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Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Γραµµατείς, Logistics, 
Θετικές Επιστήµες, Λογιστές, 
Προγραµµατιστές

σελ. 6
Call Center, Εµποροϋπάλληλοι

σελ. 8
Οικονοµικά Στελέχη,
Στελέχη Επιχειρήσεων,
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10
Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες,
Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί

σελ. 12
Μηχανικοί, Μηχανικοί Πωλήσεων,
Μηχανογράφηση, Οδηγοί

σελ. 14
Βιοµηχανία, Εστίαση, Τουρισµός

σελ. 15
Αισθητική, Μόδα,
Promotion-Merchandisers

16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα

(οπισθόφυλλο)

35.000 voucher 
εισόδου στην αγορά

εργασίας για άνεργους 
νέους έως 29 ετών

www.enter.net.gr

ΜΠΕΣ

ΣΤΟ

ΚΟΛΠΟ

Η Skywalker.gr και η 01 Πληροφορική - Εκπαιδευτική δηµιούργησαν 
ένα νέο σηµείο συνάντησης επιχειρήσεων και υποψηφίων για εργασία µε 
την αξιοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης και απασχόλησης. 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ
 
• ∆ιάγνωση Αναγκών
• Προσαρµοσµένη Εκπαίδευση
• Στοχευµένη Τοποθέτηση
• Υποστήριξη και Εποπτεία

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ
 
• Μέγιστη Αξιοποίηση Πόρων
• Έµφαση στο Αποτέλεσµα
• ∆ιαχείριση ∆ιαδικασιών

Η νέα ∆ράση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
& Πρόνοιας, για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, µέσω 
της κατάρτισης στο θεµατικό αντικείµενο που τους ενδιαφέρει 
και πρακτικής άσκησης σε πραγµατικές συνθήκες εργασιακού 
περιβάλλοντος.

Η ∆ράση περιλαµβάνει:

• Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών

• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 5 µηνών

Ωφελούµενοι είναι:

• Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών

• Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και  
   µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έως 29 ετών

Οι παροχές για τους δικαιούχους ανέργους είναι:

• Επίδοµα θεωρητικής κατάρτισης αξίας 400 €

• Επίδοµα πρακτικής άσκησης 2.300 € & 2.000 € για τις δύο 

   κατηγορίες ωφελουµένων αντίστοιχα

• Ιατροφαρµακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη αυτών, 

   έναντι κινδύνου, ατυχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής 
   άσκησης

«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών».

Πληροφορίες: www.enter.net.gr • E-mail:mailbox@enter.net.gr • Τηλ: 211 1064600

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

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

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

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

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

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

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

Μετρό - Άγιος Δημήτριος
Μετρό - Δάφνη
Μετρό - Συγγρού-Φιξ
Μετρό - Ευαγγελισμός
Μετρό - Πανόρμου
Μετρό - Κατεχάκη
Μετρό - Εθνική Άμυνα
Μετρό - Νομισματοκοπείο
Μετρό - Χαλάνδρι
Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας
Μετρό - Αττική
Μετρό - Άγιος Αντώνιος
Μετρό - Ανθούπολη
Μετρό - Σταθμός Λαρίσης
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. - Κάτω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(Γραφείο Διασύνδεσης)

Δημαρχείο Ηλιούπολης 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

Marketing Coordinator –    
Group Marketing Marine 

To further develop our global marine segment, we are looking 
for a Marketing Coordinator for implementation and execution of 
marketing activities following the overall business and marketing 
strategy. 

You will be part of an international team in Group Marketing, 
working with marketing activities globally – mainly for this position 
in the European countries however campaign development 
will be global. The position is situated in our office in Athens. 
Expected travel activity is 20-30 days a year.

Your role:
•You are responsible of executing marketing activities for our 
marine business, mainly for European markets with following 
main elements:
•Plan, develop and execute marketing campaigns including 
preparation of sales tools and concepts for launch and various 
prints for above markets
•Market communication incl. case stories, advertisements, PR, 
direct mails, and web
•Exhibitions – stand design and coordination with external 
partners and local sales offices
•Daily cooperation with creative agency and production (print) 
agencies 
•Close cooperation with sales organisations in above markets to 
ensure implementation 

•Represent marketing at sales meetings presenting and 
achieving commitment for activities driving and supporting the 

business 
•Work closely together with product management when launching 
new products 
•Transfer marketing concepts globally

Qualifications:

You have 3-5 years experience from B2B marketing and market 
communication on operational level. You hold preferably a 
university degree or similar in Marketing and Communication. 
You have excellent analytical skills and you are fluent in English. 
You have solid skills in terms of presentation and coordination.

You have experience with:

•“Hands on“ marketing and communication implementation 
within B2B/technical products and a sound general business 
understanding from B2B 
•Project management within market communication activities  
•Agency cooperation 

What we offer:

In Hempel we offer a variety of global career possibilities and 
many cross functional and cross cultural working relationships. 
We strive to create the right conditions for personal and 
professional development.

Further information:

For further information on Hempel, please visit www.hempel.com. 
Please send by email the application letter with a CV in English, 
marked “Marketing Coordinator” to HR@hempel.com no later 
than 20. May 2013.

The Hempel Group is a leader in the production and sales of 
protective coatings within the Decorative, Protective, Marine, 
Container and Yacht markets. Hempel, with headquarters 
in Denmark, has 23 factories, 48 sales offices, 3 main and 
7 regional R&D centres, and more than 150 stock points 
strategically located around the world. 

At Hempel, we are on an exciting journey to become one of the 
world’s top ten coatings suppliers by 2015. Approaching our 
business and customers with a high level of competencies and 
innovation is one of the routes we take to achieve this vision.

Το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» είναι από τα πιο ιστορικά 
ξενοδοχεία των Αθηνών, διεθνώς αναγνωρισμένο για την 
εξαιρετική ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών  και των 
παροχών προς τους φιλοξενούμενους. Η «Μεγάλη Βρεταννία» 
είναι μέλος της αλυσίδας Luxury Collection της Starwood 
Hotel’s & Resorts Worldwide, Inc, με περισσότερους από 350 
συνεργάτες. Το ξενοδοχείο διαθέτει 320 δωμάτια και σουίτες, 
μαγευτικούς χώρους δεξιώσεων, τα φημισμένα εστιατόρια GB 
Roof Garden και GB Corner, το πολυσύχναστο Wintergarden, 
το βραβευμένο σε όλο τον κόσμο Alexander’s Bar, και το 
αναζωoγoνητικό GB Spa. Στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» 
ενδιαφερόμαστε να προσλάβουμε για τo τμήμα της Υποδοχής 
Πελατών:

Doormen (Θυρωροί) 
Bellmen / Groom

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι ή Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων  
•1 - 2 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε advanced ή 
proficiency level)  
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου  
•Ευχάριστη προσωπικότητα 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία τους στην πιο κάτω 
διεύθυνση ή στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο: careers.
grandebretagne@starwoodhotels.com or send a hardcopy CV 
to: Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Ταχυδρομική Θυρίδα 
3297, 10564 Αθήνα. Σε όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

MedNet International, member of the Munich Re group - the 
world’s largest institution in reinsurance, primary insurance and 
asset management, is one of the leading Healthcare Software 
Developers in Europe. We provide excellent Information 
Technology services across the MedNet Group and Munich Re’s 
Health Division. Due to our increasing demand of designing and 
implementing “best in industry IT solutions”, at our Athens Office, 
we are seeking specialists for the following positions:

Health Insurance Implementation Specialist - HI 03

Profiles/Qualifications: Candidates will be responsible for the 
integration of information systems into new or existing business 
environments/organizations. Work closely with business 
executives and system users to identify setup requirements 
and modification needs. They are responsible for setting up the 
system as well as providing training and assistance to users. 

•University level degree (at postgraduate level is a plus) in 
Business Administration, Management, Information Technology 
or other field of study  
•Minimum 5 years of experience in Insurance Business 
(preferably in Health Insurance) with significant operational 
responsibility (e.g. production, claims)  
•Alternatively, candidates may have minimum 5 years of 
experience in information systems implementation (preferably in 
the insurance industry)  
•Strong interpersonal skills  
•Good oral and written communication skills  
•Fluency in English and/or any other language  
•Experience in project management and/or training is 
considered an asset  
 
We Offer 
•Competitive compensation & benefits package  
•Continuous training  
•Enjoyable and stable working environment  
•Leading-edge technology 

Send your C.V. c/o H.R.Department. E-mail: recruitment@mni.gr, 
Fax: 210 6141366, Address: 15 Neratziotissis & Thiseos str., 151 
24 Marousi, Athens, Greece. 

Η Cyta, η νέα εταιρεία τηλεπικοινωνιών στον τόπο μας, 
θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών της Κύπρου, 
επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της: 

Εκπροσώπους Τηλεπωλήσεων 
(Κωδικός: ETAOUS 02-13) 

Μερικής Απασχόλησης 

Αντικείμενο Απασχόλησης:  
•Προώθηση υπηρεσιών τηλεφωνίας και Internet  
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτοι Λυκείου  
•Γνώση Αγγλικών (προφορική και γραπτή)  
•Γνώση MS Office  
•Άνεση στην επικοινωνία, διάθεση για εργασία  
•Ομαδικότητα, ευελιξία και ευγένεια  
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε εταιρείες τηλεπωλήσεων (με αντικείμενο 
πωλήσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών)  
 
Τόπος Εργασίας:  Αθήνα 
 
Παροχές εταιρείας: 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση στον τηλεπικοινωνιακό 
τομέα   
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης  ως  
ομαδάρχης ( εκπαιδευτής, αξιολογητής κλπ.)   
 
Η εταιρεία προσφέρει μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα μέσω του link: http://www.cyta.gr/el/aboutUs/Jobs?sel= 
{BA372FFE-7E29-4BB3-9C8E-88AE1A615981} ή στο fax: 
2155008801 με την ένδειξη «Εκπρόσωπος Τηλεπωλήσεων 
(Κωδικός: ETAOUS 02-13)».

Η ALOUETTE ΑΕ με παρουσία 37 χρόνων στον χώρο του 
παιδικού ενδύματος και έχοντας ηγετική θέση στον συγκεκριμένο 
κλάδο, αναζητά:

Γραφίστα / Γραφίστρια  
για το τμήμα Marketing της εταιρείας

Σύντομη περιγραφή θέσης: 
•Δημιουργία εικαστικών εταιρικών εντύπων.  
•Δημιουργία εικαστικών banners, e-banners και υλικού 
marketing.  
•Δημιουργία εικαστικών έντυπων παρουσιάσεων και trade 
marketing υλικού.  
 
Ο ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο γραφιστικής ή αντίστοιχου πεδίου.  
•Γνώση και εμπειρία Web design. 
•Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Photoshop, Illustrator, Quark 
Express, Corel.  
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel –Power point - 
Internet).  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και 
γραπτός λόγος).  
•Ευχάριστος, ευγενικός και επικοινωνιακός χαρακτήρας.  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.  
•Προϋπηρεσία άνω των 2 ετών σε ανάλογη θέση δημιουργικού 
marketing.  
•Δημιουργικότητα, φαντασία. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους με πρόσφατη φωτογραφία με την ένδειξη «ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ», 
στο e-mail: hr@alouette.gr. 
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(ΦΜΥ, ΙΚΑ,  •Επιθεώρηση Εργασίας, Λοιποί  
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί)  
•Μεριμνά για την νομιμοποίηση της εταιρικής 
διακυβέρνησης (Νομαρχία, πρακτικά ΔΣ & ΓΣ 
κλπ)  
•Είναι υπεύθυνος για την τήρηση προθεσμιών 
απόδοσης όλων των φόρων  
•Ελέγχει την κατάσταση πληρωμών των 
προμηθευτών  
•Διαχειρίζεται τα σεμινάρια  που κατατίθεντο 
στο ΟΑΕΔ και μεριμνά για την είσπραξη του 
0,45μεσω που προγράμματος ΛΑΕΚ  
•Παρακολουθεί τα νομιμοποιητικά έγγραφα της 
εταιρείας  
•Ελέγχει σε μηνιαία βάσει το ισοζύγιο Λογιστικής  
•Προτείνει μηχανογραφικές λύσεις στον 
Οικονομικό Διευθυντή  
•Παρέχει έγκαιρη και ποιοτική πληροφόρησης 
(reporting) στον Οικονομικό Διευθυντή για 
καθημερινά λογιστικά ζητήματα και συγκεκριμένα 
requests  
•Έχει την ευθύνη να ενημερώσει για τις 
αλλαγές στην νομοθεσία του λογιστηρίου ή 
για φορολογικές αλλαγές τα τμημάτων που 
σχετίζονται με αυτή την αλλαγή αλλά και τον 
Οικονομικό Διευθυντή  
•Έχει την ευθύνη σχεδιασμού του κοστολογικού 
συστήματος παραγωγής προϊόντων.    
•Προσδιορίζει την αναλυτική κοστολόγηση όλων 
των κέντρων κόστους-κέρδους της εταιρείας  
•Επιβλέπει τους εσωτερικούς διαχειριστικούς 
ελέγχους που αφορούν τα καταστήματα και τις 
αποθήκες της εταιρείας  
•Συντονίζει την σύνταξη των ετησίων οικονομικών 
καταστάσεων και ελέγχει τον τελικό, πριν την 
οριστικοποίηση, ισολογισμό  
•Σχεδιάζει την οργανωτική δομή και τις 
διαδικασίες του Λογιστηρίου  
•Συνεργασία με την μηχανογράφηση για την 
μέγιστη αξιοποίηση του μηχανογραφικού 
συστήματος ERP, Galaxy  
•Συνεργάζεται με τους νομικούς συμβούλους της 
εταιρείας για νομικά θέματα     
•Εισηγείται τις μεταβολές του τμήματος του σε 
ανθρώπινο δυναμικό και την παροχή κατάλληλης 
υλικοτεχνικής υποδομής για την εύρυθμη 
λειτουργία του τμήματος του  
•Επίβλεψη εργασιών λογιστηρίου Ομίλου 

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aggelies111@gmail.
com αναφέροντας τον κωδικό της θέσης. Θα 
τηρηθεί εχεμύθεια.

Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, με έδρα στα Βόρεια 
Προάστια Αθηνών, ζητά να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή (κωδ. ΒΛΜ)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι Οικονομικής κατεύθυνσης    
•1-3 έτη προϋπηρεσίας σε Μηχανογραφημένο 
Λογιστήριο Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας  
•Εξοικείωση με το Λογιστικό Πρόγραμμα SAP 
•Άριστη γνώση Η/Υ και του MS Office 
•Γνώση του Ε.Γ.Λ.Σ., του Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. και 
Φορολογικής Νομοθεσίας  
•Καλή γνώση αγγλικών  
•Εμπειρία από Βιομηχανία θα εκτιμηθεί. 
•Θα προτιμηθεί ο υποψήφιος που θα καλύψει τη 
θέση να είναι άντρας. 
 
