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

260 θέσεις εργασίας  
στην Εκπαίδευση σελ. 16-17, 26-28

σελ. 3
Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα

25.000 Αντίτυπα

σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 6
Λογιστές,  
Οικονομικά Στελέχη

σελ. 8
Προγραμματιστές

σελ. 10
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Promotion-Merchandisers

σελ. 12-13
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων,  
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Νομικοί,  
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Τεχνικοί, Μηχανικοί

σελ. 14
Βιομηχανία, Logistics,  
Οδηγοί, Εστίαση

σελ. 18
Τουρισμός, Αισθητικοί, 
Καθαριότητα, Φύλαξη

σελ. 20, 22, 24, 26, 28, 30-31
Μικρές Αγγελίες Εργασίας

θέσεις εργασίας
2.236



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Κάνε ό,τι κάνουν οι πετυχημένοι

Τι είναι αυτό που μας ενώνει;

Σας ενδιαφέρουν!

Η χρήση τεστ για την επιλογή προσωπικού σημαίνει εξέταση των υποψηφίων 
με συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό εξασφαλίζει την αντικειμενική τους αξιολόγηση 
και οδηγεί τις εταιρείες σε σωστές και γρήγορες αποφάσεις πρόσληψης. 
Σχεδόν όλες οι εταιρείες στη λίστα των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου, 
Forbes1000, χρησιμοποιούν τεστ που είναι διαθέσιμα και στην Ελλάδα από 
την ISON. 
Τα τεστ επιτρέπουν στις εταιρείες να επιλέγουν συνεργάτες με τα σωστά 
χαρακτηριστικά, ανάλογα με το είδος της εργασίας που θα τους αναθέσουν. 
Έχει αποδειχτεί ότι οι εργαζόμενοι που ταιριάζουν στους ρόλους τους είναι 
αποτελεσματικότεροι στην εργασία τους και ταυτόχρονα πιο ευχαριστημένοι. 
Αυτό είναι θετικό για τον εργοδότη, που έχει εργαζόμενους με αυξημένη 
παραγωγικότητα. Και είναι επίσης ευεργετικό για τον εργαζόμενο, που αποδίδει 
καλύτερα, με περισσότερη επαγγελματική ικανοποίηση, διασφαλίζοντας τη 
θέση εργασίας του και, γιατί όχι, και την εξέλιξή του.

Έλλη Ανίτση, Senior Assessment Consultant, ISON Psychometrica

Δυστυχώς, στις μέρες που βιώνει η ελληνική κοινωνία τα σημάδια 
ανταγωνισμού είναι έντονα. Πόσο μάλλον, στο χώρο όπου οι υποψήφιοι 
αναζητούν δουλειά. Συνέχεια ακούγεται η πρόταση ‘’ο ανταγωνισμός 
είναι μεγάλος γιατί οι εταιρίες δέχονται καθημερινά χιλιάδες βιογραφικά’’ 
ή την πρόταση ‘’ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙΣ’’! Ένα βιογραφικό είναι μια 
συνοπτική επαγγελματική πορεία του κάθε ατόμου, όμως εκτός αυτού, 
μέσα από ένα βιογραφικό αναδύονται οι προσωπικές πινελιές μας. Άρα 
στην πρόταση ‘’ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙΣ’’ θα έπρεπε να σκεφτούμε 
ποια μέτρα και σταθμά που βιώσαμε μέσα από την επαγγελματική μας 
πορεία, αξίζει να τα μοιραστούμε κι όχι αν είναι καλύτερα από τους 
άλλους. Μπορεί οι υποψήφιοι που αναζητούν εργασία να τους ενώνει 
ο τελικός στόχος, αλλά η πορεία του καθένα είναι ξεχωριστή.
Από την άλλη πλευρά, δεν προτείνω να μη γίνεται μια έρευνα για 
την τάση της αγοράς πάνω σε αυτόν τον κλάδο, αλλά να βγάλουμε 
τις ταμπέλες ‘’ανταγωνισμός’’ και να φύγουμε από τη νοοτροπία ενός 
αγχωτικού παιχνιδιού. Γιατί τα επαγγελματικά είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας στη ζωή μας και η αναζήτηση εργασίας πρέπει να γίνεται με 
σεβασμό, πρώτα προς στους εαυτούς μας και μετά προς την κοινωνία. Ο 
κοινός στόχος είναι να βρούμε μια δουλειά που καλύπτει τις ανάγκες μας 
κι όχι να ξεπεράσουμε τον άλλον. Δεν χρειάζεται σε αυτήν την επίπονη 
ψυχολογικά διαδικασία που αναζητάμε δουλειά, να αλλοιωνόμαστε έτσι 
και να επηρεαζόμαστε από αυτές τις προτάσεις. Γιατί τον κόπο και τις 
θυσίες που έχει κάνει ο καθένας προσωπικά, το ξέρει μόνον ο καθένας 
ξεχωριστά. 

Ελισάβετ Καλαρούτη-Executive Marketing στο Skywalker.gr 

ΧΡΗΣΙΜΑi

✔  Τα Trends (Trending Topics)  
στο Twitter είναι τα δημοφιλέστερα 
θέματα σε “πραγματικό χρόνο”. 
Μέσω αυτών μπορούμε να βλέπουμε 
δηλαδή ποια είναι τα θέματα  
για τα οποία μιλάνε οι περισσότεροι 
χρήστες και να πάρουμε μέρος  
στη σχετική συζήτηση.

➤   Καλοκαιρινές προβολές στη 
Δημοτική πινακοθήκη Καλλιθέας 
Ο Θερινός κινηματογράφος ξεκινά 
με προβολές στον Αύλειο χώρο 
της Δημοτικής Πινακοθήκης 
“Σοφία Λασκαρίδου”. Διεύθυνση: 
Λασκαρίδου 120 και Φιλαρέτου. 
Τηλέφωνο: 2109537314.  
Είσοδος ελεύθερη.

✔  Δεν πρέπει να υπερβάλλουμε 
στη χρήση των hashtags σε μία 
ανάρτηση. Αντίθετα πρέπει  
να συντάσσουμε ένα κείμενο  
στο οποίο τα hashtags να είναι 
ενσωματωμένα με το υπόλοιπο 
κείμενο και να είναι σχετικά με  
αυτό που γράφουμε κάθε φορά. 

➤  “Ό,τι σκέφτεσαι σκέψου το 
αντίθετο”. Η Δημοτική βιβλιοθήκη 
Ηλιούπολης οργανώνει για 
3η χρονιά Καλοκαιρινή 
Εκστρατεία Φιλαναγνωσίας 
& Δημιουργικότητας, που 
πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
και συντονισμό του Future Library 
και αποκλειστικό δωρητή το «Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος», που φέτος έχει 
τίτλο: «Ό,τι σκέφτεσαι σκέψου το 
αντίθετο - Οι αντίθετοι κόσμοι 
συναντιούνται στις βιβλιοθήκες!». 
Για δηλώσεις συμμετοχής & 
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 
να απευθύνεστε στο τηλ. 210 
9948344, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Ηλιούπολης (Νικομάχου 18, 
Κ. Ηλιούπολη, κτήριο ΟΤΕ), 
καθημερινά, από τις 2 Ιουνίου. 
Η προεγγραφή στις εκδηλώσεις 
είναι απαραίτητη, γιατί θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας. Διεύθυνση: 
Νικομάχου 18. Τηλέφωνο: 
2109940699, 2109948344

✔  Στο Twitter δεν πρέπει να  
αγνοούμε την επιλογή ειδοποιήσεις  
(Notifications). Μέσω αυτής 
μπορούμε να βλέπουμε τις 
αλληλεπιδράσεις άλλων χρηστών  
με το προφίλ και τις αναρτήσεις μας. 

➤   Υποτροφίες από το Ίδρυμα Canon 
σε ερευνητές. Το Ίδρυμα Canon 
πρόκειται να χορηγήσει υποτροφίες 
σε ερευνητές από την Ευρώπη και 
την Ιαπωνία για έρευνα ανεξαρτήτως 
γνωστικού αντικειμένου. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι 
να είναι κάτοχοι διδακτορικού 
ή μεταπτυχιακού διπλώματος. 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  
έως 15 Σεπτεμβρίου 2014.

✔  Η λακωνικότητα στο Twitter είναι 
απαραίτητη. Το μέσο μας δίνει τη 
δυνατότητα να συντάσσουμε κείμενα 
που να αποτελούνται από 140 
χαρακτήρες το μέγιστο.

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Ελένη Κούτσικου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Αθανάσιος Λογαράς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING: Αθανασία Τσουκαλά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γεωργία Κωνσταντίνου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ: Χαρίδημος Βασιλάκης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Βάσω Καδά

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ειρήνη Μήτση

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Γωγώ Δίγκα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

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

• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος
• Μετρό - Αιγάλεω
• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
• Η.Σ.Α.Π. - Ν. Ιωνία
• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

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

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος Προστασίας 

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Αθήνα, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 

 Αλληλεγγύης & Υγείας
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
• Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Πειραιά
• Αιγάλεω, Γραφείο Ισότητας των Φύλων
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
•  Βριλήσσια, Οργανισμός Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο, Βαφειχωρίου
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου Κοινωνικής 

Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο

• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

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

«Ελληνικός Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό Κέντρο Βενετσάνου
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο
 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Δημαρχείο
• Βόλος, Δημαρχείο 
• Διδυμότειχο, Δημαρχείο
• Δράμα, Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού
• Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ψαχνών
• Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
• Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
• Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων-Μεσσαπίων 
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
•  Ιωάννινα, Δημαρχείο
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
• Καρδίτσα, Δημαρχείο
• Kοζάνη, Δημαρχείο
•  Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
• Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Νάξος, Δημαρχείο
• Πάτρα, Δημαρχείο
• Σάμος, Δημαρχείο
• Σάμος, ΚΕΠ
• Σαμοθράκη, Δημαρχείο
• Σέρρες, Δημαρχείο  
• Τήνος, Δημαρχείο
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Kαθενών
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιάς
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδας
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη

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

Χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

Καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

Δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

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

Πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ένα Κέντρο ανοιχτό για όλους…

Η πρώτη επίσημη εκδήλωση του κέντρου, που οραματίστηκε ο γνωστός 
δημοσιογράφος και διευθυντής ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ- 
Σταμάτης Μαλέλης και η έμπειρη ψυχολόγος πανεπιστημίου Αθηνών (MSN)- 
Βιβή Γεωργίου, πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου, με μεγάλη συμμετοχή 
κόσμου, σε γνωστό κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα.
Μέσα από προγράμματα που αναγνωρίζουν τις προσωπικές ανάγκες 
καθενός και αφορούν όλους όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής 
υγείας, οι ιδρυτές και τα έμπειρα στελέχη που το απαρτίζουν, σκοπεύουν να 
προσφέρουν στήριξη σε όλους όσους έχουν ανάγκη είτε οι ίδιοι, είτε άτομα 
του οικογενειακού, εργασιακού, ή φιλικού τους περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά ποσοστά ατόμων, τα οποία 
βιώνουν εμπειρίες με άγχος, κατάθλιψη, αϋπνία και άλλα σχετικά συμπτώματα 
και γνωρίζοντας τα υψηλά κόστη τέτοιων θεραπειών, αλλά και τα ταμπού που 
υφίστανται γύρω από το θέμα, θεώρησαν καθήκον τους να καλύψουν με την 
λειτουργία αυτού του κέντρου, τις αυξημένες ανάγκες για βοήθεια, στήριξη, 
αίσθημα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και αποδοχής, δήλωσαν, οι απαρτίζοντες 
το πάνελ της εκδήλωσης.
Το Ψυχολογικό Συμβουλευτικό Αθηνών εστιάζει στην πρόληψη της 
κατάθλιψης και στη βελτίωση της ψυχικής υγείας, προσφέροντας συνέντευξη 
για ψυχολογική εκτίμηση, συμβουλευτική γονέων, εκπαιδευτικά προγράμματα 
για ειδικούς και επαγγελματίες, βιωματικά προγράμματα και σεμινάρια, 
ατομική συμβουλευτική ψυχολογία, συμβουλευτική ζεύγους και οικογένειας 
και σεμινάρια τύπου workshops για όλες τις ηλικίες.
Εάν επιθυμείτε να το επισκεφτείτε, μπορείτε να περάσετε από τις εγκαταστάσεις 
του, στην οδό Έβρου 44, στους Αμπελόκηπους (πίσω από το Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο) ή να τηλεφωνήσετε στην ανοιχτή γραμμή 210 77 09 100 ή να 
επικοινωνήσετε μέσω e-mail στο info@psychologiko.gr. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κέντρο, μπορείτε να επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα www.psychologiko.gr.

*Ρεπορτάζ-επιμέλεια: Χρυσοβέργη Ευσταθία-Υπεύθυνη Τύπου, Skywalker.gr

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ, η Εταιρεία Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, το ΙΜΕ 
της ΓΣΕΒΕΕ, η PRAKSIS, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και η ASANTE, 
με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνεργάζονται 
για την ισότιμη ένταξη των μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων 
στην πόλη της Αθήνας. 
Στόχος του Έργου «Φόρουμ για την Ισότιμη Ένταξη» είναι να παρέχει εφόδια 
για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας 90 μεταναστών, αιτούντων 
άσυλο και προσφύγων που ζουν στην Αθήνα και κινδυνεύουν από το φάσμα 
του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Μέσα από την υλοποίηση του Έργου «Φόρουμ για την Ισότιμη Ένταξη» 
παρέχονται στους δικαιούχους: ατομική και ομαδική συμβουλευτική 
υποστήριξη, κατάρτιση, μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, 
επαγγελματική συμβουλευτική και στήριξη για την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας, σχεδιασμός για να δημιουργήσουν τη δική τους ατομική επιχείρηση, 
ενημέρωση για τον θεσμό της Κοινωνικής Οικονομίας και υποστήριξη για 
την δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, καθώς και 
δικτύωση με τις επιχειρήσεις και την ευρύτερη κοινότητα. 
Από τις δράσεις του Έργου έχουν ως τώρα δημιουργηθεί οι εξής Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: 
• MULTINATIONAL EXPERTS CLEANERS, με αντικείμενο την καθαριότητα 
ιδιωτικών και δημόσιων χώρων
• MULTINATIONAL EXPERTS CARERS, με αντικείμενα την παροχή υπηρεσιών 
κατ’ οίκον φροντίδας σε ηλικιωμένους, οικιακής βοήθειας, κοινωνικής 
στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας καθώς και φύλαξης βρεφών και παιδιών
• MEDITERRANEAN ASSISTANCE, με αντικείμενο την εξειδικευμένη 
παροχή τουριστικών υπηρεσιών, προβολής πολιτιστικής κληρονομιάς και 
οργάνωσης εκδηλώσεων
• ΠΟΛΥΡΙΖΟΝ, με αντικείμενο την ανάδειξη των στοιχείων του πολιτισμού 
και αθλητισμού με έμφαση στον διαπολιτισμικό διάλογο και την υλοποίηση 
σχετικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων 
• PAMIR, με αντικείμενο τη δημιουργία και λειτουργία πολιτιστικών χώρων 
και τη διοργάνωση σχετικών δραστηριοτήτων 
Για περισσότερες πληροφορίες για το Έργο αλλά και για τις επιχειρήσεις 
που έχουν δημιουργηθεί, απευθυνθείτε στο 210-8691000 ή επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα www.as-antaios.gr 



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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και περισσότερο 
προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς ομίλους στον 
τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων 
διέλασης αλουμινίου στην Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει 
την παρακάτω θέση εργασίας:

Καταχωρητής Παραγγελιών  
Ανελκυστήρων

Για το τμ. υποστήριξης πωλήσεων της θυγατρικής  
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού υπολογιστών 
•Γνώσεις μηχανολογικού σχεδίου 
•Προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο των ανελκυστήρων 
θα συνεκτιμηθεί θετικά.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@metronsa.gr. 
Τηλ: 23210 99200, fax: 23210 99201.

Από σοβαρή ιδιωτική επιχείρηση αναλωσίμων στην περιοχή 
του Εύοσμου στη Θεσσαλονίκη ζητείται:

Υπάλληλος Γραφείου  
για Επιδοτούμενη Εργασία

Απαραίτητα προσόντα: 
•εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια 
•απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ 
•πτυχίο ξένης γλώσσας 
•γνώση υπολογιστών 
•κάτοχος κάρτας ανεργίας σε ισχύ

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: kdvm2-delta@delta.
edu.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την υποβολή  
των αιτήσεων σας στο πρόγραμμα. Πληροφορίες στο τηλ.: 
2310-226.318, 226.328, (Κα Γαρόφλου, Κα Παπαδοπούλου).

Υπάλληλος Γραφείου 
Έως 30 Ετών

Ζητείται από εισαγωγική - εμπορική εταιρία στο Μενίδι, 
για την επάνδρωση εμπορικού τμήματος.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος-η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με οικονομική 
κατεύθυνση και 
•Άριστη γνώση MS Office  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
Vasileiou_Evi@zancoushoes.gr

Υπάλληλος Γραφείου

Η Intersys Α.Ε, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο 
χώρο του Business Imaging & Professional Print και των 
ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων και οικιακών 
συσκευών,  επίσημη αντιπρόσωπος των προϊόντων Canon, 
Olympus, Pioneer, TomTom, Telefunken, Duracell, Haier, 
Hisense, Océ και Nec για την ελληνική αγορά, ζητάει για τα 
γραφεία της στην Αθήνα υπάλληλο γραφείου. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS- OFFICE) 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ θα συνεκτιμηθεί 
•Ικανότητα οργάνωσης και ευχέρεια επικοινωνίας  
σε γραπτό και προφορικό λόγο 
•Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας 
•Δυναμικό χαρακτήρα  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•5θήμερη εργασία 
•Πλήρη ασφάλιση κάλυψη ΙΚΑ 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@intersys.gr

Η εταιρεία BEAUTY STORES με λειτουργία από το 1999 στο 
χώρο των καλλυντικών ζητά: 

Υπάλληλο Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες γνώσεις Office, ιδιαίτερα Εxcel 
•Γνώσεις αγγλικών 
•Επαγγελματισμός 
•Ευγένεια και επικοινωνία  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
beautystores@hotmail.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Από γνωστή καλαθοσφαιρική ΑΕ στη Θεσσαλονίκη ζητείται: 

Άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη 
για Επιδοτούμενη Εργασία

Απαραίτητα προσόντα: 
•εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια 
•απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ 
•επιθυμητό πτυχίο ξένης γλώσσας 
•επιθυμητή γνώση υπολογιστών 
•κάτοχος κάρτας ανεργίας σε ισχύ

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: kdvm2-delta@delta.
edu.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την υποβολή  
των αιτήσεων σας στο πρόγραμμα. Πληροφορίες στο τηλ.: 
2310-226.318, 226.328, (Κα Γαρόφλου, Κα Παπαδοπούλου).

Εμπορική επιχείρηση κορυφαία στο χώρο της ζητεί:

Γραμματέα Διοίκησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανωτάτης / ανωτέρας σχολής 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστο χειρισμό ελληνικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση αγγλικής και δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel) 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας & οργάνωσης 
•Ηλικία 27-33 ετών  
Βιογραφικά σημειώματα να σταλούν στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: mantziara@viosy.gr

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

Executive Secretary

Primary responsibilities: 
•Maintain schedules and calendars 
•Arrange & confirm appointments 
•Taking messages 
•Organize and service meetings(produce agendas  
& taking minutes) 
•Book transport & accommodation when needed 
•Preparing letters, presentations & reports 
•Communicate verbally and in writing to answer inquiries 
and provide information. 
•Research and development. 
•Working directly with the group Chairman  
Knowledge, skills and abilities required: 
•Excellent English 
•Flexibility in working hours 
•Flexibility of traveling 
•Working experience more than 5 years, preferably 
abroad or in an international company.  
Send your CVs to the following e-mail: hr@dhiglobal.com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ανώνυμη εξειδικευμένη κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών 
ζητεί:

Υπεύθυνο με Εμπειρία  
για την Οργάνωση και την Προώθησή της 

Κωδ. Θέσης: Mng.15.09

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε κλινική μαλλιών 
•Άριστα αγγλικά 
•Γνώση της αγοράς 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
και προϋπηρεσίας  
Αποστολή βιογραφικών με τον κωδικό Mng.15.09  
στο e-mail: sinergasia@yahoo.gr

Πτυχιούχος Marketing

Απόφοιτος (ΑΕΙ-ΤΕΙ) έως 32 ετών, με εκπληρωμένες τις 
στρατολογικές του υποχρεώσεις για πλήρη απασχόληση και 
μόνιμη εργασία σε μεταλλουργεία της Θεσσαλονίκης, 57003, 
Άγιος Αθανάσιος.

Επιθυμητά προσόντα: 
•προϋπηρεσία σε μεταλλουργεία 
•γνώση ξένων γλωσσών 
•πάσης φύσεως περαιτέρω εξειδίκευση γνώση  
και εμπειρία. 
•γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD  
Προσφέρονται: 
•ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•ασφάλιση

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: INFO@
GEKASMETAL.GR. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 538103.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτριος Γκέκας.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα:

Διευθυντή Έργων Δημοσίου Τομέα 
και Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι και μεταπτυχιακός τίτλος (κατά προτίμηση 
πολυτεχνικής ή οικονομικής κατεύθυνσης) 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον εφτά (7) ετών 
στην υλοποίηση και διαχείριση έργων δημοσίου τομέα 
και της Ευρωπαϊκής επιτροπής, την υποβολή προσφορών 
σε δημόσιους διαγωνισμούς (τουλάχιστον τρία χρόνια σε 
tenders της Ευρωπαϊκής επιτροπής) 
•Εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης  
(ex ante, ex post, impact assessment) 
•Εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό 
•Εμπειρία σε προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
•Επιθυμητή γνώση στον τομέα science, technology  
and innovation policy. 
•Ικανότητα και εμπειρία στη συγγραφή μελετών. 
•Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικό και γραπτό λόγο) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)

Εάν σας ενδιαφέρει να συνεχίσετε την επαγγελματική σας 

καριέρα σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον, απο-
στείλατε το βιογραφικό σας στο hr@atlantisresearch.gr με 
κωδικό ΠΚ01.

Winners Education is a fast-developing educational 
organisation with a presence in the Greek market for over 
twenty years. Our International Studies program combined 
with our innovative services have given Winners Education the 
edge in its field. Winners Education, is seeking to employ an:

Office Manager
Responsibilities: 
•Handling the manager’s agenda, meetings and mail 
•Writing reports for senior management and preparing 
presentations 
•Scheduling the organisation’s workflow and activities 
•Helping staff with their responsibilities (photocopying,  
IT facilitation, etc), 
•Responding to customer enquiries and managing 
complaints discreetly 
•Managing of social media 
•Maintaining computer systems, using a range of office 
software including email, databases and applications 
•Handling the organisation’s cash flow in co-operation 
with the financial officer  
Requirements: 
•1-2 years experience in a fast-paced organization, 
preferably in the education sector 
•Bilingual: Greek native speaker and near-native 
command of English both oral and written 
•Strong academic background (university level degree, 
preferably in business administration) 
•Executive assistant course will be considered a plus 
•Experience of supporting academic and scientific 
activities is desired 
•Excellent IT skills, including social media 
•Flexibility with working hours (10:00am - 13:00pm  
& 15:30pm -21:30pm) 
•Microsoft office package excellent handling 
•Excellent secretarial skills 
•Excellent interpersonal and communication skills 
•Time management skills & effective prioritization  
and multi-tasking 
•Proven ability to show flexibility, initiative and be 
proactive 
•Quick response, problem solving, positive attitude 
•Responsible, paying attention to detail 
•Ability to communicate professionally and tactfully with 
people from every background and across the globe 
•Forward-thinking and team-oriented with a ‘no task is 
too big or too small’ approach 
•Driver’s license  
Send your CVs to the following link: http://winners.edu.
gr/career/. Please also attach a recent photo.

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

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

Description of role: RECOM Corporation is currently 
seeking an enthusiastic Social Media Manager to join the 
marketing communications team in its Athens branch office. 
The selected candidate will be responsible for the development 
and management of the company’s social media strategy 
across all channels. He/she will have extensive experience 
in digital marketing with a focus on a conversion-driven, 
content-marketing approach and deep understanding of 
related online disciplines including SEO, SEM, social media, 
and analytics.

