοινωνιακή Προσωπικότητα 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και προσανατολισμό 
στο αποτέλεσμα

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως μας αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση cv@aepi.gr αναγράφοντας απαραιτήτως τον 
κωδικό θέσης. Συστατικές επιστολές θα εκτιμη-
θούν.

Regional  
Export Sales Manager

FARMECO S.A., an established producer of innovative 
dermocosmetics, successfully marketing its leading 
brands Coverderm, Covermark, Margit, Ahacid in 
the world markets, expands its Exports Department 
and recruits: 1 Regional Export Manager.

Job Description: Based in our Athens Headquarters, 
the selected candidates will be assigned the task 
to enlarge existing markets and initiate new ones 
throughout the globe. Availability for extensive 
traveling in order to liaise with new and existing 
business contacts, by one-to-one meetings or through 
the attendance to trade shows, is a requirement.

Work Experience: Previous employment in 
similar position, preferably in consumer goods. 
Work experience in exports, in the field of sales or 
marketing, is a very strong asset.

Academic Background: University degree required. 
Under/post-graduate studies in marketing or business 
administration are advantageous.

Personal Skills: The candidates must possess 
excellent communication skills and the ambition to 
successfully perform in the international arena.

Language Skills: Excellent command of the 
English language is required. Additional languages 
are assets, especially Spanish, French, Arabic or 
Mandarin.

Age: 25-45 
 
Nationality: Any, as long as Greek work permit is 
possessed.

Remuneration: Highly competitive remuneration 
scheme including fixed salary, commissions and 
other fringe benefits.

All applications will be treated with 
confidentiality.
Please send your CV by fax to: +30-210 2136036, 
or by e-mail to: inbox@farmeco.com, for the 
attention of Ms. Fotou. Tel: +30-210 2131701 (09:00 
– 17:00).

H Ergotrak, μέλος του Ομίλου Εταιριών Σφακιανά-
κη, αντιπρόσωπος και διανομέας μηχανημάτων και 
βιομηχανικού εξοπλισμού με έδρα την Αθήνα, ανα-
ζητά νέο και δυναμικό άτομο για την ανάπτυξη νέας 
δραστηριότητας με έδρα τη Μάνδρα Αττικής.

Στέλεχος  
Πωλήσεων Λιπαντικών 

(κωδ. Θέσης 100X)
Αρμοδιότητες 
•Πώληση λιπαντικών 
•Προωθητικές ενέργειες πωλήσεων 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Παρακολούθηση παραγγελιών και αποθεμάτων 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής (με προτί-
μηση κατεύθυνσης Χημικών) 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και ειδίκευση 
(ελάχιστη 5-ετίας) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y και DMS συστη-
μάτων 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας 
 
Παροχές εταιρίας 
•Πακέτο αποδοχών προσαρμοσμένο στα προσόντα 
•Πρόσθετες υποστηρικτικές παροχές 
•Συνεχής εκπαίδευση 

•Προοπτικές εξέλιξης σε σύγχρονο περιβάλλον  
εργασίας 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας, αναφέροντας  
τον κωδικό της θέσης στο e-mail:  
human_resources@sfakianakis.gr

Εταιρεία αναψυκτικών ζητάει άτομο για τη θέση:
Υπευθύνου  

Ανάπτυξης Αγοράς

Με έδρα την Αττική και περιοχή ευθύνης Αττική και 
Νησιά Αιγαίου. Εμπειρία 2-3 χρόνων στο χώρο 
των καταναλωτικών προϊόντων απαραίτητη.

Περιγραφή θέσης: Ο κάτοχος της θέσης θα είναι 
υπεύθυνος για την  ανάπτυξη πελατολογίου της πε-
ριοχής του,  υλοποίησης του στόχου του, μέρος του 
πλάνου ανάπτυξης του τμήματος.
Προφίλ υποψηφίου: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
•Προϋπηρεσία 2-3 ετών σε οργανωμένο περιβάλλον 
πωλήσεων 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ και γνώση της αγγλικής 
γλώσσας 
•Επιμονή και υπομονή για την επίτευξη στόχων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθός & bonus βάσει στόχων 
•Ευκαιρία ανάπτυξης σε μία νέα και ανερχόμενη εται-
ρεία στον χώρο των αναψυκτικών 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr4beverages@gmail.com

Η εταιρεία ΓΚΕΡΟ ΑΕ που δραστηριοποιείται στο 
εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού επιθυμεί να προ-
σλάβει:

Πωλητή
Για την στελέχωση του καταστήματός της στην 
πόλη της Ελασσόνας. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ 
•Άριστη επικοινωνία & ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Εντοπιότητα 
 
Παροχές: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: careers@gero.gr

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μια από τις κορυφαίες εταιρείες του κόσμου στο χώρο 
των δερμοκαλλυντικών και καλλυντικών προϊόντων. 
Με πολυετή, πετυχημένη παρουσία στην ελληνική και 
διεθνή αγορά, χάρη στη δυναμική των ηγετικών της 
προϊόντων Coverderm, Collection 2000 και Margit.