Περιγραφή Θέσης Εργασίας 
•Συλλογή και καταχώρηση των παραστατικών 
που απευθύνονται  στο λογιστήριο.  
•Διενέργεια συμφωνιών Πελατών – 
Προμηθευτών, Ταμείου, Τραπεζών, Επιταγών  
•Συμμετοχή στην προετοιμασία για το κλείσιμο 
του ετήσιου Ισολογισμού  
•Συμμετοχή στην σύνταξη της ετήσιας 
Φορολογικής Δήλωσης  
•Διενέργεια περιοδικών απογραφών στην 
αποθήκη  
•Σύνταξη και αποστολή Περιοδικών και 
Εκκαθαριστικής Φ.Π.Α.  
•Σύνταξη και αποστολή  Φ.Μ.Υ. και λοιπών 
φόρων .  
•Βοηθητικές Εργασίες σε σχέση με την 
Μισθοδοσία και τις υποχρεώσεις πρός 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς  
•Συμπλήρωση Περιοδικών reports προς την 
Διοίκηση 

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aggelies111@gmail.
com αναφέροντας τον κωδικό της θέσης. Θα 
τηρηθεί εχεμύθεια.

Επιθυμητή Ειδικότητά: Λογιστής 
Θέση: Λογιστήριο Α.Ε. 
Τόπος: Αθήνα – Αγία Παρασκευή

Απαραίτητα Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 
λογιστικής κατεύθυνσης, 7ετή προϋπηρεσία 

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

If you are a self motivated ambitious individual, 
possessing good communication skills and fluent 
in Arabic or Spanish or Italian, then send us your 
CV.

Send your cv to e-mail: empolyees@skywalker.gr 
and you may be among the lucky ones to join and 
enjoy an attractive pay package.

CVs that are in Greek will not be taken into 
account.

Υπάλληλοι Γραφείου (053311 ADM) 
Αθήνα

Περιγραφή: Γνωστή εμπορική εταιρεία με 
σημαντική παρουσία στην Ελλάδα, αναζητά 
Υπαλλήλους Γραφείου για για απασχόληση 
πεντάμηνης διάρκειας, μέσω του σχετικού 
επιδοτούμενου προγράμματος «Επιταγή 
Εισόδου στην Αγορά Εργασίας», με απαραίτητη 
προυπόθεση την κατοχή κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ.

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι 
θα απασχοληθούν σε διάφορες διευθύνσεις της 
εταιρείας, με κύριο αντικείμενο την διοικητική 
και γραμματειακή υποστήριξη (καταχωρήσεις, 
αρχειοθέτηση, αλληλογραφία).

Απαραίτητα Προσόντα  
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι, ή Τ.Ε.Ι  
•Κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ  
•Ηλικία εως 29 ετών (απαραίτητη προυπόθεση 
για την ένταξη των εργαζομένων στο 
επιδοτούμενο πρόγραμμα)  
•Καλές γνώσεις Αγγλικών και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  
•Αιτήσεις αποδεκτές μόνον μέσω της 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  
 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail:   
cv@anadeixi.gr.

LOGISTICS
Για τις κεντρικές μας αποθήκες στα Οινόφυτα 
Βοιωτίας ζητάμε: 

Βοηθό Υπευθύνου Τμήματος Ξηρού Φορτίου

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε Logistics ή 
σε διαχείριση αποθήκης  
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 
και καθοδήγηση μεγάλων ομάδων εργαζομένων  
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού  
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και 
επίλυσης προβλημάτων  
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (και νυχτερινή 
βάρδια)  
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ απαραίτητο  
•Γνώση Η/Υ  
•Κάτοικος ευρύτερης περιοχής Οινοφύτων 

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

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης στη διεύθυνση: METRO Α.Ε.Β.Ε. 
Τ.Θ. 52020, 14410 Μεταμόρφωση Αττικής, 
Fax: 210 2835030 ή email: hr@metro.com.gr. 
Κωδικός Θέσης: WMS01. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η Διάπλαση Κέντρο Αποκατάστασης Α.Ε. με 
έδρα την Καλαμάτα, στα πλαίσια της περαιτέρω 
ανάπτυξης του τμήματος Εργοθεραπείας, ζητεί για 
άμεση συνεργασία:

 
Εργοθεραπευτή / Εργοθεραπεύτρια 

(πλήρους απασχόλησης)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος Ανώτατου Τεχνολογικού 

συνέχεια στη σελ. 06

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι)  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office suite)  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και διάθεση για 
εργασία σε ένα δυναμικό περιβάλλον  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών & πλήρη 
ασφάλιση  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα συνεχώς 
αναπτυσσόμενο τμήμα  
•Συνεχή εκπαίδευση πάνω σε τεχνικές και 
μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να 
αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα 
μαζί με μια φωτογραφία, υπ’ όψιν: κ. 
Αναστασοπούλου. 
•Fax: 27210 41705  
•E-mail: gm.secretary@diaplasis.eu

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με έδρα στα Βόρεια 
Προάστια Αθηνών, ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Λογιστηρίου (κωδ. ΥΛI)

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Πτυχιούχος με άδεια εξασκήσεως Α΄ τάξης  
•Μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές  
•Βασικές γνώσεις των κυριότερων λειτουργιών 
μια επιχείρησης  
•5-8  χρόνια Προϋπηρεσίας σε οικονομικό 
περιβάλλον.  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ, SoftOne και λογιστικών 
προγραμμάτων   
 
Περιγραφή Θέσης Εργασίας  
•Συντάσσει το ετήσιο προϋπολογιστικό πλάνο 
(budget) της εταιρείας  
•Έχει την ευθύνη σχεδιασμού του κοστολογικού 
συστήματος παραγωγής προϊόντων.  
•Συλλογή και καταχώρηση των παραστατικών 
που απευθύνονται  στο λογιστήριο.  
•Διενέργεια συμφωνιών Πελατών – 
Προμηθευτών, Ταμείου, Τραπεζών, Επιταγών  
•Συμμετοχή στην σύνταξη της ετήσιας 
Φορολογικής Δήλωσης  
•Διενέργεια περιοδικών απογραφών στην 
αποθήκη  
•Σύνταξη και αποστολή Περιοδικών και 
Εκκαθαριστικής Φ.Π.Α.  
•Προσδιορίζει την αναλυτική κοστολόγηση όλων 
των κέντρων κόστους-κέρδους της εταιρείας  
•Επιβλέπει τους εσωτερικούς διαχειριστικούς 
ελέγχους της εταιρείας  
•Μεριμνά σε συνεργασία με την μηχανογράφηση 
για την μέγιστη αξιοποίηση του μηχανογραφικού 
συστήματος SoftOne  
•Σύνταξη Μισθοδοσίας. 

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aggelies111@gmail.
com αναφέροντας τον κωδικό της θέσης. Θα 
τηρηθεί εχεμύθεια.

Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με έδρα στα Βόρεια 
Προάστια Αθηνών, ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Λογιστηρίου Ομίλου (κωδ. ΥΛΟ)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος με άδεια εξασκήσεως Α΄ τάξης 
και με συνεχή επαγγελματική και ακαδημαϊκή 
επιμόρφωση  
•Μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές  
•Βασικές γνώσεις των κυριότερων λειτουργιών 
μια επιχείρησης  
•5-8 χρόνια Προϋπηρεσίας σε Οικονομικό 
Περιβάλλον , επιθυμητή η 4ετή Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ, ERP, Galaxy και 
λογιστικών προγραμμάτων   
•Εμπειρία από Βιομηχανία θα εκτιμηθεί.     
 
Περιγραφή Θέσης Εργασίας 
•Διασφαλίζει την ορθότητα των οικονομικών 
και λογιστικών αποτελεσμάτων των εταιρειών 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία  και 
τις διαδικασίες του Ομίλου.  
•Συντάσσει το ετήσιο προϋπολογιστικό πλάνο 
(budget) των εταιρειών  
•Είναι υπεύθυνος για το λογιστικό κλείσιμο του 
μήνα και το κλείσιμο τέλος χρήσης   
•Μεριμνά για την τήρηση αρχείου καταστάσεων 
με τις συμφωνίες λογαριασμών  
•Συντάσσει & Ελέγχει τις υποβαλλόμενες 
καταστάσεις σε Δ.Ο.Υ. και σε Δημόσιες Υπηρεσίες 

σε μηχανογραφημένο λογιστήριο ομίλου 
ανώνυμων εταιριών εισαγωγών – εξαγωγών 
και τεχνικών έργων, πολύ καλή γνώση ΦΠΑ – 
ΚΦΑΣ – Εργατικής Ασφαλιστικής Νομοθεσίας – 
Φορολογίας Εισοδήματος – Ε.Γ.Λ.Σ. – θεμάτων 
Γ.Ε.Μ.Η. – Νομαρχίας, εμπειρία στη διαχείριση 
συστημάτων ERP, άριστη γνώση και χρήση Η/Υ & 
Office, καλή  γνώση αγγλικών.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: γνώση ERP 
SOFTONE, αποδοτικότητα σε εργασία υπό πίεση, 
οργανωτικότητα και ομαδικό πνεύμα, γνώση 
Δ.Λ.Π. επιθυμητή.

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος Ελληνική εταιρία στην 
σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
νερού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, 
με έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και 
εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Πληροφορίες για 
την εταιρία μας στο www.sychem.gr.
Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail:   
jobs@sychem.gr ή στο φαξ 2106084942  
με κωδικό Λ1.

Από βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών στα 
Οινόφυτα ζητείται:

Λογιστής

Περιγραφή θέσης: 
•Τήρηση βιβλίων Γ΄κατηγορίας σε 
περιβάλλον Entersoft (ERP)  
•Μισθοδοσία, έκδοση ΦΠΑ, ΦΜΥ  
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώση Entersoft (ERP)  
•Δικαίωμα υπογραφής Β' τάξης  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Άριστη γνώση γενικής & αναλυτικής λογιστικής 
φορολογικών θεμάτων, ΚΒΣ & ΔΛΠ  
•Πολύ καλή γνώση MS OFFICE (κυρίως Excel)  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Ικανότητα οργάνωσης λογιστηρίου και 
καθορισμού προτεραιοτήτων  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
info@rama.gr. 

Η BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου  
(Κωδ. Θέσης: BUAH13)

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης, ΤΕΙ 
Λογιστικής  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση και εταιρεία 
•Γνώση και εμπειρία σε θέματα Κ.Φ.Α.Σ και 
Φορολογίας Eισοδήματος 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
Προσφέρονται 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό 
σας στο e-mail: hr@brokersunion.gr ή στο fax: 
210 9623836. (Κωδ.Θέσης: BUAH13). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η εταιρεία AMCO ABEE είναι μια δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται 
στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 
αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας. Η εταιρεία 
ειδικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή, εγκατάσταση 
και υποστήριξη:

•Ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης 
εισιτηρίων για εταιρείες Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς  
•Ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης 
επιβατών  
•Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης 
τεχνολογίας LED 

Η εταιρεία AMCO ABEE επιθυμεί να 
προσλάβει στέλεχος για το τμήμα ανάπτυξης 

Το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» (www.grandebretagne.
gr) είναι από τα πιο ιστορικά ξενοδοχεία των Αθηνών, διεθνώς 
αναγνωρισμένο για την εξαιρετική ποιότητα της εξυπηρέτησης 
των πελατών  και των παροχών προς τους φιλοξενούμενους. 
Η «Μεγάλη Βρεταννία» είναι μέλος της αλυσίδας Luxury 
Collection της Starwood Hotel’s & Resorts Worldwide, Inc, 
με περισσότερους από 350 συνεργάτες. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
320 δωμάτια και σουίτες, μαγευτικούς χώρους δεξιώσεων, 
τα φημισμένα εστιατόρια GB Roof Garden και GB Corner, 
το πολυσύχναστο Wintergarden, το βραβεύμενο σε όλο τον 
κόσμο Alexander’s Bar, και το αναζωoγoνητικό GB Spa. 
Στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» ενδιαφερόμαστε να 
προσλάβουμε για τα εστιατόριά μας:

Σερβιτόρους
Σερβιτόρες

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι ή Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων  
•3 - 4 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση (σε ξενοδοχεία 5* 
ή εστιατόρια πολυτελείας)  
•Γνώση Η/Υ (Συστημάτων Micros)  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε advanced ή 
proficiency level)  
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία τους στην διεύθυνση:  
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Ταχυδρομική Θυρίδα 3297, 
10564, Αθήνα ή στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο: careers.
grandebretagne@starwoodhotels.com. Σε όλες τις  αιτήσεις 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η εταιρεία AMCO ABEE είναι μια δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται 
στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 
αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας. Η 
εταιρεία ειδικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή, 
εγκατάσταση και υποστήριξη:

•Ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης 
εισιτηρίων για εταιρείες Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς  
•Ολοκληρωμένων συστημάτων 
πληροφόρησης επιβατών  
•Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης 
τεχνολογίας LED 

Η εταιρεία AMCO ABEE επιθυμεί να 
προσλάβει υπεύθυνο για το τμήμα ανάπτυξης 
και υποστήριξης embedded εφαρμογών με 
αντικείμενο τον έλεγχο και συντονισμό του 
σχεδιασμού ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Ηλεκτρονικό Μηχανικό σχεδίασης 
& ανάπτυξης Embedded 

εφαρμογών 
(Κωδ. Θέσης: ΗΜ04/13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού 
Μηχανικού ΑΕΙ Γλώσσα Προγραμματισμού C 
/ C++  
•Γνώση περιβάλλοντος Visual Studio.ΝΕΤ  
•Καλή γνώση λειτουργικών Windows, Linux & 
συστήματα πραγματικού χρόνου RTOS 
•Εμπειρία με microcontrollers 8/16bit, 
assembly  
•Εμπειρία σχεδίασης τυπωμένων 
κυκλωμάτων, κατά προτίμηση Altium Designer  
•Γνώση ψηφιακών & αναλογικών 
ηλεκτρονικών  
•Γνώση Complex programmable logic devices 
ή FPGAs  
•Πρωτόκολλα Ethernet & Σειριακής 
επικοινωνίας (RS232/485, I2C, SPI)  

•Τουλάχιστον 10 χρόνια εργασιακή εμπειρία  
•Σχεδιασμός προϊόντων σύμφωνα με τις 
οδηγίες σήμανση CE (LVD, EMC, κλπ) Γνώση 
της αγγλικής γλώσσας 
 
Περιγραφή Θέσης: 
•Ανάπτυξη συστημάτων που είναι να 
επεκτάσιμα και προσαρμοσμένα για να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πελάτη  
•Χρονοπρογραμματισμό των project, 
συμπεριλαμβανομένων και των κινδύνων κατά 
την διαδικασία σχεδιασμού  
•Παρακολούθηση των τεχνικών ανάπτυξης και 
να κατευθύνει την ομάδα σχεδίασης  
•Να παραδίδει projects που να είναι 
συντηρήσιμα και να συνοδεύονται 
από την απαραίτητη τεκμηρίωση 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικά σχέδια και 
γραπτές οδηγίες για την παραγωγή   
 
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές 
ικανότητες  
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων με 
προσήλωση στο αποτέλεσμα  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και 
μεθοδικότητα  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Συνεχή εκπαίδευση  
 
Τόπος Εργασίας: Αιγάλεω Αττικής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης μέσω e-mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@amco.gr. Για 
όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

Η εισαγωγική εταιρεία διανομών ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. που διαθέτει 
στην Ελλάδα τα ζελίνια της Haribo, τις αυτοκόλλητες συλλογές 
τις Panini, τις ελβετικές σοκολάτες της Lindt και μία ευρεία 
ακόμη γκάμα προϊόντων ζητεί να προσλάβει:

Βοηθό Υπεύθυνου Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
με έδρα τις Αχαρναί Αττικής 

Ο Βοηθός Υπεύθυνου Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα 
ασχοληθεί με τα εξής: 
•Επίβλεψη εισερχόμενων εξερχόμενων εμπορευμάτων με 
παράλληλη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων  
•Διαχείριση των τρεχόντων παραγγελιών & backorders  
•Επίβλεψη συντήρησης στόλου αυτοκινήτων  
•Procurement  
•Διαχείριση ημερήσιων δρομολογίων  
•Έλεγχος ορθότητας αποθεμάτων  
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ  
•Προϋπηρεσία είναι επιθυμητή όχι όμως απαραίτητη  
•Ενεργητικότητα, παρακίνηση και υπευθυνότητα  
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση  
 
Η εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. προσφέρει ένα εξαιρετικό 
εργασιακό περιβάλλον. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
k.tampakos@pegasos.com.gr. 