Key responsibilities: 
•Develop social media marketing strategy and 
assertively execute all social media activities (i.e. 
tweeting, sharing, engaging, liking, blogging, increasing 
social reach, etc.). 
•Communicate in a professional, but unique social media 
“voice”; directly aligned with thought leadership and 
content platform 
•Create social media campaigns and calls-to-action 
that drive visitors to website/social media pages and 
generate leads 
•Spend hours on LinkedIn daily engaging with target 
audience by sharing content, finding ways to grow 
LinkedIn company followership, and improve overall 
engagement with company page 
•Stay ahead of the curve in leveraging LinkedIn as a 
professional social media network and as a content 
hub, such as leveraging LinkedIn Signal to understand 
influential content that is shared and the people who are 
sharing them 
•Oversee global web content editorial calendar, 
providing editorial recommendations and interfacing 
with field marketing, IT teams and media agencies on 
implementation 
•Act as an ongoing resource for the PV community, 
sharing best-practices tips and training documents 
as well as sitting on panels or participating in training 
videos 

•Build “social media” partnerships to maximize 
opportunities with like-minded missions 
•Work closely with web developer to ensure programs 
are driving revenue 
•Monitor delivery and provide daily/weekly/monthly 
reports (as needed) and exhibit strong understanding  
of trends to help identify how content is consumed  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in marketing communications,  
media, or journalism, related studies from  
a reputable university; Master’s degree is considered  
an asset 
•Minimum 5-year demonstrated work experience in 
social media marketing on a global scale, on behalf of an 
international brand/company in a B2B capacity (primary 
target audience: professionals, decision makers, and 
industry thought leaders) 
•Expert understanding of social media and how to use 
it to drive demand and bolster relationships with the 
community (including, but not limited to, Facebook, 
LinkedIn, YouTube, Twitter, blogs, Flickr, Instagram) 
•Exceptional business copywriting skills for multiple 
audiences 
•Verifiable examples of social media marketing 
successes and wins 
•Enthusiasm for innovative technology and a deep 
understanding in consumer behavior 
•Excellent verbal and written communication skills in the 
English language 
•Passion to embrace cutting-edge communication 
channels to capture the tech-savvy audience

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

Εμπορικός Διευθυντής 
Κωδ. 0102 

Περιγραφή θέσης: 
•Θα έχει υπό την εποπτεία του και θα ελέγχει άλλους 
πωλητές στο τμήμα πωλήσεων 
•Εύρεση νέων πελατών στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή 
αγορά  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων, διεθνούς 
εμπορίου & marketing 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστο χειρισμό του Η/Υ 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(εμπορική ορολογία) 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Μόνιμος κάτοικος του νομού Ημαθίας ή όμορων νομών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση του εμπορικού πακέτου της Entersoft  
•Εμπειρία από βιομηχανία του είδους μας θα εκτιμηθεί 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί

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

DERMACON LTD., one of the most dynamic companies 
in the field of Dermocosmetics wishes to recruit: 

Online Marketing Executive 

Who will undertake online marketing in the fields of: 
SEO, social media, Google Adwords and e-mail marketing.

Job description: 
•E-shop administration & social media (www.murad.gr 
& www.youthlab.com) 
•Create and report on SEO & social media campaigns 
•Key word research and link analysis 
•Website content optimization 
•Devising strategies to drive online traffic to the 
company’s e-shop 
•Daily update of social media pages 
•Developing and managing digital marketing  
& email marketing campaigns 
•Blog design and management  
Required skills: 
•Excellent oral and written knowledge of the Greek  
& English language 
•2 + years of experience in digital marketing  
& e-commerce 
•In depth knowledge of SEO & social media campaigns 
best practices 
•Knowledge of professional graphic design or graphics 
editing programs 
•Managing online brand and product campaigns to raise 
brand awareness  
Position benefits: 
•Competitive salary benefits 
•Personal development opportunities 
•Full time employment and insurance  
Please send your cv to: Human Resources Dpt., e-mail: 
human-resources@dermacon.gr, fax: 210 6745201.

Η εταιρεία Kardiagram που δραστηριοποιείται στον χώρο 
παραγωγής ιατρικών θερμογραφικών χαρτιών & ιατρικών 
ειδών αναζητά: 

Στέλεχος Marketing  
με Γνώσεις Γραφιστικής

Ο/Η κάτοχος της θέσης, θα είναι υπεύθυνος/η για: 
•Σχεδιασμό του ετήσιου marketing plan, σύμφωνα με τη 
στρατηγική και τους στόχους της εταιρείας 
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•Προετοιμασία και υλοποίηση ποικίλων διαφημιστικών 
ενεργειών 
•Αξιολόγηση διαφημιστικών προτάσεων και δομημένη 
αναφορά προς τη διοίκηση 
•Έρευνα & μελέτη αγοράς - στόχου καθώς  
και ανταγωνισμού 
•Προετοιμασία και επίβλεψη της εταιρικής παρουσίας  
σε κλαδικές εκθέσεις, ημερίδες και συνέδρια 
•Συνεργασία με διαφημιστικές εταιρείες, με σκοπό  
τη δημιουργία των κατάλληλων προωθητικών ενεργειών 
(έντυπων ή μη) σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 
•Σύγκριση προωθητικών ενεργειών συναρτήσει  
των πωλήσεων 
•Διαχείριση της δημόσιας εικόνας της εταιρείας 
•Διαχείριση social media 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 ετής εμπειρία σε τμήμα marketing  
σε Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
•Πτυχίο σε marketing από ανώτατη σχολή 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων  Abode Photoshop,  
Illustrator, In Design, Corel 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστο επίπεδο επικοινωνίας σε προφορικό  
και γραπτό λόγο 
 
Προσφέρεται: 
•Ικανοποιητικός μισθός & ασφάλιση 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@kardiagram.gr

Business Director

Aephoria.net wants to run an ad for the hiring of an 
experienced Director to take the business further. 

The main qualities and characteristics we are looking 
for are: 
•Strong entrepreneurial spirit, supported by proven 
track record in setting up and running successful small 
businesses. Prior work experience as a management 
consultant will be appreciated. 
•Ability to lead fund raising efforts, including EU 
programs and networking with the Greek and 
international investor communities. 
•Excellent presentation and public relations skills 
•Willingness to be trained on the principles of corporate 
sustainability 
•Familiarity with the Greek startup ecosystem is also 
recommended 
•Strong leadership skills 
•Fluent in English  
Send your CVs to the following e-mail:  
info@frogontheroad.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Βοηθός Λογιστή 

Κωδ. 0108
Περιγραφή θέσης: 
•Έκδοση και καταχώρηση παραστατικών 
•Συμφωνία λογαριασμών προμηθευτών 
•Τήρηση και παρακολούθηση θεωρημένης αποθήκης 
•Δηλώσεις intrastat, listing, δηλώσεις ΦΠΑ 
•Επικοινωνία με εφορία  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ οικονομικής ή λογιστικής 
κατεύθυνσης 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση του Η/Υ και των εφαρμογών MSOffice 
•Άριστη γνώση προγράμματος ERP 
•1-3 έτη προϋπηρεσίας σε μηχανογραφημένο λογιστήριο 
•Καλές γνώσεις διακίνησης και τιμολόγησης 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση του εμπορικού πακέτου της Entersoft  
•Δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης στην περιοχή της 
έδρας της εταιρείας 
•Εμπειρία από βιομηχανία του είδους μας θα εκτιμηθεί

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

Η ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α. Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή  
για το Υποκατάστημά της στη Θεσσαλονίκη 

Προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ λογιστικής 
•Προϋπηρεσία 2 - 3 χρόνια σε βιβλία Γ κατηγορίας 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Ευχέρεια στη χρήση MS/Office 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Διάθεση για συνεχή βελτίωση και ενημέρωση  
επί των εξελίξεων της νομοθεσίας  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφι-
κό σημείωμα στο e-mail: jtheodosiou@nissan.gr. Όλα τα 
βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Έμπειρος Λογιστής 
για Εργασία σε Οργανωμένο Λογιστικό Γραφείο 

Περιοχή απασχόλησης: 
•Κέντρο Αθήνας  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ανώτατης σχολής λογιστικής κατεύθυνσης 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Ά τάξεως 
•Τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε φορολογικά θέματα 
•Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε Δ.Λ.Π 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση  
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας: EX-LOG 
•Στο e-mail: cv.atoa@hotmail.com 
•Στο fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 5158845

Εταιρεία τροφίμων στα βόρεια προάστια Αττικής επιθυμεί 
να προσλάβει:

Υπάλληλο Λογιστηρίου 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη 
•Απαραίτητη γνώση Η/Υ 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου  
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα υπόψη τμήματος 
προσωπικού στο e-mail: hr.greekfoods@gmail.com

Μεγάλη εταιρία ζητά:

Γραμματέα / 
 Υπάλληλο Οικονομικού Τμήματος  

με Γνώσεις Οικονομικών 

Και τα ακόλουθα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/IEK οικονομικών 
•Εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη  
(τουλάχιστον 5 χρόνια) σε οικονομικό τμήμα 
•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής & αγγλικής γλώσσας 
(γραπτά & προφορικά) 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office 
•Οργανωτικότητα και ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας

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

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

Νέο Λογιστή/τρια 
για τη Στελέχωση Εσωτερικού Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Νέος-α έως 35 ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ/Τ.Ε.Ι στον τομέα της λογιστικής κατεύθυνσης 
•Αντίστοιχη προϋπηρεσία απαραίτητη 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων MS-Office  
(ιδίως MS-Excel) 
•Άριστη γνώση λογιστικών προγραμμάτων  
(με προτίμηση της Data Communication) 
•Γνώση προγράμματος μισθοδοσίας, ΦΠΑ,  
βιβλίων Β’ κατηγορίας 
•Δίπλωμα οδήγησης Α’ ή Β’ κατηγορίας θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη η γνώση λογιστικού προγράμματος Datamax 
- μισθοδοσίας  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές συνεργασίας

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

Βοηθός Λογιστή

Η Intersys Α.Ε, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο 
χώρο του business imaging & professional print και των 
ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων και οικιακών 
συσκευών,  επίσημη αντιπρόσωπος των προϊόντων Canon, 
Olympus, Pioneer, TomTom, Telefunken, Duracell, Haier, 
Hisense, Océ και Nec για την ελληνική αγορά, ζητάει για τα 
γραφεία της στην Αθήνα Βοηθό Λογιστή.

Αρμοδιότητες 
•Εγγραφές στα βιβλία γενικής λογιστικής 
•Επικοινωνία με οίκους του εξωτερικού 
•Κοστολόγηση εμπορευμάτων 
•Συμφωνία και έλεγχος λογαριασμών γενικής λογιστικής 
•Παρακολούθηση υποχρεώσεων σε προμηθευτές  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικών ή λογιστικής 
•Γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση υπολογιστών, MS Office και συστήματος ERP 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες υποψήφιους  
Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει τις εξής  
ικανότητες 
•Δημιουργική σκέψη, μεθοδικότητα, άριστη επικοινωνία, 
ευελιξία και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο 

•Δυναμικό χαρακτήρα με ικανότητα στην επίτευξη των 
επιθυμητών στόχων και αποτελεσμάτων  
Προσφέρονται 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα ασφάλισης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@intersys.gr

Λογιστής / Οικονομικός Διευθυντής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανωτάτης οικονομικής σχολής 
•3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Δυνατότητα διαμονής στη Σάμο  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
με φωτογραφία στο e-mail: manager@doryssa.gr. Απαραί-
τητες συστάσεις.

Our client is a dynamic food chain dedicated to the vision of 
development and the high quality standards of products and 
services that they represent. They believe that the unique 
branding, excellent quality of materials and the prompt, 
friendly and professional service, all come from the people 
working within the company. That is why the company invests 
so much in human capital. In this framework, we are now 
looking for a:

Chief Accountant  
(Ca/0714)

The job holder will report to the CFO. His main responsibility 
will be the appropriate operation and effectiveness of the 
accounting department. More specifically, his duties will 
include:

•Monitoring compliance with generally accepted 
accounting principles and company procedures 
•Assuring compliance with federal, state, local and 
corporate policies, regulations and laws 
•Planning, coordination and control of all daily, monthly 
and yearly accounting procedures 
•Appling cost accounting methods to achieve accurate 
representation of cost center performance 
•Preparation of the monthly statutory accounts and 
consolidated financial statements 
•Maintaining system of accounts and keeping records  
on all company transactions and assets 
•Distribution of financial statements and cost center reports 
•Budgeting and reporting 
•Tax issues

The ideal candidate should be a well organized person with 
excellent interpersonal and communication skills and high 
degree of problem solving and commitment.

From a technical perspective, the ideal candidate 
should have the following qualifications:  
•University degree in accounting and finance 
•At least 7-10 years of relevant experience - the last 2-3 
years in a position of seniority 
•A class signature 
•Experience in tax issues, credit control and cost 
accounting 
•Excellent command of English 
•Very good knowledge of MS Office and ERP’s  
The company provides an excellent working environment, 
with development opportunities and an attractive salary 
package. 

If you are dreaming of a career in a dynamic and leading 
company, you can take the chance and apply to the following 
link: http://pfb.applymycv.gr/form.asp stating the code CA/0714, 
so as your personal data to be immediately processed. All 
CVs will be treated as highly confidential. Follow us to 
LinkedIn, Twitter, Facebook, so as to be immediately 
informed about our latest news and ads!

Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρεία μό-
δας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος , η γνώση, η φα-
ντασία, η ικανότητα και η θετική στάση της ζωής όλων των 
συνεργατών της είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει 
σε μια συνεχώς ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας 
μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να 
κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα μέσα σε ένα φιλικό, 
ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές και συνεχώς αναπτυσ-
σόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία 
στη Θεσσαλονίκη ζητά:

Λογιστή
Προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης 
•Υπογραφή Α’ τάξης σε Α.Ε. 
•Άριστη γνώση Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Φ.Α.Σ., Φ.Π.Α. καθώς  
και εργατικών & μισθολογικών θεμάτων 
•Άριστη  γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ και ERP 
•Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα.  
Αρμοδιότητες: 
•Έκδοση παραστατικών και καταχωρήσεις εισαγωγών, 
•Έλεγχος διαδικασιών την επιχείρησης (π.χ. έκδοση  
δελτίων, τιμολογίων κτλ) 
•Έκδοση του Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Μ.Υ.Φ., intrastat, vies κτλ, 
•Γνώση και εμπειρία σε θέματα ΚΒΣ, ΦΠΑ, αποθηκών και 
Ε.Γ.Λ.Σ. φορολογία εισοδήματος, εργατική νομοθεσία και 
μισθοδοσία, γνώση νόμου 2190, 

•Μηνιαίες συμφωνίες εμπορικού-λογιστικής, 
•Πολύ καλή γνώση εισαγωγών, 
•Προϋπηρεσία 7 ετών σε μεγάλα λογιστήρια εμπορικών 
εταιρειών εισαγωγών - εξαγωγών, 
•Έλεγχος του τρόπου κοστολόγησης εταιρίας, 
•Κατάρτιση και υπογραφή των ετήσιων οικονομικών  
καταστάσεων και των αντίστοιχων δηλώσεων. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άντρες υποψηφίους).

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό Λ01 με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@
axelaccessories.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών 
υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην Ελλάδα, 
ζητά να προσλάβει: 

Financial Analyst  
(Κωδ. Θέσης: FA 07/14)

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Συλλέγει τα μηνιαία στοιχεία κλεισίματος  
από τα αντίστοιχα τμήματα και εκτελεί όλες τις σχετικές 
διαδικασίες κλεισίματος. 
•Συμβάλει στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 
της εταιρίας. 
•Εξετάζει τα variances και εντοπίζει τυχόν διαφορές. 
•Δημιουργεί σχετικές παρουσιάσεις. 
•Επικοινωνεί με τα αντίστοιχα τμήματα για τη συλλογή 
δεδομένων σε σχέση με τον προϋπολογισμό. 
•Συνθέτει και αναλύει τα δεδομένα που έχει συλλέξει  
και επεξηγεί περιοχές προϋπολογισμού. 
•Παρακολουθεί το CAPEX έναντι του προϋπολογισμού 
και διατηρεί το αντίστοιχο reporting προς τις σχετικές 
διευθύνσεις. 
•Συγκροτεί ad hoc χρηματοοικονομικά μοντέλα  
για σκοπούς λήψης αποφάσεων. 
•Συμμετέχει/δομεί πολύπλοκα financial / business cases 
και τα αναλύει για τη λήψη αποφάσεων. 
•Παρακολουθεί την αγορά και τις οικονομικές επιδόσεις 
του ανταγωνισμού.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (χρηματοοικονομικής / λογιστικής). 
•Μεταπτυχιακό οικονομικής κατεύθυνσης ή  MBA  
ως επιπρόσθετο προσόν. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη ως financial analyst. 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. (γραπτά & προφορικά) 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ, Microsoft Excel, Word, 
PowerPoint .  
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Ικανότητα να εργάζεται με μεγάλα και περίπλοκα  
σετ δεδομένων, φόρμουλες και multilinked αρχεία. 
•Δυνατότητα δημιουργίας σύνθετων χρηματοοικονομικών 
μοντέλων. 
•Υψηλές αναλυτικές δεξιότητες, ικανότητα να  
διαμορφώνει εμπορικές & οικονομικές αναλύσεις. 
•Γνώση σε SAP FI/CO & budgeting / planning systems  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
•Ικανότητα να αλληλεπιδρά και να επικοινωνεί  
αποτελεσματικά. 
•Ικανότητα να εργάζεται σε πολλαπλά projects,  
καλή διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων.  
•Ομαδικότητα και ευελιξία.  
Η εταιρία προσφέρει:  
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας    
Βιογραφικά μέσω του παρακάτω link: http://www.
forthnet.gr/ServicesDefault.aspx?a_id=7270

Οικονομικός Διευθυντής 
Κωδ. 0101

Περιγραφή θέσης: 
•Επικοινωνία και διαχείριση των σχέσεων με τις τράπεζες 
•Αξιολόγηση και ανάλυση πιθανών επενδύσεων σε νέες 
αγορές 
•Έλεγχος λειτουργιών, καταχωρήσεων λογιστηρίου και 
ευθύνη για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων 
•Συμμετοχή στη διαμόρφωση των οικονομικών καταστά-
σεων της εταιρείας  
•Δημιουργία και παρουσίαση αναφορών στη διοίκηση 
•Ταμειακός προϋπολογισμός (cashflow) 
•Γνώση παραγωγής - κοστολόγησης 
•Γνώση κατάρτισης προϋπολογισμού 
•Εποπτεία τήρησης λογιστικής αποθήκης   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 50 ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε μεγάλα λογιστήρια 
Α.Ε. και σε ανάλογη θέση οικονομικού διευθυντή 
•Άριστες γνώσεις ΕΓΛΣ, ΚΒΣ και αναλυτικής λογιστικής 
•Γνώση εργατικής νομοθεσίας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ERP 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση του εμπορικού πακέτου της Entersoft  
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης στην περιοχή  
της έδρας της εταιρείας 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: payroll@katsiamakas.
gr. Θα ληφθούν υπόψη μόνο βιογραφικά που καλύπτουν τα 
προσόντα που αναφέρονται παραπάνω.
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Μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην Αθήνα, δυναμική  
και διαρκώς αναπτυσσόμενη, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Μισθοδοσίας
Προφίλ θέσης: 
•Ο υποψήφιος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση  
της μισθοδοσίας, τη διαχείριση των εργασιακών θεμάτων 
(προσλήψεις, συμβάσεις, άδειες κτλ). 
•Τήρηση ολοκληρωμένου αρχείου προσωπικού, 
 (αρχειοθέτηση), τήρηση μισθοδοσίας 100 περίπου  
ατόμων, οικονομικές αναλύσεις τμήματος προσωπικού, 
επεξεργασία σεναρίων μισθολογικού κόστους, reporting. 
•Διαχείριση βαρδιών. 
•Πλήρη εμπλοκή στην επικοινωνία και διεκπεραίωση 
υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιες 
υπηρεσίες (ΟΕΑΔ, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ.) 
•Άριστη γνώση νομοθεσίας εργατικών και ασφαλιστικών 
θεμάτων. 
•Διαχείριση ηλεκτρονικής εφαρμογής Υ.Ε.Κ.Α.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης ή συναφούς 
αντικειμένου σχολής. 
•Πολύ καλή γνώση Ms-Office 
•Άριστη γνώση Η/Υ και ERP προγραμμάτων μισθοδοσίας 
•Εμπειρία στο πρόγραμμα μισθοδοσίας της Epsilon  
net θα αποτελέσει πρόσθετο προσόν 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Συστατικές επιστολές εφόσον ζητηθούν.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές, σε ένα οργανωμένο  
περιβάλλον εργασίας  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφι-
κά τους στο e-mail: viografika.hotel@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Ο πελάτης μας, εμπορική επιχείρηση στα δυτικά προάστια 
της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει:

Προγραμματιστή SQL - .NET

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άντρες  
θα πρέπει να είναι: 
•απόφοιτοι αναγνωρισμένης σχολής τριτοβάθμιας  
εκπαίδευσης ή Πολυτεχνείου ειδικότερα, 
•να γνωρίζουν στην πράξη SQL και .ΝΕΤ, 
•να έχουν απασχοληθεί κατά το «στήσιμο»  
και τη διαχείριση συστημάτων MIS 
•να μιλούν άριστα αγγλικά  
Η εργασία θα είναι πλήρης και αορίστου χρόνου.  
Aποστολή βιογραφικών μέσω του παρακάτω link: http://
www.cremedelacreme.gr/el/jobs/fulltime/progcost

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά για το τμήμα R & D 
στη Θεσσαλονίκη:

Στέλεχος για τη θέση  
Software Analyst  

(κωδ.:THESS.ANL14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής ή θετικών 
επιστημών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια στο σχεδιασμό / ανάπτυξη 
εφαρμογών 
•Άριστη γνώση Microsoft SQL Server και εμπειρία  
στο σχεδιασμό / ανάπτυξη database-driven εφαρμογών 
•Γνώση βασικών concept Web Development 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & δυναμική προσωπικότητα 
•Άριστη γνώση αγγλικών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον Microsoft 
.NET Framework C# 
•Εμπειρία σε advanced λειτουργίες του Microsoft Excel 
•Εμπειρία σε εφαρμογές HR / Payroll  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογρα-
φικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση: cv@epsilonnet.gr. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα 
βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό 
κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

TELESMA Business Technologies S.A. is seeking an 
experienced:

Java Software Engineer

TELESMA Business Technologies S.A. is a company offering 
technology products and services focusing on business consulting, 
software development and system integration. (www.telesma.gr).

We are looking, on behalf of our client, a large corporation, for 
an experienced Java Software Engineer to staff its project 
development activities.

Job description: The successful candidate will be involved in 
the design, implementation and maintenance of an enterprise 
scale J2EE system. This is an excellent opportunity to apply and 
further develop your software design & development skills.

Required qualifications: 
•University degree in computer science or information 
technology. Postgraduate degree in this field is considered 
to be an advantage 
•Excellent knowledge in architecting solutions, designing 
and programming and proven experience (at least 3-5 years) 
in Enterprise Java environments (e.g. SEAM, Hibernate, etc.) 
and applications (J2EE 5, 6, EJB3, JPA, JSF 2,2.3, JMS/
RMI etc.). 
•Proven very good experience in s/w development 
associated with an application server (primarily WebSphere, 
but also others, e.g. WebLogic, Jboss etc.) 
•Proven knowledge of BPM standards; Service-Oriented 
Architectures (SOA), BPEL and SCA (OASIS) will be 
considered as an advantage, 
•Proven, very good knowledge of operating systems 
(specifically Linux/Unix OS but additional Windows OS 
knowledge will be an advantage). 
•Very good knowledge in Data base management systems 
(e.g. Oracle, DB2 etc.); additional knowledge of NoSQL db’s 
will be an advantage) 
•Very sharp analytical skills and communication abilities, 
•Ability to integrate and work in an international 
environment, 
•Excellent command of the English Language in both written 
and oral form. 
•Ability to frequently travel to European and bordering 
countries 
•Flexibility, self-motivation and focus on high level, 
qualitative performance and the achievement of results. 
•EU work permit  
Only candidates deemed to fulfill the aforementioned 
qualifications will be invited to an interview.

We offer a competitive compensation package, continuous 
learning and training and above all a promising exposure 
to one of Europe’s leading IT Companies. Applicants should 
send their full CV to: Telesma Business Technologies S.A., 77, 
Alexandras Ave., 114 74, Athens, t.: +30 216 9000004, f.: + 30 
216 9000007, eml: ejswe@telesma.gr

SharePoint Developer fluent in French  
(CSS, JavaScript, XSLT) 

(ref: SPD/05/14), Brussels, Belgium

With experience in SharePoint development using XSLT, 
JavaScript, JQuery, CSS and SQL reporting tools.

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

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

Your tasks: 
•Design, development and customization of SharePoint pages 
•Organization and administration of SharePoint sites from 
the end user perspective 
•Integration with other tools and platforms 
•Provision of user assistance and coaching related to the 
use of SharePoint 2010 
•Drafting of user documentation and provision of user 
training courses 
•Reporting generation from raw data and follow-up on 
service quality.  
Your skills: 
•University degree in IT or related subject with minimum 
2 years of professional experience in IT, or non-University 
degree with minimum 4 years of experience in IT 
•Minimum 2 years of experience as a Site Designer and 
Developer using SharePoint 2010 
•Extended working experience in XSLT, JavaScript, JQuery 
and CSS 
•Proven experience with SQL reporting tools 
•Excellent command of English and French, both written 
and oral.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting and dynamic 
company, where you will offer your services as part of a team 
of a major European Institution, operating in an international, 
multilingual and multicultural environment where you can expect 
real chances to make a difference, please send us your detailed 
CV in English, quoting reference: (SPD/05/14), to the following 
e-mail address: careers@eurodyn.com.

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

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

Software Engineer 
(Code: SEC-SK-1407)

Overview: Successful candidates will join a team of highly 
qualified professionals and will be involved in the full software 
system adaptation development lifecycle for enterprise-class 

line-of-business applications, being responsible for the application 
customization, integration and migration. The ideal candidate needs 
to have good programming skills in t-sql, programming skills in 
Object-Oriented programming and development principles within 
the .NET framework using C#, Asp .Net, Microsoft SQL Server 
ETL tools and preferably previous banking industry experience. 