Με στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη της σε Αθήνα 
και Επαρχία, ζητά να προσλάβει:

Στελέχη Πωλήσεων  
Φαρμακείων

Με Προσόντα: 
•Μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις 
•Δυναμική προσωπικότητα και άνεση  
στην επικοινωνία 
•Υψηλούς προσωπικούς στόχους και ικανότητα  
διαπραγμάτευσης 
•Ηλικία έως 38 ετών 
•Απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου, επιθυμητό πτυχίο 
ΑΕΙ 
 
Προσφέρει: 
•Τη δυνατότητα υψηλών κερδών με ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών και παροχών 
•Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το 
βιογραφικό τους Υπ’ όψιν Κας Φώτου στο e-mail: 
inbox@farmeco.com, fax: 210 2136036 & τηλ: 210 
2131701 (09:00-17:00).

Πωλητής Φαρμακείων 
Δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία εμπορίας προϊό-
ντων προσωπικής φροντίδας και υγιεινής στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό, επιθυμεί να προσλάβει Πωλητή 
για το χώρο του φαρμακείου με έδρα την Αττική.

Κύρια Καθήκοντα: 
•Προώθηση των προϊόντων της εταιρίας μας  
σε επιλεγμένα φαρμακεία. 

•Υλοποίηση πλάνων ενεργειών και προβολής  
προϊόντων 
•Καταγραφή ενεργειών ανταγωνισμού και  
δημιουργία προτάσεων ανάπτυξης πελατών 
•Διασφάλιση και ισχυροποίηση της συνολικής  
συνεργασίας με τους πελάτες 
 
Προφίλ/Δεξιότητες Υποψήφιου: 
•Απόφοιτος Λυκείου - Πτυχίο Ανώτερης-Ανώτατης 
σχολής (επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-4 χρόνων σε αντίστοι-
χη θέση. Εμπειρία στον κλάδο των καλλυντικών/
προσωπικής φροντίδας και υγιεινής είναι επιθυμητή 
•Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, πειθούς  
και διαπραγμάτευσης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ευελιξία και  
προσωπική παρακίνηση 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Power Point) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών

Η εταιρεία προσφέρει μισθό αναλόγως προσόντων, 
bonus, πρόσθετες παροχές και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  
beka@malef.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
απόλυτα εμπιστευτικά και όσοι υποψήφιοι θα επι-
λεγούν προς συνέντευξη θα ειδοποιηθούν εντός 2 
εβδομάδων.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η CUBE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ζητά:

Ιατρικούς Επισκέπτες 
(Κωδ.: ΙΕΔΤ/ΑΤΤ)

Η Εταιρεία CUBE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ που δραστη-
ριοποιείται στο χώρο των φαρμάκων, των συμπλη-
ρωμάτων ειδικής διατροφής και των ιατροτεχνολογι-
κών προϊόντων, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρικούς 
Επισκέπτες για τα προϊόντα - διαιτητικά τρόφιμα 
για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς – στην περιοχή: 
Αττική.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πολυετή εμπειρία στις ειδικότητες των Παιδιάτρων, 
Γαστρεντερολόγων 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα επικοινωνίας 
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής 
•Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
 
Κάθε υποψηφιότητα θα θεωρηθεί εμπιστευτική.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν  
βιογραφικό σημείωμα (με αναγραφή του κωδικού 
που αντιστοιχεί στη θέση για την οποία  
ενδιαφέρονται) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
info@cube-pharmaceuticals.gr

Εισαγωγική και κατασκευαστική εταιρία ορθοπεδι-
κών ειδών με πολυετή εμπειρία στο χώρο ζητά:

Πωλητή - Ιατρικό Eπισκέπτη 
(κωδ. θέσης: ΙΑΤ12/07)

Για την ανάπτυξη και επαφή του ιατρικού και νοση-
λευτικού προσωπικού καθώς και των ασθενών με την 
εταιρία. 

Η Συνεργασία θα είναι αρχικά αποκλειστικά με πο-
σοστά επί των πωλήσεων, με σκοπό να εξελιχθεί σε 
υπαλληλική σχέση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον στον ιατρικό 
χώρο των ορθοπεδικών, χειρούργων, αγγειολόγων 
•Κατοχή πτυχίου ανωτέρας εκπαίδευσης 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Με υψηλό αίσθημα σωστής και αποτελεσματικής 
διαπραγμάτευσης στο χώρο της υγείας 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αρχικά ποσοστά επί των πωλήσεων, και αναλόγως 
αποτελεσμάτων, εξέλιξη σε μόνιμη υπαλληλική συ-
νεργασία αορίστου χρόνου 
•Εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@kifidis-orthopedics.gr

Η Φαρμακευτική Εταιρία ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. ενδια-
φέρεται να προσλάβει:

Ιατρικό Επισκέπτη 
Με Έδρα Αθηνά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία στη προώθηση νευρολογικών  
προϊόντων 

•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ηγετικά και Οργανωτικά προσόντα 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Ευελιξία για επαγγελματικά ταξίδια

Προσφέρεται ένα δυναμικό περιβάλλον εργασί-
ας, δυνατότητα δημιουργικότητας σε συνδυασμό με 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Αποστολή βιογραφικών: ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. στο fax: 
210 8077079, μέσω e-mail: pharma@petsiavas.gr ή 
ταχυδρομικώς στην διεύθυνση:Αγ. Αναργύρων 21 – 
Κ. Κηφισιά, Τ.Κ. 145 64. Υπ’όψιν: κου Ιωάννη Γάσια.