Για τα κεντρικά μας γραφεία στη Μεταμόρφωση επιθυμούμε να 
προσλάβουμε: 

Μηχανικό Λογισμικού

Απαραίτητα προσόντα και αρμοδιότητες: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι  ή Τ.Ε.Ι Πληροφορικής  
•Υλοποίηση Εφαρμογών σε περιβάλλον OracleRDBMS  
•Πολύ καλή γνώση εργαλείων OracleDeveloper από 6i και άνω  
•Εμπειρία υλοποίησης εφαρμογών σε περιβάλλον WEB  
•Υλοποίηση εφαρμογών σε περιβάλλον SharePoint με χρήση 
C#  
•Επιθυμητή η γνώση ή χρήση εργαλείων BusinessObjects  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Δυναμική προσωπικότητα, με όρεξη για μάθηση και έρευνα σε 
νέες τεχνολογίες  
•Ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και ομαδικής εργασίας 

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόγραμμα 
ιδιωτικής ασφάλισης, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης 
σε μια δυναμική εταιρεία με συνεχή ανάπτυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό θέσης στη διεύθυνση: 
METRO Α.Ε.Β.Ε. Τ.Θ. 52020, 14410 Μεταμόρφωση Αττικής, 
Fax: 210 2835030 ή email: hr@metro.com.gr. Κωδικός Θέσης: 
MCS01. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

G.N.T. Information Systems S.A., an IT Company specialized in the development of custom 
enterprise software applications, is seeking:

Java Developer (code JDEV)
Required skills: 
•2+ years of Java EE development experience  
•Experience in developing web applications , web services  
•Understanding of OOA/OOD and design patterns  
•Good knowledge on databases (Oracle, MySQL), Hibernate  
•Experience with JSF  
•Familiarity with Junit framework  
•Fluency in English and Greek  
 
This would be a plus: 
•Good communication skills  
•Ability to work productively without supervision 

Company offers a competitive compensation (either on contract basis or remuneration with full 
benefits package), based on qualifications and experience.  All applications will be treated as 
confidential. G.N.T. Information Systems S.A., Eleytherias Sq. 2-4, 15669 Papagou, Athens, 
Greece. T. 210-6560640, F. 210-6544993. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@gnt.gr.

Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading hotel companies in Cyprus and Greece, is expanding 
its operations. We are seeking for a dynamic individual, for the position of Hotel Manager in 
Chania, Crete Island.

Hotel Manager in Chania, Crete Island

We are looking for young, enthusiastic, self-motivated, customer-orientated graduate 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 candidate should be able to work in a challenging 
and demanding environment within a team. An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications.

Please forward all CVs to the following email: mkoutrouli@atlanticahotels.com. All CV’s will be 
treated in strict confidence.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

1051787.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Mεγάλη Ελληνική Αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ 
ζητά για τα καταστήματά της:

Αθήνα: Διευθυντές Καταστημάτων 
Λαύριο: Διευθυντή και Προσωπικό Καταστημάτος

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ (κατά προτεραιότητα 
Οικονομικής κατεύθυνσης)  
•Γνώση ΜS office-Excel (πιθανό πιστοποιημένο 
πτυχίο (ECDL) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)  
•Ηγετικές Ικανότητες, Οργανωτικότητα, Ομαδικό 
Πνεύμα  
•Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για 
ανδρες)  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
5-10 χρόνια 
•Επικέντρωση στο αποτέλεσμα του στόχου  
•Για τον Διευθυντή του καταστήματος 
στο Λαύριο θα προτιμηθεί κάτοικος γύρω 
περιοχών.
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφικά 
και αναγραφή κωδικού θέσης Δ1 στο e-mail: 
humressm@gmail.com. Βιογραφικά που 
δεν αναφέρουν κωδικό θέσης και δεν 
περιλαμβάνουν φωτογραφία δε θα ληφθούν 
υπόψη.

Η ALOUETTE ΑΕ με παρουσία 37 χρόνων στον 
χώρο του παιδικού ενδύματος και έχοντας ηγετική 
θέση στον συγκεκριμένο κλάδο, αναζητά να 
προσλάβει:

«Υπεύθυνο Καταστήματος» 
για το νέο της κατάστημα  στο Νομό Αττικής.

Αρμοδιότητες: 
•Αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος 
βάσει της εταιρικής πολιτικής.  
•Επίτευξη της κερδοφορίας του καταστήματος 
ευθύνης του και των στόχων της εταιρείας.  
•Οργάνωση λειτουργίας και συντονισμός της 
ομάδας πωλητών του καταστήματος.  
•Σταθερός προσανατολισμός στην φιλοσοφία 
εξυπηρέτησης των πελατών και την διατήρηση 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους 
πελάτες.  
•Διαχείριση και επίλυση θεμάτων πελατών ή 
προσωπικού καταστήματος.  
 
Προσόντα Υποψήφιου: 
•Εργασιακή εμπειρία 3-5 ετών στο χώρο της 
λιανικής (προϋπηρεσία σε Παιδικά είδη θα 
προτιμηθεί).  
•Εμπειρία σε διευθυντική θέση καταστήματος 
είναι επιθυμητή.  
•Ευχάριστος, ευγενικός και επικοινωνιακός 
χαρακτήρας.  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.  
•Δυναμική προσωπικότητα εστιασμένη στην 
επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων.  
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων πωλήσεων.  
 
Εκπαίδευση / Σπουδές 
•Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές θα εκτιμηθούν 
ανάλογα.  
 
Επιπλέον προσόντα 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel 
-Powerpoint - Internet)  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
(προφορικός και γραπτός λόγος) 

Προσφέρεται ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον 
εργασίας, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών εστιασμένο στην επίτευξη 
στόχων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: hr@alouette.gr με την ένδειξη 
«SMANAGER AΤΗΕΝS».

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλήτρια 
για το υποκατάστημα της στην Θεσσαλονίκη

Η κατάλληλη υποψήφια  θα πρέπει να πληροί 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Γνώση Αγγλικών  

παιχνιδιών Tamasencο, αναζητά:

Senior PHP/MySQL Developer  
για ανάπτυξη απαιτητικών Web εφαρμογών.  

Απαραίτητα προσόντα:  
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει άριστη γνώση 
και προϋπηρεσία τριών (3) ετών στα 
παρακάτω: 
•PHP 5.x  
•MySQL 5.x  
•Javascript και AJAX  
•JQuery  
 
Καθώς και καλή γνώση 
•HTML Τεχνολογιών  
•CSS3  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Η γνώση και χρήση Triggers, Events και 
Partitions  
•Η γνώση και χρήση του Yii php Framework  
•Η προσκόμιση project σχετικού με τη χρήση 
όλων των παραπάνω τεχνολογιών. 
•Η πολύ καλή γνώση και χρήση του Facebook 
api  
 
Η εταιρία προσφέρει:  
•Υψηλές απολαβές βάσει προσόντων  
•Δημιουργικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον  
•Δυνατότητες εξέλιξης σε μια δυναμική και 
αναπτυσσόμενη εταιρία  
 
Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στη διεύθυνση:    
dev@tamasenco.com. 

CALL CENTER
Μισθοδοσόα κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 

της Εβδομάδας  
 

Για Αιτησιογράφους για Άμεση Πρόσληψη

Απαραίτητα προσόντα:   
•Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο  
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Απολυτήριο λυκείου(πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα 
εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν 
για προοπτικές εξέλιξης)  
•Εμπειρία στις πωλήσεις (επιθυμητή)  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή    
 
Παρέχονται: 
!!! Μισθοδοσόα κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της Εβδομάδας!!! 
 
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες αποδοχές  
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας  
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Διαρκής και επαναλλαμβανόμενη εκπαίδευση   
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός: 
THUR902    
•στο FAX: 211 101 8808  
•στο e-mail: hr@aerotel.gr 
•στη διεύθυνση: HR Department, Aerotel, Λ. 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 564, (κοντά στο σταθμό μετρό 
Αγ. Δημήτριος) 

Επιθυμείτε να συμπληρώσετε το εισόδημά 
σας εύκολα και άμεσα; 
 
Η BestNet Master Dealer της Wind ζητεί:

Συνεργάτες Call Center για 4ωρη 
απογευματινή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα - ευελιξία στο λόγο  
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Πνεύμα ομαδικότητας (επιθυμητή)  
•Εμπειρία στις πωλήσεις  
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα 
εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν 
για προοπτικές εξέλιξης)  
•Καλή χρήση Η/Υ  
 
Η Εταιρεία Προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές  
•Εβδομαδιαία - Μηνιαία & Ετήσια Bonus  
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
 
Διεύθυνση Eταιρείας: Γερακίου 26 Σεπόλια (50 
Μέτρα από Μετρό Σεπολίων). 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
m.fourlani@alkyonnet.gr ή στο fax: 211 

και υποστήριξης embedded εφαρμογών με τα 
παρακάτω αντικείμενα:

•Εφαρμογές android & Mobile applications  
•Εφαρμογές τηλεματικής GPS,GPRS 

Embedded System Programmer (Κωδ. Θέσης: 
ESP04/13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού 
ΑΕΙ  
•Καλή γνώση της πλατφόρμας Android ανοικτού 
κώδικα και να μπορεί να αναπτύσει πολύπλοκα 
software modules και υποσυστήματα  
•Γλώσσα Προγραμματισμού embedded C 
programming (C++ είναι επιθυμητή) ή Java  
•Γνώση περιβάλλοντος Eclipse με Android SDK  
•Γνώση Προγραμματισμού Embedded Linux  
•Σχετική Εμπειρία με MySql/ PostGres /SQLite 
ή άλλων βάσεων δεδομένων για Linux /android 
embedded platform 
•Γνώση Version Control Svn ή άλλων εργαλείων 
Version control  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια, 
κυρίως android  
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
 
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές 
ικανότητες  
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων με 
προσήλωση στο αποτέλεσμα  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και μεθοδικότητα  
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Συνεχή εκπαίδευση  
 
Τόπος Εργασίας: Αιγάλεω Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης μέσω e-mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@amco.gr. Για όλα τα 
βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Senior Web Developer

Position: The successful candidate will have 
experience in the .NET framework and will help 
develop and maintain web applications and 
services, meeting the requirements of the product 
management. The main responsibilities will 
include:

•Building, deploying and maintaining scalable, 
highly available web applications and services  
•Producing documentation and test frameworks  
 
Required Qualifications: 
•BSc or MSc in Computer Science or related field  
•3+ years’ experience in Web Development  
•Experience with Service Oriented Architectures  
•C#, ASP.NET or ASP.NET MVC, SOAP & REST 
Services  
•JavaScript, jQuery, HTML / CSS, XSLT  
•SQL / SQL Server  
 
Bonus Qualifications: 
•Experience with Content Management Systems 
such as Orchard, Umbraco or Netvolution  
•Experience with the Google Analytics API 
•Experience with Facebook App development  
•Test Driven Development  
•Attention to detail  
•Willingess and ability to adapt to new 
technologies  
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package  
•Dynamic & creative working environment  
•Opportunities for career development 

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

Ζητείται Web Developer

Web Developer (PHP, MySQL, HTML, Javascript), 
από εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών και online 
marketing, που εδρεύει στο Μαρούσι, Αθήνα.
E-mail: skywalker-web@protocol.gr.

H αναπτυσσόμενη εταιρία διαδικτυακών 
συνέχεια στη σελ. 08

•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ)  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο των 
πωλήσεων  
•Διάθεση εξυπηρέτησης της ανάγκης των 
πελατών  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο της 
υπόδησης  
•Έως 30 ετών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές 
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της 
αγοράς  
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους  
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη  
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και 
ανάπτυξης. 
 
Αποστολή Βιογραφικού μαζί με πρόσφατη 
φωτογραφία στο: info@dexim.gr.

«Υπεύθυνη Καταστήματος Λιανικής – Smart 
Park» 

Περιγραφή: H εταιρία XLCLOSET 
δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας, έχοντας 
φυσική παρουσία με τα καταστήματα vertice στην 
Αττική, αλλά και μέσω ηλεκτρονικών πωλήσεων 
με το ηλεκτρονικό κατάστημα xlcloset.gr. Έχοντας 
καταλάβει ένα σημαντικό μερίδιο στην ελληνική 
αγορά ανήκει στους πρωτοπόρους της γυανικείας 
ένδυσης αποκλειστικά για μεγάλα μεγέθη. Στα 
πλαίσια της ευρύτερης ανάπτυξης της εταιρίας 
επιθυμούμε να εντάξουμε για το κατάστημα  
στo εμπορικό κέντρο Smart – Park στα Σπάτα:

Υπεύθυνη Καταστήματος

Αρμοδιότητες: 
•Αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος 
βάσει της εταιρικής πολιτικής.  
•Επίτευξη της κερδοφορίας του καταστήματος 
ευθύνης του και των στόχων της εταιρείας.  
•Οργάνωση λειτουργίας και συντονισμός της 
ομάδας πωλητών του καταστήματος.  
•Σταθερός προσανατολισμός στην φιλοσοφία 
εξυπηρέτησης των πελατών και την διατήρηση 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους 
πελάτες.  
•Διαχείριση και επίλυση θεμάτων πελατών ή 
προσωπικού καταστήματος.  
 
Προσόντα Υποψήφιου: 
•Εργασιακή εμπειρία 3-5 ετών στο χώρο της 
λιανικής (προϋπηρεσία σε Γυναικεία είδη θα 
προτιμηθεί).  
•Εμπειρία σε διευθυντική θέση καταστήματος 
είναι επιθυμητή.  
•Ευχάριστος, ευγενικός και επικοινωνιακός 
χαρακτήρας.  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.  
•Δυναμική προσωπικότητα εστιασμένη στην 
επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων.  
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.  
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων πωλήσεων.  
 
Εκπαίδευση / Σπουδές 
•Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές θα εκτιμηθούν 
ανάλογα. 
 
Επιπλέον προσόντα 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
(προφορικός και γραπτός λόγος)  
 
Προσφέρεται ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον 
εργασίας, προοπτικές εξέλιξης, πακέτο 
αποδοχών εστιασμένο στην επίτευξη στόχων. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
jobs@xlcloset.com. 

Mεγάλη Αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ ζητά για τα 
καταστήματά της στην Αττική:

Έμπειρους Πωλητές Τυριών/Αλλαντικών

Προσόντα: 
•Εμφανίσιμοι, επικοινωνιακοί 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 4-5 χρόνια 
•Γνώση του προϊόντος
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία και 
αναγραφή κωδικού θέσης Τ1 στο e-mail: 
humressm@gmail.com. Βιογραφικά που δεν 
αναφέρουν προϋπηρεσία, κωδικό θέσης 
και δεν περιλαμβάνουν φωτογραφία δε θα 
ληφθούν υπόψη. 