Responsibilities: 
•Participate in various phases of the software adaptation 
process from client requirement analysis to downstream 
production 
•Perform ETL design and development for migration, 
integration from client legacy/core system to Qualco 
enterprise-class line-of-business applications- primary 
focus will be Microsoft SQL Server ETL tools and t-sql 
•Perform design and development for application 
customizations in primary technologies - primary focus will 
be .net 3.5 and 4 (C#) with main focus around Microsoft WCF 
Services and ASP.NET 
•Work with project management and lead developers to 
translate feature requirements and specifications that could 
be implemented through domain engineering into detailed 
functional specifications, technical specifications, plan and 
estimates 
•Create unit test plans and scenarios for development unit 
testing- document new development, procedures or test 
plans as needed; and 
•Participate in key initiatives as assigned to implement best 
practices in development, testing and delivery.  
Requirements: 
•Excellent knowledge of relational data models, databases 
and related concepts 
•Excellent knowledge and experience of tSQL (MSSQL 
2008/2012) and Microsoft ETL tools 
•Good programming skills in Object-Oriented programming 
and development principles within the .NET framework 
using C#, VB.Net, Asp.Net 
•University degree in computer science or a relevant field 
of study 
 •2+ years experience as professional software developer 
•Proven record in developing software components within 
multi-tiered application architecture (client, middle tier, 
database, etc.) 
•Experience developing web services and components using 
WCF/ASP.NET Web Services and IIS (6.0+) 
•Ability to adapt quickly to new and changing technical 
environments as well as strong analytical, problem solving 
and quantitative abilities. 
•Demonstrate strong oral and written communication skills 
(Greek and English); and 
•Availability for travelling abroad as needed.  
Send your CVs to the following e-mail: careers@qualco.eu

MyOmega is the technology company for the internet of 
things. MyOmega is a growing company, specialized in R & 
D for information and communications technology services 
and products.

MyOmega provides mobile technology and application services, 
Mobile IP and Products. We are located in Athens and Nuremberg. 
Our customers are top international companies in the forefront 
of the technology. 

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

SW Application Designers

•Application techniques, efficient creation of high 
performing applications and application Frameworks 
•C, C++, Java 
•Android 
•Code optimization, Security Protocols, Cryptography, 
Smartcards 
•Tools: MS Visual Studio, Eclipse.

SW Platform Designers

•All of the above, plus experience on Intel, ARM platforms

System Engineers

•Definition of systems through architectural methods 
•Definition of system components and Interfaces 
•Requirements management from definition to acceptance 
•Definition of system content and capabilities from white 
papers to architectures 
•System creation with multi-competence teams 
•Ability to define system user scenarios and use cases for 
the internet of things 
•Java, C++, C#, C, PHP, PYTHON 
•Windows & Intel, Android based Platforms, LINUX server 
and client architectures 
•Knowledge and Insight to LTE, WIFI, 3G, 2G mobile 
telecommunication standards.  
Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies in relevant fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 
•Proactive attitude, communicative and customer-oriented 
•Willingness to travel and work within the EU  
Kindly submit your detailed CV in English to the following 
e-mail: webadmin@myomegasys.com

MyOmega is the technology company for the internet of 
things. MyOmega is a growing company, specialized in R & 
D for information and communications technology services 
and products.

MyOmega provides mobile technology and application services, 
Mobile IP and Products. We are located in Athens and Nuremberg. 
Our customers are top international companies in the forefront 
of the technology. 

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

SW Engineers - Cryptology

Definition and Implementation of Algorithms RSA, Elliptic Curves, 
SHA, DES and similar state of the art cryptologic methods. 
Knowledge how to create Physical Unclonable Functions (PUF), 
noise generators and other means to create unique physical 
entities. Methods and knowledge how to protect and design 
protocols and information exchanges to create the highest 
levels of security and secure systems for the internet of things.

•Java, C, C++, C#, Objective C, Assembly for ARM CPU’s. 
•Basic knowledge of embedded systems, ARM CPU, Busses 
I²C, SPI, UART, ISO 7816 
•Knowledge of Smart Cards and related operating systems. 
•Knowledge how to create physical implementation and how 
to protect security relevant circuits. 
•Payment System (EMV) and Smart Card (ISO 7816) and NFC 
Standards.  
Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies in relevant fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 
•Proactive attitude, communicative and customer-oriented 
•Willingness to travel and work within the EU  
Kindly submit your detailed CV in English to the following 
e-mail: webadmin@myomegasys.com

MyOmega is the technology company for the internet of 
things. MyOmega is a growing company, specialized in R & 
D for information and communications technology services 
and products.

MyOmega provides mobile technology and application services, 
Mobile IP and Products. We are located in Athens and Nuremberg. 
Our customers are top international companies in the forefront 
of the technology. 

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

SW Design, Test & Verification Engineers

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

Από μεγάλη εμπορική εταιρία ζητείται:

Υπεύθυνος Software
Προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι. πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια 
•Γνώση του πακέτου ENTERSOFT 
•Γνώσεις: σχεσιακών βάσεων δεδομένων,  
προγραμματισμό σε SQL, εμπορικών εφαρμογών 
•Ηλικία μέχρι 30 ετών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ecobiohr@gmail.com

Software Developer .NET and C#

JoyFoundry LTD is looking for 2 experienced, talented, and 
self-directed engineers to join our team. Our collaborative 
workplace offers exciting and diverse opportunities to learn 
and grow professionally.

Job description: As a software developer, you will join a high 
caliber team that is dedicated to the develop and deliver innova-
tive and high-quality applications for mission-critical systems, 
delivering high-availability and performance. Contribute in all 
phases of the development lifecycle and work along with other 
developers and designers.

Required skills: 
•Solid coding skills in ASP.NET and C# 
•Knowledge of the .NET Framework (4.5) 
•Familiar with the MVC ( Model View Controller pattern ) and 
the MVVM ( Model-View-ViewModel pattern ) 
•Understanding of Object Oriented Programming (OOP) 
•Strong personal organization and attention to detail 
•Be able to work collaboratively within a team of experts to 
support deadlines  
Other requirements: 
•Ability to travel 
•Communitcation skills 
•Fluent in English  
Optional appreciated skills: 
•Razor view engine 
•Xamarin 
•Knowledge of Microsoft Azure 
•SCRUM method  
Send us your Cv: info@joyfoundry.com

SingularLogic ERP Consultant

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υλοποίηση 
πληροφοριακών έργων για τις εφαρμογές της SingularLogic 
(Galaxy & Omega).

συνέχεια στη σελ. 10
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συνέχεια στη σελ. 12

Βασικά καθήκοντα: 
•Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών  
των πληροφοριακών συστημάτων 
•Καταγραφή, ανάλυση και υλοποίηση επιχειρηματικών 
διαδικασιών 
•Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων   
Προσόντα: 
•4 έτης κατ’ ελάχιστο προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πτυχίο ανώτατης /ανώτερης σχολής πληροφορικής  
ή σχολής οικονομικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση εμπορικής - οικονομικής διαχείρισης 
εταιρειών 
•Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο και ικανότητα 
στην παρουσίαση λύσεων 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση MS-Office 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας   
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Γνώσεις λογιστικής 
•Εμπειρία σε προγράμματα της SingularLogic 
•Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL & Oracle 
•Βασικές γνώσεις προγραμματισμού (Scripting)  
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους ως τις 26/07/2014 στο e-mail: info@upgrade.net.gr

Η ΙΤ Booms δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης 
εφαρμογών διαδικτύου. Αναζητά:

Προγραμματιστή Mobile Εφαρμογών

Απαραίτητες γνώσεις: 
•Εμπειρία σε προγραμματισμό Android & ΙΟS 
•Εμπειρία σε γνώση περιβάλλον ανάπτυξης .ΝΕΤ Visual 
Studio 2010. 
•Βάσεις δεδομένων MSSQL. 
•Εμπειρία σε HTML/CSS/JAVASCRIP  
Απαραίτητες ικανότητες: 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Ολοκληρωμένες σπουδές. 
•Επιθυμητές ικανότητες 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@itbooms.com

Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρεία μό-
δας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος , η γνώση, η φα-
ντασία, η ικανότητα και η θετική στάση της ζωής όλων των 
συνεργατών της είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει 
σε μια συνεχώς ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας 
μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να 
κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα μέσα σε ένα φιλικό, 
ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές και συνεχώς αναπτυσ-
σόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία 
στη Θεσσαλονίκη ζητά:

Web Developer 
(Κωδικός θέσης: WD01)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  web developer, 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων ΗΤΜLS, CSS3, JQuery, 
SQL and PL/SQL, Java/J2EE, JOOMLA, 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας  
προφορική και γραπτή , 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια,  
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση,  
ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων, 
•Ηλικία από 30- 40 ετών.

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που 
τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Αποστολή βιογραφικού με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@axelaccessories.com

Η ΑΕΠΙ Α.Ε. ελληνική εταιρεία προστασίας της πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας ζητά για πλήρη απασχόληση:

Business Intelligence Engineer 
(Κωδικός Θέσης: K.Θ.14)

Αρμοδιότητες: Ο/Η κάτοχος της θέσης αναφέρεται  
στο διευθυντή του ΙΤ.

Είναι υπεύθυνος/η για τη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών 
Business Intelligence, τη διασφάλιση της υψηλής διαθεσι-
μότητάς τους, και την παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης 
προς τους χρήστες τους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση) 
•Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών BI. 
•Άριστη ικανότητα συγγραφής τεχνικών κειμένων και 
σύνταξης/καταγραφής προδιαγραφών IT Projects 
•Εμπειρία στη διαχείριση έργων 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Οργανωτικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση  
για το αποτέλεσμα  
Απαραίτητες γνώσεις: 
•Άριστη γνώση SQL Server Integration/Analysis/ 
Reporting Services 
•Πολύ καλή γνώση DB Administration 
•Λειτουργικά συστήματα: Windows XP/Vista/7,  
Windows Server 2003/2008/2012  
Επιθυμητά: 

•Εμπειρία παραμετροποίησης / ανάπτυξης reports στις 
πλατφόρμες Microsoft Dynamics CRM ή/και SoftOne ERP. 
•Εμπειρία σε Microsoft SharePoint development 
•Γνώσεις προγραμματισμού σε .NET 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της πληροφορικής

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως μας αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: cv@aepi.gr αναγράφοντας απαραιτήτως τον κωδικό 
θέσης. Δε θα ληφθούν υπόψη τα βιογραφικά σημειώματα 
που δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η Axel Accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρεία μό-
δας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος , η γνώση, η φα-
ντασία, η ικανότητα και η θετική στάση της ζωής όλων των 
συνεργατών της είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει 
σε μια συνεχώς ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας 
μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να 
κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα μέσα σε ένα φιλικό, 
ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές και συνεχώς αναπτυσ-
σόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία 
στη Θεσσαλονίκη ζητά:

Γραφίστα 
(Κωδικός θέσης: ΓΡΦ01)

O /H κατάλληλος υποψήφιος/α θα ενταχθεί  
στο γραφιστικό τμήμα της εταιρίας.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ γραφιστικής σχολής, 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εταιρία, 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων  Abode Photoshop,  
Illustrator, In Design, Corel 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν), 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια,  
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση,  
ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων, 
•Ηλικία από 25- 35 ετών.

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που 
τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Αποστολή βιογραφικού με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@axelaccessories.com

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Από κέντρο αισθητικής στο Σύνταγμα ζητούνται: 

Υπάλληλοι  
Τηλεφωνικού Κέντρου

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: athens@figura.com.
gr ή στο fax: 210 3210355. Υπόψη κας Καβουκοπούλου 
& κας Γαλάνη.

Δικηγορική εταιρία στο πλαίσιο της συνεργασίας της με 
μεγάλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ζητά να προσλάβει:

2 Στελέχη Διαχείρισης  
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 

(Collection Agents)

Αντικείμενο εργασίας: 
•Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων σε επιλεγμέ-
νους πελάτες για ενημέρωση σχετικά με τις οφειλές τους 
•Προτάσεις διακανονισμού οφειλών βάσει προκαθορισμέ-
νων προγραμμάτων 
•Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική  
ικανότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογο με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα 
μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια. E-mail: info@pslex.gr

Εταιρία παροχής υπηρεσιών - προώθησης πωλήσεων 
ζητά 5 άτομα για 4ωρη πρωινή ή απογευματινή εργασία.  
Προσόντα υποψηφίων: 
•Τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου 
•Άνεση στην επικοινωνία  
Προσφέρονται: 
•Μισθός - ασφάλιση ΙΚΑ 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εσωτερική εργασία 
•Εύκολη πρόσβαση (100μ. από σταθμό μετρό Πανόρμου)  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ppnn.and@gmail.com

Team Leader  
Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Η Ηellas solar  ιδρύθηκε το 2006 και είναι μέλος εταιρειών, 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πωλήσεων χρηματο-
πιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, φωτοβολταϊκών 
συστημάτων και της προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar, αναζητά άμεσα team leader  
για τμήμα διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε  διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
είναι απαραίτητη 
•Καλή χρήση Η/Υ (Ms Office) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα  
Περιγραφή καθηκόντων: 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαίδευσης των  
τηλεφωνικών εκπροσώπων που στελεχώνουν το τμήμα 
•Καθημερινή τήρηση διαδικασιών απαραίτητες  
για την αρμονική λειτουργία τμήματος τηλεφωνικών 
εκπροσώπων (agents) 
•Διαχείριση και καθοδήγηση των τηλεφωνικών  
εκπροσώπων, διαρκής ενθάρρυνση και εκπαίδευση 
•Οργάνωση, συντονισμός και παρακολούθηση εκτέλεσης 
των απαιτούμενων εργασιών της ομάδας του, για την 
επίτευξη των στόχων.  
Προσφέρονται: 
•Πλήρης απασχόληση (8ωρο) 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός 
•Ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
Εύκολη πρόσβαση (από μετρό Πανόρμου)  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr

Υπάλληλος  
Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Όνομα πελάτη: Μεγάλη εταιρία λιπαντικών προϊόντων 
Τοποθεσία: Αθήνα κέντρο 
Αμοιβή / παροχές: 500€ μικτά / 15 ημέρες 
Κλάδος: Chemical / Petrochemical 
Κωδικός αγγελίας: GRC/7388 
Τύπος θέσης: Προσωρινή / σύμβαση εργασίας 15 ημερών

Περιγραφή εργασίας: Η Manpower Group, για λογαριασμό 
πελάτη της, μεγάλη εταιρία λιπαντικών προϊόντων, αναζητά 
έναν (1) υπάλληλο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών. Η 
εργασία είναι πλήρους απασχόλησης, πενθήμερη, με πρωινό 
ωράριο εργασίας και αφορά σύμβαση δεκαπέντε (15) ημερών.

•Τηλεφωνική επικοινωνία με ήδη υπάρχον πελατολόγιο 
•Διερεύνηση αναγκών του πελάτη 
•Συνεργασία με τμήμα πωλήσεων για κλείσιμο  
συναντήσεων με τον πελάτη  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Ιδανικά εμπειρία σε τηλεφωνική προώθηση προϊόντων  
ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Καλή γνώση Excel 
•Βασικές γνώσεις αγγλικών  
Δεξιότητες υποψηφίου: 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
ικανότητες 
•Επαγγελματισμός και συνέπεια  
Πληροφορίες συμβούλου: 
•Άρτεμις Θεοδώρου

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να κάνετε αίτηση στο website: 
http://www.manpowergroup.gr. Εγγραφείτε δημιουργώντας 
το δικό σας λογαριασμό MY MANPOWER, ενημερωθείτε 
για όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, και κάνετε αίτηση 
για όλες όσες σας ενδιαφέρουν.

Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία 
παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών υπο-
στήριξης πωλήσεων - εξυπηρέτησης πελατών και επίσημος 
συνεργάτης της Hol δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και 
επιθυμεί να προσλάβει:

Fixed Outbound Sales Representative 
4ωρη Απογευματινή Απασχόληση 

(Κωδικός: ΕΤΠ 4/01-14)

Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων ανήκουν στη διεύ-
θυνση πωλήσεων και οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν 
την τηλεφωνική προώθηση και πώληση τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτικές ικανότητες. 
•Διάθεση για εργασία & δέσμευση για το αποτέλεσμα. 
•Επαγγελματισμός, συνέπεια. 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows  
(Ms Office).  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / internet.  
Παροχές: 
•Σταθερός παρεχόμενος μισθός & υψηλές προμήθειες  
επί των πωλήσεων. 
•Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα επιπλέον  
της νόμιμης ασφαλιστικής κάλυψης. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέα  
τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα εταιρεία ταχύτατα  
αναπτυσσόμενη. 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.  
Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στη διεύθυνση: 
jobs@360connect.gr

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών  
Πωλήσεων (Part - Time)

Εταιρικό προφίλ MEDIATEL A.E.: H Mediatel A.E. δημιουρ-
γήθηκε το 1995 και είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Το πιστοποιημένο με ISO 
9001:2008 Call Center της ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1999, 
με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τηλε-
φωνικής εξυπηρέτησης.

Η πολύχρονη εμπειρία της Mediatel σε έργα υψηλών απαι-
τήσεων την έχουν καθιερώσει ως ένα από τα μεγαλύτερα 
Call Centres στην ελληνική αγορά.

H Mediatel αναζητά υποψήφιους για part-time απασχόληση 
ως: εκπρόσωπους τηλεφωνικών πωλήσεων, (Κωδικός 
θέσης, Κωδ: 95).

Το αντικείμενο απασχόλησης θα είναι η τηλεφωνική επικοινωνία 
με δυνητικούς αλλά & υπάρχοντες πελάτες, με στόχο τη διε-
ρεύνηση αναγκών και τη στοχευμένη παρουσίαση υπηρεσιών 
σταθερής τηλεφωνίας, internet & συνδρομητικής τηλεόρασης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές 
δεξιότητες 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (πρωί / απόγευμα) 
•Διάθεση για εργασία  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη και τα νόμιμα δώρα και επιδόματα 
•Αξιοπιστία & συνέπεια στις πληρωμές 
•Έξτρα μπόνους επί των πωλήσεων 
•Δυνατότητες εξέλιξης (team leader, supervisor) 
•Σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον 
•Εύκολη προσβασιμότητα (3’ απόσταση από το μετρό  
Πανόρμου)

Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη τμήματος προσωπικού. 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές. 
Bιογραφικά στο e-mail: hr@mediatel.gr, φαξ 214 214 80 
90, τηλ. επικοινωνίας: 214 214 8000 (Επιλογή 1). Διεύθυνση 
εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 127, Αμπελόκηποι, Αθήνα, 
(στάση μετρό Πανόρμου).

Τηλεφωνητές - Τηλεφωνήτριες 
Ζητούνται για Call Center

Περιοχή απασχόλησης: 
•Πλατεία Κάνιγγος  
Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν σε εξερχόμενες κλή-
σεις με αντικείμενο την προώθηση υπηρεσιών στα τμήματα: 
-Internet 
-Σταθερής τηλεφωνίας 
-Δορυφορικής τηλεόρασης  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Επικοινωνιακά προσόντα - ευελιξία στον λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Εμπειρία στις πωλήσεις, προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.  
Παρέχονται:  
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση 
•Ευέλικτο ωράριο, πρωινό - απογευματινό    
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας:  
CC-PA-T 
•Στο e-mail: cv.atoa@hotmail.com 
•Στο fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 5158845

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η IN GROUP ΑΕ, η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία απασχό-
λησης ανθρώπινου δυναμικού, πιστοποιημένη σύμφωνα με 
το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού, ζητά για λογαριασμό πελάτη της:

Merchandiser (HR 22048) 

Περιοχές: Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη  
Δίκτυο: Super market & καταστήματα ομορφιάς 
Προϊόν: Καλλυντικό  
Καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος merchandising σε καταστήματα S/M  
& καλλυντικών 
•Επιμέλεια εταιρικής εικόνας και σωστής προβολής  
προϊόντων στο σημείο πώλησης  
Προσόντα: 
•Απόφοιτος-η ΑΕΙ/ΤΕΙ στο marketing/οικονομικά/
business ή και σε παρεμφερή κλάδους 
•Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε αντίστοιχο κλάδο  
θα θεωρηθεί πλεονέκτημα 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή σε merchandising 
•Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ  
•Άτομο στοχευόμενο στην επίτευξη θετικού αποτελέσματος 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
(για άνδρες υποψηφίους)  
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο με πριμ επίτευξης 
στόχων 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταπο-
κριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται 
να στείλουν το βιογραφικό τους, μέσω e-mail: cv@ingroup.
gr, fax: 2108210230.
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ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
H ACTION LINE αναζητά:

Πωλητές /τριες  
Ανδρικής Μόδας & Εξυπηρέτησης Πελατών 

(κωδ. θέσης: ACT_ SHC _0714)

Η θέση αφορά την στελέχωση καταστημάτων εταιρείας 
επώνυμης ανδρικής ένδυσης στα μεγάλα εμπορικά κέντρα 
της Αθήνας shop in shop.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση των τάσεων και αγάπη για την μόδα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε μεγάλη εταιρεία 
ένδυσης brand name, 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Επικοινωνιακή άνεση, διαπραγματευτικές ικανότητες, 
προσεγμένη εμφάνιση 
•Σπουδές σχετικές με την μόδα ή το styling θα εκτιμηθούν.    
Παρέχονται: 
•Βασικός μισθός (αναλόγως προσόντων), ασφάλιση,  
πενθήμερη 8ωρη απασχόληση 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σ΄ ένα σύγχρονο και δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια πρόσφατη φωτογραφία. 
Το τμήμα προσωπικού της Actionline μετά την αξιολόγηση 
των βιογραφικών θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω θέσης, για να οριστεί 
συνάντηση στα γραφεία μας, για συνέντευξη.

Για αποστολή βιογραφικού: 
•E-mail: jobs@actionline.gr 
•Fax: 210 3637544 
•Mailing address: ACTION LINE ΕΠΕ, Ακαδημίας 35, 
106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 
στο: 210 3637585 και 210 3637822.

H εταιρία μας leader στην αγορά των προϊόντων led στην 
Ελλάδα και με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, επεκτεί-
νεται και αναζητά:

Πωλητές Καταστήματος Λιανικής  
(CVS5)

•Προσόντα: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@globiled.com 
(με σημείωση του κωδικού θέσης).

Η Βιοκαρπέτ, η κορυφαία ελληνική εταιρεία παράγωγης & 
εμπορίας χαλιών, φλοκάτης, μοκετών και ειδών οικιακής 
διακόσμησης αναζητά για τα καταστήματά της στην Αθήνα:

Πωλητές Καταστημάτων Λιανικής 
(κωδ. SL-ATH)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία - προϋπηρεσία σε καταστήματα πώλησης ειδών 
διακόσμησης σπιτιού, ιδανικά στον τομέα χαλιών / μοκετών 
συστάσεις επιθυμητές. 
•Εμφάνιση & επικοινωνιακός χαρακτήρας των υποψήφιων. 
•Γνώση της αγγλικής, H/Y. 
•Συνέπεια & εργατικότητα σε όλες τις δραστηριότητες  
του καταστήματος.  
Για τους άνδρες υποψήφιους απαραίτητη η εκπλήρωση 
των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα στην ηλ. διεύθυνση: contract@biokarpet.gr 
αναφέροντας τον κωδικό θέσης. Θα αξιολογηθούν με προ-
τεραιότητα οι αιτήσεις που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Η εταιρεία ΗΡΑ ζητά:
Πωλήτρια 

για το Κατάστημα του Κηφισού
Καθήκοντα 
•Διασφάλιση άψογης εξυπηρέτησης πελατών και διαδικα-
σιών καταστήματος 
•Παρακολούθηση προϋπολογισμού καταστήματος και 
στοχοποίηση πελατών 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού  
Απαραίτητα προσόντα 
•5ετή εμπειρία σε θέση πωλήτριας 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
και οργάνωσης  
Βιογραφικά στο e-mail: info@irabebe.gr,  
fax: 210 9885706.

Πωλήτριες  
Μερικής ή Πλήρους Απασχόλησης

Ζητάει η εταιρία ORCHESTRA-PREMAMAN, η οποία δρα-
στηριοποιείται στον χώρο της παιδικής ένδυσης και ειδών 
βρεφανάπτυξης, για τα δύο νέα megastore καταστήματα της 
σε Αιγάλεω και Λυκόβρυση.

Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: info@orchestrahellas.gr 
•Fax 210-9889140 
Αναγράφοντας τον κωδικό ORC- ΑL-05

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Από ανώνυμη εταιρία ζητείται:

Κύριος ή Κυρία με Εμπειρία σε Εισαγωγές & Εξαγωγές 
Καλλυντικών Προϊόντων για Συνεργασία 

Κωδ. Θέσης: Exp.10.06

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστα αγγλικά 
•Γνώση της αγοράς καλλυντικών προϊόντων 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
και προϋπηρεσίας  
Αποστολή βιογραφικών με τον κωδικό Exp.10.06  
στο e-mail: sinergasia@yahoo.gr

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει (μέσω τοπικού συ-
νεργάτη):

Συμβούλους Διαφήμισης

Για τις πόλεις Κοζάνη, Καστοριά, Πτολεμαΐδα, Γρεβενά.  
Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Ανεύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες της εται-
ρείας 
•Προσωπικές πωλήσεις 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα/θέση πωλήσεων 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, Word, 
PowerPoint, Internet) 
•Δυνατότητα μετακίνησης 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων  
για του άντρες υποψήφιους 
•Απαραίτητη εντοπιότητα  
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση της τοπικής αγοράς  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδι-
αγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥ-
ΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε., Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού 
Γ. Αβέρωφ 26-28, 142 32, Νέα Ιωνία - Περισσός. Fax: 210 
9204172. E-mail: ikamakaris@yellowpages.gr. Θα τηρη-
θεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών 
σημειωμάτων.