ΙΑΤΡΟΙ
Ζητείται για Φαρμακείο:

Βοηθός Πιστοποιημένος 

(Απόφοιτος ΙΕΚ) ή Φαρμακοποιός ή Βιολόγος ή 
Χημικός ή Αισθητικός των ΤΕΙ ή Διατροφολόγος 
με άριστη γνώση χρήσης των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης, του Office, καλή γνώση τουλάχιστον της 
Αγγλικής γλώσσας.

Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η προϋπηρεσία σε 
φαρμακείο.
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
Job2memo@gmail.com. Απαιτούνται συστατικές 
επιστολές. 

Η εταιρεία MED LIFE AE., είναι Ιατρική εταιρεία 
πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας με έδρα την Ρόδο. 
Έχει ιατρεία στο 7ο χλμ Ρόδου-Λίνδου και περιφε-
ρειακά ιατρεία στην Νότια Ρόδο, περιοχή Κιοτάρι 
και στην Κω στην περιοχή Καρδάμαινα.  Στο 7ο χιλ 
Ρόδου-Λίνδου (κοντά στο κέντρο της πόλης) ολοκλη-
ρώθηκε ένα ιατρικό κέντρο και κέντρο αποκατάστα-
σης ΑΜΕΑ, τα οποία θα λειτουργήσουν τον Απρίλιο 
του 2014.

Ζητάμε Ιατρούς με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής 
και Ιατρούς άνευ ειδικότητας. Η αμοιβή είναι € 
2.200,00 καθαρά και προσφέρουμε διατροφή, αυ-
τοκίνητο της εταιρείας για τις μετακινήσεις τις ώρες 
εργασίας και κινητό τηλέφωνο για τις ανάγκες επι-
κοινωνίας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail της εται-
ρείας medlife@otenet.gr, ή στα τηλέφωνα 22410-
60282,60283, fax: 22410-68973.

Η εταιρία μας Doctari International είναι ένα γρα-
φείο εύρεσης προσωπικού με έδρα τη Γερμανία. 
Ζητούνται:

Γιατροί 

Με ή χωρίς ειδικότητα για μόνιμη εργασία σε κλινικές 
και νοσοκομεία στη Γερμανία. 
 
Θέλετε να εργαστείτε στην Γερμανία;  
Μιλάτε τη Γερμανική γλώσσα (κατά προτίμηση  
επίπεδο Β2);

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας στα Γερμανικά ή Αγγλικά στην ηλεκτρονική 
μας διεύθυνση: info@doctari.de. Για περισσότερες 
πληροφορίες είναι στη διάθεσή σας  στα Ελληνικά ή 
Γερμανικά η κυρία Μπαρμπαρίδου στο 0049 40 209 
324 290 και στα Αγγλικά ή Γερμανικά η κυρία Motley, 
& ο κύριος Felski στο 0049 30 814 502 520.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Zητούνται για Γερμανία.

Η εταιρεία MD STUDIES & RECRUITMENT ως 
Συνεργάτης κορυφαίων γερμανικών εταιρειών που 
δραστηριοποιείται στο χώρο του Recruiting, ζητά για 
λογαριασμό πελάτη της:

Νοσηλευτές ΔΕ

Για εργασία σε γηροκομεία, με γνώση ή χωρίς 
της γερμανικής γλώσσας. 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
Πτυχίο Νοσηλευτικής 
Εργασιακή εμπειρία 1 έτους 
Δίπλωμα Γερμανικής γλώσσας  τουλάχιστον Β1,  
αν δεν υπάρχει γνώση, δίνονται δωρεάν μαθήματα 
γλώσσας 
 
Προφίλ θέσης: 
Άριστες συνθήκες εργασίας 
Ελκυστική αμοιβή βάση γερμανικής κλίμακας 
Πλήρη απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών αποκλειστικά σε μορφή 
Europass στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα με φω-
τογραφία στο e-mail: kariera@md-hellas.gr. Παρα-
καλούμε για αποστολή σε μορφή Word. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας στο 2810 330009.