Η φαρμακευτική-εμπορική εταιρεία Ν. ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. 
ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Assistant to Credit Contol Manager 
(Κωδ. θέσης: CCA13)

Με τα εξής προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Πολυ καλός Χειρισμός Η/Υ (Πολύ καλή γνώση EXCEL) 
•Διοικητικές και Οργανωτικές ικανότητες 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 
Θα συνεκτιμηθούν: 
•Προϋπηρεσία 
•Γνώση οικονομικής διαχείρισης πελατών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό 
τους στην: Ν. ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε., Αγίων Αναργύρων 21, 145 
64 Κ. Κηφισιά, ή με Fax στο 210 8077079 ή με E-mail: 
creditmng@petsiavas.gr.

Spa Manager
Work Locations: Hilton Athens, 46 Vassilissis Sofias Avenue, 
Athens 11528

A Spa Manager with Hilton Hotels & Resorts is ultimately 
responsible for overseeing the spa operations and team to deliver 
an excellent Guest and Member experience while managing 
annual revenue targets.

What will it be like to work for this Hilton Brand?

One of the most recognized names in the industry, Hilton Hotels 
& Resorts offers travelers a world of authentic experiences. The 
brand continues to be the innovative, forward-thinking global 
leader of hospitality. With products and services that meet the 
needs of tomorrow’s savvy global travelers, we shape experiences 
in which every Guest feels cared for, valued, and respected. If you 
understand the importance of upholding a brand’s reputation and 
value the effort it takes to provide a globally recognized hospitality 
experience, you may be just the person we are looking for to work 
as a Team Member with Hilton Hotels & Resorts. Because it’s 
with Hilton Hotels & Resorts where we promise an exceptional 
Guest experience every time.

What will I be doing?

As a Spa Manager, you are ultimately responsible for overseeing 
the spa operations and team to deliver an excellent Guest and 
Member experience. A Spa Manager would also be required 
to achieve revenue targets and manage customer feedback. 
Specifically, you will be responsible for performing the following 
tasks to the highest standards:

•Manage overall operations of the Hiltonia Spa health club  
•Manage and carry out procedures, have current knowledge 
of treatments, and ensure all treatments comply with current 
legislation and company standards  
•Ensure client experience is proficient including bookings, 
payments, and consultation cards  
•Managing spa team members and beauty therapists to ensure 
high motivation, provision of high quality service and ongoing 
development  
•Drive team to meet and exceed agreed revenue targets 
through a creative approach to delivering alternative 
programmes to core fitness-based schemes  
•Meeting department annual budget and be accountable for 
maintaining and operating within financial targets as well as net 
movement  
•Manage customer feedback effectively to ensure continuous 
service and programme improvement  
•Instil brand values and standards to maintain quality on a daily 
basis  
•Liaise with other hotel departments  
•Ensure customers and guests receive friendly and consistent 
personalised service from all team members  

•Respond to audits to ensure continual improvement is achieved  
•Maintain awareness of department security related to cash, 
stock and equipment and ensure all department procedures are 
followed  
•Ensure health and safety regulations are complied with and 
club rules are observed by members, clients and guests 
 
What are we looking for?

A Spa Manager serving Hilton Worldwide Brand hotels and 
vacations are always working on behalf of our Guests and 
working with other Team Members. To successfully fill this role, 
you should maintain the attitude, behaviours, skills, and values 
that follow:

•Excellent knowledge of the local Greek language  
•Management experience within the spa industry  
•Ability to meet financial targets  
•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  
•Ability to work in teams  
 
It would be advantageous in this position for you to demonstrate 
the following capabilities and distinctions: 
 
•Passion for customer service  
•Knowledge of the local market  
•Relevant qualifications 

What benefits will I receive?

Your benefits will include a competitive starting salary and holiday 
entitlement. As an employee you will become a member of the The 
Hilton Club which provides reduced hotel room rates in our hotels 
worldwide, plus discounts on products and services offered by 
Hilton Worldwide and its partners. We look forward to explaining 
in detail the range of excellent benefits that you would expect 
from a global hotel organization like Hilton Worldwide.Learn 
more now about Hilton Hotels & Resorts at www.hiltonworldwide.
com the global leader of hospitality. More than 500 locations and 
nearly 200,000 rooms across six continents Innovations include: 
pioneering the airport hotel concept, becoming the first coast-
to-coast hotel chain in the US, and the first to install televisions 
in Guest rooms Innovations include: pioneering the airport hotel 
concept, becoming the first coast-to-coast hotel chain in the US, 
and the first to install televisions in Guest rooms Flagship brand of 
Hilton Worldwide with properties in more than 77 countries More 
than 70 world-class resorts and more nearly 200 full-service spas 
Harris Poll EquiTrend®, Brand of the Year - Full Service Hotel 
for 2010 and 2011 Number one global brand awareness in the 
hospitality industry.

How can I apply?

To apply for this position please click on http://www.hiltonworldwide.
com/careers/ then select from the “FIND A JOB” section (shown 
at the right side of the page) Europe and then Greece. The ad for 
the Spa Manager position will be shown to you at a new page. All 
you need to do is to roll down this page in order the ad to appear 
on your screen. Then you may send your application by clicking 
the button “Apply Online”.

Από βιομηχανία κατασκευής ειδών θέρμανσης 
ζητούνται:

Πωλητές
για όλη την Ελλάδα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις σε είδη 
θέρμανσης  
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. και αυτοκινήτου  
•Δυνατότητα ταξιδιών  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση σε 
δίκτυο χονδρικής.  
•Δυναμικός χαρακτήρας  
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
•Φιλοδοξίες εξέλιξης  
•Επαγγελματική εμφάνιση  
•Πολύ καλή γνώση MS Office & εφαρμογών Internet.  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές εργασίας για τους άνδρες 
υποψηφίους.  
•Συστάσεις  
 
Καθήκοντα Θέσης: 
•Οι Επισκέψεις σε πελάτες.  
•Η Δημιουργία, Διαχείριση και διεύρυνση πελατολογίου 
Χονδρικής Πώλησης σε Αθήνα και επαρχία  
•H επίτευξη των καθορισμένων στόχων πωλήσεων & η 
ανάπτυξη του κύκλου εργασιών  
•Η Προσήλωση στην επίτευξη στόχων  
•Η παρακολούθηση του ανταγωνισμού  
•Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις.  
 
Προσφέρεται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
•Ποσοστά επί των πωλήσεων  
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Κινητό τηλέφωνο 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@rama.gr.

Η ξενοδοχειακή εταιρεία ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΕΞΤΕ, που λειτουργεί 3 ξενοδοχεία (3*) στην ΑΘΗΝΑ και στην ΡΟΔΟ, αναζητά:

Νέο ή νέα, 
για την υποστήριξη της λειτουργίας του e-marketing και της εταιρικής σελίδας 

στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook κλπ)

Σύντομη περιγραφή θέσης: 
•Υλοποίηση e-commerce digital marketing campaigns and promotions.  
•Υποστήριξη καθημερινής λειτουργίας των e-sales και e-shop (home pages) της εταιρείας.  
•Διεκπεραίωση κρατήσεων και Customers service πελατών από e-κρατήσεις.  
•Ανανέωση προσφορών και προϊοντικού μίγματος e-shop και προτάσεων για τους επισκέπτες.  
•Παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των e-sales.  
•Διαχείριση και υποστήριξη της εταιρικής σελίδας στα κοινωνικά δίκτυα (facebook κλπ).  
•Υλοποίηση digital marketing campaigns και στο Facebook.  
 
Ο ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία στις on line πωλήσεις και  στρατηγική.  
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel – Power point - Internet).  
•Πολύ καλή γνώση χρήσης των Social Media (και ειδικότερα του Facebook).  
•Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος). (Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών 
θα συνεκτιμηθεί).  
•Αντίληψη, φαντασία, διάθεση, συνέπεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.  
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων πωλήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους με μια πρόσφατη φωτογραφία τους με την ένδειξη 
«E-MARKETING/SOCIALMEDIA» στο e-mail: gt@museum-hotel.gr
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ  
Εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και 

υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών  
προγραμμάτων.  

√ Μακροχρόνια εμπειρία 

√ Σύγχρονα εποπτικά μέσα και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας 

√ Διαρκή ανανέωση και εκσυγχρονισμό των προσφερομένων υπηρεσιών 

√ Παροχή σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης : Ηλεκτρονική 
Εκπαίδευση  (e-learning – blended learning) 

√ Ευρύ δίκτυο επιστημονικών συνεργατών με ειδίκευση 
σε μεγάλο εύρος θεματικών πεδίων 

√ Εξειδίκευση στους τομείς της Πληροφορικής- Υγιεινής 
Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Τεχνικών 
Επαγγελμάτων 

√ Συνεργασία με επαγγελματικές Ενώσεις, Εργατικά Κέ-
ντρα και οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Επιχειρή-
σεις 

√ Ευρύ δίκτυο συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης των Βαλκανίων και της Μεσογείου. 

Αττική 
Λ. Δημοκρατίας 457 & 
Ρέας 4, Ν. Ικόνιο-Πέραμα,  
Τηλ. 210 4014249 Fax: 210 
4000651 
pyxida@kekpyxida.gr 

www.kekpyxida.gr 
Κυκλάδες- Σύρος 
Άνω Μάννα- Ερμούπολη 
Σύρου, Τηλ/Φαξ: 22810-
81405 
syros@kekpyxida.gr 

Έβρος 
Παλαιό Δημ. Σχολείο       
Αρίστηνου,  
Αλεξανδρούπολη 
Τηλ/Φαξ: 25510 51071 
evros@kekpyxida.gr 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: INTEGRATION ΚΕΚ ΑΕ:

ΑΘΗΝΑ Λ. Βουλιαγμένης 223, Δάφνη (Πλησίον σταθμού μετρό Δάφνης) 
Τηλ.: 210 9760129 & 210 9715411 

 info@integration.gr,  www.integration.gr.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νικοπόλεως 59-61, Ιωάννινα 
Τηλ.: 26510 30338 
i  oandep  @  otenet  .gr  

ΡΕΘΥΜΝΟ Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο
            Τηλ.: 28310 55119 
   rethdep@otenet.gr 

Χτίζει

τα όνειρα σου…

για επαγγελματική 

γνώση, 

εργασία και καλύτερη 

ζωή!

συνέχεια στη σελ. 10

Ζητείται Έμπειρος Πωλητής από 
κατάστημα στο Κορωπί από 27 έως 37 
χρονών, με άριστη γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ, ευχέρεια λόγου, τουλάχιστον 5 έτη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, κάτοχος 
διπλώματος αυτοκινήτου.
Αποστείλατε βιογραφικά στο e-mail:   
koropi@skywalker.gr.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Βοηθός Νόμιμου Ελεγκτή

Η εταιρεία atc Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές 
απαρτίζεται από μία ομάδα ανθρώπων με 
υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και πολύχρονη 
εμπειρία. Στελεχώνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, 
Συμβούλους Επιχειρήσεων και Φοροτεχνικούς, 
με αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου 
Ελεγκτικών, Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών. Η εταιρεία στα πλαίσια της περαιτέρω 
ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει βοηθό 
νόμιμου ελεγκτή για τη στελέχωση του ελεγκτικού 
και φορολογικού της τμήματος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι πανεπιστημίου οικονομικής 
κατεύθυνσης ή ΤΕΙ λογιστικής  
•Άριστη γνώση Ε.Γ.Λ.Σ.  
•Καλή Γνώση Φορολογίας Νομικών Προσώπων  
•Ολοκλήρωση μαθημάτων ΙΕΣΟΕΛ ή ACCA 
επιθυμητό  
•Προϋπηρεσία 2 έως 5 ετών σε ελεγκτική ή 
λογιστική εταιρεία  
•Παρακολούθηση φορολογικών σεμιναρίων   
•Άριστη γνώση του MS Office  
•Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
•Επικοινωνιακή ικανότητα 
•Εργασία σε Ομαδικό πνεύμα  
•Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών υπό συνθήκες 
πίεσης      
•Οργανωτική προσωπικότητα με στόχους και 
συνέπεια  
•Ικανότητα διάκρισης της εμπιστευτικότητας και 
της πληροφορίας 

Οι Απόφοιτοι του τμήματος χρηματοοικονομικής 
και λογιστικής του πανεπιστημίου Αθηνών και 
Μακεδονίας, με λογιστική κατεύθυνση καθώς 
και του ΤΕΙ Πειραιά του τμήματος λογιστικής να 
αναφέρουν ως κωδικό θέσης (θέμα email) τον 
αριθμό 29.

Προσφέρονται: 
•Άριστο Περιβάλλον Εργασίας 
•Προοπτικές Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας 
στα πλαίσια μίας οργανωμένης και δυναμικά 
αναπτυσσόμενης εταιρίας  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Πλήρες Πακέτο Αποδοχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
info@atcaudit.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
H The Franchise Co., η μεγαλύτερη και 
πλέον εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σε 
θέματα franchising και ανάπτυξης δικτύων με 
πολυετή εμπειρία 15 ετών, ενδιαφέρεται για την 
απασχόληση τελειόφοιτου σπουδαστή Τμήματος 
Marketing ή Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια 
της εξάμηνης πρακτικής άσκησής του.

Πρακτική Άσκηση Marketing ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει  τα ακόλουθα προσόντα: 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος/η ΑΕΙ ή ΤΕΙ,  
•Άριστη γνώση Η/Υ,  
•Άριστη γνώση Αγγλικών σε προφορικό και 
γραπτό λόγο,  
•Γνώσεις και κατάρτιση Business Plans και 
Marketing Plans  
•Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα,  
•Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office (Excel, 
Word),  
•Ικανότητα εργασίας και προσαρμογής σε 
εταιρικό περιβάλλον.  
 
Προσφέρονται: 
•Δυνατότητες εξέλιξης.  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας 

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: pgr@tfc.gr ή στο fax: 2106752864, 

αναγράφοντας τον κωδικό PRM1. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

The Nielsen Company is a global information and 
media company with leading market positions and 
recognized brands in marketing information. The 
privately held company is active in more than 100 
countries, with headquarters in New York, USA. 
Nielsen Greece is seeking now a dynamic, career 
oriented and self-motivated individual for the 
position of:

Client Executive

Nielsen is number one worldwide in marketing 
information. Nielsen’s databases and information 
management tools are designed to provide 
insights to retailers and FMCG manufactures in 
order to contribute to the effectiveness of their 
marketing and sales programs. Our client service 
and sales team is expanding. Intensive and pro-
active client contact, account management and 
strategic advice are becoming more important, on 
top of the data analyses. The Client Executive is 
responsible for delivery of information and advice 
to specific clients, matching their unique objectives 
and market situation.

We are looking for pro-active FMCG professionals 
with courage and drive with strong communicative, 
commercial, analytical and presentation skills.

Ideal candidates have over three years experience 
in a trade or marketing position within the FMCG 
industry.
We welcome your CV and motivation letter at 
e-mail: hr.greece@nielsen.com with Reference: 
Nielsen CS.

Από την εταιρεία Άστρον Χημικά ΑΕ ζητείται:

Υπεύθυνος Μάρκετινγκ 
για το τμήμα τροφών και αξεσουάρ μικρών ζώων.

Προσόντα: 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας| 
•Αριστος χειρισμός Η/Υ 
•Απαραίτητη εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
info@astronchemicals.gr.