Η ΑΕΠΙ Α.Ε. Ελληνική εταιρεία προστασίας της πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας ζητά:

Συνεργάτη ως Αντιπρόσωπο 
 για το Ν. Σερρών 

(Μόνιμος Κάτοικος της Περιοχής)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα  
των πωλήσεων καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) 
•Καλή γνώση χρήσης εμπορικών λογισμικών  
(κατά προτίμηση ERP/CRM) 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Άριστη ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ 
•Μεταφορικό μέσο  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία / γνώση του κλάδου επιχειρήσεων εστίασης / 
αναψυχής / υγειονομικού ενδιαφέροντος) 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ κατεύθυνσης marketing / πωλήσεων 
•Σεμινάρια τεχνικών πώλησης / διαπραγματεύσεων  
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση  
πωλήσεων και εισπράξεων 
•Επαγγελματισμό 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση  
για το αποτέλεσμα  
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και δυνατότη-
τα μόνιμης συνεργασίας.  
Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιο-
γραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@aepi.gr

Εξωτερικοί Πωλητές

Για προώθηση προϊόντων εναλλακτικού παρόχου ηλε-
κτρικής ενέργειας.  
Περιοχή απασχόλησης: 
•Αθήνα  
Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν σε προώθηση 
προϊόντων εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Επικοινωνιακά προσόντα - ευελιξία στο λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Εμπειρία στις πωλήσεις προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 

Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση 
•Ευέλικτο ωράριο, πρωινό - απογευματινό  
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας: EX-PAR 
•Στο e-mail: cv.atoa@hotmail.com 
•Στο fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 5158845

CHEMO SA is seeking to employ a:

Sales Executive 

•With minimum 5 years prior experience in sales  
in the maritime sector and proven track record.  
•The candidate should be English fluent, computer 
literate and have a university degree.   
Please send your CV to the following e-mail:  
hr@chemomarine.com

Υπεύθυνος Πωλήσεων & Marketing

Με μεγάλη γνώση στο χώρο της μόδας & τα social 
media.  
•Υπεύθυνος μάρκετινγκ & πωλήσεων εξωτερικού 
•Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση  
προγραμμάτων προώθησης και διαφήμισης 
•Οργάνωση & εκτέλεση δραστηριοτήτων  
για την προώθηση & επίτευξη νέων στόχων 
•Δημιουργία ισχυρών σχέσεων μεταξύ του ιδίου  
και των πελατών 
•Άριστη διαχείριση κοινωνικών μέσων δικτύωσης 
•Ανάλυση & προσδιορισμός των απαιτήσεων της αγοράς 
και των καταναλωτών 
•Παροχή πληροφοριών μέσα από έρευνα, ανάλυση  
και σύνοψη δεδομένων

Δεξιότητες & τεχνογνωσία: Ομαδική εργασία, multitasking, 
στρατηγική & μάρκετινγκ, έρευνα αγοράς, online advertising, 
social media, advertising, social media marketing, στρατηγική 
των επιχειρήσεων, δημόσιες σχέσεις.

•Απαραίτητη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency) 
•Απαραίτητη γνώση χρήσης υπολογιστή Microsoft  
Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook)  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
mdmshoushou@gmail.com

Εταιρία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ζητεί:

Υπεύθυνο για  
Στελέχωση Τμήματος Πωλήσεων

•Σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

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

Βιογραφικά στο e-mail: info@emergyproducts.gr

H ACTION LINE ζητά:

Πωλητές στην Αθήνα 
(κωδ. θέσης: ACT_DO_0614)

Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευρυζωνικών 
υπηρεσιών.   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Εμπειρία 2-3 ετών, σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office) 
•Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη εμφάνιση 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Κάτοχος διπλώματος και ΙΧ αυτοκινήτου  
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός-ασφάλιση-bonus) 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια πρόσφατη φωτογραφία. 
Το τμήμα προσωπικού της Actionline μετά την αξιολόγηση 
των βιογραφικών θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω θέσης, για να οριστεί 
συνάντηση στα γραφεία μας, για συνέντευξη.

Για αποστολή βιογραφικού: 
•E-mail: jobs@actionline.gr 
•Fax: 210 3637544 
•Mailing address: ACTION LINE ΜΟΝ ΕΠΕ Ακαδημίας 
35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέ-
στε στο: 210 3637585 και 210 3637822.

Η εταιρία Apostolos Bobolas S.A. στα πλαίσια της ανάπτυξης 
των πωλήσεων νέων καινοτόμων προϊόντων, ζητεί:

Ανθρώπινο Δυναμικό  
Πωλητές

Για τη στελέχωσή της, σε όλη την Ελλάδα  
συμπεριλαμβανόμενων και των νησιών.  
•Πολύ μεγάλη προοπτική, ικανοποιητικές απολαβές,  
άριστο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Αποστολή πλήρες βιογραφικού στο e-mail: apostolosbobolas@
gmail.com, (Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος θα προτι-
μηθούν τα άτομα που πληρούν τα περισσότερα ποιοτικά 
κριτήρια).

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρεία ANYMEL SA δραστηριοποιείται στην διάθεση 
επιστημονικών προϊόντων κοσμετολογίας και εξειδικευμένου 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προσφέροντας στην Ελληνική 
αγορά καινοτόμα και ποιοτικά ενέσιμα προϊόντα ομορφιάς 
υαλουρονικό οξύ, plasmatherapy, μεσοθεραπείες & μη-
χανήματα RF & Laser.

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

Ιατρικό Επισκέπτη

Υπευθυνότητες θέσης: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου σε ιατρούς: δερματολόγους - 
πλαστικούς & κέντρα αισθητικής. Έλεγχος- διαχείριση 
υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών σύμφωνα  
με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων  
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 3 έτη σε τμήμα  
πωλήσεων 
•Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο των ιατρικών  
δερμοκαλλυντικών  
•Άριστη γνώση αγγλικής & άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
(word, excel, power point) 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα 
•Ηλικία έως 45 ετών

Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων. 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια νέα  
και δυναμική εταιρία στον ιατρικό χώρο.

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το επι-
θυμητό προφίλ υποψηφίου. Aποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: hr@advanceproducts.gr

Αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον 
ιατρικό χώρο αναζητά για το νεοσύστατο τμήμα homecare:

Ιατρικό Επισκέπτη 
με Ειδίκευση στα Επιθέματα

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών 
•Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα 
•Οργάνωση και μεθοδικότητα 
•Ορθή κρίση - αντίληψη 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Καλός χειρισμός Microsoft Office  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως της προϋπηρεσίας 
•Επιπρόσθετο μπόνους 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας 
•Αυτοκίνητο  
Αποστολή βιογραφικών μόνο όσα πληρούν τις προϋπο-
θέσεις στο e-mail: vd@rad-med.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατρός Παθολόγος (MED 0623) 

 Θεσσαλονίκη (Χαλκιδική)

Περιγραφή: Εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας στην πε-
ριοχή της Χαλκιδικής, αναζητά ιατρό παθολόγο για τρίμηνη 
συνεργασία με ΔΠΥ.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με 
την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ξένους κυρίως ασθενείς 
(επισκέπτες από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και 
των Βαλκανίων).

Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχίο ιατρικής από ελληνικό πανεπιστήμιο ή τίτλος  
του εξωτερικού που έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα 
•ειδικότητα παθολόγου που αποκτήθηκε  
ή έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα 
•άριστη γνώση αγγλικών 
•επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία 
•γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (σερβικά ή ρωσικά)  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Τα πρότυπα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος Figura 
δίνουν λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά την αισθητική 
του προσώπου, του σώματος ή της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. 
Λειτουργούν από το 2005 στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια 
και στις Σέρρες. Η αποδοχή αλλά και η ανάγκη του κοινού 
για ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες οδήγησε στην 
συνεχή αλλά σε γερές βάσεις ανάπτυξη των Figura και έτσι 
από τον Απρίλιο του 2013 λειτουργεί και το Figura Αθήνας 
στο Σύνταγμα παρέχοντας πρωτοποριακές θεραπείες αδυ-
νατίσματος και αισθητικής.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και την επιστη-
μονική κατάρτιση των συνεργατών του ο όμιλος ινστιτούτων 
αισθητικής και αδυνατίσματος Figura αναπτύσσεται και ζητά 
για το νέο πολυδύναμο κέντρο αισθητικής και αδυνατίσματος 
Figura Πατησίων: 

Διαιτολόγο ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ
Απαραίτητα προσόντα: 
•Διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο χώρο 
ομορφιάς 
•Άνεση στην επικοινωνία 

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: figurathess@outlook.
comυπόψη κας Αναγνωστοπούλου. Τηλ. κεντρικής διοίκησης 
2310 242429. Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που δι-
αθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Η GlobalMediRec έχει άμεσες θέσεις σε κρατικά νοσο-
κομεία NHS στη μεγάλη Βρετανία:

North England 
•Δύο θέσεις εργασίας για Consultant Interventional  
Radiologist 
•Μία θέση εργασίας για Consultant Breast Radiologist 
•Μία θέση εργασίας για Consultant Radiologist  
(General - MRI - CT) 
•Μία θέση εργασίας για Consultant Neurologist  
North of London 
•Μία θέση εργασίας για Consultant Dermatologist

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

Το αρχικό συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί εφόσον  
το επιθυμεί ο ιατρός.

Απαραίτητη η άμεση διαθεσιμότητα των ιατρών σ’ όλες 
τις θέσεις (τουλάχιστον εντός δυο μηνών μετά από την 
επιτυχημένη συνέντευξη).

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν 
για τους ιατρούς.

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

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος ειδικότητας για τις consultant θέσεις. 
•Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία για τις consultant 
θέσεις. 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

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

 Ιατρός Παθολόγος (MED 0510) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, 
αναζητά για μόνιμη εργασία Ιατρό Παθολόγο, απόφοιτο Ρω-
σικού Πανεπιστημίου.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί 
με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε 
ξένους κυρίως ασθενείς (επισκέπτες από χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης)

Απαραίτητα προσόντα: 
•άριστη γνώση ρωσικών (μητρική γλώσσα) 
•πτυχίο ιατρικής από αναγνωρισμένο ρωσικό πανεπιστήμιο 
•ειδικότητα που αποκτήθηκε στην Ελλάδα 
•επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία 
•πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες  
και ανθρωποκεντρική προσέγγιση  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Στοματολόγος

Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ.  
•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & προϋπηρεσία.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sosiatroi.info@gmail.com

Η DHI Medical Group, πρωτοπόρος εταιρεία στην αντιμετώπιση 
των ασθενειών του τριχωτού της κεφαλής, με περισσότερες 
από 40 κλινικές σε όλον τον κόσμο, ζητά να συνεργαστεί με 
Γιατρούς και Νοσηλευτές για την αντιμετώπιση της τριχό-
πτωσης με ιατρικές και μη ιατρικές μεθόδους.

Παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρεία.  
Αποστολή βιογραφικών στο παρακάτω  
e-mail: hr@dhiglobal.com

ΝΟΜΙΚΟΙ
DHI Medical Group, the world leader in hair restoration 
with 40+ clinics worldwide, is seeking for:

In-House Lawyer

For a part time or full time cooperation in the DHI Athens 
Headquarters, providing also the opportunity of travelling 
in all DHI centers worldwide.

Main responsibilities include: 
•Composition and format of employment contracts 
•Avocation with company and labor law 
•Employment agreements with partners 
•Negotiations with partners  
Candidates’ qualifications: 

•University diploma in law 
•Education or work experience in the UK or USA 
•Excellent knowledge of company and labor law 
•Excellent knowledge of international law 
•Experience on franchise contracts will be an asset. 
•At least five years of experience in a multinational 
organization 
•Excellent command of English language,  
knowledge of supplementary foreign languages  
will be considered an asset 
•PC literate 
•Flexibility in travelling 
•Good interpersonal skills, responsibility and ability  
to work under pressure 
•Discretion and integrity 
•Team working and ability to meet deadlines  
Excellent package is offered in a dynamic and fast 
growing environment.  
Send your CVs to the following e-mail: hr@dhiglobal.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H εταιρία μας leader στην αγορά των προϊόντων led στην 
Ελλάδα και με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, επεκτεί-
νεται και αναζητά:

Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο  
για Μηχανικό Πωλήσεων στο Τμήμα B2B  

της Εταιρίας - (CV/1)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@globiled.com 
(με σημείωση του κωδικού θέσης).

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η εταιρία EUROGAT AE με ηγετική θέση στο χώρο των επαγ-
γελματικών μηχανών καφέ και τον εξοπλισμό bar αναζητά 
τεχνικό για την στελέχωση του τμήματος τεχνικής υποστήριξης 
στο κατάστημα της Θεσσαλονίκης.

Στέλεχος για Τεχνικό Τμήμα Θεσσαλονίκης 
(COD. Θ- SERVICE 011)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ανώτερες σπουδές ηλεκτρολογίας ή μηχανολογίας 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Δίπλωμα οδήγησης δικύκλου 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Προϋπηρεσία 4 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώσεις ψυκτικού 
•Τεχνική κατάρτιση σε επαγγελματικές μηχανές καφέ  
Αρμοδιότητες: 
•Παροχή τεχνικής υποστήριξης εντός και εκτός έδρας 
•Διαχείριση αποθήκης 
•Εξυπηρέτηση πελατών έδρας ως σύμβουλος πωλήσεων 
σε εξαρτήματα και αξεσουάρ 
•Συμμετοχή σε έρευνα αγοράς του τομέα του

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να προωθήσουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα με τον αντίστοιχο κωδικό (Θ-Service 
011), στο e-mail: hr@eurogat.eu ή στο fax: 2310 819639.

Broadcasting Center Europe: BCE is a European leader in 
technical services in the areas of television, radio, production 
and postproduction, telecommunication and IT. With its long 
experience on the media market, our team provides high-quality 
services and will always find the solution that matches your 
project and budget.

With more than 220 highly qualified and motivated people, 
BCE serves about 400 clients in various sectors, such as TV 
channels, radio stations, film distributors, producers, advertising 
companies, telecommunications operators and public services. 
Subsidiary of RTL Group, European leader in radio and TV 
broadcasting, is looking for a:

Media production and IT Technician  
(Minimum 2 years experience)

Contract duration: 1 year and then one or two additional 
years.  
Responsibilities / main duties: 
•Job based in Athens. 
•You will report to a local a site manager in order to support 
users for an international television station with local crew 
of about 20 people 
•Support of customer on site 24 * 7 - 365 days in order to 
guarantee: 
-Producing of video content 
-Network / telecom connectivity with the HQ in France 
-System support of some servers (IT Office servers) 
-PC support 
-Applications support  
You are flexible and ready to take part in night shifts during 
the week or week-end.  
Skills, knowledge, experience: 
•Skills in production: camera shooting, lighting and editing 
and also some knowledge of IT (telecom, network, system). 
•Fluent in Greek and English, other languages are an 
advantage 
•Authorized to work in Greece following European 
regulation (no work permit requested).  
Personal characteristics, aptitudes: 
•Team player 
•Ready to work in a multi-cultural environment 
•Enthusiastic and highly self-motivated 
•Willing to improve personal skills in new technologies

Please address CV to the following e-mail: cv-hu@bce.lu or 
BCE, Jean-Alain Jachiet, 45 Boulevard Pierre Frieden, L-1543 
Luxembourg.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ -  
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών

Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το2006 και είναι μέλος 
εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πωλή-
σεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, 
φωτοβολταϊκών συστημάτων και της προώθησης τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, αναζητά IT για το Τμήμα 
Μηχανοργάνωσης.   
Ωράριο εργασίας: Πλήρη ή (μερική απασχόληση)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση προγραμματισμού  
(C SHARP, NET FRAMEWORK) 
•Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων  
(MCSA-MCSE, VMWARE, MSQL) 
•Άριστη γνώση βάσεων δεδομένων 
•Άριστη γνώση δικτύων 
•Άριστη γνώση web design (PHP, JAVA, HTML) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Επαγγελματική εμπειρία θα εκτιμηθεί  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης 
•Εύκολη πρόσβαση (από το μετρό Πανόρμου)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr ή στο τηλέφωνο: 
2106706000, κωδικός θέσης: ΙΤ.

Τεχνικοί H/W - S/W 
στον Τομέα Αυτοματισμού Γραφείου και IT

Η Intersys Α.Ε, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του 
Business Imaging & Professional Print και των ηλεκτρονικών 
καταναλωτικών προϊόντων και οικιακών συσκευών,  επίση-
μη αντιπρόσωπος των προϊόντων Canon, Olympus, Pioneer, 
TomTom, Telefunken, Duracell, Haier, Hisense, Océ και Nec 
για την ελληνική αγορά, ζητάει για τα γραφεία της στην Αθήνα 
Τεχνικό H/W- S/W.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης ή ανώτερης σχολής 
•Προϋπηρεσία 3 ετών στην επισκευή εκτυπωτικών  
μηχανημάτων 
•Γνώση δικτύων Η/Υ 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα άτομα 
•Άτομο πρόθυμο και υπεύθυνο 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην επισκευή μεγάλων ψηφιακών  
εκτυπωτικών συστημάτων 
•Γνώση στη διαχείριση χρώματος 
•Γνώση εφαρμογών (Photoshop, adobe design suite, 
corel, EFI Fiery)  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•5θήμερη εργασία 
•Πλήρη ασφάλιση κάλυψη ΙΚΑ 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@intersys.gr

Zητούνται για Γερμανία:

Ηλεκτρονικοί Τεχνικοί  
με Εμπειρία στην Ενεργειακή και  

Κτηριακή Τεχνολογία

Η εταιρεία MD STUDIEN & VERMITTLUNG ως συνεργάτης 
κορυφαίων γερμανικών εταιρειών που δραστηριοποιείται 
στο χώρο του RECRUITING, ζητά για λογαριασμό πελάτη της: 
ηλεκτρονικοί τεχνικοί με εμπειρία στην ενεργειακή και 
κτηριακή τεχνολογία. 

Προφίλ υποψηφίου: 
•Άριστη γνώση ηλεκτροτεχνικής 
•Εκπαίδευση στον αυτοματισμό 
•Άριστη γνώση κτηριακής τεχνολογίας 
•Γνώσεις γερμανικής γλώσσας Α2-C1 
•Ευελιξία, τυπικότητα, ομαδικό πνεύμα   
Προφίλ θέσης: 
•εφαρμογή και τοποθέτηση συσκευών επικοινωνίας και 
ηλεκτρονικών δεκτών 
•τεχνική δεξιότητα, χρήση ηλεκτροτεχνικής, τοποθέτηση 
και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και πλάνο 
συσκευών 
•δημιουργία ,εγκατάσταση και επίβλεψη προγραμμάτων 
καθοδήγησης 
•χρήση δοκιμαστικών προγραμμάτων και επιδιόρθωση

Αποστολή βιογραφικών αποκλειστικά σε μορφή europass 
στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα. Παρακαλούμε για απο-
στολή σε μορφή word στο e-mail: kariera@md-hellas.gr, 
τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2810 330009.

Το ILIOMARE a 5* HOTEL & RESORTS στη Θάσο επιθυμεί 
να εντάξει στο δυναμικό της για την περίοδο 2014:

Υπεύθυνο Συντήρησης

Περιγραφή εργασίας: Διαχειρίζεται και επισκευάζει τις 
βλάβες των εγκαταστάσεων. Συνεργάζεται με τους υπεύ-
θυνους υποδοχής και υπηρεσίας δωματίων. Διατηρεί τους 
χώρους εργασίας καθαρούς και τακτοποιημένους. Συντηρεί 
τον εξοπλισμό του και τον διατηρεί σε άριστη κατάσταση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τεχνικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων 
•Γνώση αγγλικών 
•Αρίστη γνώση Η/Υ 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ευέλικτος σε ωράρια 
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα  
συνεργασίας  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη διεύθυνση: 
•E-mail: hrd@iliomare.gr 
•Fax: 25930 72085 

 IT Support

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ για λογαριασμό πελάτη της που δραστηρι-
οποιείται στο χώρο του E-Learning-IT Development & 
Consulting Services αναζητά ένα (1) άτομο για IT support 
πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώσεις σε object - oriented PHP προγραμματισμό 
•Διαχείριση - παραμετροποίηση CMS (Drupal, WordPress, 
Joomla) 
•Γνώσεις σε jQuery & jQuery mobile 
•Γνώσεις σχεδιασμού & ανάπτυξης ιστοσελίδων  
σε HTML, CSS3 (επιθυμητή η γνώση HTML5) 
•Γνώσεις σε MySQL 
•Γνώση σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες e-learning  
(Moodle, SoftOne, Office 365)  
Άλλες επιθυμητές δεξιότητες: 
•Βασικές αρχές Networking 
•Win7, Win8 
•Microsoft Office Suite (2010, 2013)

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: viografika@
nea-gnosi.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η Elvial S.A., βιομηχανία διέλασης αλουμινίου με έδρα 
το 25ο χλμ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, επιθυμεί να προσλάβει 
συνεργάτη για:

Μηχανικό Αυτοματισμού

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ μηχανικών αυτοματισμού 
•Τεχνικές γνώσεις 
•Εργασιακή εμπειρία άνω των τριών ετών 
•Γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ανάλογη προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί  
Προσφέρουμε: 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις, παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε», Ν. 
Σάντα Κιλκίς ΤΚ 61100. Υπόψη κας Προύτσου Μαρίας. 
Στο φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη «Τ.Σ» ή e-mail: 
hr@elvial.gr

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 προ-
σωρινής απασχόλησης. 

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομη-
χανίας στην περιοχή του Νομού Σερρών, αναζητά ένα (1) 
άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Μηχανολόγος Μηχανικός 
(κωδ. θέσης: 722/42293)

Περιγραφή θέσης 
•Λειτουργία αυτοματοποιημένης χημικής  
εγκατάστασης ραφιναρίας 
•Συμμετοχή στη συντήρηση του μηχανολογικού  
εξοπλισμού της εγκατάστασης 
•Έλεγχος και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας  
του πεδίου ευθύνης  
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η Τ.Ε.Ι. μηχανολόγων μηχανικών 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση μηχανικής αντλιών και ρευστών, καθώς  
και χρήσης βανών, σωλήνων και πιέσεων 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών

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 2310 988 108, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, 
Βασ. Γεωργίου 7, Θεσσαλονίκη.
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Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών ση-
μειωμάτων 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. Follow Adecco Greece on Facebook, LinkedIn.

Προϊστάμενος Συντηρήσεως

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

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

Α.Ε. ζητά:
Απόφοιτο Τ.Ε.Ι. Μηχανολογίας 

Κωδ. Θέσης: ΜΗΧ.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. μηχανολογίας 
•Ηλικία έως 28 ετών 
•Μόνιμη διαμονή στην ευρύτερη περιοχή Χαλκίδος - 
Σχηματαρίου θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη

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

Α.Ε. ζητά:
Απόφοιτο Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολογίας 

Κωδ. Θέσης: ΗΛΕΚ.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ηλεκτρολογίας 
•Ηλικία έως 28 ετών 
•Μόνιμη διαμονή στην ευρύτερη περιοχή Χαλκίδος - 
Σχηματαρίου θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη

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

Μηχανολόγος Μηχανικός

Μεγάλη εταιρία συμβούλων περιβάλλοντος επιθυμεί τη 
μόνιμη συνεργασία με μηχανολόγο μηχανικό με εμπειρία 
στις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτιρίων και δικτύων, 
στο σχεδιασμό μονάδων επεξεργασίας υγρών και στερεών 
αποβλήτων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικού πακέτου Autocad 
•Γνώση πακέτου ΗΜ μελετών Adapt 
•Γνώση υδραυλικών υπολογισμών σε μονάδες  
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
iosdev013@gmail.com

Μηχανικοί

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

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία 
πολιτικούς / μηχανολόγους / αεροναυπηγούς μηχανικούς, 
κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού σε τομείς όπως 
computational mechanics, structural engineering and design 
optimization, computational fluid dynamics, high performance 
computing, applied numerical methods, process engineering 
με εμπειρία στην έρευνα και την προσομοίωση CAE/CAD, 
ανάπτυξη λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια σε μία scripting γλώσσα προγραμματισμού, 
όπως Python, Matlab/Simulink 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών αγγλικών, επιθυμητή  
η καλή γνώση γερμανικών

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής 
επιστολής στα αγγλικά στη διεύθυνση: career@nikitec.
gr,NIKI ΜΕΠΕ, digital engineering, Κα. Βιβή Ζάψα, δι-
εύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Εθνικής Αντίστασης 205 
45500 Κατσικάς- Ιωάννινα. Τηλ.: +30 26510 85240. Fax: 
+30 26510 85249, website: www.nikitec.gr

Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ 
 ή Μηχανικός Αυτοματισμού ΤΕ

•Θέση: Τμήμα τεχνικής υποστήριξης 
•Τόπος: Θεσσαλονίκη 
•Πλήρης απασχόληση  
•Επιπλέον προσόντα: Απαραίτητη η καλή γνώση  
αγγλικών και Η/Υ.  
Η εταιρεία: Η Energy Water δραστηριοποιείται  
στα συστήματα επεξεργασίας νερού και στο εμπόριο  
φίλτρων νερού και χημικών.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@energywater.gr.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 654555, 6946 020015.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ο πελάτης μας είναι εταιρία παραγωγής κι εμπορίας τροφίμων. 
Στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας και ανάπτυ-
ξης της εταιρίας, αναζητείται κατάλληλος υποψήφιος για 
να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση, με έδρα την Ημαθία:

Διευθυντής Εργοστασίου 
(κωδ. PM-14)

Το έργο: Η αποτελεσματική εποπτεία, διαχείριση και συ-
ντονισμός όλων των δραστηριοτήτων του εργοστασίου 
(παραγωγή-διοικητικές υπηρεσίες).