Η εταιρεία UNTERNEHMENSGRUPPE NEUMUELLER 
που δραστηριοποιείται πολλά χρονιά στον χώρο του 
Engineering Recruiting και η οποία τον τελευταίο χρόνο 
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συνεργάζεται με κορυφαία νοσοκομεία στη Γερμανία, 
επιθυμεί να προσλάβει για λογαριασμό πελάτη της στη 
Γερμανία (περιοχή Νυρεμβέργη): 

Νοσηλεύτριες/ Νοσηλευτές  
για παιδιατρική κλινική

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτη-
ριστικά: 
•Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
•Πτυχίο Γερμανικών, επιπέδου τουλάχιστον Β2, 
•Επαγγελματική εμπειρία σε παιδιατρική κλινική 
•Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και  
συνείδηση ευθύνης 
•Ετοιμότητα νοσηλευτικής φροντίδας για ασθενείς,  
οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή με μηχάνημα 
•Γνώση βασικής και ειδικής περίθαλψης για βρέφη 
και παιδιά 
•Γνώση Ψυχολογικής στήριξης για τους μικρούς 
ασθενείς και συγγενείς τους 
 
Προσφέρονται: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστική αμοιβή, παραπάνω του βασικού  
γερμανικού μισθού 
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα σύμφωνα 
με την γερμανική νομοθεσία 
•Πλήρη απασχόληση 
•Μέχρι 30ημέρες άδειας 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Απασχόληση με μία επαγγελματική ομάδα 
•Προετοιμασία και εκμάθηση της Γερμανικής 
γλώσσας στην Αθήνα για το επίπεδο Β2

Εάν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ξυ-
πνήσαμε το ενδιαφέρον σας, παρακαλούμε να απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα + Πτυχίο + 
Αναλυτική Βαθμολογία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
sa@neumueller.org.

Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας σημείω-
μα, η εταιρία θα σας στηρίξει κατά την διάρκεια τις 
αναγνωρίσεις του Ελληνικού Πτυχίου στις Γερμανικές 
αρχές, όπως επίσης για την αρχή του ξεκινήματος 
στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία θα σας παρέ-
χει διαμονή.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα αποκλειστικά στη Γερμανική ή Αγγλική 
Γλώσσα.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η AGROLOGY ABEE που δραστηριοποιείται πετυ-
χημένα εδώ και 30 χρόνια στον κλάδο των γεωργι-
κών εφοδίων, αναζητά άμεσα Γεωπόνο με έδρα την 
Αθήνα για να ενισχύσει το δυναμικό της στο Τμήμα 
Ανάπτυξης Προϊόντων στη Νότια Ελλάδα.

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

Η εταιρεία ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ ζητάει:

Γεωπόνο – Ζωοτέχνη
Για το Τμήμα Πωλήσεων Προσθετικών Ζωοτροφών. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
e.theodoridou@astronchemicals.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η LABOCHEM ΕΠΕ, εταιρεία αντιπροσωπειών Πρώ-
των Υλών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού για βιομη-
χανίες, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων

Περιγραφή θέσης: Οι κύριες αρμοδιότητες του κατό-
χου της θέσης θα είναι η παρουσίαση και η προώθη-
ση των μηχανημάτων που αντιπροσωπεύει η εταιρεία 
σε υφιστάμενους και νέους πελάτες, η ευθύνη των 
πωλήσεων, η ανάπτυξη πελατολογίου, οι διαπραγμα-
τεύσεις και το κλείσιμο συμφωνιών με τους πελάτες/
προμηθευτές.

Απαραίτητα Εργασιακά Προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλή-
σεις μηχανολογικού εξοπλισμού κατά προτίμηση στο 
χώρο της βιομηχανίας τροφίμων / καλλυντικών.   
•Πτυχίο ΤΕΙ / AEI (αυτοματισμού, μηχανολόγου, 
ηλεκτρολόγου κτλ) 
•Πολύ καλό χειρισμό του Ms Office (Outlook, Word, 
Excel, Power Point) 
•Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency) 

•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Δυνατότητα για ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδος 
 
Προσφέρουμε: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
iliana.mitsi@gmail.com

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
H KEKH A.E., εταιρεία ιατρικών-διαγνωστικών  
ενδιαφέρεται να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:

Application Developer

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση VB6-VB.NET 
•Άριστη γνώση PL/SQL 
•Άριστη γνώση T-SQL 
 
Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις Administration σε: 
•Microsoft Windows Servers 
•Oracle Database 
•Microsoft SQL Server Database 
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα:  
fax: 210 2719256, e-mail: info@kekis.gr

Zητούνται για εργασία στην Ελβετία:

Τεχνικοί  
Προγραμματιστές Η/Υ

Πληροφορίες: MD STUDIEN & VERMITTLUNG. 
Ώρες γραφείου 09:00 – 14:00 : 2810330009, Εύα 
Βενιανάκη: 6973348931, Αναστασία Καλπακτσή: 
6973326214. 