Η εισαγωγική εταιρεία διανομών ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε., 
που αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά τα 
προϊόντα: HARIBO, PANINI, LINDT και μία γκάμα 
από ψιλικά ζαχαρώδη ζητεί να προσλάβει:

Product Manager

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται οι 
εξής: 
•Διαχείριση προϊοντικής ομάδας με σκοπό την 
επίτευξη προκαθορισμένων στόχων.  
•Ανάπτυξη όλης της απαιτούμενης γνώσης για τα 
προϊόντα ευθύνης και τον ανταγωνισμό.  
•Ανάπτυξη του  προϊοντικού χαρτοφυλακίου και 
κατάρτιση μελετών ωφέλειας για την εισαγωγή 
των νέων προϊόντων.  
•Συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων για τα 
προϊόντα ευθύνης και ανάπτυξη διορθωτικών 
ενεργειών όπου αυτό είναι απαραίτητο.  
•Επικοινωνία με συνεργαζόμενους οίκους με 
στόχο την προώθηση της συνεργασίας.  
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής 
προσόντα/χαρακτηριστικά: 
•Πτυχίο από ανώτερη ή ανώτατη σχολή  
•2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
ιδανικά στον κλάδο τροφίμων & ποτών.  
•Προϋπηρεσία σε πολυεθνική επιχείρηση είναι 
επιθυμητή  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office  
•Γνώση της γερμανικής επιθυμητή αλλά όχι 
απαραίτητη  
•Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα  
•Πρωτοβουλία και ομαδικότητα  
 
Η εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. προσφέρει όλα τα 
εργαλεία εργασίας και εξαιρετικό εργασιακό 
περιβάλλον. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
harris.akzotis@pegasos.com.gr.

Sbokos Hotel Group is one of the most well 
established hotel companies in Greece focusing 
on Resort properties mainly on the island of 
Crete. The company has a presence in the 
hotel industry since 1976 and currently owns 6 

hotels and operates 5 of them: Agapi Beach in 
Ammoudara, Cretan Malia Park in the area of 
Malia, Koutouloufari Village Holiday Club and 
Village Heights Golf Resort. The group’s flagship 
property is Blue Palace, a Luxury Collection 
Resort & Spa, part of the prestigious assembly of 
luxury properties of Starwood Hotels and Resorts 
International and is located in Elounda, Crete.

Offline/Online Marketing Manager (Ref code: 
mm01)

This position will appeal to a highly motivated 
individual who enjoys working to pre-agreed goals 
in a constant changing environment. Based in our 
offices in Athens, the Offline/Online Marketing 
Manager reports to the Director of Sales and 
Marketing yet require daily communication with 
all Department Managers and Supervisors both in 
Athens and our Hotel Units.

The position holder has to: 
•Provide day to day Marketing Support for the 
Director of Sales & Marketing, undertake set 
tasks and ensure that all deadlines are met.  
•Actively participate in creating the off line 
and online strategy and Marketing Plan and 
monitoring it throughout the year.  
•Ensure that all details of the Marketing Plan are 
researched and fully communicated through an 
effective strategy.  
•Research and identify specific pieces of 
collateral required to support the sales process  
•Generating articles, copywriting, proof checking 
and developing layouts.  
•Maximize the attacking and defensive potential 
of web sites  
•Maintain high-end relationships with third party 
distributors (to optimize placement, production, 
promotions, pricing)  
•Analyze competitive landscape, trends in the 
online travel industry and relevant research and 
make  recommendations for change.  
 
Candidate requirements: 
•Minimum of 2-3 years of experience in 
Interactive Account Management or Marketing/
Strategic Planning is required  
•Experience in online marketing, managing 
websites and/ or online advertising  
•Experience in Hotel and Tourism environment 
will be an important additional asset.  
•Bachelor in Marketing and/or Communications 
is preferable.  
•Must be proficient in writing, speaking and 
negotiating in English and Greek Language. Any 
additional language will be considered as an 
asset.  
•Creativity, innovation and analytical skills are 
essentials.  
•Excellent Computer Skills, presentation 
abilities, negotiation skills and personal drive are 
considered essential. 
 
Sbokos Hotel Group Offers: 
•Chance to develop within a most innovative and 
luxurious chain of hotels 
•On-going training opportunities  
•Competitive salary 

All CV’s are treated with confidentiality. Please 
send your CV to the attention of Mr. Menelaos 
Bokeas at the following email:   
hr@sbokoshotels.gr.

Business Development - Marketing Manager

Candidate will be responsible for analyzing the 
local market with respect to the business services, 
identifying business opportunities and new 
customers, developing and executing marketing 
activities.

Job description: The Business Development 
- Marketing Manager position will lead the 
development and marketing activities of the 
company’s portfolio of services.

Main tasks: 
•Developing and implementing a yearly 
marketing plan  
•Evaluate existing customer services and 
propose new/additional ones so as to better fulfil 
their needs   
•Evaluating new services and collecting and 
analyzing necessary information therefore  
•Establishing, retaining, improving and expanding 
relationships with customers  
•Developing the company’s communication 
strategy and related materials (leaflets, internet 
site, newsletter & exploiting opportunities in 
social media)  
•Assisting the product/service design team with 

the development of the right product/service to 
the right customer  
•Responsible for delivering reports for its area of 
responsibility on a weekly and monthly basis  
•Monitoring the global market and evaluating 
other success stories or opportunities that could 
be reapplied locally 
 
Requirements: 
•University degree in Business Administration / 
Marketing; preferably gained from US or UK  
•Up to 5 years working experience in marketing 
dept.  
•Customer focused & results driven  
•Strategic thinking skills  
•Ability to understand market & customer 
requirements and to develop long term customer 
satisfaction   
•Good communication & presentation skills  
•PC power user & fluent in English  
•Previous experience in corporate HR 
department will be considered an asset  
 
The company (Service Provider) offers: 
•A very competitive compensation package and 
excellent career prospects  
•The opportunity to grow professionally, locally 
and internationally  
•A challenging and motivating work environment 
All applications (CV/resumes) shall be sent with 
reference code: BDM to: manager@skywalker.gr 
and they will be treated in strict confidentiality.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία 
παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού 
παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, 
στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού 
και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για 
λογαριασμό πολυεθνικής εταιρίας, κορυφαίας 
στον τομέα των διεθνών μεταφορών αναζητά για 
τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Σύμβουλος Πωλήσεων Διεθνών Μεταφορών 
(κωδ. θέσης:S-722/32781)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου  
•Ανάλυση αναγκών των πελατών και σχεδιασμός 
λύσεων  
•Σύνταξη, παρουσίαση οικονομικών προτάσεων 
και διαπραγμάτευσή τους  
•Έλεγχος της προόδου εξέλιξης των έργων και 
αντίστοιχη ενημέρωση των πελατών  
•Διασφάλιση των εισπράξεων 
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Πτυχίο Κολλεγίου/ΤΕΙ/ΑΕΙ επιθυμητό  
•Τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσίας σε 
ανάλογη θέση, ιδανικά στον τομέα των οδικών 
μεταφορών  
•Γνώση σιδηροδρομικών μεταφορών και 
Ιntermodal θα συνεκτιμηθεί  
•Γνώση της αγοράς των Βαλκανίων θεωρείται 
επιπρόσθετο προσόν  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή 
γερμανικής γλώσσας.Η γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS 
Office  
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες  
•Δυναμισμός, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα 
εργασίας  
•Πελατοκεντρική αντίληψη και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα  
•Ευχέρεια για συχνά ταξίδια εκτός Αττικής  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Ανταγωνιστικός μισθός  
•Bonus  
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο  
•Επιπρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον 
αριθμό 210 6919358, ή στη διεύθυνση: Adecco 
HR, Λ. Κηφισίας 56, 151 25 Μαρούσι. Μετά 
τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί 
συνάντηση για συνέντευξη. Για περισσότερες 
θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.adecco.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων
Εργαζομένων

Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Προγράμματα ΛΑΕΚ

Συνεργασία με επιχειρήσεις για την Πρακτική άσκηση

Γραφεία Διοίκησης:   Ν. Πλαστήρα 65 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, 
54250 – Τηλ: 2310.397713-715

Κεντρική Δομή –  Φυτειά, Δήμου Βέροιας, Ν. Ημαθίας, 59100 
Τηλ: 2310.397713-715

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Παράρτημα Χαλκιδικής-  Πετράλωνα, Δήμου Νέας Προποντίδας, 

Ν. Χαλκιδικής , 63080  
Τηλ: 23730.71352

Παράρτημα Έβρου –  Κισσάριο, Δήμου Σουφλίου , Ν. Έβρου,  
68004,  Τηλ: 25530.31170

Παράρτημα Γρεβενών –  Δοξαράς, Δήμου Γρεβενών, 51100 
Τηλ: 24620.87255

συνέχεια στη σελ. 12

Πωλητές Χονδρικής HO.RE.CA

Η εταιρεία FINE FOOD SENSES  που 
δραστηριοποιείται στο χώρο των κατεψυγμένων 
τροφίμων (ψωμιά, κρουασάν, ντόνατς κλπ) με 
έδρα την Αθήνα (Βάρη Αττικής), αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος της FRIPAN SA  στην Ελλάδα 
(www.fripan.com) ζητά:

Επαγγελματίες Πωλητές Χονδρικής

Απαραίτητα στοιχεία. 
•Προϋπηρεσία σε ομοειδή εταιρεία του χώρου  
•Κάτοικος Αθηνών  
•Ικανότητα εξεύρεσης νέων πελατών  
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες.  
•Ευχέρεια Επικοινωνίας  
 
Δεξιότητες: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και αισιόδοξη στάση  
•Μεθοδικότητα και ικανότητα ατομικής 
οργάνωσης  
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης  
 
Προσφέρονται: 
•Πολύ υψηλή προμήθεια πωλήσεων, μέχρι 8%  
•Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους στην διεύθυνση:   
info@finefood.gr.

Η εταιρεία ORNIS ζητά:
Στέλεχος Πωλήσεων – Τεχνικής Υποστήριξης

Απαιτούμενα - Επιθυμητά Προσόντα - 
Προϋποθέσεις:  
•Πτυχίο Γεωπόνου ΑΕΙ / ΤΕΙ επιθυμητό  
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Δυνατότητα ταξιδίων  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση σε 
Ευρωπαϊκό περιβάλλον  
•Μισθό και πακέτο αποδοχών και πριμ βάσει 
ικανοτήτων και απόδοσης  
 
Αποστολές βιογραφικών στο e- mail:  
 cv@eurofarma.gr ή στο Fax: 27410-22986.

Στέλεχος Πωλήσεων

Προφίλ Εταιρείας: Εταιρεία πρωτοπόρος στον 
χώρο παροχής ολοκληρωμένων ενεργειακών 
λύσεων ζητά για την ανάπτυξη του δικτύου 
πωλήσεων της πωλητή:

Περιγραφή Θέσης 
•Προώθηση B2B των προϊόντων της εταιρίας 
•Διαχείριση του υπάρχοντος και ανάπτυξη νέου 
πελατολογίου 
•Επισκέψεις σε καταστήματα ηλιοθερμίας, 
θέρμανσης, φωτοβολταϊκών 
•Προετοιμασία reports εμπορικής δραστηριότητας 
•Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση του 
ανταγωνισμού 
•After sales support 
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η Κολεγίου/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσίας σε 
πωλήσεις B2B. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής - 
Γερμανικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS-
Office, CRM, ERP 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και 
πελατοκεντρικός προσανατολισμός 
•Διαπραγματευτικές δεξιότητες 
•Δυναμικός & φιλόδοξος χαρακτήρας με 
αυτοπεποίθηση 
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση των 
πελατών και στην επίτευξη των στόχων 
•Καλή παρουσία και επαγγελματισμός 
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κάλυψη εξόδων 
μετακίνησης 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Επιπρόσθετες αποδοχές βάσει επίτευξης 
στόχων 
•Συνεχής εκπαίδευση στο χώρο των πωλήσεων 
•Ευχάριστο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον 
εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα, στο e-mail:   
hr@ikoenergia.gr. 

Mεγάλη κατασκευαστική εξαγωγική εταιρία με 
έδρα τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης ζητά για άμεση 
πρόσληψη σε θέση πλήρους απασχόλησης:

Τεχνικό Πωλήσεων

Αντικείμενο εργασίας:  
•Αναζητά βρίσκει και έρχεται σε επαφή με 
δυνητικούς πελάτες-διανομείς  
•Συμμετέχει σε εμπορικές εκθέσεις και αποστολές 
πωλήσεων  
•Παρακολουθεί τις αναγγελίες των 
προγραμμάτων ενίσχυσης της κτηνοτροφίας  
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού  
•Συγγραφή προσφορών, μελετών  
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
στον πελάτη  
•Υλοποίηση έργου σε πελάτες  
•Συμμετοχή και επίβλεψη σε εγκαταστάσεις  
 
Απαιτούμενα προσόντα:  
•Επίπεδο Σπουδών: Τεχνολογική Εκπαίδευση 
(ΤΕΙ)  
•Έως 30 χρόνων  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ  
•Θα εκτιμηθεί θετικά η γνώση της Γαλλικής ή 
Ρωσικής γλώσσας  
•Ευχάριστη προσωπικότητα, άνεση στην 
επικοινωνία και ικανότητες διαπραγμάτευσης  
•Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις  
•Δίπλωμα οδήγησης  
 
Συνθήκες εργασίας: 
•Έχει συχνές μετακινήσεις 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
industrie@skywalker.gr.

Μεγάλη εμπορική εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο 
Κρήτης ζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων / Sales Representative

Σκοπός Θέσης: Ο/Η υποψήφιος/α θα είναι 
υπεύθυνος/η για την ανάπτυξη των πωλήσεων και 
επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Υπευθυνότητες Θέσης 
•Παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων 
στους υφιστάμενους πελάτες.  
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου.  
•Ανάλυση στατιστικών στοιχείων πωλήσεων.  
•Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση του 
ανταγωνισμού  
 
Προφίλ/Προσόντα Υποψηφίου 
•Απόφοιτος Λυκείου ή ΤΕΙ  
•2-4 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις κατά 
προτίμηση επαγγελματικών προϊόντων  
•Δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα  
•Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα  
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση των 
πελατών και στην επίτευξη των στόχων  
•Βασική γνώση excel, word  
•Βασική γνώση Αγγλικών  
 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  αναλόγως 
προσόντων  
•Εταιρικό αυτοκίνητο και τηλέφωνο  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα, 
παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
sales22@skywalker.gr. 

Ελληνική Εταιρία, leader στον χώρο των 
Τροφίμων ζητά: 

Eπιθεωρητή Πωλήσεων με έδρα την Αττική 
(Κάλυψη Στην ευρύτερη Γεωγραφική 

Περιοχή σε Αττική- Αργοσαρωνικό-Κρήτη-
Δωδεκάνησα-Κυκλάδες)

•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι στην Διοίκηση Επιχειρήσεων 
– Μάρκετινγκ – Επικοινωνία  
•Εμπειρία σε Πωλήσεις Καταναλωτικών Ειδών 
(F.M.C.G.)  
•Προϋπηρεσία στον χώρο, τουλάχιστον 7 χρόνια 
(με βασική προϋπόθεση την εμπειρία σε αγορά 
χονδρικής - HO.RE.CA)  
•Ηλικία έως 38 ετών  
•Γνώση Η/Υ & δυνατότητα ταξιδιών στην 
ευρύτερη περιοχή, κρίνεται απαραίτητη  
•Ικανότητες οργανωτικές και επικοινωνιακές  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
epitheoritis@skywalker.gr. 