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ χημικού μηχανικού ή χημικού.  
Επιθυμητή ειδίκευση σε τομέα τροφίμων 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε παραγωγή  
τροφίμων, εκ των οποίων 3 χρόνια σε θέση ευθύνης 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Πολύ καλή επικοινωνία και ικανότητα παρουσιάσεων 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών, πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Δυνατότητα εργασίας με διευρυμένα ωράρια 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα τπ βιογραφικό τους σημείωμα (με 
φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.
gr. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμε-
τωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Τεχνικός - Ηλεκτρονικός ΤΕΙ (TEC 711) 
Κιλκίς

Περιγραφή: Γνωστή βιομηχανία στην βιομηχανική περιοχή 
Κιλκίς αναζητά ηλεκτρονικό, απόφοιτο ΤΕΙ με γνώσεις αυ-
τοματισμού και PLC.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος θετικής κατεύθυνσης, ηλεκτρονικός ΤΕΙ  
(ΑΕΙ προαιρετικά) 
•Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία σε βιομηχανικό  
περιβάλλον και σε ροή παραγωγής 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών σε επίπεδο συνεννόησης  
και τεχνικών θεμάτων 
•Επίλυση τεχνικών θεμάτων σε οθόνες, plc και γενικά  
σε συστήματα αυτοματισμού 
•Εξοικείωση με μικροεργαλεία και ρυθμίσεις 
•Κάτοικος Κιλκίς (επιθυμητό, όχι απαραίτητο) 
•Δίπλωμα οδήγησης και εργασία σε βάρδια 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Από τον όμιλο εταιρειών «Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ» ζητούνται: 

Εργαζόμενοι  
για το Τμήμα Παραγωγής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχοι ΤΕΙ μηχανολογίας, αυτοματισμού  
ή ηλεκτρολογίας 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Κάτοικοι νομού Ξάνθης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν ανα-
λυτικό βιογραφικό σημείωμα με ένδειξη «Τμήμα Παραγω-
γής» στο e-mail tofea@thraceplastics.gr. Πληροφορίες τηλ: 
25410 45668.

LOGISTICS
H Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ ζητά να προσλάβει άτομο με δυναμική 
προσωπικότητα επιμονή και θέληση για επιτυχία, που θέλει 
να ενταχθεί στο δυναμικό μιας ευέλικτης επιχείρησης με 
ηγετική θέση στην ελληνική αγορά.

Logistics Assistant

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας.  
Περιγραφή θέσης: 
•Επικοινωνία με προμηθευτές 
•Έλεγχος αποθεμάτων 
•Planning παραγγελιών 
•Έρευνα αγοράς - εξεύρεση νέων προμηθευτών 
•Customer service  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ 
•Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική και συνθετική  
σκέψη, δημιουργικότητα 
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ - κολλεγίου 
•Γνώση προγραμμάτων ERP 
•Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών  
Η εταιρία προσφέρει: 

•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαρκής επιμόρφωση / επαγγελματική εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών, Αθήνα: fax: 210 2819210, 
e-mail: hr@tzanos.gr, (υπ’ όψιν κou Τσουρέ) αναφέρο-
ντας το κωδικό της θέσης LO/1.

ΟΔΗΓΟΙ
Οδηγός

Η Intersys Α.Ε, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο 
χώρο του business imaging & professional print και των 
ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων και οικιακών 
συσκευών,  επίσημη αντιπρόσωπος των προϊόντων Canon, 
Olympus, Pioneer, TomTom, Telefunken, Duracell, Haier, 
Hisense, Océ και Nec για την ελληνική αγορά, ζητάει για τα 
γραφεία της στην Αθήνα Οδηγό.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ & Δ΄ κατηγορίας 
•Κάτοχος κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα άτομα 
•Άτομο πρόθυμο και υπεύθυνο 
•Εμπειρία σε διανομές στο λεκανοπέδιο Αττικής  
και στα πρακτορεία μεταφορών  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•5θήμερη εργασία 
•Πλήρη ασφάλιση κάλυψη ΙΚΑ 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@intersys.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Βοηθός Ζαχαροπλάστη

Επιθυμητή προϋπηρεσία με πτυχίο σχολής και ειδικότητα στη 
ζαχαροπλαστική - εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις - πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας - ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό 
πίεση και φόρτο εργασίας.

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

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ προκειμένου 
να στελεχώσει το κατάστημά της στην Καβάλα, ζητά άτομα 
ηλικίας 20-35 ετών για το πόστο: 

Barista
Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φωτογραφία) στο 
e-mail: hr@mikelcc.gr. Fax: 2410 534020.Τηλ. 2410 255260.

Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που εξειδικεύεται 
στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων καθώς 
και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Ζητούνται επαγγελματίες για ξενοδοχειακό συγκρότημα που 
διαχειρίζεται η HotelBrain στη Χαλκιδική, για την παρακάτω θέση:

Μάγειρας Α’ 
(κωδ. COOK Α’ ΧΑΛΚ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής. 
•5-6 χρόνια προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Καλή γνώση αγγλικών. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα και ευελιξία. 
•Προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.  
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με 
τα προσόντα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, παρακαλώ 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτο-
γραφία στο e-mail: hr@hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive αναζητά για 
τα ξενοδοχεία της:

Σερβιτόρους

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

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

Μάγειρες Β’ και Γ’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής  
•Προϋπηρεσία σε κρύα και ζεστή κουζίνα  
•Προϋπηρεσία σε γρήγορο φαγητό επιθυμητή 
•Αξιοπιστία, ταχύτητα στη δουλειά και σοβαρότητα 

Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

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

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

Σερβιτόρο Α’ 
(Κωδικός θέσης: SERV/A)

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

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία: Οι 
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτι-
κό βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό θέσης 
SERV/A, στο e-mail: fb@mystique.gr. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά. 

Α’ Σερβιτόρος

•Εργοδότης: Santikos Collection, Skiathos Princess 
•Περιοχή: Σκιάθος 
•Απασχόληση: από Ιούλιο έως Οκτώβριο 
•Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση  
Προϋποθέσεις: 
•Καλή γνώση αγγλικών και, κατά προτίμηση, ιταλικών 
•Τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσίας ως  
επαγγελματίας σερβιτόρος σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο 
αντίστοιχης κατηγορίας (4 or 5 star / luxury hotel) 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, καθαριότητα και συνέπεια 
•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω από συνθήκες 
πίεσης  
Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά τη διάρκεια 
της εργασίας σας στο ξενοδοχείο.

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

Ξενοδοχείο στην Ίο επιθυμεί να προσλάβει:

Α’ Μάγειρα

Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση  
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 
•Εμπειρία στη σύνθεση μενού/κοστολόγηση 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
Βιογραφικά στο e-mail: cost-ioa@otenet.gr

Το ξενοδοχείο Athens Poseidon ζητά:

Σερβιτόρα

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προθυμία και θετική διάθεση 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ικανότητα να πείθει 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Εμφανίσιμη και ευγενική 
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
ξενοδοχείου-bar  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
skybar@poseidonhotel.com.gr

Τo SIKYON COAST HOTEL & RESORT στο Ξυλόκαστρο 
Κορινθίας, ζητεί για τη σεζόν 2014:

Σερβιτόρους / Σερβιτόρες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 3 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Καλή χρήση τεχνολογιών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@sikyoncoast.com ή στο fax: 27430 25432.

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

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Από τα εκπαιδευτήρια Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. ζητείται:

Καθηγητής Τεχνολογίας (ΠΕ 12)

Εκπαίδευση: Πτυχίο ΑΕΙ Πολυτεχνείου. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία  
στο αντικείμενο  
•Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχολείου 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό 
•Γνώσεις πληροφορικής 
•Κατάρτιση από ΑΣΠΑΙΤΕ 
 
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: http://
www.mandoulides.gr για αποστολή αίτησης πρόσληψης.

O εκπαιδευτικός οργανισμός Winners Education με συνεχώς 
αναπτυσσόμενη πορεία από το 1993 έχει σαν πυλώνες της 
φιλοσοφίας του την καινοτομία, την επικοινωνία, και την 
προσωπική ανάπτυξη, τόσο των εκπαιδευομένων όσο και 
των εκπαιδευτών. Στα πλαίσια ανάπτυξης και ενδυνάμω-
σης των δραστηριοτήτων του επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές Αγγλικής, Ιταλικής, Ισπανικής, 
Ρώσικης, Κινέζικης Γλώσσας 

(κωδικός θέσης: LAN14)

Για τη στελέχωση παιδικών & ενήλικων προγραμμάτων. 
 
Αρμοδιότητες: 
•Προετοιμασία και παράδοση μαθημάτων βασισμένη 
στους μαθησιακούς στόχους του επιπέδου με χρήση 
νέων τεχνολογιών και της διδακτέας ύλης 
•Παράδοση διδακτέας ύλης με τρόπο δημιουργικό 
•Φροντίδα κάλυψης των μαθησιακών αναγκών  
όλων των σπουδαστών 
•Αξιολόγηση και βαθμολόγηση σπουδαστών 
•Συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα του κέντρου 
•Συμμετοχή στην αξιολόγηση και αναθεώρηση  
των προγραμμάτων σπουδών 
•Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες  
και εκδηλώσεις του Κέντρου 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ στο αντικείμενο διδασκαλίας  
(από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή από πανεπιστήμιο 
εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) 
•Άδεια διδασκαλίας 
•Αποδεδειγμένη επιμόρφωση στην διδακτική μέσω 
σεμιναρίων 
•Χρήση Η/Υ και Internet με ευχέρεια 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση και παράδοση 
διδακτέας ύλης 
•Επιθυμία για συνεχή προσωπική ανάπτυξη 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Διαθεσιμότητα για πενθήμερη απασχόληση 
 
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Η διδασκόμενη γλώσσα ως μητρική 
•Εμπειρία στην διδασκαλία ενήλικων ή παιδικών  
προγραμμάτων 
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού  
περιβάλλοντος μάθησης 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Κατανόηση των ατομικών εκπαιδευτικών αναγκών  
των σπουδαστών 
 
Ο όμιλος προσφέρει: 
•Εξαιρετικές δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Συνεχής επιμόρφωση στις πιο καινοτόμες  
εκπαιδευτικές μεθόδους 
•Ανάπτυξη προσωπικής πρωτοβουλίας 
•Υποστηρικτικό και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Άμεση πρόσληψη  
 
Αποστολή βιογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία μέσω 
του link: http://winners.edu.gr/career 

Από χημική βιομηχανία στην ευρύτερη περιοχή της  
Αττικής ζητείται:

Ερευνητής 

Με την ειδικότητα του χημικού μηχανικού ή χημικού για 
να εργαστεί σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. 

Ο ή η υποψήφιος/α πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος στα πολυμερή / υλικά. Η κατοχή διδακτορικού 
διπλώματος στα πολυμερή και οι επιστημονικές δημο-
σιεύσεις σε διεθνή περιοδικά θα αξιολογηθούν θετικά. 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ερευνητική εμπειρία κατά προτίμηση σε θέματα  
εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας 
•Δουλειά εργαστηρίου και αποδεδειγμένη εμπειρία  
στην υλοποίηση και διαχείριση ερευνητικών έργων 
•Ικανότητα και εμπειρία στη συγγραφή μελετών,  
παραδοτέων και οικονομοτεχνικών απολογισμών 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Χειρισμός Η/Υ με γνώση προγραμμάτων office 
•Οργανωτικές δεξιότητες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογρα-
φικά τους σημειώματα συνοδευόμενα από συστατικές 
επιστολές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2014 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: qc_hrd@yahoo.com

A dynamic educational group and leader in foreign language 
teaching seeks to recruit qualified native speakers of 
the English language to teach in its school in Glyfada. 

Position requirements: 
•The teacher’s primary role is the execution of English 
lessons to students of all levels.  
•He / she will also be required to work closely with the 
director of studies to ensure maximum student potential 
•Maintain accurate records of students’ grades and 
general performance 
•Attend all parents’ days and school events 
 
Candidate profile: 
•Experienced English language teacher 
•University degree & teaching qualification essential 
•Native speaker of the English language 
•PC literate 
•Ability to work well as part of a team 
•Keen to learn & adopt ground-breaking approaches  
to teaching 
•Excellent communication, negotiation and 
interpersonal skills 
•Solid organisational and administrative skills with 
good attention to detail

Remuneration: The company offers an attractive remuneration 
package, excellent working conditions, ongoing training 
and career opportunities within a dynamic international 
organisation.

Please send CV and cover letter to:  
academicsupport@eurognosi.com

Βρεφονηπιοκόμος

Σκοπός: Ζητείται βρεφονηπιοκόμος για πλήρη απασχόληση 
ως οικόσιτο προσωπικό σε οικεία στα βόρεια προάστια. 
Ηλικία 28-45.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΙΕΚ προσχολικής αγωγής  
ή βρεφονηπιοκομία 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Χαρακτηριστικά: 
•Επικοινωνιακή 
•Χαρούμενη, ευχάριστη προσωπικότητα 
•Μη καπνίστρια

Παρακαλώ με την αποστολή βιογραφικού απαραίτητη και 
προσκόμιση φωτογραφίας στο e-mail: genny.iordanopoulou@
olixoil.com

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος 
(Καθηγητής Αγγλικών έως 35 ετών)

Ζητείται από εκδοτική εταιρεία για πλήρη και μόνιμη 
απασχόληση (14 μηνών). 
 
•Πτυχίο εξωτερικού αγγλόφωνης χώρας επιθυμητό. 
•Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. 
 
Αποστολή CVs στο e-mail: pvschools@ath.forthnet.gr. 
Τηλ: 210 2280270, 09:00 π.μ. - 09:00 μ.μ.

Καθηγητές Αγγλικών 
(Native - Billingual)

•Ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου ζητούνται από κέντρο 
ξένων γλωσσών.  
 
Αποστολή CVs στο e-mail: pvschools@ath.forthnet.gr. 
Τηλ: 210 2280270, 09:00 π.μ. - 09:00 μ.μ.

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά για το τμήμα εκπαί-
δευσης στην Αθήνα:

Σύμβουλος Εκπαίδευσης  
(Κωδ: ΤRAINCONS.ATH)

Περιγραφή θέσης: 
•Ο σύμβουλος εκπαίδευσης είναι υπεύθυνος  
για την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
στο υπάρχον πελατολόγιο της εταιρίας, αλλά και  
στην εύρεση νέου πελατολογίου. 
•Επίσης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω  
στα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην πώληση 
υπηρεσιών σε εκπαιδευτικό οργανισμό. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστο επίπεδο επικοινωνίας σε προφορικό  
και γραπτό λόγο. 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογρα-
φικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση: cv@epsilonnet.gr ή στο 
fax: 2310 920770. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 981700. 
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

O εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ, ο μεγαλύτερος και πλη-
ρέστερος εκπαιδευτικός όμιλος στην Ελλάδα, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Καθηγητές 
για το ΙΕΚ Ξυνή Θεσσαλονίκης 

(κωδικός θέσης: Κ_Θ14)

Οι οποίοι να είναι απόφοιτοι: 

•Σχολής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης  
(νηπιαγωγός) με ειδίκευση στη μουσική αγωγή  
ή και θεατρολογία 
•Νομικής σχολής 
•Ιατρικής σχολής 
•Σχολής πληροφορικής με ειδίκευση στα δίκτυα 
•Σχολής κομμωτικής 
•Σχολής τουριστικών επαγγελμάτων με ειδίκευση σε  
-Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες 
-Μαγειρική 
-Ζαχαροπλαστική 
•Σχολής ρώσικης φιλολογίας 
•Σχολής φαρμακευτικής 
•Σχολής χημικών 
•Σχολής διαιτολογίας 
•Σχολής φυσιοθεραπείας 
•Σχολής αισθητικής - ποδολογίας 
•Σχολής γαλλικής φιλολογίας για διδασκαλία  
σε αντίστοιχα μαθήματα. 
 
Θέση: 
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων βασισμένη  
στη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα βιβλιογραφία  
και έρευνα της κάθε ειδικότητας 
•Αξιολόγηση και βαθμολόγηση σπουδαστών 
•Παροχή ακαδημαϊκών και συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στους σπουδαστές (ακαδημαϊκός και επαγγελματικός 
προσανατολισμός) 
•Συμμετοχή στην αξιολόγηση και αναθεώρηση  
των προγραμμάτων σπουδών 
•Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες  
και εκδηλώσεις του ομίλου 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στο αντικείμενο διδασκαλίας  
(από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή από πανεπιστήμιο 
εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) 
•Διδακτική, εργασιακή και ερευνητική εμπειρία  
στο αντικείμενο διδασκαλίας

Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακός ή/ και διδακτορικός 
τίτλος σπουδών στο αντικείμενο διδασκαλίας (από ελληνικό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή από πανεπιστήμιο εξωτερικού με 
αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)

Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση και παράδοση 
διδακτέας ύλης 
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού  
περιβάλλοντος μάθησης 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
αναγκών των σπουδαστών 
•Υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα 
 
*Απαραίτητη η επισύναψη φωτογραφίας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
avalogiannis@xinis.net

O εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ, ο μεγαλύτερος και πληρέ-
στερος εκπαιδευτικός όμιλος στην Ελλάδα, διανύοντας μια 
καταξιωμένη πορεία από το 1957, έχει συμβάλει καταλυτικά 
στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής και 
γενικότερα της εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Στα πλαίσια ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των δραστηριο-
τήτων του επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές  
για το ΙΕΚ ΞΥΝΗ Θεσσαλονίκης 

(κωδικός θέσης: PROF_Θ14)

Και για τη στελέχωση των ειδικοτήτων: 
•Πληροφορικής, οικονομίας & διοίκησης 
•Μέσων μαζικής ενημέρωσης, εφαρμοσμένων τεχνών 
•Παιδαγωγικών 
•Επισιτισμού & τουρισμού, ναυτιλιακών 
•Μηχανολογίας, δομικών κατασκευών 
•Υγείας, ομορφιάς 
 
Θέση: 
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων βασισμένη  
στη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα βιβλιογραφία και 
έρευνα της κάθε ειδικότητας 
•Παράδοση διδακτέας ύλης στην ελληνική γλώσσα 
•Αξιολόγηση και βαθμολόγηση σπουδαστών 
•Παροχή ακαδημαϊκών και συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στους σπουδαστές (ακαδημαϊκός και επαγγελματικός 
προσανατολισμός) 
•Συμμετοχή στην αξιολόγηση και αναθεώρηση  
των προγραμμάτων σπουδών 
•Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες  
και εκδηλώσεις του ομίλου 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στο αντικείμενο διδασκαλίας  
(από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή από πανεπιστήμιο 
εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) 
•Διδακτική, εργασιακή και ερευνητική εμπειρία  
στο αντικείμενο διδασκαλίας  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό  
και γραπτό επίπεδο 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιους

Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακός ή/ και  
διδακτορικός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο  
διδασκαλίας (από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή από 
πανεπιστήμιο εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)

Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση και παράδοση 
διδακτέας ύλης 
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού  
περιβάλλοντος μάθησης 

•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
αναγκών των σπουδαστών 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Ο όμιλος προσφέρει: 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές 
 
Απαραίτητη η επισύναψη φωτογραφίας. Αποστολή 
βιογραφικού στο e-mail: avalogiannis@xinis.net

Από τα εκπαιδευτήρια Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. ζητείται:

Καθηγητής Κοινωνιολογίας ή  
Οικονομικών (ΠΕ 09 / ΠΕ 10)

Εκπαίδευση: Πτυχίο ΑΕΙ. Μεταπτυχιακό (επιθυμητό, αλλά 
όχι απαραίτητο). 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία  
στο αντικείμενο  
•Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχολείου 
 
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας http://
www.mandoulides.gr για αποστολή αίτησης πρόσληψης.

Από τα εκπαιδευτήρια Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. ζητείται:

Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ 19)

Εκπαίδευση: Πτυχίο ΑΕΙ 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία  
στο αντικείμενο  
•Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχολείου 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε συντήρηση δικτύων 
και μηχανοργάνωση 
•Προγραμματισμό σε γλώσσες C++, VB, PHP, Javascript, 
MySQL και MSSQLγια ανάπτυξη ιστοσελίδων και 
desktop εφαρμογών 
•Οργανωτική εμπειρία σε έργα πληροφορικής 
 
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας http://
www.mandoulides.gr για αποστολή αίτησης πρόσληψης.

O εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ, ο μεγαλύτερος και πληρέ-
στερος εκπαιδευτικός όμιλος στην Ελλάδα, διανύοντας μια 
καταξιωμένη πορεία από το 1957, έχει συμβάλει καταλυτικά 
στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής και 
γενικότερα της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Στα πλαίσια 
ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητή/τρια Αγγλικών 
(κωδικός θέσης: EN14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πανεπιστημιακό πτυχίο αγγλικής φιλολογίας ή συναφές 
(απαραίτητη η επάρκεια διδασκαλίας) 
•Εξοικείωση με το σύστημα εξετάσεων City & Guilds 
•Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο 
•Επαγγελματικές πιστοποιήσεις στη διδασκαλία της 
Αγγλικής ως ξένη γλώσσα 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: liaxinis@gmail.com

Δημοσιογράφοι 

•Από αθλητική ιστοσελίδα ζητούνται για Πρακτική. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sportsonair.gr

Φοιτητές / Απόφοιτοι Δημοσιογραφίας  
και Παραπλήσιων Σχολών 

•Για προσωπική Πρακτική Εξάσκηση (εθελοντική  
συνεργασία) σε σελίδα αθλητικού περιεχομένου,  
εργασία από το σπίτι. 
 
Βιογραφικά στο jobs@sportsonair.gr

To start September 2014, St. Lawrence College is 
seeking to recruit a suitably qualified and experienced:

Teacher of Mathematics

For a teaching position within the Mathematics 
department of the senior school of St. Lawrence 
College.

As part of a dynamic and developing department, the appointed 
teacher will be responsible for teaching Mathematics to 
pupils of all abilities in streamed classes from grade 7 
through to grade 11, including preparing pupils for the 
Cambridge IGCSE Mathematics qualification.

The successful applicant should be a fluent communicator 
in English and should be able to demonstrate an ability to 
inspire pupils to the beauty and importance of Mathematics.

The successful applicant will also possess a willingness 
to take an active role in the wider life of our school 
community.

Experience of teaching in a British school would be a strong 
advantage for applicants, who should send current CVs 
and a covering letter to the Headmaster, Mr Phil Holden, 
at the following e-mail: slcjobs2@gmail.com

Ανώνυμη εταιρία ζητεί να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:

Υπεύθυνο - 
 Εκπαιδευτή Ζαχαροπλαστικής

•Περιοχή Κορωπί 
•Άριστη γνώση αρτοζαχαροπλαστικής.

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού στο e-mail: hr@apollonion-bakery.
gr. Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Υπεύθυνος Εκπαιδευτής Καφέ - Μπαρίστα

•Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του καφέ ζητείται.  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@apollonion-bakery.gr

Qualified Native /  
Bilingual English Teachers 

•Are required by a company for full time permanent 
morning position in Athens. 
 
Send your CVs to the following e-mail:  
pvschools@ath.forthnet.gr

Αναζητούνται νέα:

Στελέχη Επιστήμονες  
για Μεγάλο Ηedge Fund του Εξωτερικού

Περιγραφή θέσης: Νέα στελέχη επιστήμονες θα  ενταχθούν 
στην Ομάδα R&D διακεκριμένου hedge fund, εκτός Ελλάδας, 
με αντικείμενο εργασίας algorithmic trading.

Η θέση περιλαμβάνει αρμοδιότητες τόσο στο κομμάτι της 
έρευνας (research) όσο και σε εκείνο της υλοποίησης (ανά-
πτυξη συστημάτων μέσω εφαρμογής των γνώσεων πάνω 
σε γλώσσες προγραμματισμού κ.ο.κ.).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο από ΑΕΙ της χώρας ή από ίδρυμα του εξωτερικού 
σε τμήματα μαθηματικών  επιστημών ή ηλεκτρονικών 
υπολογιστών   
•Καλό γνωστικό υπόβαθρό σε Statistics 
•Γνώσεις πάνω στη μοντελοποίηση αγορών 
•Απαραίτητη γνώση  
-C#, Java 
-SQL, T-SQL 
-Algorithmic Trading 
-Matlab

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια πρόσφατη φωτογρα-
φία. Αποστολή βιογραφικών με κωδ: REF _HEDGE FUND 
_2014 στο e-mail: jobs@actionline.gr

Μεταφράστρια (Ρωσόφωνη)  
(ADM 0529), Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Μεγάλος ιατρικός οργανισμός αναζητά μετα-
φράστρια ρωσόφωνη (ρωσικά - ελληνικά - ρωσικά) για 
εργασία πλήρους απασχόλησης.