Αποστείλατε βιογραφικό στα γερμανικά, με  
φωτογραφία στο e-mail: info@md-hellas.gr 

Tα βιογραφικά να είναι μόνο στη γερμανική, σε 
μορφή europass με φωτογραφία. Βιογραφικά στα 
ελληνικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Στέλεχος Μηχανικός  

– Τεχνικός Ασφαλείας 
Βιομηχανική και Εξαγωγική Εταιρεία στον Γέρακα Ατ-
τικής ζητά Στέλεχος με πτυχίο ανωτάτης σχολής, Ηλε-
κτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού, υπεύθυνο για 
την συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσε-
ων και την τεχνική ασφάλεια του εργοστασίου μας, 
αποδεδειγμένα και για τις 2 ιδιότητες. 

Η απασχόληση θα είναι πλήρης και μόνιμη στο 
εργοστάσιο που ευρίσκεται στην περιοχή Καζάρ-
μα Κορίνθου (Ισθμός).
•Ηλικία: από 26 έως 30 ετών. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία: από 3 έως 6 έτη, σαν 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανικός Μηχανολόγος και σαν 
Τεχνικός Ασφαλείας. 
•Ξένες γλώσσες: άπταιστα Αγγλικά, αποδεδειγμένη 
γνώση και  χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
•Προσόντα – χαρακτηριστικά: Διοικητικά προσό-
ντα, επικοινωνιακός, επιμελής, οργανωτικός με όρε-
ξη για δουλειά και διάκριση. 
•Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Εκπληρωμένες οι 
στρατιωτικές υποχρεώσεις και ο ενδιαφερόμενος να 
είναι κάτοικος Κορίνθου ή της ευρύτερης περιοχής. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ian@zafranas.com

Εξειδικευμένοι Μηχανικοί
Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δρα-
στηριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυ-
ξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατη-
γικούς πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομη-
χανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή 
πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής 
μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της δρα-
στηριότητας της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα 
σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστή-
μια. Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, 
ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιο-
μηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των 
ανθρωπιστικών σπουδών. 

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά για 
απασχόληση Εξειδικευμένους Μηχανικούς.

Πολιτικούς/Μηχανολόγους/Αεροναυπηγούς Μη-
χανικούς, κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε το-
μείς όπως Computational Mechanics, Structural Engi-
neering and Design Optimization, Computational Flu-
id Dynamics, High Performance Computing, Applied 
Numerical Methods, Process Engineering με εμπειρία 
στην έρευνα και την προσομοίωση CAE/CAD, ανά-
πτυξη λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων. 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συ-
νοδευτικής επιστολής στα Αγγλικά στo e-mail: 
career@nikitec.gr. Διεύθυνση: ΝΙΚΙ Μονοπρόσωπη 
Ε.Π.Ε. - Digital Engineering - Δ/νση Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Βιβή Ζάψα Εθν. Αντίστασης 205 -45500 
Κατσικάς/Ιωάννινα - Τηλ.: 2651085230 - Web-
site: www.nikitec.gr

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’, 
ΕΣΠΑ 2007-2013- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Technical Engineer

Electricity firm based in Athens, Greece is looking 
for a talented, highly motivated and results-driven 
Engineer to join its Technical Department.

The incumbent’s accountabilities will include the 
following: 
•Implementing new strategies increasing profitability 
•Preparing customer offers 
•Tackling technical issues 
•Communicating with official authorities 
•Developing the necessary infrastructure, analytical 
tools and reporting mechanisms 
•Identifying and interpreting industry and market 
events and their impact on the firm’s portfolio 
Requirements: 
•Undergraduate degree in Electrical or Mechanical 
Engineering is strongly preferred. Other quantitative 
fields will also be considered 
•Postgraduate degree from a prestigious institution. 
Master in the Energy sector will be considered a 
plus. 
•At least 2 years of professional experience in the 
Energy Sector (ideally in electricity provider firm) 
•27 - 35 years old 
•Excellent Microsoft Excel knowledge 
•Excellent organizational skills and ability to work 
under pressure 
•Problem analysis and solving skills 
•Excellent written and verbal communication skills  
in English and Greek

The company offers a healthy work environment, an 
attractive remuneration package, career development 
opportunities and the opportunity to work with a highly 
talented and experienced team.

Interested candidates may forward their CV 
quoting ref.code: T.E./AM. Send your cv’s to the 
following e-mail: alamrop@gmail.com

Συντηρητής Ξενοδοχείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο Τεχνικής Σχολής. 
•Γνώση Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών  
συστημάτων και κλιματιστικών εγκαταστάσεων 
•Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
•Γνώση χρήσης  Η/Υ 
•Ευχάριστος Χαρακτήρας 
•Ομαδικό Πνεύμα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
 
Επιπλέον προσόντα: 
•Καλή Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας  
συνεργασίας 
•Πλήρης απασχόληση την θερινή σεζόν 
•Ημι- απασχόληση τους χειμερινούς μίνες 
 
Αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία  
ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
Hr@hipcollection.gr

LOGISTICS
Το ξενοδοχείο Mikri Poli Rhodes 4* στην περιοχή 
Κολύμπια της Ρόδου ζητά να προσλάβει:

Αποθηκάριο

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Εμπειρία σε μεγάλα ξενοδοχεία 5*σε αντίστοιχη 
θέση 
•Άριστη Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Γνώση προγραμμάτων Αποθήκης 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό Πνεύμα 
Συνεργασίας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, άριστο περιβάλ-
λον εργασίας 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: gkar@mikripoli.gr

ΟΔΗΓΟΙ
Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των ειδι-
κών μεταφορών αναζητεί υπεύθυνο άντρα έως 40 
ετών για θέση:

Οδηγού
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Δίπλωμα Οδήγησης Γ’ Κατηγορίας 
•Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά 
ADR 
•Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί 
 
Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 2810-380214 ή 
στο e-mail: cv.biografika@gmail.com

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
H αλυσίδα MARKET IN αναζητά το κατάλληλο 
στέλεχος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης ερ-
γασίας:

Υπεύθυνος Κεντρικής Αποθήκης 
(Κωδικός Θέσης LOG 01/14)

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Επαγγελματική Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη 
σε αντίστοιχη θέση ευθύνης 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο των τροφί-
μων. 
•Άριστο επίπεδο Αγγλικών και Η/Υ 
•Επικοινωνιακές, Οργανωτικές και Διοικητικές Ικα-
νότητες. 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου Εξωτερικού 
Διοικητικής Κατεύθυνσης. 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκής  Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Η θέση αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση της Εταιρεί-
ας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφι-
κό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδι-
κό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr, 
fax: 2299 150 799. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα 
εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η διαφημιστική εταιρεία Green Promotions με έδρα 
στο Χαλάνδρι (πλησίον του Μετρό Δ. Πλακεντίας), 
αναζητά άμεσα courier.

Courier  
(κωδ.COURIER)

Περιγραφή θέσης: Ο courier, είναι υπεύθυνος για τη 
διανομή υλικών των πελατών μας βάσει των διαδικα-
σιών της εταιρείας.

Οι διανομές γίνονται εντός Αττικής και σε συγκεκριμέ-
νες περιοχές κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες των 
πελατών μας.

Αρμοδιότητες / Καθήκοντα υποψηφίου/-ας: 
•Διανομή βάσει των διαδικασιών υλοποίησης. 
•Επίτευξη στόχων διανομής. 
•Αναφορά διανομής. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος μηχανής, απαραίτητα με αποθηκευτικό 
χώρο 
•Ικανότητα ανάγνωσης χάρτη Αττικής. 
•Άριστη εμφάνιση.  
•Άπταιστα Ελληνικά. 
•25-35 ετών. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
•Απόφοιτος Λυκείου. 
•Δραστήριος με θετική προσωπικότητα. 
 
Προσφέρονται: 
•Καθημερινή απασχόληση. 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Διαρκής εκπαίδευση και επαγγελματική εξειδίκευση. 
•Προοπτικές καριέρας και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της 
θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιο-
γραφικά τους με φωτογραφία μέσω e-mail στο:  
hr@greenpromotions.gr

Καινούργιο Καφέ – Ζαχαροπλαστείο στο κέντρο 
του Κολωνακίου ζητεί:

Delivery 

Άτομα για delivery με δίπλωμα μοτοσικλέτας & κάτο-
χοι μοτοσικλέτας. 
 
Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail:  
thewmedia@yahoo.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Σερβιτόροι & Βοηθοί 

κωδ: SPSB

To Possidi Holidays Resort & suites hotel 5* Βρί-
σκεται στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής «Κασσάν-
δρα», στο Ποσείδι πάνω στην θάλασσα.

Ανήκει στην κατηγορία πολυτελείας και διαθέτει 130 
πολυτελή δωμάτια και 15 σουίτες. Με σαφή προσα-
νατολισμό και στόχο στην παροχή άψογων και ποιο-
τικών υπηρεσιών κατόρθωσε να θεωρείται ένα από 
τα καλύτερα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής και μέσα στα 
πρώτα της Ελλάδας. Το ξενοδοχείο συγκαταλέγεται 
στα πρώτα που πιστοποιήθηκαν με ISO 9001 και 
Haccp. Χρησιμοποιεί πρόγραμμα ενεργειακής διαχεί-
ρισης και βραβεύτηκε από διεθνείς οργανισμούς για 
τα μέτρα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Εάν η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών σας εκ-
φράζει ζητάμε για τη σεζόν 2014 προσωπικό.

Προσόντα: 
•Απόφοιτος Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων  
ή επαρκή προϋπηρεσία 
•Καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών  
(ξενοδοχειακή ορολογία) 
•Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Η θέση αφορά μερική απασχόληση για τις ημέρες 
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και για τους μήνες 
Ιούνιο, Ιούλιο & Αύγουστο.
Αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα  
στο fax: 23740 42028 ή στο e-mail:  
personnel@possidi-holidays.gr αναγράφοντας  
τον κωδικό της θέσης.