ΙΑΤΡΟΙ
Γνωστός διεθνής οργανισμός παροχής 
υπηρεσιών στην Γερμανία ζητά να προσλάβει 
άμεσα:

Ιατρούς

Με περισσότερους από ένα εκατομμύριο 
εργαζόμενους ,ο πελάτης μας αποτελεί  έναν 
γνωστό κορυφαίος διεθνής όμιλος παροχής 
υπηρεσιών και συνεργάτη για μια ολοκληρωμένη 
διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στο 
χώρο εργασίας. Με τη διασφάλιση της ποιότητας 
και της ικανότητας  να υποστηρίζει τους πελάτες 
της, τους συνοδεύει στο δρόμο για μια υπεύθυνη, 
σύγχρονη υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ο 
πελάτης μας είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη 
και καινοτόμο εταιρεία, με ελκυστικό ωράριο 
εργασίας χωρίς νυχτερινή υπηρεσία  ή  εργασία 
τα Σαββατοκύριακα, με εκτεταμένες δυνατότητες 
κατάρτισης και πλούσιο πεδίο δράσης με 
ελευθερία στην δημιουργικότητα και  ενδιαφέρων 
πελατολόγιο. Είστε ειδικευμένος ή ειδικευόμενος 
ιατρός  (αρρ./θύλ.) με τουλάχιστον 2 χρόνια 
κλινικής εμπειρίας στην εσωτερική παθολογία / 
γενική ιατρική  και να αναζητάτε μια εναλλακτική 
στο νοσοκομείο και την ιατρική καθημερινότητα, 
είστε  δημιουργικοί και ενθουσιώδεις, θέλετε στην 
εργασία σας  να αναπτύξετε και να εφαρμόσετε  
τις δικές σας στρατηγικές και με σταθερό ωράριο 
εργασίας να προγραμματίζετε  αυτόνομα το δικό 
σας πλάνο των ραντεβού ? 

Δεν έχετε ακόμη τον τίτλο του ειδικευμένου 
ιατρού ή θέλετε επιπλέον να γίνετε ιατρός 
επαγγελματικής ιατρικής; 
 
Ο πελάτης μας σας δίνει αυτήν την δυνατότητα! 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης: 
•Να έχουν γνώση της γερμανικής γλώσσας 
(επίπεδο  Α1)  
•Να ενδιαφέρονται για την προληπτική ιατρική, 
την καινοτομία και την εννοιολογική εργασία, 
καθώς επίσης για ζητήματα που σχετίζονται με 
την εργασιακή, κοινωνική και ελεγκτική ιατρική  
•Να  έχουν ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, 
καθώς επίσης σοβαρή και επαγγελματική 
εμφάνιση  
•Να έχουν συνείδηση και υψηλή αποδοτικότητα  
με υψηλές  ποιοτικές προδιαγραφές.  
 
Οι Υπηρεσίες μας που σας παρέχουμε 
•Προώθηση  στην εκμάθηση  γερμανικών 
ανάλογα με το επίπεδο  
•Βοήθεια στην αναζήτηση στέγης , ή παροχή  
διαμονής  
•Κατά τη φάση της αναγνώρισης των εγγράφων 
από το Ιατρικό Συμβούλιο, μισθός στο ύψος των 
€ 2.000 και παροχή  διαμονής.  
•Μετά την αναγνώριση  των περιεχομένων 
κατάρτισης  από  το Ιατρικό Συμβούλιο  ως ιατρός  
και  την απόδειξη της διετούς εκπαίδευσης στην 
εσωτερική ιατρική ,έναρξη της εξειδίκευσης  ως 
"ειδικός στην ιατρική της εργασίας."  
•Ένταξη στο σύστημα πληρωμής με  € 3.500 + 
δωμάτιο διαμονής ή 4.000 χωρίς  δωμάτιο.  
•Υψηλής ποιότητας  εκπαίδευση και  κατάρτιση. 
Ανάληψη από τον εργοδότη  όλων των  
περαιτέρω εξόδων που αποσκοπούν σε 
εξειδικεύσεις  και η  καταβολή του μισθού 
συνεχίζετε κανονικά.  
 
Αποστολή βιογραφικού στην γερμανική 
γλώσσα σε μορφή Europass στο e-mail: 
info@md-hellas.gr.

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ζητείται από τους SOS 
IATPOYΣ της Αθήνας. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.  
 
Αποστολή Βιογραφικών στο:    
sosiatroi@sosiatroi.gr ή στο fax: 210 8212611. 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.   
210 8211888 και στην ιστοσελίδα μας:  
 www.sosiatroi.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Εμπορική και κατασκευαστική εταιρία 
ορθοπεδικών ειδών ζητά:

Ιατρικό Επισκέπτη

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις στον κλάδο των 
Ορθοπεδικών ή Ιατρικών Προϊόντων 
•Επιθυμητό Πτυχίο Α.Ε.Ι/T.Ε.Ι  
•Δίπλωμα οδήγησης και άνεση στην οδήγηση 
•Καλή γνώση Αγγλικών 

•Καλή γνώση Η/Υ ( ΜS Office) 
•Επικοινωνιακές και Διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Συνέπεια και  εργατικότητα 
 
Προσφέρεται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Κινητό 
•Φορητός Η/Υ 
 
Παρακαλούμε όπως τα βιογραφικά να 
αποστέλλονται στο email: sales@crcenter.eu. 

Από Φαρμακευτική Εταιρία ζητούνται 
Επιστημονικοί Συνεργάτες κατά προτίμηση 
Φαρμακοποιοί ή Βιολόγοι, με εμπειρία 
τουλάχιστον 2 χρόνων για το Ν. Αττικής. 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στην διεύθυνση: 
cariera58@hotmail.com.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η εταιρεία ΜΑΛΒΑ Α.Ε. αναζητεί:

Επιστημονικούς Συνεργάτες  
(Χημικούς, Βιοχημικούς, Βιολόγους) 
για το τμήμα Πωλήσεων στην Αθήνα, 

με σκοπό την προώθηση νέων προϊόντων!

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα 
πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής σε τομέα 
Χημικής η συναφούς επιστήμης τεχνολογίας 
εξοπλισμού εργαστηρίων, να είναι άρτια 
καταρτισμένοι σε αναλυτικές ή συναφείς τεχνικές 
και να διαθέτουν εμπειρία στον εργαστηριακό 
χώρο με προτίμηση φαρμακευτικές εταιρίες QA/
QC, Process, ή ερευνητικά εργαστήρια διεθνούς 
κύρους.

Άλλα ζητούμενα προσόντα: γνώση Αγγλικής 
γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης, διαθεσιμότητα για 
ταξίδια σε εσωτερικό και εξωτερικό. Το ιδιαίτερα 
ελκυστικό πακέτο παροχών περιλαμβάνει 
προσωπικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, αμοιβές 
εκτός έδρας, bonus κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν 
το βιογραφικό τους μαζί με συνοδευτική επιστολή 
(cover letter) στο e-mail: c.koukoutsi@malva.gr ή 
με φαξ στο 210 8001424 και υπόψη Διευθύνοντος 
Συμβούλου

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα: 
www.malva.gr.

Εισαγωγική και κατασκευαστική εταιρία 
ορθοπεδικών ειδών με πολυετή εμπειρία στο 
χώρο ζητά:

Πωλητή - Ιατρικό επισκέπτη 
για την ανάπτυξη και επαφή του ιατρικού και 

νοσηλευτικού 
προσωπικού καθώς και των ασθενών με την 

εταιρία. 
(κωδ. θέσης: ΙΑΤ12/07)

Η Συνεργασία θα ειναι αρχικά αποκλειστικά 
με ποσοστά επί των πωλήσεων, με σκοπό να 
εξελιχθεί σε υπαλληλική σχέση.

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

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, 
το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό 
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΙΜΕ&Ε

ΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης

Το ΙΜΕ&Ε είναι πιστοποιημένο Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ», από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(πρώην Ε.Κε.Πις), με έδρα στην Αθήνα και τρία
παραρτήματα στις πόλεις Ξάνθη, Θήβα και
Τρίπολη, στα θεματικά πεδία: Περιβάλλοντος,
Υγείας & Πρόνοιας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδαγωγικά,
Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουριστικά &
Παροχής Υπηρεσιών και Αγροτικά.
Το Ιανουάριο του 2006 η Διοίκηση του ΚΕΚ ΙΜΕ&Ε στο
πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της και με
προσανατολισμό την διαρκή βελτίωση, πιστοποιήθηκε στο
Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας DIN EN ISO 9001
(Αριθμ. Καταχ. Πιστοποιητικού: 331722QM) για τις
προσφερόμενες υπηρεσίες και ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες
εκπαίδευσης.

ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚ:
α) Έδρα, εμβαδού 444 τ.μ., στην οδό Ερατύρας 3, Σταθμός Λαρίσης, Αθήνα (στάση ΜΕΤΡΟ).
β) Παράρτημα 1, εμβαδού 245 τ.μ., στην οδό Λοξής Φάλαγγος 64, Θήβα.
γ) Παράρτημα 2, εμβαδού 170 τ.μ., στην οδό Λευκίππου 2Α, Ξάνθη.
δ) Παράρτημα 3, εμβαδού 160 τ.μ. στην οδό Καλαμών 89, Τρίπολη.

Οι δομές διαθέτουν:
 Αίθουσες Πληροφορικής και Διδασκαλίας, πλήρως εξοπλισμένες, με σύγχρονο τεχνολογικό

εξοπλισμό όπως video-projector, διαφανοσκόπιο, οθόνη προβολής, τηλεόραση, video-dvd.
 Γραφείο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
 Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο – Internet.

Όλοι οι χώροι των δομών είναι προσβάσιμοι από Άτομα με Αναπηρίες

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Αθήνα: 210-8259660-3
Θήβα: 22620-24249
Ξάνθη: 25410-66162
Τρίπολη: 2710-235544

Web Site:
www.imee.gr

E-mail:
imee@otenet.gr www.facebook.com/ImeeAe

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

συνέχεια στη σελ. 14

συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να 
προσλάβει για εποχιακή απασχόληση με έδρα 
το Πόρτο Καρράς:

Προϊστάμενο Συντήρησης - Εργοδηγό 
(Code FRPC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης Σχολής  
•Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος  
•Τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία 
σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
(κλιματισμός, αντλιοστάσια, ύδρευση, 
αποχέτευση, ηλεκτρολογικά μέσης και χαμηλής 
τάσης κλπ) επιθυμητή σε Ξενοδοχεία και σε 
μεγάλες τουριστικές μονάδες  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και 
ομαδικής συνεργασίας 

Η εταιρεία προσφέρει διαμονή και σίτιση 
σε άτομα με τόπο κατοικίας μακράν του 
συγκροτήματος του Πόρτο Καρράς.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη 
τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με 
e-mail στο: hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου στην 
Αττική, ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό ανώτατης 
εκπαίδευσης με προηγούμενη εμπειρία στον 
τομέα των Φωτοβολταϊκών και άριστη γνώση 
Αγγλικών, για το τμήμα Εξαγωγών και στελέχωση 
θέσης marketing & προώθησης Φωτοβολταϊκών 
συστημάτων.

E-mail Επικοινωνίας: aggeliapv@gmail.com.

Η Barcelò Hydra Beach, μέλος γνωστής διεθνούς 
αλυσίδας με περισσότερα από 75 χρόνια εμπειρίας 
στον ξενοδοχειακό τομέα, αναζητεί εργαζόμενους 
στις ακόλουθες θέσεις με πάθος στην υποδοχή, 
την εξυπηρέτηση, την ποιότητα, την επικοινωνία 
και την φιλοξενία.

Προϊστάμενος Μηχανολόγος

Technical Service: Τεχνικές υπηρεσίες. 
Τεχνολογίες όπως η αντίστροφη όσμωση και 
αφαλάτωση καθώς και πλήθος εγκαταστάσεων 
στο ΣΠΑ, θερμαινόμενη πισίνα, τζακούζι και 
ηλιακούς θερμοσίφωνες Βασική γνώση αγγλικής 
θα θεωρηθεί προσόν.  Βασική προυπόθεση η 4 
ετής εμπειρία σε διεθνής ή εθνικές  ξενοδοχειακές 
αλυσίδες. Βασική γνώση αγγλικής γλώσσας θα 
εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hydrabeach.hr@barcelo.com. 

Μηχανικός Παραγωγής  
(Θεσσαλονίκη)

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός, 
Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης, 
με εμπειρία στην επεξεργασία λαμαρίνας και 
σωλήνας, για εργασία ως Μηχανικός Παραγωγής 
σε εργοστάσιο ανοξείδοτων κατασκευών.

Επιθυμητά Προσόντα:  
•Γνώση 2D/3D σχεδιασμού (κατά προτίμηση 
solid edge)  
•Εμπειρία προγραμματισμού εργαλειομηχανών 
κατεργασίας λαμαρίνας (laser κοπής, punching 
press, κτλ)  
•Εμπειρία στην κατεργασία/διαμόρφωση 
λαμαρίνας & σωλήνας  
•Εμπειρία προγραμματισμού/συντονισμού 
εργασιών σε επίπεδο τμήματος  
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
industrie@skywalker.gr.
Εταιρία με μεγάλη δραστηριότητα στο χώρο των 
ΑΠΕ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό ζητάει:

 
Υπεύθυνο Έργων ΑΠΕ

Με έδρα το Βουκουρέστι

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου 
Μηχανικού  
•Άριστη Γνώση Αγγλικών  
•Άριστη Γνώση Ρουμανικών  
•Καλή Γνώση Autocad  

•Δυνατότητα Ταξιδιών  
Βιογραφικά στο e-mail: ape@skywalker.gr. 

Μηχανικός / Μηχανουργός

Όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται στον 
χώρο της Ιχθυοκαλλιέργειας ζητεί, μηχανικό 
/ μηχανουργό, έως 45 ετών με ελάχιστη 5ετή 
προϋπηρεσία, για το service μηχανών diesel, 
ηλεκτρογεννητριών και ελαφρών κατασκευών. 
Με δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχεία στα 
υποκαταστήματα μας με αυτοκίνητο της εταιρείας.