Καθήκοντα θέσης: Η κατάλληλη υποψήφια θα αναλάβει 
τις μεταφράσεις ιατρικών εντύπων και κειμένων από τα 
ελληνικά στα ρωσικά και από τα ρωσικά στα ελληνικά.

Απαραίτητα προσόντα: 
•κάτοχος πιστοποίησης στο αντικείμενο εργασίας 
•πανεπιστημιακές σπουδές στη Ρωσία 
•αποδεδειγμένη σχετική μεταφραστική εμπειρία  
(συνέδρια, αρχεία, ομιλίες) 
•άριστη γνώση ρωσικών (μητρική) και πολύ καλή γνώση 
ελληνικών 
•πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών  
υπολογιστών 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

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

Αισθητικό Υπεύθυνο 
 Εκπαίδευσης & Πωλήσεων

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ αισθητικής 
•Άριστη γνώση αγγλικών - ελληνικών 
•Ηλικία άνω των 26 ετών 
•Yψηλή εξειδίκευση στις θεραπείες σώματος  
και προσώπου 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια στον τομέα  
της εκπαίδευσης προϊόντων & θεραπειών 
•Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιών 
•Γνώση Η/Υ MS Office 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: human-resources@
dermacon.gr, fax: 210.6745201, διεύθυνση: DERMACON 

Δελφών 5 και Κηφησίας, Χαλάνδρι, 15233. Υπ’ όψιν υπεύ-
θυνου ανθρώπινου δυναμικού. Website: www.dermacon.gr

Καθηγητές Θετικών Επιστημών, 
Μαθηματικοί, Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι

•Ζητούνται από φροντιστήριο στο Πέραμα Πειραιά. 
 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail:  
fme-kex@otenet.gr

Το Mediterranean College, το πρώτο ιδιωτικό αγγλόφωνο 
Κολλέγιο στην Ελλάδα από το 1977, στο πλαίσιο ανάπτυξης και 
ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του επιθυμεί να προσλάβει:

«Admissions Officer - International Office» 
για την Αθήνα 

(κωδικός θέσης: ADM_INT)
Θέση: 
•Επικοινωνία και ενημέρωση για εκπαιδευτικά  
προγράμματα & υπηρεσίες με ενδιαφερόμενους  
φοιτητές από το εξωτερικό 
•Εγκαθίδρυση και διεύρυνση δικτύου συνεργατών  
εκτός Ελλάδας (agents) για τη στρατολόγηση  
αλλοδαπών φοιτητών 
•Προγραμματισμός και εκτέλεση προωθητικών  
ενεργειών στο εξωτερικό (διαφήμιση, συμμετοχή  
σε εκθέσεις, digital marketing, κ.λπ) 
•Διαχείριση εισερχόμενων αιτήσεων αλλοδαπών  
φοιτητών 
•Υποστήριξη αλλοδαπών φοιτητών σε διαδικασίες  
διαμονής και φοίτησης στην Ελλάδα (έκδοση visa, άδεια 
παραμονής, συμβουλευτικές υπηρεσίες) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πανεπιστημιακό πτυχίο, κατεύθυνσης marketing  
ή/και διοίκησης επιχειρήσεων 
•Διετή προϋπηρεσία σε θέση πωλήσεων υπηρεσιών, 
marketing ή customer service 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό  
και προφορικό επίπεδο 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) 
 
Επιθυμητά προσόντα & χαρακτηριστικά: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης 
•Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας 
 
Ο όμιλος προσφέρει: 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές 
•Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής 
εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kmylona@medcollege.edu.gr

Το Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες 
και ηγετικές ελληνικές εταιρίες στους τομείς ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναμικού και συμβουλευτικής υποστήριξης 
στη διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της διεύρυνσης 
της οργανωτικής του δομής επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Διαχείρισης 
Εκπαιδευτικών Προσραμμάτων (κωδ.: ΥΔ-2)

Κύρια καθήκοντα θέσης: 
•Επικοινωνία και συμβουλευτική προς  
τους εκπαιδευόμενους 
•Διαχείριση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων υλοποίησης 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
•Επικοινωνία και συνεργασία με επιχειρήσεις,  
καθώς και με τις αρμόδιες αρχές του Δημοσίου 
•Υποστήριξη των εταιριών πελατών του Κ.Ε.Κ.  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ, οικονομικής κατεύθυνσης ή θετικών 
επιστημών 
•Προϋπηρεσία σε κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικής 
εργασίας 
•Ικανότητα διαχείρισης έργων (project management) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ  
(Ms Office) 
•Γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψηφίους 
•Κατοχή ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης  
αυτοκινήτου  
Προσφέρονται: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον  
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει μια καριέρα στον απαι-
τητικό και δυναμικό χώρο της εκπαίδευσης και της ανά-
πτυξης προσωπικού, παρακαλούμε αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας αναφέροντας τον κωδικό θέσης στο e-mail: 
zpanagopoulou@kek-anaptixi.gr

Οικονομολόγος  
για ΑΟΘ και ΑΟΔΕ

•Από φροντιστήριο στο Πέραμα. 
 
Βιογραφικά (με συνημμένη φωτογραφία)  
στο e-mail: fme-kex@otenet.gr

Χημικός

•Με γνώσεις χημείας και βιολογίας ζητείται από φροντι-
στήριο στο Πέραμα, Πειραιά. 

Βιογραφικά με συνημμένη φωτογραφία στο e-mail:  
fme-kex@otenet.gr

Meet the future. H Manpower Professional, μέλος του ομίλου 
Manpower, προσελκύει, αξιολογεί και παρέχει επαγγελματίες 
και ανώτερα στελέχη σε σημαντικές για την εταιρίες θέσεις 
απασχόλησης στους τομείς της πληροφορικής, τεχνολογίας, 
τηλεπικοινωνιών, οικονομικών & λογιστικής, μηχανικών, 
πωλήσεων & μάρκετινγκ. Για λογαριασμό πελάτη μας στο 
χώρο της εκπαίδευσης αναζητά:

Διευθυντή Εκπαιδευτικού Οργανισμού 
(Κωδικός θέσης: GRC/7368)

Είδος απασχόλησης: Μόνιμη 
Τόπος εργασίας: Αθήνα – Κέντρο  
Σκοπός της θέσης: Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση  
της στρατηγικής του Οργανισμού και ο συντονισμός  
των παραρτημάτων του.  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής  
του οργανισμού σε επίπεδο τοποθέτησής του στην αγορά, 
όγκου πωλήσεων – μεριδίων αγοράς, ανάπτυξης νέων 
προγραμμάτων και υπηρεσιών, εγκαταστάσεων  
και οργανωτικής δομής 
•Ο διοικητικός και ακαδημαϊκός συντονισμός  
των παραρτημάτων του οργανισμού με στόχο  
την τυποποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών / 
πολιτικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς  
και την εξασφάλιση συνεργιών, οικονομιών κλίμακας 
•Ανάπτυξη & τυποποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών 
στους σπουδαστές, με βάση τα καθορισμένα πρότυπα 
•Ανάπτυξη ενιαίων διαδικασιών και πολιτικών σε όλα 
τα επίπεδα 
•Ανάπτυξη της εταιρικής στρατηγικής του οργανισμού 
•Επίβλεψη / έγκριση δαπανών και άλλων εξόδων που 
αφορούν τον οργανισμό 
•Έλεγχος οικονομικών στοιχείων (προϋπολογισμοί, 
P&L, πορεία εισπράξεων – χρεών σπουδαστών, μισθο-
λογικά προσωπικού, κέντρα κόστους) και διορθωτικές 
κινήσεις  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πανεπιστημιακό πτυχίο κατεύθυνσης διοίκησης  
επιχειρήσεων ή οικονομικών ή μάρκετινγκ  
(μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί) 
•Επαγγελματική και διοικητική πείρα τουλάχιστον τριών 
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση πλήρους απασχόλησης,  
η οποία θα περιλαμβάνει ευθύνη διοίκησης προσωπικού, 
ανάπτυξης προϊόντων – υπηρεσιών, σχεδιασμού διαδικα-
σιών (εμπειρία στον εκπαιδευτικό χώρο θα εκτιμηθεί) 
•Άριστο επίπεδο αγγλικών και MS Office 
•Καλά αναπτυγμένες διοικητικές δεξιότητες  
και δεξιότητες οργάνωσης έργου 
•Πείρα στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, ηγεσία  
και συντονισμό ομάδων 
•Ευχέρεια στην ανάλυση αριθμών (numerical skills) 
•Υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων επικοινωνίας και  
παρουσίασης (γραπτή και προφορική) 
•Αποδεδειγμένη πείρα στη διαχείριση πολύπλοκων και 
πολύπλευρων ζητημάτων και επίλυσης προβλημάτων

Επισκεφθείτε τώρα την διεύθυνση μας: www.manpowergroup.
gr δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό MY MANPOWER 
ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και κάνετε 
αίτηση για όλες όσες σας ενδιαφέρουν

ENGINO.NET LTD is one of the most innovative companies in 
Cyprus. The company was founded in 2004 and launched the 
first products in 2007. A leader now in its field, educational 
construction toys with robotics, the company exports to 
more than 15 countries. Since 2012 a fully automated 
factory was established in Cyprus and all production is 
now carried out in EU. The factory has 3 sectors, mould 
manufacture, plastics injection processing and packaging. 

Educational Researcher

A high level researcher is needed which will have: 
•Degrees related to education and pedagogy together 
with degrees in physics or technology. 
•He preferably has a PhD and have worked with 
research in education. 
•We require experience with European funding 
programs because the candidate will not only run 
existing projects but will also write new proposals for 
Horizon 20-20, Erasmus and other calls. This research 
will be the leader of a team of developers which he will 
set-up in order to design and develop new educational 
material using the ENGINO building system to cover 
various curriculum subjects mostly related to STEM for 
pre-school, primary and secondary school.

Salary is from 1400 to 2200 euro per month depending 
on qualifications and work hours. Housing and car will 
be provided for free for the first 3 months to help have a 
smooth relocation.

Send your CVs to the following e-mail: cv2@skywalker.
gr, ref: ENG157

Η Integra Connect  αναζητά:

Νηπιαγωγούς και Βρεφονηπιοκόμους 
για Εργασία στη Βαυαρία

Το προφίλ σας: 
•Αναγνωρισμένο πτυχίο 
•Προϋπηρεσία ή πρακτική εμπειρία με παιδιά από 0-3  
και 3-6 χρόνων 
•Ευχάριστο χαρακτήρα, ζήλο και δημιουργικότητα  
στην εργασία 
•Διάθεση για πρωτοβουλία 

•Γνώση γερμανικών επιπέδου Β2, αγγλικά προαιρετικά 
•Προσαρμοστικότητα και πνεύμα ομαδικότητας  
Η προσφορά μας: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•8ωρη εργασία (40 ώρες την εβδομάδα) στο Μόναχο 
•Καλή πρόσβαση στον τόπο εργασίας 
•Συναδελφικό πνεύμα εργασίας με διεθνείς συνεργάτες 
•Παροχή βοήθειας στη μετακόμισή σας στο Μόναχο 
•Προσωπικές συμβουλές 
•Υποστήριξη στις πρώτες συνδιαλλαγές με υπηρεσίες, 
τράπεζες κλπ. 
•Προτάσεις για κοινωνική δικτύωση

Βιογραφικά μόνο στα γερμανικά:  Αθήνα: Αγγέλα Μυλωνάκη. 
Τηλέφωνο: +30 6970778922. Μόναχο: Silke Borgmann. 
Τηλέφωνο: +49 (0)151 23617736. Deutschinstitut Integra 
Goethestr. 28, 80336 München, Deutschland, Tel +49-
89-88568197. E-mail: a.milonaki@integra-connect.de, 
website: www.deutschinstitut.de & www.integra-connect.de

Καθηγητές Πληροφορικής - Πειραιάς 
(κωδικός θέσης PROF-P-COMP)

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ, στο πλαίσιο ανάπτυξης 
και ενδυνάμωσης  των δραστηριοτήτων του, επιθυμεί να 
προσλάβει: καθηγητές τομέα πληροφορικής για το ΙΕΚ 
Ξυνή Πειραιά.
Για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:  
•Βάσεις δεδομένων-SQL, Access (εργαστήριο και θεωρία) 
•Λειτουργικά συστήματα Linux, Unix  
(εργαστήριο και θεωρία) 
•Διαχείριση δικτύων (εργαστήριο και θεωρία) 
•OPEN GL (εργαστήριο και θεωρία) 
•JAVA (Console και GUI - εργαστήριο και θεωρία) 
•Ανάπτυξη mobile εφαρμογών (Android ή iOS) 
•Game Engines - εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών  
(UnReal , Half Life, Doom) 
•Κατασκευή web εφαρμογών με PHP, HTML 5, MySQL 
•C# (Console και GUI - εργαστήριο και θεωρία)  
Θέση 
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων σύμφωνη  
με τη διδακτέα ύλη  και στην τρέχουσα βιβλιογραφία  
και έρευνα της κάθε ειδικότητας 
•Συμμετοχή στην διοργάνωση εκπαιδευτικών  
επισκέψεων και εκδηλώσεων 
•Καθοδήγηση και συνεχή αξιολόγηση των σπουδαστών  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο συναφές με το αντικείμενο διδασκαλίας 
•Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας  
•Επαγγελματική προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις σχετικές 
με το χώρο του IT 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιου  
Επιθυμητά χαρακτηριστικά 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση και παράδοση 
διδακτέας ύλης 
•Συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση σχετική  
με την πληροφορική και τις  νέες τεχνολογίες 
•Διάθεση για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας  
της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού  
περιβάλλοντος μάθησης 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
αναγκών των σπουδαστών  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: mkatsara@xinis.com

Καθηγητές Τομέα Επισιτισμού - Πειραιάς 
(κωδικός θέσης PROF-P-CHEF)

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ, στο πλαίσιο ανάπτυξης και 
ενδυνάμωσης  των δραστηριοτήτων του, επιθυμεί να προσλά-
βει: καθηγητές τομέα επισιτισμού για το ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά.

Για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 
•Μαγειρική τέχνη (εργαστήριο και θεωρία) 
•Aρτοποιητική τέχνη (εργαστήριο και θεωρία) 
•Ζαχαροπλαστική (εργαστήριο και θεωρία) 
•Εγκαταστάσεις-εξοπλισμός Κουζίνας 
•Υγιεινή τροφίμων-τροφογνωσία-διαιτητική 
•Διακοσμητική παρασκευασμάτων 
•Τεμαχισμός κρεάτων 
•Χημεία τροφίμων 
•Οινολογία 
•Ποιοτικός έλεγχος-HACCP  
Θέση 
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων σύμφωνη  
με τη διδακτέα ύλη  και στην τρέχουσα βιβλιογραφία  
και έρευνα της κάθε ειδικότητας 
•Συμμετοχή στην διοργάνωση εκπαιδευτικών  
επισκέψεων και εκδηλώσεων 
•Καθοδήγηση και συνεχή αξιολόγηση των σπουδαστών  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο συναφές με το αντικείμενο διδασκαλίας 
•Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας  
•Επαγγελματική προϋπηρεσία σε επισιτιστικές επιχειρήσεις  
Επιθυμητά χαρακτηριστικά 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση και παράδοση 
διδακτέας ύλης 
•Συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση σχετική  
με την μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική τέχνη 
•Διάθεση για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας  
της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού  
περιβάλλοντος μάθησης 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
αναγκών των σπουδαστών  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: mkatsara@xinis.com
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Το ξενοδοχείο ELEA VILLAGE του ομίλου ACROTEL 
επιθυμεί να προσλάβει:

Γ’ Μάγειρα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: cv@athena-pallas.gr ή στο φαξ 23750 81419.

Το ξενοδοχείο Αστάρτη Σουίτες στη Σαντορίνη ψάχνει για:

Σερβιτόρο Α’ 

Για τη λειτουργία εστιατορίου, pool bar και room service.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση τεχνικών service 
•Γνώση παρασκευής κοκτέιλ 
•Άριστη γνώση αγγλικών και προαιρετικά μιας δεύτερης 
ξένης γλώσσας 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυση  
προβλημάτων 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση και  
ικανοποίηση του πελάτη  
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία. Οι εν-
διαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: info@
astartesuites.gr

Το Ostria Sea Side Hotel, μία 4* ξενοδοχειακή μονάδα στη 
Χανιώτη Χαλκιδικής αναζητά να προσλάβει για το a la carte 
εστιατόριο της, βοηθό μάγειρα με τουλάχιστον τριετή εμπειρία 
σε ανάλογη θέση.

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hotel@ostriahotel.com.gr

Sous Chef - Μάγειρας Α’ 

To ξενοδοχείο Esperides Resort 4* στο Μεγανήσι Λευκάδας, 
επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του για το υπόλοιπο της 
περιόδου 2014 (06/10) Sous Chef ή Μάγειρα Α’.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εμπειρία 3 - 4 χρόνια σε ανάλογη θέση ξεν/χείου 
•Πτυχίο ανάλογης σχολής 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Οργανωτικές - επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα - ευχάριστη προσωπικότητα  
Παρέχεται Διαμονή & διατροφή. Μισθός αναλόγως  
προσόντων.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@esperides-resort.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορ-
φότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην 
Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για εποχική απασχόληση 
με έδρα στο Πόρτο Καρράς:

Υπάλληλο Τμήματος Guests Relations  
(Code: GR)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στη διοίκηση 
επιχειρήσεων, ή στα οικονομικά ή ανώτερης σχολής  
με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα 
•5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη  
σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και σε μεγάλες τουριστικές 
μονάδες 
•Απαραίτητη γνώση ρώσικων 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

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

Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που εξειδικεύεται 
στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων καθώς 
και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ζητούνται επαγγελματίες για ξενοδοχειακό συγκρότημα που 
διαχειρίζεται η HotelBrain στη Χαλκιδική, για την παρακάτω θέση:

Front Office Receptionist 
(code FOR) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής. 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Γνώση επιπλέον γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 

•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις. 
•Άριστη γνώση Η/Υ.  
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με 
τα προσόντα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, παρακαλώ 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτο-
γραφία στο e-mail: hr@hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Καμαριέρες Δωματίων - Καθαρίστριες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση αγγλικής 
•Ηλικίες έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία αποτελεί επιπλέον προσόν  
Παρέχουμε: διαμονή & πλήρη διατροφή.  
Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη  
φωτογραφία: 
•Ε-mail: oplr@lindoshotels.com 
•Fax: 22440 32007 
•Τηλ: 22440 32001 - 6945 306949 (10:00 - 14:00)

Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά για 
το τουριστικό - γραφείο της στην Σαντορίνη έμπειρο συ-
νεργάτη για τη θέση:

Operαtion - Manager 
(κωδ. θέσης: TO_OM)

Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής. 
•Προηγούμενη εμπειρία με τουλάχιστον 2 χρόνια  
σε ανάλογη θέση σε τουριστικό γραφείο. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Στοιχειώδης  
γνώση επιπλέον γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, Outlook). 
•Στοιχειώδεις γνώσεις οικονομικής διαχείρισης. 
•Επαγγελματική συμπεριφορά με οργανωτικότητα και 
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα με άριστη ικανότητα 
στην εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση του πελάτη 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης. 
•Ικανότητα στη διαχείριση παραπόνων/προβλημάτων.  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Διαμονή 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές  
αναλόγως προσόντων 
•Πρόσληψη άμεση

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί 
με φωτογραφία μέσω e-mail: careers@aquavistahotels.com. 
Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό 
της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive αναζητά για 
τα ξενοδοχεία της:

Υπάλληλο Υποδοχής

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

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Suites στη Μύκονο 
ζητά να προσλάβει για εργασία:

Runner για Παραλία

Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

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

Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στη Σκιάθο, επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Βοηθό Υποδοχής

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ (θα εκτιμηθεί η γνώση του 
ξενοδοχειακού προγράμματος Protel) 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας 

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα 
μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: kassandrabay@gmail.
com. Βιογραφικά χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα 
ληφθούν υπ’ όψιν. Kassandra Bay Resort, website: www.
kassandrabay.com

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

Reception

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου  τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Οργανωτικές ικανότητές 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση λειτουργικού συστήματος epitome  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον 
•Μόνιμη εργασία 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση

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

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Receptionist

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

Το ILIOMARE a 5* HOTEL & RESORTS στη Θάσο επιθυμεί 
να εντάξει στο δυναμικό της για την περίοδο 2014:

Υπάλληλους Υποδοχής

Περιγραφή εργασίας: Συμμετέχει σ’ όλες τις διεργασίες της 
υποδοχής. Οργανώνει την εργασία, εξυπηρετεί άμεσα και 
με προθυμία τους πελάτες, διαχειρίζεται τηλέφωνα και το 
ταμείο και συνεργάζεται - εξυπηρετεί συναδέλφους άλλων 
τμημάτων όπως και εξωτερικούς συνεργάτες.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων 
•Γνώση  ξενοδοχειακού προγράμματος κατά προτίμηση 
PROTEL 
•Άριστη γνώση αγγλική και ρωσική γλώσσα 
•Ευέλικτος/η σε ωράρια 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
•Διαχείριση παραπόνων 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
με πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail: 
hrd@iliomare.gr, fax: 25930 72085.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά για 
ξενοδοχείο στην Σαντορίνη έμπειρο συνεργάτη για τη θέση:

Spa Therapist 
(κωδ. θέσης: SPA_THE)

Προσόντα: 
•Απόφοιτος/ή ανάλογης σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνια είτε σε ξενοδοχείο  
4 ή 5 * ή σε αντίστοιχο spa 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (η άριστη γνώση 
επιπρόσθετης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Γνώση ευρείας γκάμας θεραπειών/massages  
(μυοχαλαρωτικό massage/ ρεφλεξολογία/ thai massage/ 
shiatsu/ λεμφική μάλαξη) 
•Ευπαρουσίαστος/η με άνεση στην επικοινωνία & άριστη 

διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας 
•Υπευθυνότητα, ευγένεια, σοβαρότητα, επαγγελματισμός. 
•Η ικανότητα διδασκαλίας Yoga & Pilates θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές, 
αναλόγως προσόντων 
•Πρόσληψη άμεση έως τέλος Οκτώβρη

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί 
με φωτογραφία μέσω e-mail: careers@aquavistahotels.com. 
Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό 
της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Ο πελάτης μας είναι εταιρία παραγωγής κι εμπορίας καλ-
λυντικών. Στα πλαίσια της δυναμικής ενίσχυσης της ομάδας 
λιανικών πωλήσεων στα καταστήματα της εταιρίας, αναζητείται 
κατάλληλη υποψήφια για την άμεση κάλυψη της παρακάτω 
θέσης στη Θεσσαλονίκη:

Αισθητικός - Σύμβουλος Ομορφιάς - (κωδ. ΒC2)

Το έργο: Η αποτελεσματική παροχή συμβουλών αισθητικής 
για την εξυπηρέτηση των πελατών και η δυναμική συμμετοχή 
στην αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Πτυχίο ΤΕΙ αισθητικής 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε θέση προώθησης  
καλλυντικών σε φαρμακείο ή κατάστημα λιανικής  
ή σε ινστιτούτο αισθητικής 
•Ικανότητα πρακτικής εφαρμογής γνώσεων σε θεραπείες 
αισθητικής 
•Ευγένεια, υπομονή, καλή επικοινωνία 
•Προσεγμένη επαγγελματική εμφάνιση 
•Εστίαση στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών  
και τη διαχείριση παραπόνων 
•Άνετη χρήση Η/Υ και ταμειακής μηχανής, με διαχείριση 
χρημάτων 
•Ενεργός συμμετοχή στις λοιπές εργασίες  
του καταστήματος (ελλείψεις, παραγγελίες και παραλαβές 
προϊόντων, τακτοποίηση στα ράφια, κλπ) 
•Ικανότητα αποτελεσματικής προσαρμογής σε περιβάλλον 
καταστήματος λιανικής (διευρυμένο ωράριο,  
βάρδιες, εορταστικές περίοδοι, κλπ) 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 
•Επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα

Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να 
αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτο-
γραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας των κωδικό 
της θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας: www.peopleatwork-hellas.gr. follow us on facebook. 
Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμετω-
πίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Καθαριστής-τρια Καταστήματος  

(ημιαπασχόληση, ορισμένου χρόνου) στο Κιάτο

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση. 
Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι μόνο όταν και οι 
πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για το λόγο αυτό αναζητάμε 
αξιόπιστους συνεργάτες, τους οποίους θα προετοιμάσουμε 
με τον καλύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: Φροντίζετε για την καθαριότητα των 
χώρων πώλησης και των αποθηκών του καταστήματος, των 
κοινόχρηστων χώρων του προσωπικού, καθώς και για τον 
καθαρισμό του parking πελατών. Το ωράριο απασχόλησης 
είναι δύο ώρες την ημέρα, για πέντε ημέρες την εβδομάδα 
(συμπεριλαμβάνεται και Σάββατο).

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι σημαντικά 
για εμάς. Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε 
πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες. Σας διακρίνουν 
υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Τι προσφέρουμε: Σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες 
οδηγίες και τα εργαλεία για την εργασία σας, ώστε να εν-
σωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας. Αμείβεστε με 
αξιόλογες αποδοχές και παροχές, με επιπρόσθετη ιδιωτική 
ιατρική ασφάλιση.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το 
βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο του 
βιογραφικού σας στην online φόρμα της ηλεκτρονικής 
μας ιστοσελίδας μέσω του παρακάτω link: http://kariera.
lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-B4014115-7410C3F4/lidl_gr/
hs.xsl/4193_39614.htm. Θα σας απαντήσουμε άμεσα για 
την παραλαβή του βιογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη 
αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες περιοχές.