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

Maitre A la Carte

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση λειτουργίας εστιατορίων Αλα κάρτ 
•Άριστη γνώση Αγγλικής ή  Γερμανικής γλώσσας 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία: τηλ.: 23740/20.820, φαξ: 
23740/24.707, e-mail: manager-chal@aegeanstar.com. 
Υπόψη Διοίκησης του Ξενοδοχείου.

Το ξενοδοχείο SENTIDO Carda Beach 5* στην Καρ-
δάμαινα της Κω ζητά να προσλάβει:

Head Waiter - Captain

Απαραίτητα προσόντα: 
•Να είναι απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Να έχει τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε 5*  
ξενοδοχεία All inclusive και σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση λειτουργίας εστιατορίων Αλα κάρτ 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και  Γερμανικής γλώσσας 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: hr.kos@mikripoli.gr

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Neptune Hotels***** 
στο Μαστιχάρι της Κω, επιθυμεί να προσλάβει:

Bars Supervisor

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την ευθύνη 
της οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας των 8 
Μπαρ του συγκροτήματος.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση 
της Γερμανικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
 
Προσφέρονται 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και διαμονής σε ένα 
εξαιρετικά ευχάριστο περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους σημειώματα, συνοδευόμενα 

απαραίτητα από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
agianozoglou@neptune.gr

Το βραβευμένο ξενοδοχείο Minos Imperial Luxury 
Beach Resort στη Μίλατο Λασιθίου επιθυμεί να προ-
σλάβει για τη σεζόν του 2014:

Μάγειρες Α, Β, Γ
Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής Μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία  
4 ή 5 αστέρων 
•Ευελιξία – Ομαδικότητα – Προσαρμοστικότητα 
•Γνώση Αγγλικών. Δεύτερη ξένη γλώσσα θα θεωρη-
θεί επιπρόσθετο προσόν 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης
Για αποστολή βιογραφικών & αιτήσεων (υπο-
χρεωτικά με πρόσφατη φωτογραφία), καθώς και για 
συνεντεύξεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με: Κα Έλλη 
Γενιατάκη, Ξενοδοχειο Minos Imperial Luxury Beach 
Resort, Κεντρικά Γραφεία: 25ης Αυγούστου 11, Ηρά-
κλειο Κρήτη. Τηλ: 2810.240.222. Αποστολή βιογρα-
φικού στο e-mail: hr@minosimperial.com

Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας «Pomegranate Spa 
Hotel» ζητεί για τη σεζόν 2014:

Maitre D’ Hotel

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε ξενοδοχεία 5 
αστέρων ή σε ανάλογα εστιατόρια εσωτερικού η 
εξωτερικού 
•Επιθυμητός ο τίτλος τουριστικών σπουδών 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Πνεύμα συνεργασίας και καλή επικοινωνία 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή η γνώση Ρώσικης γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@pomegranatespahotel.com. 
Website: http://www.pomegranatespahotel.com

Restaurant Supervisor
As a Restaurant Supervisor, you are responsible for 
managing restaurant operations to deliver an excellent 
guest experience. A Restaurant Supervisor would 
also be required to manage, train, and develop team 
members and work within all budgeted guidelines. 
Specifically, you will be responsible for performing the 
following tasks to the highest standards:
•Manage Restaurant operations 
•Maintain exceptional levels of customer service 
•Manage guest queries in a timely and efficient 
manner 
•Drive sales to maximize budgeted revenue 
•Incentivise team members to maximize sales and 
revenue 
•Set departmental targets and objectives, work 
schedules, budgets, and policies and procedures 
•Evaluate guest satisfaction levels with a focus on 
continuous improvement 
•Assist other departments wherever necessary and 
maintain good working relationships 
•Comply with hotel security, fire regulations and all 
health and safety legislation 
 
What are we looking for? 
 
To successfully fill this role, you should maintain 
the attitude, behaviours, skills, and values that 
follow: 
•Management and/or supervisory F&B experience 
•Able to meet financial targets 
•Ability to comply with all F&B brand standards 
•Ability to work under pressure 
•Excellent grooming standards 
•Willingness to develop team members and self 
•Flexibility to respond to a range of different work 
situations 
 
It would be advantageous in this position for you 
to demonstrate the following capabilities and 
distinctions: 
•Degree in relevant area 
•Passion for delivering exceptional levels of guest 
service 
•Excellent English and any other language would be 
an advantage. 
 
To apply please email your CV at:  
hr@santikoshotels.com with the position on the 
subject line. 