Γνώση Η/Υ και Αγγλικών θα ληφθεί σοβαρά υπ’ 
όψιν. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
psari@skywalker.gr 
υπ’ όψιν κου Χ. Μιχαλόπουλο.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H EnergyTrust μια νέα δυναμική επιχείρηση στο 
χώρο της Εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια 
και των Φωτοβολταϊκών, με έδρα την Παιανία, 
αναζητά Συνεργάτες Μηχανικούς Πωλήσεων.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους 
ακόλουθους τομείς 
•Οικιακά Φωτοβολταϊκά (Αυτόνομα & 
Διασυνδεδεμένα συστήματα)  
•Θέρμανση – (Αντλίες θερμότητας, Λέβητες & 
σόμπες pellet – ξύλου)  
•Φυσικό Αέριο  
•Ενδοδαπέδια θέρμανση  
•Ενεργειακά τζάκια  
•Κλιματισμός - Αερισμός  
•Ηλιακά συστήματα  
•Φωτισμός LED  
•Θερμομόνωση – Υγρομόνωση κτιρίων 
(Εξωτερική Θερμοπρόσοψη)  
•Ενεργειακά κουφώματα (PVC)  
•Ενεργειακές επιθεωρήσεις – Μελέτες 
ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ)  
•Μελέτες-Εμπόριο-Κατασκευή Η/Μ έργων  
 
Αναζητάμε νέους μηχανικούς ως συνεργάτες 
πωλήσεων που να διαθέτουν 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, δημιουργίας 
νέας πελατείας και επίτευξης στόχων  
•Εμπειρία πωλήσεων στην αντίστοιχη αγορά  
•Αριστη γνώση MS-Office /social media/web  
•Πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης (Μηχανολόγος, 
Ηλεκτρολόγος, ΑΕΙ ή ΤΕΙ)  
•Εμπειρία και γνώσεις Η/Μ μελετών  
•Διάθεση για συνεχή εκπαίδευση σε νέα 
προϊόντα και συστήματα  
•Ιδέες και πάθος για την «εξοικονόμηση-
παραγωγή ενέργειας»  
•Δελτίο παροχής υπηρεσιών  
•Κάτοικος Βόρειο-Ανατολικής Αττικής  
 
Προσφέρουμε 
•Συνεχή εκπαίδευση σε τομείς δυναμικά 
αναπτυσσόμενους  
•Μακροχρόνια συνεργασία για αμοιβαίο όφελος  
•Ποσοστά επί των πωλήσεων – Bonus επίτευξης 
στόχων  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
info@energytrust.gr. Energytrust, Αγ. Τριάδος 66, 
Παιανία, Τηλ. 210 6641040. 

Η ΖΕΒ ΑΕΕΥ στα πλαίσια της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης της ζητεί:

Μηχανικό Πωλήσεων  
Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας  

(κωδ. SE1)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε εταιρικούς  πελάτες (Β2Β)  
•Συγγραφή προτάσεων, μελετών και 
προσφορών.  
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
στον πελάτη  
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες  
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού  
 
Υποχρεωτικά Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ .Κατεύθυνση ενεργειακά 
συστήματα  
•Άριστη Γνώση Αγγλικών  
•Άριστη Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft office)  
•Καλή γνώση AUTOCAD  
•Καλή γνώση νομοθεσίας κτιρίων  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών   
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικών  
•Πολύ καλή γνώση ΚΕΝΑΚ 

Προσφέρουμε: 
•Μισθό  
•Bonus βάσει στόχων  
•Εκπαίδευση    
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Ευχάριστο περιβάλλον 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης στο e-mail:  
hr@zeb.gr. 

Μηχανικός Πωλήσεων Συστημάτων 
Ύδρευσης Θέρμανσης 

και Εκμετάλευσης Ηλιακής Ενέργειας

Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη των πωλήσεων των συστημάτων 
και των προϊόντων σε μηχανικούς, εργολάβους, 
τεχνικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία  
•Διαρκής επαφή και συνεχείς ενημέρωση σχετικά 
με τις προσφερόμενες από την εταιρία τεχνικές 
λύσεις  
•Αναζήτηση νέων κτηριακών έργων και σύνταξη 
προτάσεων για την εφαρμογή τις κατάλληλης 
λύσης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου  
•Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου και 
παροχή της απαραίτητης τεχνικής υποστήριξης  
•Έρευνα και κατανόηση των ανταγωνιστικών 
λύσεων που υπάρχουν στην αγορά.  
•Ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων 
προϊόvτων  
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Μηχανολόγος Μηχανικός, Απόφοιτος ΑΕΙ  
•Δυναμική προσωπικότητα, επιμονή και θέληση 
για επιτυχία  
•Ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμό 
στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ σε εφαρμογές 
Office  
•Δίπλωμα Οδήγησης  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 1-2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή/και Ιταλικής 
γλώσσας  
•Διοικητικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές 
ικανότητες  
•Ηλικία 25- 35 ετών  
 
Προσφέρονται: 
•Διαρκή επιμόρφωση / επαγγελματική 
εκπαίδευση  
•Ευχάριστο περιβάλλον με σύγχρονες συνθήκες 
εργασίας και πνεύμα συνεργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Αποστολή βιογραφικών μέσω e-mail: 
energeia@skywalker.gr (υπ’ όψιν κας ΚΔ) 
αναφέροντας το κωδικό της θέσης ΥΤΕ. 
Πληροφορίες στο 210 5571500 (εσωτ.210 
Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 έως 17.00).  

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

Μηχανικό Πωλήσεων Ηλεκτρολογικών 
Εγκαταστάσεων 

(Εξωτερικό Συνεργάτη στην περιοχή της 
Αττικής) (κωδ. ΜΠΗΕ2)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε μεσαίους και μεγάλους πελάτες  
•Συγγραφή προσφορών, μελετών  
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού  
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
στον πελάτη  
•Υλοποίηση έργου σε πελάτες  
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες  
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου ή 
μηχανολόγου μηχανικού ή αυτοματισμών  
•Γνώση Αυτοματισμών Μέσης & Χαμηλής Τάσης  
•Γνώση Αγγλικών  
•Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft office)  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους 
σε BMS ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
μεγάλων κτιρίων ή εγκαταστάσεων φωτισμού 
μεγάλων κτιρίων. 

Προσφέρουμε: 
•Bonus βάσει στόχων ή/και μεγάλα ποσοστά 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέα ενεργειακά 
συστήματα  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Ευχάριστο περιβάλλον  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: 
jobs@energo.com.gr. 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Διαφημιστική εταιρία ζητά να προσλάβει για 
4ωρη (part-time) απασχόληση:

IT Administrator 
για το Help desk της Διεύθυνσης Πληροφορικής

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Πληροφορικής ΙΕΚ ή ΤΕΙ  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικό 
αντικείμενο  
•Καλή γνώση περιβάλλοντος και εγκατάστασης 
windows  
•Καλή γνώση hardware των pc και σύνδεσης με 
περιφερειακά (εκτυπωτές, scanners)  
•Καλή γνώση εγκατάστασης εφαρμογών στα pc  
•Καλή γνώση λειτουργίας Network - Τηλεφωνίας  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Ικανότητες επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και 
οργάνωσης  
•Συνεργατικό πνεύμα για την υποστήριξη των 
χρηστών  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου  
•Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτικές 
Επαγγελματικής Εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προδιαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω 
διεύθυνση: hr@yellowpages.gr.

ΟΔΗΓΟΙ
Η ΑΦΟΙ ΝΤΟΚΟΥ.Ε.Π.Ε. μία ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη εταιρία στον χώρο της εμπορίας 
& διανομής νωπών & κατεψυγμένων αλιευμάτων 
ζητά:

Πωλητής / Οδηγός (Με έδρα: ΧΑΛΚΙΔΑ)

Περιγραφή θέσης: Ο Υποψήφιος θα αναλάβει 
την ανάπτυξη πωλήσεων νωπών & κατεψυγμένων 
ψαριών στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου 
Αττικής. Θα συγκεντρώνει τις παραγγελίες, θα 
τις παραδίδει με το φορτηγό-ψυγείο (VAN) στους 
πελάτες και θα μεριμνά για την είσπραξη των 
ανοιχτών υπολοίπων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Λυκείου ή Ανώτερης Σχολής  
•Καλή γνώση Η/Υ (Ms Office, Excel, Word, 
PowerPoint, ERP)  
•Ευχάριστη προσωπικότητα με πελατοκεντρική 
αντίληψη  
•Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας 
(επαγγελματικό επιθυμητό)  
•Καλή γνώση των περιοχών της Αθήνας  
•Εμπειρία στις πωλήσεις τουλάχιστον 5 χρόνια  
•Δυνατότητα απασχόλησης χωρίς χρονικές 
δεσμεύσεις  
•Κάτοικος Χαλκίδας  
•Ηλικία μέχρι 35 ετών  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
•Ικανοποιητικές αποδοχές & Bonus  
•Κινητό τηλέφωνο 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους αναγράφοντας τη θέση 
εργασίας στο e-mail: zachariadis@dokosfish.gr ή 
στο fax: 22210 90506.

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 
διαδικασιών της εταιρείας. Οι διανομές γίνονται 
εντός Αττικής και σε συγκεκριμένες περιοχές 
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κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών 
μας.

Αρμοδιότητες / Καθήκοντα υποψηφίου/-ας: 
•Διανομή βάσει των διαδικασιών υλοποίηση 
•Επίτευξη στόχων διανομής 
•Αναφορά διανομής 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος μηχανής, απαραίτητα με αποθηκευτικό 
χώρο  
•Άριστη εμφάνιση 
•Άπταιστα Ελληνικά 
•25-35 ετών 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 
•Απόφοιτος Λυκείου 
•Δραστήριος με θετική προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Καθημερινή & part time 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 
βιογραφικά τους με φωτογραφία μέσω e-mail στο: 
hr@greenpromotions.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Υπεύθυνος Συσκευασίας - Τυποποίησης

Όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται στον 
χώρο της Ιχθυοκαλλιέργειας ζητά, για τη στελέχωση 
των μονάδων συσκευασίας & επεξεργασίας 
πτυχιούχους:  

•Τ.Ε.Ι. Ιχθυολογίας   
•Τεχνολογίας Τροφίμων  
•Ζωικής Παραγωγής 

Επιθυμητή η προϋπηρεσία και η εμπειρία 
σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας 
και δυνατότητας εργασίας εκτός Αθηνών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
psaraki@skywalker.gr. 

ΕΣΤΙΑΣΗ
To πολυτελές ξενοδοχείο «Radisson Blu Park 
Hotel Athens», μέλος της «Carlson Rezidor 
Hotel Group», της μεγαλύτερης up-scale 
ξενοδοχειακής αλυσίδας στην Ευρώπη, ζητά για 
άμεση απασχόληση:

Μάγειρες και Σερβιτόρους 
ηλικίας έως και 29 ετών με σχετική προϋπηρεσία.

Παρέχεται εκπαίδευση στα standard του ομίλου. 
 
Κάθε βιογραφικό θα χειριστεί με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. 
 
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: giota.
sakellaropoulou@rbathenspark.com και στο fax: 
210 8216300.

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

Σερβιτόρους Α’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5* ξενοδοχείου 
ή σε πολυτελή εστιατόρια  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.
gr ή στο fax: 22890 79590. Υπόψη κ. M. 
Δακτυλίδη.

Restaurant Supervisor

Εργοδότης: Santikos Hotels & Resorts, Skiathos 
Princess 
Περιοχή: Σκιάθος 
Απασχόληση από Μαϊο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική Απασχόληση

Προϋποθέσεις 
•Καλή γνώση Αγγλικών και κατά προτίμηση μιας 
τρίτης γλώσσας  
•Tουλάχιστον πέντε χρόνια προϋπηρεσίας ως 
επαγγελματίας σερβιτόρος σε ξενοδοχείο ή 
εστιατόριο αντίστοιχης κατηγορίας (5 star / luxury 
hotel)  
•Εμπειρία σε διοργάνωση εκδηλώσεων ή 
συνεδρίων  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, καθαριότητα και 
συνέπεια  
•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω από 
συνθήκες πίεσης  
•Το ξενοδοχείο προσφέρει διαμονή και φαγητό 
κατά τη διάρκεια της απασχόλησής σας. 

Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά τη 
διάρκεια της εργασίας σας στο ξενοδοχείο Skiathos 
Princess στην Σκιάθο.
Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται 
μέλος της ομάδα μας, παρακαλούμε να στείλετε 
το βιογραφικό σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω 
email: hr@santikoshotels.com. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα του Ομίλου www.santikoshotels.com.

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos 
Suites ζητά να προσλάβει για την σεζόν Μάιος 
- Οκτώβριος 2013:

Αρτοποιός - Ζαχαροπλάστης
Απαραίτητα προσόντα:  
•Νέος έως 27 ετών  
•3 ετής Προϋπηρεσία  
•Γνώσεις σε παρασκευή ψωμιού και γλυκών 
κυρίως για πρωινά 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
 
Απαραίτητη φωτογραφία.Συστάσεις 
απαραίτητες. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
eliasuites@hotmail.com.

“Afitis hotel” & “Renaissance Hanioti Resort” 
at Kassandra, Halkidiki members of Exclusive 
Hotels group are seeeking for season 2013 
(April-October):

Waitress

Qualifications: 
•Graduate of Tourism  
•Previous experience in similar position in 4* or 
5* group hotels 
•Fluency in English and German. Additional 
language will be an asset  
•Organization of work and dynamic character  
 
The Company Offers: 
•Accommodation and food  
•Attractive remuneration package  
•Opportunity to progress  
•Excellent working conditions in highly 
sophisticated surroundings 

Attn: Human Resources Department of 
Exclusive Hotels.

Must apply your CV with a recent photo to: 
hr@exclusive-hotels.gr. 1. All e-mails that do not 
include a recent photo will not be valued by the 
Human Recourse Department. 2. All e-mails will 
be managed with extreme confidentiality and 
respect for the private life of each individual.

Το Galaxy Hotel Iraklio 5* στο Ηράκλειο Κρήτης 
ζητά να προσλάβει άμεσα για απασχόληση 
όλο το χρόνο:

Maitre d’ Hotel

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σημαντική εμπειρία σε ξενοδοχεία 5* με 
ala carte restaurants, events and banquets, 
συνέδρια, κλπ.  
•Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και 
γραπτά) – επιπλέον γλώσσες επιθυμητές  
•Επιθυμητή η άριστη χρήση τεχνολογίας και Η/Υ 
συμπεριλαμβανομένων MS Office, Micros  
•Άδεια οδήγησης σε ισχύ  
•Μεγάλη διάθεση για εργασία και εξέλιξη σε ένα 
εξαιρετικό περιβάλλον 

Προσφέρονται: ελκυστικό πακέτο αποδοχών, 

άριστες συνθήκες εργασίας, οργανωμένο 
περιβάλλον, η δυνατότητα ανάδειξης στο κορυφαίο 
ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ξενοδοχείο: 
www.economouhotels.com. 
 
Αποστολή μόνο σχετικών βιογραφικών (θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια) στο:   
hr@economouhotels.com.

Η Barcelò Hydra Beach, μέλος γνωστής διεθνούς 
αλυσίδας με περισσότερα από 75 χρόνια εμπειρίας 
στον ξενοδοχειακό τομέα, αναζητεί εργαζόμενους 
στις ακόλουθες θέσεις με πάθος στην υποδοχή, 
την εξυπηρέτηση, την ποιότητα, την επικοινωνία 
και την φιλοξενία.

Σερβιτόρους  
με προυπηρεσία σε 5 αστερα ξενοδοχεια

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hydrabeach.
hr@barcelo.com.

Σερβιτόροι /ες

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτη -ος Τουριστικής σχολής  
•Εμπειρία τουλάχιστον 3ετών σε ξενοδοχεία 4* 
η 5*  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Δεύτερη 
ξένη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Προϋπηρεσία σε buffet ή ala carte εστιατόρια 4 
ή 5 αστέρων επιθυμητή  
•Εμπειρία επάνω σε προγράμματα POS  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με επικοινωνιακές 
ικανότητες  
 
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: fbmanager@doryssa.gr. Απαραίτητες 
συστάσεις.