ΦΥΛΑΞΗ
Security / Ιδιωτική Ασφάλεια

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) ζητείται από μεγά-
λες και επώνυμες  επιχειρήσεις του κλάδου. O εκπαιδευτικός 
οργανισμός ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ με έδρα στην Αθήνα, αναλαμβάνει 
την επιμόρφωση και προώθηση σε θέσεις εργασίας, στο 
αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφαλείας 
μέσω συμμετοχής σε αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

•Οι θέσεις αναφέρονται σε ενδιαφερόμενους με ή άνευ 
προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας.

Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
ng@nea-gnosi.gr με θέμα ΚΕΜΕΑ, ή καλέστε μας στο 210 
9029780 για μία προσωπική συνάντηση. ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. - 
Κασομούλη 108 - Αθήνα - Δίπλα στο Μετρό Αγ. Ιωάννης.

Qualified Lawyer / Advocate

H Lever - Σύμβουλοι Ανάπτυξης, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Operations Manager για Εταιρία Παραγωγής 
με έδρα την Κατερίνη

Η συγκεκριμένη θέση έχει ρόλο ζωτικής σημασίας και ο επικεφαλής είναι υπεύθυνος για την καθημερινή απρόσκοπτη 
λειτουργία τμημάτων της εταιρίας. Είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει αποτελεσματικές μεθόδους για να αποδίδουν οι 
εργαζόμενοι στον υψηλότερο βαθμό παραγωγικότητας.

Κύριες υπευθυνότητες είναι: 
•Να προγραμματίζει, να οργανώνει, να ελέγχει και να συντονίζει τις λειτουργίες του λογιστηρίου  
και άλλων τμημάτων της εταιρίας. 
•Να βελτιώνει τα λειτουργικά συστήματα, τις διαδικασίες και τις πολιτικές υποστηρίζοντας την αποστολή της εταιρίας. 
•Να επιβλέπει τα logistics της εταιρίας. 
•Να συμμετέχει στην προετοιμασία προϋπολογισμών εσόδων και εξόδων και να συνεργάζεται με τον φοροτεχνικό 
της εταιρίας για όλα τα θέματα χρηματοοικονομικών, ευρύθμου λειτουργίας του λογιστηρίου και προς τους δημόσι-
ους φορείς υποχρεώσεις της εταιρίας. 
•Να έχει την υψηλή επιστασία των εργαζομένων φροντίζοντας για το εργασιακό περιβάλλον και τους κανόνες 
ασφαλείας και να αναπτύσσει ομαδική εργασία και κίνητρα δημιουργικότητας. 
•Να επιβλέπει την τήρηση των διαδικασιών ISO. 
•Να επικοινωνεί πληροφορίες στα διάφορα άλλα τμήματα. 
•Να ελέγχει τα συμφωνητικά των πελατών, τις προσφορές, τις κοστολογήσεις και τις τιμολογήσεις. 
•Να συντονίζει και να εκτελεί συναντήσεις με τους εργαζόμενους για διάφορα θέματα. 
•Είναι υπεύθυνος να προετοιμάζει , ελέγχει, συμμετέχει στον σχολιασμό διαφόρων reports της εταιρίας,  
στατιστικές πωλήσεων , ανοικτών υπολοίπων, υπόλοιπα προμηθευτών.  
Προσόντα: 
•Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης 
•Μεταπτυχιακές σπουδές 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 
•Ανάλογη εμπειρία σε operational management 
•Τήρηση βιβλίων 
•Άριστη χρήση Η/Υ, γνώση εφαρμογών MS Office.  
Απαραίτητες δεξιότητες: 
•Ηγετικά προσόντα με οργανωτικές ικανότητες , προγραμματισμού, καταμερισμού εργασιών, ελέγχου υφισταμένων 
και διοίκησης χρόνου 
•Αυξημένο επιχειρηματικό πνεύμα- προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Γνώση σε συστήματα ποιότητος, διαδικασίες, μεθόδους 
•Εργασία με ομάδα 
•Επαγγελματίας με καινοτόμες ιδέες 
•Αντικειμενικός, με ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων και λύσης προβλημάτων 
•Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης 
•Εμπειρία σε κατάρτιση προϋπολογισμών πωλήσεων, εξόδων.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@lever.gr. Κωδικός θέσης: OM0407. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Matrix Insurance & Reinsurance Brokers S.A, a leading 
company in Reinsurance industry located in the city center 
of Athens, Greece, needs to hire a person of 24-32 years 
of age as an in house lawyer for the legal & compliance 
department.

The successful candidate shall preferably hold a master’s 
degree in law (LL.M.). He/she must have already enrolled 
as an advocate with a Greek bar association and shall 
perform a wide range of administrative and office support 
activities for the department to facilitate its efficient 
operation, providing legal & clerical support.

The company offers satisfactory remuneration 
package.  
Skills: 
•Greek or UK university law degree [bachelor of laws 

(LL.B.)] and a master’s degree in law (L.L.M.) 
•Excellent Greek & English communication skills 
(written/spoken i.e., at least hold the Proficiency in 
English) 
•Computer literate and experienced in Microsoft office 
applications (MS Office, Internet 
•Knowledge of clerical and administrative procedures 
and systems such as filing and record keeping 
•Knowledge of principles and practices of basic office 
management 
•Excellent interpersonal, problem solving, 
organizational and time management skills. 
•Flexible, team player, well presented

To apply for the position please send us your CV either 
in English or Greek including your photo, to the following 
address: hr@matrix-brokers.com

Outbound Call Center Agents  
(Part-Time)

Η MANPOWER, εκ μέρους πολυεθνικής εταιρίας τηλεπι-
κοινωνιών, αναζητά: Outbound Call Center Agents για 
part-time απασχόληση (4ωρο - 6ωρη).

Περιγραφή θέσης εργασίας: Οι υποψήφιοι που θα στελε-
χώσει τη θέση, θα εργάζονται ως υπάλληλοι τηλεφωνικού 
κέντρου και θα είναι υπεύθυνοι για την τηλεφωνική επι-
κοινωνία με υποψήφιους αλλά και υπάρχοντες πελάτες 
με στόχο τη διερεύνηση αναγκών και τη στοχευμένη πα-
ρουσίαση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / ΙΕΚ 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και  
διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ σε περιβάλλον MS Office 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Διάθεση για εργασία 
•Συνέπεια και επαγγελματισμός 
 
Επιθυμητά προσόντα: 

•Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Ανάλογη εμπειρία σε πωλήσεις ή/και τηλεφωνικές 
πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία σε θέση που αφορούσε επίτευξη στόχων 
 
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός με σύμβαση εργασίας, ανεξαρτήτως 
πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα, δώρα / επιδόματα  
και αναγνώριση προϋπηρεσίας 
•Επιπρόσθετα μπόνους, αναλόγως επίτευξης  
στοχοθεσίας 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση από καταρτισμένα  
και έμπειρα στελέχη 
•Σύγχρονο και επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον

Για να κάνετε αίτηση μπείτε στο www.manpowergroup.gr, 
δείτε όλες τις αγγελίες μας και δημιουργήστε το δικό σας 
λογαριασμό My Manpower! Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
210 6931237 - 210 6931225, (Βουτσαράς Δημήτρης / 
Κοψαύτης Πάνος).

H THE FRANCHISE CO., η μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων ανάπτυξης δικτύων retail & franchise επιθυμεί και 
αναζητά να συνεργαστεί με έμπειρο:

Business Consultant
Η θέση του Business Consultant ασχολείται κατά κύριο 
λόγο με την διαμόρφωση και υλοποίηση επιχειρηματικών 
σχεδίων, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη δικτύων λιανικής 
& franchise.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να συνδυάζει γνώσεις  
και ικανότητες στους τομείς της επιχειρησιακής  
στρατηγικής και του marketing.  
Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι: 
•Έρευνα, συλλογή, ανάλυση & σύνθεση πληροφοριών 
•Kατάρτιση business & marketing plans 
•Σύνταξη εταιρικών παρουσιάσεων 
•Εμπειρία σε project management  
Προσόντα / ικανότητες: 
•Εργασιακή εμπειρία 3-5 χρόνια (εκ των οποίων  
2 τουλάχιστον σε συμβουλευτική εταιρεία) 
•Γνώσεις ανάπτυξης σχεδίων marketing και  
επιχειρησιακών σχεδίων 
•Ικανότητα στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση 
στοιχείων 
•Άριστος προφορικός λόγος 
•Οργανωτικός χαρακτήρας 

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδες 
 
Εκπαίδευση / σπουδές: 
•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής  
(οικονομικά - διοίκηση επιχειρήσεων- marketing). 
•Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές  
(MBA, finance, marketing)  
Επιπλέον προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ  
(Word - Excel - Powerpoint - Internet) 
•Άριστα αποδεδειγμένα γνώση χρήσης Microsoft  
Excel (οικονομικές εντολές, μακροεντολές, κ.λπ.) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συμμετοχή σε projects ηγετικών στον κλάδο  
των επιχειρήσεων 
•Ικανοποιητικό περιβάλλον εργασίας

Aποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο 
e-mail: pgr@tfc.gr ή στο fax: 210 6752864 αναγράφοντας 
τον κωδικό FBC_4_2014. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η εταιρεία Αφοί Χιωτάκη ΑΒΕΕ, αναζητά για τη στελέχωση του τμήματος Marketing:

Marketing Manager
Περιγραφή θέσης: 
Ο κάτοχος της θέσης στο πλαίσιο του ρόλου του/
της, θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω: 
•Σχεδιασμό του ετήσιου marketing plan, σύμφωνα  
με τη στρατηγική και τους στόχους της εταιρείας. 
•Προετοιμασία και υλοποίηση ποικίλων διαφημιστικών 
ενεργειών (in house, b2b, b2c). 
•Αξιολόγηση διαφημιστικών προτάσεων και δομημένη 
αναφορά προς τη διοίκηση. 
•Έρευνα & μελέτη αγοράς - στόχου καθώς και  
ανταγωνισμού. 
•Προετοιμασία και επίβλεψη της εταιρικής παρουσίας 
σε κλαδικές εκθέσεις, ημερίδες και συνέδρια. 
•Συνεργασία με διαφημιστικές εταιρείες, με σκοπό τη 
δημιουργία των κατάλληλων προωθητικών ενεργειών 
(έντυπων ή μη) σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 
•Σύγκριση προωθητικών ενεργειών συναρτήσει  
των πωλήσεων. 
•Διαχείριση της δημόσιας εικόνας της εταιρείας. 
•Διαχείριση social media. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 ετής εμπειρία σε τμήμα marketing 

(ιδανικά σε ρόλο senior). 
•Πτυχίο σε marketing ή επικοινωνίας & διαφήμισης. 
•Μεταπτυχιακό σε αντίστοιχο κλάδο επιθυμητό. 
•Εμπειρία σε παραγωγή επικοινωνιακών concept  
και διαφημιστικών για τηλεόραση, έντυπο και digital. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστο επίπεδο επικοινωνίας σε προφορικό  
και γραπτό λόγο. 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα διαθέτει επίσης: 
•Αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες. 
•Στρατηγική σκέψη και καινοτομία. 
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών projects κάτω  
από πίεση χρόνου. 
•Οργάνωση και συνέπεια. 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας. 
 
Αποδοχές: 
•Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@hiotaki.eu

Υπάλληλος Γραφείου Προσωπικού 
ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι μόνο όταν και 
οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, τους οποίους θα προετοι-
μάσουμε με τον καλύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: Ανήκετε στο γραφείο προσωπικού και εργάζεστε στην κεντρική μας αποθήκη/ περιφέρεια στη ΒΙ.ΠΕ 
Πάτρας. Αναλαμβάνετε τις διαδικασίες συγκέντρωσης δικαιολογητικών πρόσληψης, προετοιμασίας των συμβάσεων 
εργασίας και ωρομέτρησης του προσωπικού. Επικοινωνείτε με δημόσιους φορείς, εκδίδετε και διανέμετε βεβαιώσεις 
και αποδεικτικά εργασίας. Αναλαμβάνετε τη διαχείριση των εισερχόμενων βιογραφικών της περιφέρειας καθώς και 
την επικοινωνία με τους υποψήφιους.

Το προφίλ σας: Είστε απόφοιτος-η ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, με επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Γνωρίζετε απαραίτητα καλά αγγλικά και χειρίζεστε με ευχέρεια εφαρμογές του MS Office (Excel, Word, 
Powerpoint). Η γνώση γερμανικών θα εκτιμηθεί. Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι εξίσου σημαντικά για εμάς. Σας 
διακρίνουν άριστες δεξιότητες επικοινωνίας, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.

Τι προσφέρουμε: Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον. Αμείβεστε με ελκυστικές αποδοχές, αξιό-
λογες παροχές και επιπρόσθετη ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας είστε έτοιμος-η 
να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο του 
βιογραφικού σας στην online φόρμα της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας μέσω του παρακάτω link: http://kariera.
lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-B4014115-7410C3F4/lidl_gr/hs.xsl/4193_39615.htm. Θα σας απαντήσουμε άμεσα για την 
παραλαβή του βιογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες περιοχές.



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΞEKINAME τη στελέχωση μεγάλης μονάδας δι-
εθνούς ομίλου. Ζητούνται Πτυχιούχοι Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: patras192@yahoo.gr, κος Πάτρας.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GDM Megaron στο Ηράκλειο 
ζητεί Βοηθό Διευθυντή. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: megaron@gdmmegaron.gr, 
fax: 2810 305400.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ζητείται σε αναλυτικό εργαστήριο 
πετρελαιοειδών. Προσφέρεται πακέτο με άριστες 
απολαβές. Μόνο σοβαρές αιτήσεις. Προσόντα: 
Πτυχίο και Μεταπτυχιακό σε Χημεία/Χημική Μη-
χανική με τουλάχιστον 5ετή πείρα. E-mail: cp@
laboil.com.cy, ΤΘ 28729, 2082 Κύπρος.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Στέλεχος ζητείται από εκδοτική 
Α.Ε. Απαραίτητη άριστη γνώση Excel και ΔΝ 
τουλάχιστον 120. Επιθυμητή προϋπηρεσία 2-3 
ετών σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: ΕΧ0714.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητείται Διοικητικός 
Υπάλληλος. Βασικό αντικείμενο η επικοινωνία με 
πελάτες. Άριστη γνώση καταχώρησης και τιμο-
λόγησης, κεφάλαιο, H/Y, Αγγλικά. Προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@efremoglou.gr, 
fax, τηλ: 210 2772580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Γραφείου Διοικητικών Θε-
μάτων. Άριστη εμφάνιση, απαραίτητα Αγγλικά, 
Η/Υ, επικοινωνιακός χαρακτήρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: natalie.panagopoulou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπάρχης με σχετική εμπειρία 
και Λογιστής Πτυχιούχος για 8μηνη εργασία 
σε ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Αγία Πελα-
γία, Ηράκλειο Κρήτης. Βιογραφικά στο e-mail: 
capsis-crete@capsis.gr.

PLACE of work: Athens, Budapest, Sofia, Madrid, 
Prague. What you will do: Successful candidate 
will be responsible for the overall management of 
our Tutoring Academy centers. CVs: recruitment@
edunacademy.com.

MEDASSET, a marine conservation NGO, seeks 
a full time Director with experience in marine 
conservation , environmental protection & 
management, NGO management, and academic 
background in relevant fields. CVs: hr@medasset.org.

H ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ οργάνωση Medasset 
αναζητά Διευθυντή πλήρους απασχόλησης με 
εμπειρία στην περιβαλλοντική προστασία και 
διαχείριση, διοίκηση (management) ΜΚΟ και 
σπουδές σε αντίστοιχα αντικείμενα (περιβάλλον, 
βιολογία, οικολογία, management). Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@medasset.org.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Στελέχη ζητούνται για κάλυψη τμη-
μάτων συντονισμού, οργάνωσης και εποπτείας 
εμπορικής επιχείρησης. Τηλ: 6943 950447.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με άνεση λόγου ζητείται 
για 4ωρη πρωινή εργασία. Παρέχεται σταθερός 
μισθός συν μπόνους, ευχάριστο περιβάλλον, πε-
ριοχή Ομόνοια. Τηλ: 215 5301340, 6933 011943.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 14 ανεξαρτήτου ηλικίας, γνώσεων 
και εμπειρίας για ιατρικό - διαγνωστικό κέντρο 
παροχής κάρτας υγείας, για γραμματεία, ρεσεψιόν, 
αρχείου, μηχανογράφησης, αποθήκης, σταθερός 
μισθός, 6ωρο ή 4ωρο. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
211 9964006.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία Αμερικάνικων συμπλη-
ρωμάτων διατροφής ζητεί άτομα ανεξαρτήτου 
ηλικίας ως Γραμματείς, Αποθηκάριοι, 4ωρο ή 
6ωρο πρωινό ή απογευματινό, σταθερές απο-
δοχές. Τηλ: 211 9964009.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα τον Πειραιά ζητεί 
να προσλάβει άτομο για το τμήμα πιστώσεων. 
Απαιτούμενα προσόντα: 2ετή εμπειρία σε αντί-
στοιχο τμήμα, πολύ καλή γνώση Η/Υ, Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: routeatsea@gmail.com.

ΚΥΡΙΟΙ-ες ζητούνται από κατασκευαστική εταιρία 
ως Οδηγοί, Αποθηκάριοι, Γραμματείς για 6ωρη ή 
4ωρη απασχόληση, σταθερές αποδοχές, ταξίδια, 
μπόνους. Τηλ: 211 9964008.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ εισαγωγικής εταιρίας πράσινου 
καφέ ζητεί 6 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, γνώ-
σεων και εμπειρίας, για τμήματα γραμματείας, 
παραγγελιών, μηχανογράφησης. Άμεση πρόσληψη, 
σταθερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 211 9964007.

ΝΕΟΙ ζητούνται από κατασκευαστική εταιρία ως 
Υπάλληλοι Γραφείου για τμήμα γραμματείας τη-
λεφωνικού κέντρου και εμπορικού τμήματος, 
μισθός 890€, 8ωρο ή 6ωρο. Τηλ: 211 5554968.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πλήρη απασχόληση. 
Βασικές γνώσεις χρήσης internet, επιλογή 
ωραρίου, άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά στο 
e-mail: e_paschali@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΑ 3 σοβαρά ζητούνται για πρωινή ή απο-
γευματινή απασχόληση, βασικές γνώσεις ίντερνετ 
επιθυμητές, εισοδήματα από 600€ μηνιαίως. Τηλ: 
6943 950447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου στους Δελφούς, 
για τουρισμό με γνώσεις Αγγλικής, καλή γνώση 
πληροφορικής και social media, μόνιμη εργασία. 
Προσφέρεται διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: panos@kaltsis.gr, τηλ: 6945 290879.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας πλήρους απασχόλησης. 
Καθήκοντα: εξυπηρέτηση πελατών/συνεργατών/
οργάνωση/διαχείριση πελατολογίου-υποστήρι-
ξη τηλεφωνικού κέντρου. Άριστη γνώση Η/Υ 
και Αγγλικής γλώσσας. Ιδιότητες/δεξιότητες: 
άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία/ευχάριστη 
προσωπικότητα/ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@soeasy-vari.com.

ΝΕΟΣ ή νέα ζητείται για πλήρη απασχόληση και 
εξωτερικές εργασίες. Προϋπόθεση: γενική γνώση 
λογιστικής, άριστα αγγλικά, χειρισμός Η/Υ (MS-
Office), ταχεία δακτυλογράφηση ελληνικών και 
αγγλικών, κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@helmepa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για τη διαχείριση και παρα-
κολούθηση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@genius.gr, fax: 210 5156268.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας πλήρους ή μερικής απα-
σχόλησης. Καθήκοντα: εξυπηρέτηση πελατών/
συνεργατών/οργάνωση/διαχείρηση πελατολογίου-
υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου. Με άριστη 
γνώση Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας. Ιδιότητες/
δεξιότητες: άνεση στην τηλεφωνική επικοινω-
νία/ευχάριστη προσωπικότητα/ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας. E-mail: cv@safein.gr.

EΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων με έδρα Θεσ-
σαλονίκη ζητάει Υπάλληλο στο τμήμα εξαγωγών 
διαχείρισης-εκτέλεσης παραγγελιών. Άριστη γνώση 
Γερμανικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ. Επιθυμητή 
η γνώση προγράμματος PLEXIS. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv.thes.dgsa@gmail.com.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος με έδρα τον Πειραιά 
αναζητά Υπάλληλο Γραφείου για στελέχωση της 
κεντρικής διοίκησης. Απαραίτητα κάρτα ανεργίας, 
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης. Βασι-
κός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: headoffice.
ofp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για Υποστήρι-
ξη Back Office από εταιρία τηλεπικοινωνιών 
στο Γέρακα. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
sequence.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Διοίκησης ζητείται για πλήρες 
ωράριο σε καινοτόμο εκπαιδευτικό οργανισμό. 
Προσόντα: Πτυχιούχος, άριστη γνώση Η/Υ και 
Αγγλικής γλώσσας, προϋπηρεσία/επικοινωνιακή/
οργανωτική προσωπικότητα. Παρέχεται άριστο 
περιβάλλον εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης. 
E-mail: info@ilovedyslexia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με προϋπηρεσία σε μεταφορική 
εταιρία. Απαραίτητη η γνώση της Βουλγάρικης 
γλώσσας. Τηλ: 2310 782702.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Web Future ζητά Υπάλληλο Γραφείου. 
Απαιτούμενες γνώσεις Photoshop, διαχείριση 
λογαριασμών Social Media, δημιουργία περι-
εχομένου και client service. Βιογραφικά στο 
e-mail: human@webfuture.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Γραμματείας με καλή οργάνωση 
και επικοινωνία για κέντρο ξένων γλωσσών στη 
Νίκαια από Σεπτέμβρη. Απαραίτητο Proficiency 
και άριστη γνώση Η/Υ. 30 ώρες/εβδομάδα, 
απογευματινό ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
kaindro@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία Υπάλληλος Γραφείου για 
Γραμματειακή Υποστήριξη. Απαραίτητα προσόντα: 
άριστη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, βασικές γνώσεις 
λογιστικής, άνεση στην επικοινωνία, υπεύθυνη 
και οργανωτική. Βιογραφικά στο e-mail: info@
selectnuts.gr.

ΝΕΟΣ ζητείται ως Υπάλληλος Γραφείου με 
άριστα Αγγλικά και Office Word, τουλάχιστον 
Απόφοιτος Λυκείου, ολοκληρωμένο στρατιωτικό, 
όχι πωλήσεις. Τηλ: 210 8221618, Δευτέρα - 
Παρασκευή, ώρες επικοινωνίας 12:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για θέση Γραμματέας - Υποδοχή 
με εισαγωγή δεδομένων, πολύ καλά Αγγλικά, 
απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: tseronis.k@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Χειριστές Κέντρου Λήψης 
Σημάτων Συναγερμού και Εικόνας, με γνώσεις 
συστημάτων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, 
επιπέδου ΙΕΚ, ΤΕΙ. Τηλ: 210 6041270.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με γνώσεις Η/Υ ζητείται 
για εργασία γραφείου. Τηλ: 210 7299505.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται για τιμολογήσεις 
και με γνώσεις από ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 
Τηλ: 210 3473060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για Ρεσεψιόν από 
μεγάλο κομμωτήριο στο Χαλάνδρι με γνώσεις Η/Υ 

και Αγγλικά, για 5θήμερη εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: athinaminioti@yahoo.com.

ΑΤΟΜΟ με βασικές γνώσεις Η/Υ ζητείται για 
απασχόληση. Μισθός 850€. Βιογραφικά στο e-mail: 
mynewjob214@gmail.com, τηλ: 6992 551039.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για μερική 4ωρη απασχόληση για 
εσωτερική εργασία. Μισθός 450€. Βιογραφικά στο 
e-mail: bsnstart@gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για εσωτερικές εργασί-
ες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία, γνώσεις 
ίντερνετ σε επίπεδο απλού χρήστη δεκτές, (χωρίς 
Πτυχία). Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@gmail.
com, τηλ: 6948 527095.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ με καλή εμφάνιση και ευχέρεια 
στις δημόσιες σχέσεις, ακόμη και φοιτητές ή σπου-
δαστές ζητούνται για απογευματινή απασχόληση, 
data entry και reception εταιρίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: gr.public.jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη 
σε ασφαλιστικό γραφείο. Εμφανίσιμη, επικοινω-
νιακή, πολύ ευγενική και συνεπής. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: g.k1965@yahoo.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy® ζητά Γραμματείς για το εκ-
παιδευτήριό του στην περιοχή των Αμπελοκήπων. 
Βιογραφικά στο e-mail: support@soeasy.gr.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων ζητεί Υπάλληλο 
Γραφείου για διεκπεραίωση παραγγελιών - προ-
μηθειών και εξαγωγών. Απαραίτητα Γερμανικά/
Αγγλικά, χρήση Η/Υ, 5ετή εμπειρία, ERP PLEXIS 
θα ληφθεί υπόψη. E-mail: logistirio@selected.
gr, τηλ: 6937 202471.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά μια δίδα για τη θέση 
Ιδιαιτέρας Γραμματέως Διευθύνσεως. Άριστη 
εμφάνιση, ικανότητα στην επικοινωνία, χρήση 
Η/Υ και Αγγλικά. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΟ_ΓΡΑΜ.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά μια δίδα για τη θέση 
Ιδιαιτέρας Γραμματέως Διευθύνσεως-Υπεύθυνη 
Δημοσίων Σχέσεων. Άριστη εμφάνιση, επικοι-
νωνιακή, χρήση Η/Υ και Αγγλικά. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_Γ.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις 
- Διαφήμιση
ΕΤΑΙΡΙΑ φωτισμού αναζητά Στέλεχος Marketing, 
Πτυχιούχο Επικοινωνίας και Διαφήμισης για 
στελέχωση και οργάνωση εμπορικού τμήματος, 
διαμορφώνοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και συ-
νεργασίας με το πελατολόγιο. Επικοινωνιακή 
επάρκεια/δεξιότητες λόγου/επιχειρηματολογία. 
Πλήρης απασχόληση. Email: serpa@otenet.gr, 
κωδ:μκ4.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται στο Ηράκλειο και στα Χανιά 
για απασχόληση στον τομέα του marketing. Πα-
ρέχεται υψηλός μισθός και ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον. Τηλ: 2810 333915.