Το ξενοδοχείο SENTIDO Mikri Poli Crete 5* ζητά να 
προσλάβει:

Α’ & Β’ Μάγειρες
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 

•Πτυχίο σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5* all inclusive 
•Καλή Γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό Πνεύμα 
Συνεργασίας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό  
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
dimitris.papassarandis@mikripoli.gr

Καινούργιο Καφέ – Ζαχαροπλαστείο στο κέντρο 
του Κολωνακίου ζητεί:

Ψήστες 
•Mε προϋπηρεσία κατά προτίμηση σε κρεπερί 
•Θα εκτιμηθεί ανάλογη πείρα στο ψήσιμο πάνω σε 
πλατό 
 
Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail:  
thewmedia@yahoo.gr

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

Spa Receptionists 
Για τα 2 Spa του Ομίλου

Προσόντα: 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Γερμανικής 
γλώσσας για την θέση στο Kipriotis Panorama 
Hotels & Suites 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Ρώσικης γλώσ-
σας για την θέση στο Kipriotis Village 
•Οργανωτικότητα και ικανότητα σωστής διαχείρισης 
του χρόνου 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ικανότητα στις πωλήσεις / προώθηση προϊόντων 
(καλλυντικών ή υπηρεσιών) – προηγούμενη εμπειρία 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Ευχέρεια λόγου, επικοινωνιακές  ικανότητες και 
διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Πτυχίο θεραπευτή/φυσικοθεραπευτή/αισθητικού θα 
συνεκτιμηθεί 
•Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση

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

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην ΚΩ, ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2014 επαγ-
γελματίες για την θέση:

Spa Therapist  
(Αισθητικός / Μασέρ)

Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής – κάτοχος πτυχίου θεραπευτή/
φυσικοθεραπευτή 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 γλώσ-
σας 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 
•Εποχιακή απασχόληση

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

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Neptune Hotels***** 
στο Μαστιχάρι της Κω, επιθυμεί να προσλάβει:

Φυσιοθεραπευτή - Μασέρ

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η σχολής φυσιοθεραπείας ή μάλαξης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμη-
τή η γνώση της Γερμανικής  
 
Προσφέρονται 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους σημειώματα, συνοδευόμενα 

απαραίτητα από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
agianozoglou@neptune.gr

Spa Therapist
You will be responsible for delivering outstanding 
treatment experiences to all spa guests, ensuring a 
personalised, efficient and consistent service.

Duties/responsibilities 
•Constantly strive to increase guest satisfaction 
through personalisation, quality and creativity 
•Conduct your daily duties with integrity, respect 
and ownership to ensure that you maintain strong 
relationships with the Spa Manager and fellow team 
members 
•Meet individual and team retail targets 
 
Skills/experience 
•Diploma qualification in Beauty Therapy 
•At least 2 years experience in the spa therapy 
industry as a beauty and massage therapist 
•A passion for excellence and commitment to the job 
•Superior customer care and communication skills 
•Hotel / Resort experience advantageous 
•Proven track record in retail sales 
•Ability to work in a team 
•Excellent grooming and presentation 
 
It would be advantageous for you to demonstrate 
the following capabilities 
•Deep Tissue/ Remedial massage experience 
•Manicure/Pedicure knowledge 
 
To apply please email your CV at:  
hr@santikoshotels.com with the position on the 
subject line. 

Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας «Pomegranate Spa 
Hotel» ζητεί για τη σεζόν 2014:

Επαγγελματία 
 Μανικιουρίστ-Πεντικιουρίστ

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών 
•Επιθυμητός ο τίτλος σπουδών 
•Γνώση και εμπειρία σε Nail art. 
•Πνεύμα συνεργασίας και καλή επικοινωνία 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (και εκτός ξενοδο-
χειακού χώρου) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Επιθυμητή η γνώση ρώσικης γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός βάσει προσόντων 
 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@pomegranatespahotel.com.  
Website: http://www.pomegranatespahotel.com

Η ξενοδοχειακή εταιρεία Atrium Hotels  
(www.atriumhotels.gr), ιδιοκτήτρια τριών πολυτελών 
ξενοδοχείων στη Ρόδο, επιθυμεί να προσλάβει για το 
ξενοδοχείο Atrium Palace στην Λίνδο:

Spa Beauticians  
& Masseurs

•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5* ξενοδοχείου 
της Ελλάδος ή του εξωτερικού. 
•Αντίστοιχη εκπαίδευση σε σχολή της Ελλάδας  
ή της αλλοδαπής. 
•Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών. 
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση πελατών

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφι-
κό σας σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: 
atriumhotels@yahoo.gr. Όλες οι αιτήσεις διαχειρί-
ζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση 
θα γίνει τηλεφωνικά μόνο για τους υποψήφιους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

Το ξενοδοχείο πολυτελείας Cavo Olympo που 
βρίσκεται στη Πλάκα Λιτοχώρου ζητά να προσλάβει 
για τη σεζόν 2014 επαγγελματίες για την θέση:

Spa Therapist  
(Αισθητικός / Μασέρ)

Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής – κάτοχος πτυχίου θεραπευτή/
φυσικοθεραπευτή 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: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο 
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@cavoolympo.gr. Υπόψη κ. Γ. Κιοσεδάκη



Υπάρχουν και 
κανονικές δουλειές.

Εργασία στην Ελλάδα