H XenodoxoS, μια νέα, δυναμική εταιρία στον 
χώρο του Ξενοδοχειακού Management, ζητεί να 
προσλάβει για εποχική απασχόληση - σεζόν 2013 
για το ξενοδοχείο που διαχειρίζεται στη Σάμο: 
Eden Village Sirenes 3*+ (100 δωμάτια): 

Β’ Mάγειρα για Ζεστή Κουζίνα

To ξενοδοχείο λειτουργεί ως υψηλού επιπέδου All 
Inclusive αποκλειστικά με πελάτες από Ιταλία. 
Διαθέτει 100 δωμάτια, 1 κεντρικό εστιατόριο, 2 
Βar, Βeach Bar, Aμφιθέατρο.  
Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
διαμονή και διατροφή. 
Δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής 
εξέλιξης για άτομα που επιθυμούν καριέρα. 
 
Aποστολή βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail:   
sstavrakakis@xenodoxos.com

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

What we offer 
•Training programs  
•Career progression and development in a 
superior environment  
•Great environment and genuine sense of 
teamwork  
•Variety of options for promotions and 
developmental opportunities  
•Opportunities for international experience  
 
Matsuhisa Athens is currently seeking for: 
Cocktail Waitresses  
 
Qualifications 
General requirements: 
•Related experience in similar position, in high 
standard hotels or restaurants.  

•Good to excellent (according to position) 
command of English language.  
•Willingness and collegial attitude.  
 
Additional & desirable qualifications / skills: 
•Degree in Tourist Studies.  
•Working experience in 5* hotels or high standard 
establishments in Europe or US.  
•Experience in a high volume and high pressure 
restaurant working environment 
To apply for any of these positions and as part 
of our recruitment process, please send us your 
curriculum vitae with a recent photo to:   
cbarta@belvederehotel.com or to   
fax: 210-8960989.

Το Creta Maris Beach Resort, ζητά άμεσα για τη 
στελέχωση του τμήματος F&B/Kitchen:

 Γ’ Μάγειρα

Κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης και Απόφοιτο 
ειδικότητας μαγειρικής τέχνης. 
 
Απασχόληση: Εποχιακή
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού 
σημειώματος στείλτε e-mail στο: 
creta2013maris@gmail.com με συνημμένη 
φωτογραφία.

Μεγάλος Ξενοδοχειακός Όμιλος, επιθυμεί να 
προσλάβει για ξενοδοχείο 5 αστέρων εκτός 
Αθηνών:

Α’ Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαρκής προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 5 
αστέρων 
•Γνώση ζεστής κουζίνας 
 
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως 
προσόντων  
•Διαμονή  
•Διατροφή  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
makridakis@gmail.com. 

Μεγάλος Ξενοδοχειακός Όμιλος, επιθυμεί να 
προσλάβει για ξενοδοχείο 5 αστέρων εκτός 
Αθηνών:

Sous-Chef

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαρκής προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 5 
αστέρων  
•Γνώση ζεστής και κρύας κουζίνας  
 
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως 
προσόντων  
•Διαμονή  
•Διατροφή  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
makridakis@gmail.com.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Meliá Hotels International is one of the largest 
hotel groups in Europe, and a major player in the 
world. Meliá Athens is a very exciting addition to 
the portfolio of Melia Hotels and Resorts. We are 
currently looking for an Assistant HR & Guest 
Experience Manager with a passion for service 
to join our team at the Melia Athens Hotel.

Areas of expertise: 
In addition to the passion for the hospitality 
industry, the ideal candidate shall possess 
the following skills & qualifications: 
•Master’s Degree in Human Resources 
Management  
•Fluency in Greek & English  
•At least 3 years professional experience from a 
well know international hotel company  
•Excellent knowledge of Greek Labour Law  
•Excellent knowledge and extensive experience 
of payroll execution  
 
Extensive knowledge of all aspects of:  
•Recruitment & selection,  
•Training & development,  
•Performance appraisals  
•Succession planning (talent management)  
•Employee Relations  

•Excellent negotiation Skills  
•Complaint Management  
•Public Relations  
•Pleasant and team work personality  
•Communication and Leadership skills  
•Well organized  
•Ability to work in a stressful, demanding 
environment with multitask duties and 
responsibilities 
 
What we offer 
•Continuous Training and Development  
•Career progression in an international 
environment  
•Excellent working conditions 

In return for your skills, experience and dedication, 
you will find that joining our flagship property  in 
Greece will take you on an amazing journey in 
the world of hospitality, where you will have the  
possibility to grow your skills and career on an 
international arena. If you would like to become 
a part of an exciting and dynamic team that gives 
you opportunities to grow, please e-mail your 
current Curriculum Vitae by mentioning the code 
HR101 in English or Greek.
Send your cv to e-mail:    
zoi.tourkmani@melia.com.

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία 
του, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου, δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη 
και αξιοσημείωτη παράδοση. Θέλοντας να 
συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλογες υπηρεσίες 
και προϊόντα και το 2013, ζητάμε συνεργάτες για 
την παρακάτω θέση εργασίας:

Βοηθός Προϊσταμένης Ορόφων

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Διοικητικές ικανότητες  
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
πολυτελείας  
•Πνεύμα συνεργασίας  
•Γνώση Αγγλικών (γνώση άλλων ξένων 
γλωσσών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)  
•Απαραίτητα συστάσεις  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο  
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα)  
•Ασφάλιση  
•Δυνατότητες εξέλιξης  
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας
Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν στο e-mail: 
hotelsaintjohn@gmail.com. Τηλ: 6977 439894.

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, 
αναζητά για τo ξενοδοχείο Olympian Village & 
Royal Olympian***** :

Υπάλληλο Υποδοχής (Ρωσόφωνο)

Απαραίτητα Προσόντα 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής  
•Άριστη γνώση Ρωσικών, πολύ καλή γνώση 
Ελληνικών & Αγγλικών.  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή σε Υποδοχή 
Ξενοδοχείου ή σε Τουριστικό Γραφείο  
•Χρήση Η/Υ 
•Επικοινωνιακός 

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα, στο website της εταιρίας, www.
aldemarhotels.com/career. * Όλες οι αιτήσεις 
διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. * 
Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Το Ξενοδοχείο Petasos Beach Resort & Spa 
μέλος της αλυσίδας “Small Luxury Hotels of the 
World”, ζητά:

Receptionist

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών  
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
 
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail:  
ypetasos@otenet.gr.

Το ξενοδοχείο Creta Beach στην Αμμουδάρα 
Ηρακλείου Κρήτης, αναζητά για άμεση συνεργασία 
Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Opera  

•Γνώση Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
reception@skywalker.gr. 

H XenodoxoS, μια νέα, δυναμική εταιρία στον 
χώρο του Ξενοδοχειακού Management,  ζητεί να 
προσλάβει για εποχική απασχόληση - σεζόν 2013 
για το ξενοδοχείο που διαχειρίζεται στη Σάμο: 
Eden Village Sirenes 3*+ (100 δωμάτια):

Προϊσταμένη Ορόφων 

To ξενοδοχείο λειτουργεί ως υψηλού επιπέδου All 
Inclusive αποκλειστικά με πελάτες από Ιταλία. 
Διαθέτει 100 δωμάτια, 1 κεντρικό εστιατόριο, 2 
Βar, Βeach Bar, Aμφιθέατρο.  
Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
διαμονή και διατροφή. 
Δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής 
εξέλιξης για άτομα που επιθυμούν καριέρα. 
 
Aποστολή βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail:   
sstavrakakis@xenodoxos.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Spa Therapist

Εργοδότης: Skiathos Princess Hotel 
Περιοχή: Σκιάθος 
Απασχόληση: από Μαϊο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική Απασχόληση 
  
Προϋποθέσεις 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνια είτε σε 
ξενοδοχείο 4* ή 5* ή σε αντίστοιχο spa  
•Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών 
•Πιστοποιμένη γνώση full body and face 
massage, manicure, pedicure και άλλες 
εξειδικευμένες θεραπείες 
Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά τη 
διάρκεια της εργασίας σας στο ξενοδοχείο 
Skiathos Princess στην Σκιάθο.

Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται 
μέλος της ομάδα μας, παρακαλούμε να στείλετε το 
βιογραφικό σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω 
email: hr@santikoshotels.com. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να  επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα του Ομίλου www.santikoshotels.com. 

To Τουριστικό Θέρετρο, Barceló Hydra Beach 
Resort, ανοίγει τις πύλες του την 01η Μαίου 
και αναζητά εξειδικευμένο προσωπικό για τις 
ακόλουθες θέσεις: 

Αισθητικός 
για πρόσωπο - νύχια - αποτρίχωση

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στην κατωθι 
ηλεκτρονική διεύθυνση:   
hydrabeach.hr@barcelo.com στην Αγγλική και 
Ελληνική γλώσσα, απαραίτητη η φωτογραφία.

Ο Όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που 
βρίσκεται στην ΚΩ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Αισθητικό για μανικιούρ-πεντικιούρ

Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας – γνώση της Γερμανικής ή Ρώσικης 
γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
•Απόφοιτος σχολής στο αντικείμενο 
•Γνώση και εμπειρία σε Nail art 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας – ικανότητα 
στις πωλήσεις και προώθηση προϊόντων θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
•Διετής προϋπηρεσία είναι απαραίτητη 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση

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

Το Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. για λογαριασμό 
πελάτη του, ηγέτη στον τομέα των καλλυντικών 
και προϊόντων οικιακής χρήσης, αναζητά Άνεργες 
Αισθητικούς για επιδοτούμενη πρακτική άσκηση 
στον τομέα προώθησης καλλυντικών.

Προφίλ Υποψηφίων 
•Απόφοιτες σχολών αισθητικής / ΙΕΚ  
•Ηλικία από 18 έως 24 ετών  
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 

δεξιότητες  
•Ευελιξία, συνέπεια και επαγγελματισμός 

Οι ενδιαφερόμενες  παρακαλούνται να 
αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέσω email 
αναγράφοντας τον κωδικό θέσης (VS_2013) στο 
voucher@kek-anaptixi.gr.

Η IN GROUP ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού 
στην Ελλάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα 
εύρεσης και επιλογής προσωπικού, ζητά για  
λογαριασμό γνωστής εταιρείας  καλλυντικών 
επιλεκτικής διανομής: 

Σύμβουλο Πωλήσεων – Αισθητικό 
Για κατάστημα καλλυντικών στο Μενίδι  

Πλήρης απασχόληση (ΗR 20058) 

Προσόντα: 
•Σπουδές Αισθητικής επιθυμητές 
•Άτομο δυναμικό, εμφανίσιμο, με έφεση στην 
πώληση 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε χώρο 
καταστήματος καλλυντικών απαραίτητη(1-2 έτη)  
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία και άνεση 
επικοινωνίας 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής κι επαρκούς 
υποστήριξης του brand 
•Δυνατότητα  πλήρους  απασχόλησης 
 
Παρέχονται: 
•Σταθερή  απασχόληση 
•Σταθερό σημείο πώλησης 
•Ικανοποιητικές αποδοχές
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις 
της θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους, αναγράφοντας τον κωδικό (HR 
20058), μέσω e-mail: cv@ingroup.gr ή στο fax: 
210 8210230. Τηλ. Επικοινωνίας 210 8210555.

ΜΟΔΑ
Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, 
αναζητά για τα ξενοδοχεία στην Κρήτη,

Μοδίστρα (ΜΔΣΤΡ13)

Απαραίτητα Προσόντα 
•Εμπειρία στο βιοτεχνικό ράψιμο  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 5 
χρόνια  
•Ταχύτητα παραγωγής και Επικοινωνία θα 
εκτιμηθούν  
•Ηλικία από 35-45 ετών 

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στο website της εταιρίας, 
www.aldemarhotels.com/καριέρα ή career. 
* Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. 
* Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά μόνο για 
τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης.

PROMOTION 
MERCHANDISERS

MetLife Alico, a major International Life Insurance 
Company and its Regional European Management 
Center for Eastern & Southern Europe (ESE), is 
seeking a high potential individual to join our Head 
Office based in Athens, for the position of:
 

Regional Executive, Promotion & 
Communications

(Code: PC)
 

He/she will report to the MetLife Head of 
Communications & Branding, Eastern & Southern 
Europe (ESE) in Athens and will support the 
implementation of the Promotion & Communications 
Strategy in Greece and in the rest of ESE. 
 
The right candidate should possess:  
•University degree in Business Administration or 
Marketing  
•Minimum 8 years of professional experience in 
related fields 
•Strong Advertising and Promotion experience  
•Experience in designing and handling PR 
campaigns  
•Fluency in English  
•Excellent knowledge of MS Office  
•Excellent knowledge of Google Analytics, 

Google Adwords, SEO, SEM, on-line advertising  
•Knowledge of Social Media environment and 
business practices  
•Strong communication skills, both written and 
verbal  
•Strong organizational skills  
•Ability to travel abroad 

The Company offers a competitive compensation 
package, which includes additional Life, Accident, 
Medical and Pension insurance and the prospect 
to work in a dynamic international environment with 
a great potential for further career development. 
Please apply with a full CV in English, (quoting 
code PC), to: resumes.hr@metlifealico.gr. MetLife 
Alico, Human Resources department 119 Kifissias 
Avenue, 151 24 Marousi by fax to: 210 6123728.
Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο 
Promotion Μarketing με σημαντικούς πολυεθνικούς  
πελάτες ζητά νέους/ες για να εργασθούν ως:

Merchandisers στον χώρο των SuperMarkets 
με έδρα την Αθήνα

Ο ιδανικός  υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (υποχρεωτικά)  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα  
•Ηλικία έως 28 ετών  
•Προϋπηρεσία επιθυμητή στον χώρο των super 
markets  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Άδεια οδήγησης  
 
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών,  
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
•Δυναμικό περιβάλλον  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών: tradesupport@msps.
net αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό 
ΜSATHLO. 

Η GREEN PROMOTIONS μια από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες εταιρίες Below the line marketing 
στην Ελλάδα, ζητά:

Εμφανίσιμες Προωθήτριες (Κωδ. Ρ1)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή εμφάνιση , με ύψος 1.75 και άνω 
•Επικοινωνιακή δεξιότητα, ευχέρεια λόγου 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άτομο με διάθεση να ενταχθεί σε νέο περιβάλλον 
και να εκπαιδευτεί 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο του 
promotion  
•18-30 ετών

Προσφέρονται: 
•Υψηλές  αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο απασχόλησης  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις 
της θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους και φωτογραφίες μέσω e-mail στο 
hr@greenpromotions.gr.

Merchandiser/ Promoter (SAL 0416) 
 Ηράκλειο, Κρήτη

Περιγραφή: Γνωστή ελληνική εταιρεία οίνου 
αναζητά για πρόσληψη, Merchandiser/ Promoter 
για τον χώρο των super markets της περιοχής 
Ηρακλείου Κρήτης, για σαββατιάτικη εργασία 
προώθησης εταιρικών προιόντων, μέχρι το τέλος 
του έτους (26 Σάββατα μέσα στο 2013)

Καθήκοντα Θέσης: Η κατάλληλη υποψήφιος 
θα αναλάβει την προώθηση και γευστική δοκιμή 
των προιόντων, μέσω εκθεσιακού stand στον 
χώρο κεντρικών super markets στην πόλη του 
Ηρακλείου

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Άνεση στην προσέγγιση, ευγένεια, φιλική διάθεση  
•Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή  
•Δυνατότητα αυτόνομης εργασίας χωρίς συνεχή 
επίβλεψη  
•Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου  
•Δυνατότητα εργασίας κάθε Σάββατο (09:00-
17:00)  
•Δέσμευση στον χρόνο υλοποίησης της 
συνεργασίας  
 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail:   
cv@anadeixi.gr. 