ΤΑΧΥΤΑΤΑ αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο της 
διαφήμισης και του internet marketing αναζητά 
Ανεξάρτητους Συνεργάτες. Παρέχεται διαρκής 
εκπαίδευση, δυνατότητα υψηλών αμοιβών και 
bonus αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
peteran.olympiclife@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το Διαφημιστικό Τμήμα 
Ραδιοφωνικού Σταθμού, κατά προτίμηση με 
προϋπηρεσία στον τομέα διαφήμισης. Περιοχή 
Βόλος. Τηλ: 6983 723258.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα ζητεί εκπαιδευόμενα 
Στελέχη για το τμήμα Marketing και Πωλήσεων 
για μόνιμη απασχόληση και δυνατότητα εξέλιξης. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@sofokleousin.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για το τμήμα των δημοσίων σχέ-
σεων και της οργάνωσης στο χώρο της ευε-
ξίας ζητούνται, πλήρης ή μερική απασχόληση, 
υψηλές αποδοχές, δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 
6984 451563.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το Τμήμα Marketing. 
Ανεξάρτητη συνεργασία. Τηλ: 210 9757736, 
6937 103065, κος Νικολάου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για στελέχωση τμήματος Online 
marketing. Άριστες γνώσεις social media, PPC 
δημιουργία - διαχείριση. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
σχετικά με στόχους και πορεία μιας καμπάνιας. 
Παρακολούθηση online καμπάνιας, εξαγωγή συ-
μπερασμάτων. E-mail: human@webfuture.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lichnos beach hotel στην Πάργα 
αναζητα Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων με άριστη 
γνώση Αγγλικών, ικανότητα στην επικοινωνία 
και προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lichnosbeach.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας ζητεί 
άτομα για ανεύρεση και εξυπηρέτηση πελατολο-
γίου, μάρκετινγκ, πωλήσεις. Περιοχή Γαλάτσι, 
Πατήσια. Τηλ: 6943 950447.

ΣΧΟΛΕΣ Επαγγελμάτων Ομορφιάς (Καλλιθέα - 
Πειραιάς) ζητούν Διοικητικό Στέλεχος ως Υπεύθυνη 
ενημέρωσης προγραμμάτων, με άριστη γνώση 
social media marketing, photoshop, απλή δημι-
ουργία μακέτας, διαχείριση εταιρικής ιστοσελίδας. 
Ωράριο 13:00-21:00. Άμεση Πρόσληψη. E-mail: 
peiraias@evabeauty.gr.

ΑΤΟΜΟ για γραμματειακή υποστήριξη - δημό-
σιες σχέσεις, ζητείται για το τμήμα διατροφής 
πολιτιστικού κέντρου στο δήμο Παλαιού Φαλή-
ρου. Με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, πρωινή ή 
απογευματινή απασχόληση. Τηλ: 210 9827022, 
ώρες επικοινωνίας 17:00-20:00.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί νέα για Γραμματεία - 
Δημόσιες Σχέσεις. Άριστη εμφάνιση και επικοι-
νωνία, χρήση Η/Υ, Αγγλικά. Δυνατότητα ταξιδίων. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_ΓΡΑΜ.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον καλλιτε-
χνικό χώρο ζητάει άτομα για τη στελέχωση του 
Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, για την προώ-
θηση του ηλεκτρονικού περιοδικού. Παρέχονται 
εκπαίδευση-βασικός μισθός και υψηλά bonus. 
Διεύθυνση: Αθ. Διάκου 36. Τηλ: 2310 866235.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για το τμήμα επικοινωνίας και 
marketing ζητείται από κλινική αισθητικής ια-
τρικής, δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής, 
για πλήρη απασχόληση. Εμπειρία απαραίτητη, 
γνώση Αγγλικών. Άριστο πακέτο αποδοχών. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: lagiant@
cosmeticdermamedicine.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μόνιμη ανεξάρτητη απα-
σχόληση με πολυεθνική δικτυακού μάρκετινγκ, 
ανάπτυξη δικτύου καταναλωτών και αναζήτηση 
συνεργατών. Αυξανόμενες οικονομικές απολα-
βές με ποσοστά, δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 6945 
915312.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ τμήμα καθημερινής εφημερί-
δας του Πειραιά ζητά Εξωτερικούς Πωλητές με 
εμπειρία στη διαφήμιση για Κερατσίνι, Νίκαια, 
Κορυδαλλό και Πειραιά. Μισθός 4ωρο, ΙΚΑ 
και μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
koinoniki.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά Πτυχιούχες /χους 
management-marketing ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, με 
εργασιακή εμπειρία, ικανούς να στελεχώσουν 
νευραλγικές θέσεις marketing-management-
finance-sales-banking. Βιογραφικά στο e-mail: 
pappam100@gmail.com, τηλ: 210 6773990, κα 
Παππά.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι για πολιτικό κόμ-
μα. Βιογραφικά στο e-mail: cv@neagrammh.
gr, κωδ: ΑΝΤ-2.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ζητείται για στελέχωση εταιρίας. 
Πτυχίο marketing ή οικονομικής κατεύθυνσης, 
Αγγλικά, 2η ξένη γλώσσα-δίπλωμα οδήγησης, 
με 2έτη προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Ε-mail: 
info@promosolution.net, τηλ: 210 9630630, 
210 9621674, ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΑΤΟΜΑ με ευχάριστη προσωπικότητα, ευχέρεια 
λόγου, ζητούνται από διαφημιστική εταιρία για 
τμήμα διαφήμισης (όχι telemarketing), πρωινή 
5θήμερη απασχόληση, μισθός 752€, ΙΚΑ. Τηλ: 
210 3604384.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άτομο για τμήμα marketing. Πολύ 
καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και αξιόλογη προ-
ϋπηρεσία, σοβαρή, εργατική, υπεύθυνη, μόνιμη 
απασχόληση, μισθός αναλόγων προσόντων. Fax: 
210 8024267, ώρες επικοινωνίας 12:00-16:00.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΑΤΟΜΑ ζητούνται με λογιστικές γνώσεις, 
Αγγλικά, Η/Υ και Excel. Τηλ: 210 2387888.

Η ΧΟΤΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στις Κάτω Γού-
βες Ηρακλείου Κρήτης, ζητεί Βοηθό Λογιστή. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχειακή επι-
χείρηση. Βιογραφικά στο e-mail: theisland@
theislandhotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με γνώσεις λογιστι-
κού σχεδίου, χρήσης προγράμματος Softone, 
μισθοδοσίας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@logistisatnet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τον Άλιμο ζητά Βοηθό Λογιστή 
με προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας 5ετή 
τουλάχιστον. Καλή γνώση Αγγλικών - προγράμ-
ματος SEN, θα θεωρηθούν ιδιαίτερα προσόντα. 
Βιογραφικά στο e-mail: accounting@ariexpo.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί να προσλάβει άτομο 
για το Τμήμα Πιστώσεων. Απαιτούμενα προσό-
ντα: διετή εμπειρία σε αντίστοιχο τμήμα, πολύ 
καλή γνώση Η/Υ, γνώση Αγγλικών απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: routeatsea@gmail.com.

ΝΕΟΣ ή νέα ζητείται για πλήρη απασχόληση 
και εξωτερικές εργασίες. Προϋπόθεση: γενική 
γνώση λογιστικής, άριστα αγγλικά, χειρισμός Η/Υ 
(MS-Office), ταχεία δακτυλογράφηση ελληνικών 

και αγγλικών, κάτοχος διπλώματος αυτοκινή-
του. Βιογραφικά στο e-mail: hr@helmepa.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με προϋπηρεσία σε Γ’ Κατηγο-
ρίας βιβλία ζητείται από λογιστικό γραφείο στον 
Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: mfioranti@
gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στον Πειραιά ζητεί Βοηθό 
Λογιστή με εμπειρία σε Γ’ κατηγορίας βιβλία. 
Βιογραφικά στο e-mail: mfioranti@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία ζητεί Βοηθό Λογιστή 
με Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, προϋπηρεσία, 
άριστα Αγγλικά, προαιρετικά Prisma Megasoft, 
επικοινωνία, οργάνωση. Προοπτικές εξέλιξης. 
E-mail: cvzoubsa@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στο χώρο της ένδυσης ζητά 
Βοηθό Λογιστή με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
ετών. Βιογραφικά στο e-mail: cvaccountoffice@
yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ/τρια, Υπεύθυνος /η Διοικητικής 
Υποστήριξης ζητείται για αρχιτεκτονικό γρα-
φείο με εμπειρία, δυνατότητα τήρησης βιβλίων 
κατηγορίας Β’, γνώση μηχανογράφησης, άριστη 
χρήση Η/Υ (Ms Office-Internet), γνώση Αγγλι-
κής, οργανωτικότητα, ευχέρεια επικοινωνίας. 
E-mail: mbogris@ebarchitects.eu.

ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητείται 
Βοηθός Λογιστή για εργασία στο λογιστήριο της 
εταιρίας. Προσφέρεται καθαρός μισθός 600€. 
Τηλ: 6981 242987.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με γνώσεις Εntersoft, 
τιμολόγησης και καταχώρισης αποδείξεων και 
τιμολογίων αγορών ζητείται για εργασία, κατά 
προτίμηση κάτοικος Πειραιά και γύρω περιο-
χών. Τηλ: 210 4290731, ώρες επικοινωνίας 
15:00-17:00.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται με γνώση Η/Υ και λογι-
στικής. Προτιμάται Τελειόφοιτη ΙΕΚ-ΤΕΙ. Τηλ: 
210 4111638, 6984 995940

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε μεγάλο τουριστικό 
πρακτορείο. Άριστη γνώση σε: TravelForce, Αγ-
γλικά Microsoft Office. Βιογραφικά στο e-mail: 
gkalogiannidis@mideast.gr, τηλ: 211 2118839.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου με προϋ-
πηρεσία σε λογιστήριο Γ’ κατηγορίας και πολύ 
καλή γνώση του Control. Βιογραφικά στο e-mail: 
ibafou@mondial-assistance.gr.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο για το Τμήμα 
Μηχανογράφησης. Απαραίτητα: γνώσεις MS-SQL, 
Visual Basic.net, WebServices, καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας και εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. H προϋπηρεσία 
θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν. E-mail: 
ptheodotos@mondial-assistance.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ή Βοηθός κυρίως για μισθοδοσία - 
καταχωρήσεις ΕΠΕ & Ατομικής από όμιλο. Μόνο 
όσοι γνωρίζουν άριστα Union: Ωράριο 4μ.μ. - 
9μ.μ.. Τηλ: 210 8810109, κος Θεοδωρόπουλος.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Βοηθό Λογίστρια με 
πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Γ’ κατη-
γορίας βιβλία σε λογιστική εταιρία, Accountant 
Φορολογικού - Εργατικού Δικαίου. Mεταφορι-
κό μέσο απαραίτητο. Βιογραφικά στο e-mail: 
accountants@hotmail.gr, ΚΩΔ.Θ.Β01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή. Καταχώρηση παραστα-
τικών, συμφωνία υπολοίπων, καθήκοντα Ταμία, 
ανάλογη εμπειρία σε εταιρία με Γ’ κατηγορίας 
βιβλία, άριστη γνώση φορολογικών-λογιστι-
κών θεμάτων και νομοθεσίας. Άριστη γνώση 
Αγγλικών. E-mail: m.souris@legrandtravel.gr, 
τηλ: 2810 301752.

ΖHTEITAI νέος-α για κάλυψη θέσης σε λογιστήριο 
τουριστικής επιχείρησης με γνώσεις γενικής 
και αναλυτικής λογιστικής και καταχωρήσεων. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
pontikas.v@orancon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπάρχης με σχετική εμπειρία 
και Λογιστής Πτυχιούχος για 8μηνη εργασία 
σε ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Αγία Πελα-
γία, Ηράκλειο Κρήτης. Βιογραφικά στο e-mail: 
capsis-crete@capsis.gr.

ΜΕΓΑΛΗ ανώνυμη εταιρία ζητά Βοηθό Λογιστή 
εμπειρία σε τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: m.patsi@helma.gr, fax: 
210 5152068.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στον Ασπρόπυργο (Λ. Νάτο) 
ζητά Βοηθό Λογιστή με εμπειρία σε προγράμματα 
εμπορικής διαχείρισης-λογιστικής (προτίμηση 
PRISMA WIN), για διεκπεραίωση εργασιών σε 
εφορία-τράπεζες-δημόσιο. Θα προτιμηθεί κά-
τοικος Δυτικής Αττικής, κάτοχος ΙΧ. E-mail: 
info@diverse.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών προϊόντων ζητεί Υπεύθυνη 
Τιμολόγησης. Άριστη γνώση του προγράμματος 
Softone και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
θα θεωρηθεί προσόν. Πτυχίο ΑΕΙ, Αγγλικά και 
Η/Υ απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
violak.gr.

συνέχεια στη σελ. 22

Plug-in, is looking for a part time (with a ft option) Web 
& Digital Designer to join its creative team. The selected 
candidate will be in Thessaloniki starting as soon as 
possible.

Should have an eye for good design, participate in a wide 
range of project and enjoy challenges. Must have at least 1 
year of web designing experience and be full of enthusiasm.

Required skills and qualifications: 
•Developing back and front end of new functionalities 
and sections of our clientele portfolio using PHP and 
Wordpress integrating with MySQL databases where 
necessary. 
•Making improvements and bug-fixes to existing 
websites using PHP and Wordpress. 
•Assisting in the support of other in-house products 
and sites. 
•Working with other members of the team to improve 
existing processes and procedures, and helping to 
identify new processes 
•Working within the team’s quality assurance and 
testing framework. 
•Excellent XHTML, HTML5 / CSS3 Knowledge, PHP, 
Wordpres & Drupal (latest versions), Javascript, 
AJAX. 
•Fluent in English 
•At least 1 year of hands-on Wordpress experience 
is required as well as being particularly proficient 

in programming in object oriented PHP and MySQL 
databases. The successful candidate will have worked 
on, and developed database driven and transactional 
websites (sample URLs will be required) within  
a LAMP environment. 
•Good knowledge of W3C standards and practices,  
as well as an exemplary eye for detail. 
•Adobe Software, Photoshop, Fireworks and Illustrator 
•SEO understanding and ability to use Google 
Analytics 
•Excellent internet skills in using various browsers 
and search engines 
•Team player, quick learner, keep up to date with 
latest industry news and trends, able to work under 
pressure, meet deadlines, and have experience 
working within a digital agency or an online media. 
•Excellent communication and problem-solving skills 
with the ability and willingness to continually search 
for new ideas and development methods.  
Non required skills: 
•(Knowledge of one or more of them will be considered 
as a huge plus): 
•3D experience or familiarity 
•Video editing, animation & post production 
•2D character animation 
•Action Script  
Send your CVs to the following e-mail:  
info@plugin.com.gr

Network Security Engineer
Established in 1998, ADACOM is a leading IT Security Integrator and Enterprise Software Vendor and provides 
solutions to large financial institutions, telecom companies, utilities & governmental organizations and multinationals 
companies in EMEA.

Within the context of our international expansion, we are in the process of recruiting Network Security Engineers.  
If you are interested, please do the following: 
•Review our corporate web site: www.adacom.com 
•Read a brief about our recruiting process: https://docs.google.com/a/adacom.net/document/d/1TRvqx5auQDmA8
fAglX6pxydPeaLQspfZOHr8CxuuH94/edit  
•And fill the online application form: https://docs.google.com/forms/d/1qJ4J9l99IpZVdeqpgH_
TeYUyZHZL8fKbJy6XLQYpYJo/viewform?c=0&w=1 

Job description: 
Main duties & responsibilities: 
•Possess and maintain a solid knowledge of the basics behind the Internet infrastructure and its operations (DNS, 
Security, IP Routing, HTTP, VPN, Email Routing, Applications etc.) 
•Configure and setup access control policies on Firewalls, VPN Concentrators and other Security appliances 
(Checkpoint, Fortinet, Cisco) 
•Design, setup and secure complex routing and switching environments 
•Design, setup and secure complex wireless networking 
•Possess and maintain a thorough understanding of local area networking and wide area networking 
•Assist in the design of DMZ environments, including IP address schemes, network traffic flows and application 
publishing, related to network and transport layers 
•Manage assigned projects and program components to deliver services in accordance with established 
objectives 
•Respond to inquiries from line managers, to provide technical assistance and support to Adacom deployment 
projects 
•Supervising the administration of network systems and network related tasks, to ensure availability of services 
to Adacom Infrastructure 
•Provide on-call and/or stand-by services 
•Reply, respond and compile RFI/RFP proposals, perform PoCs and demo to customers, partners and executives 
•Supporting Adacom network infrastructure (Productive Site and Disaster Recovery Site network components) 
•Any other duties as assigned by management

Vacancy details: 
•Job title: Network security engineer 
•Department: Security services division, network security solutions 
•Location: Adacom, Athens, travelling may be required.  
Candidate profile: 
Qualifications (mandatory): 
•University degree in computer science, or other related discipline 
•2-3 years of field experience in network security projects 
•Current CCNA certification 
•Postgraduate degree in information security and other information security certifications will be considered a 
plus 
•Holder of a clean and valid driving license (EU: Category B)  
Skills: 
•Technical, analytical and interpersonal skills 
•Quality Soft Skills in oral and written communications, with an excellent command of the Greek and the English 
Language 
•Strong organizational skills and ability to multi-task

Ανώνυμη εκδοτική εταιρεία με ηγετική θέση στο χώρο των νομικών & φορολογικών βιβλίων και των CD ROM, για 
τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων με έδρα την Αθήνα ζητά:

Εξωτερικούς Πωλητές 
(Ένδειξη: ΕΠ-13)

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλήσεων 
Door to door (απαραίτητη προϋπόθεση) 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών 
 
Προσφέρονται:  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(προμήθειες & bonus)* 

•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυναμικό & αναπτυσσόμενο εργασιακό  
περιβάλλον 
•Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 
•Συνεχής εκπαίδευση 
 
* Θα προτιμηθούν όσοι διαθέτουν ΑΠΥ. 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Βιογραφικά σημειώματα 
να αποστέλλονται με την αντίστοιχη ένδειξη, υπ’ όψιν κου 
Γουμενοπούλου, e-mail: goumenopoulos@sakkoulas.gr, 
fax: 210 3390075.

Μεγάλη πολυεθνική εταιρία ζητά να προσλάβει:

Βοηθό Διακοσμητή / Οδηγό 
Με έδρα την Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
•Σπουδές: Τεχνικής προέλευσης. Γνώσεις μηχανολογίας, ξυλουργικής επιθυμητές 
•Προϋπηρεσία: merchandiser, διακοσμητής, βοηθός αποθηκάριος και συναφή επαγγέλματα 
•Ξένες γλώσσες: Αγγλικά (Lower) 
•Γνώσεις PC: ADSL 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών εκτός έδρας και νυχτερινής εργασίας  
Προσφέρουμε ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και άριστο περιβάλλον εργασίας.  
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: irene_efremidis@playmobil.gr

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. στα πλαίσια περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα υπηρεσιών χρηματοοι-
κονομικού συμβούλου, αναζητά Οικονομολόγο για να στελεχώσει θέση έμπειρου χρηματοοικονομικού συμβούλου 
- προϊστάμενου τμήματος με τα εξής προσόντα:

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ οικονομικών, χρηματοοικονομικών ή διοίκησης επιχειρήσεων, ή συναφούς γνωστικού αντι-
κειμένου. 
•Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, τραπεζικών ή διοί-
κησης επιχειρήσεων. 
•5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε συμβουλευτική εταιρεία ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με συμμετοχή σε έργα επιχει-
ρησιακού σχεδιασμού, χρηματοοικονομικής ανάλυσης, αξιολόγησης και αποτίμησης επενδύσεων & επιχειρήσεων. 
•Εμπειρία στη διαχείριση ομάδων εργασίας & έργων στα πλαίσια αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. 
•Άριστη γνώση του εργαλείου Excel. 
•Άριστη γνώση μεθόδων συλλογής δεδομένων. 
•Άριστη θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία σε μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης επενδύσεων και αποτίμη-
σης Επιχειρήσεων και έργων. Επιθυμητή η ειδική γνώση αξιολόγησης, αναδιάρθρωσης και αποτίμησης δανειακών 
χαρτοφυλακίων. 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Γνώση 2ης ξένης γλώσσας επιθυμητή. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).  
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν: 
•Δυναμική προσωπικότητα, εργατικότητα και διάθεση για εξέλιξη. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες χρονικής πίεσης. 
•Δεξιότητες δημιουργικότητας και επίλυσης προβλημάτων. 
•Προθυμία ανάληψης ευθυνών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, προοπτικές εξέλιξης και εργασία σε σύγχρονο και δυναμι-
κό περιβάλλον.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν τα βιογραφικά της στο e-mail: hr_dpt@diadikasia.gr σημειώνοντας 
τον κωδικό της θέσης (FC02).

H Βάμβαξ Α.Ε. με εμπειρία άνω των 60 ετών στην παραγωγή λευκών ειδών και χαλιών και την αποκλειστικότητα 
των διεθνών brands των Guy Laroche, Pierre Cardin και Blumarine ζητά:

Graphic Designer 
για το Δημιουργικό Τμήμα της Εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο γραφιστικής 
•Άριστη γνώση Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής  
σε νέες τεχνολογίες. 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Ομαδικό πνεύμα και Ικανότητα καταμερισμού χρόνου 

και παράδοσης μέσα στα όρια 
 
Η εξειδίκευση στον σχεδιασμό υφάσματος θεωρείται 
ως επιπλέον προσόν. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται  
να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
a.kouvarakou@vamvax.gr

Η Εταιρία Rainbow Waters, η μεγαλύτερη εταιρεία στην εμπορία και διανομή ψυκτών νερού και φυσικού μεταλλικού 
νερού συσκευασίας 18,9lt ζητά για άμεση πρόσληψη:

Πωλητή Door to Door (D2D), 
με έδρα την Λάρισα

Περιγραφή θέσης και γενικές υποχρεώσεις: 
•Προσέλκυση νέων πελατών (που είναι και  
το σημαντικότερο κομμάτι της εργασίας) σύμφωνα  
με τις υποδείξεις της εταιρίας σε γεωγραφική ζώνη 
που θα του υποδειχθεί 
•Εξυπηρέτηση ήδη πελατολογίου 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού 
•Κατάρτιση δυνητικού πελατολογίου μέσω  
των επισκέψεων του 
•Selling up (στα υπόλοιπα από τα βασικά προϊόντα). 
Ενημέρωση του πελάτη στα υπόλοιπα προϊόντα και 
συνεργασία με τον οδηγό της περιοχής στην οποία 
ανήκει ο πελάτης  
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν: 
•Απολυτήριο λυκείου ή πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών 
κατά προτίμηση  
•Εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων 2-3 ετών 
•Γνώσεις αγγλικών 

•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Microsoft Office) 
•Ικανότητες επικοινωνίας, εργατικότητα  
και ενθουσιασμό  
•Άδεια οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες)  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικά σημειώματα: 
•στον αριθμό fax: 2310 752652 
•στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
poloukpazoglou@aquaspring.gr  
(Αναφέροντας τον κωδικό της θέσης)
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Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
THIS role is to support the CIS Account Management, 
Agency and Business Consulting teams with, analysis, 
presentation and reporting of financial and property 
sector data. CVs: finanz@outlook.com.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ζητούνται έμπειρα σε αγοραπωλησία 
χρήματος BG, LC (εγγυητικές και πιστώσεις) στην 
πρωτογενή αγορά capital markets διεθνώς. 
Επιθυμητά στελέχη διεθνών τραπεζών και χρη-
ματοοικονομικών οργανισμών. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobslinks1@gmail.com Κωδ: ST-TRAD-SK.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ τη στελέχωση μεγάλης μονάδας δι-
εθνούς ομίλου, στις επενδύσεις-τραπεζικά-risk 
management και ζητούνται Οικονομολόγοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, 
με όρεξη για δουλειά, αξιοκρατική εξέλιξη-προ-
οπτικές. Βιογραφικά στο e-mail: tsakiris1958@
gmail.com, τηλ.210 6773990, κος Μάλλας.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ζητείται από εταιρία ανακύ-
κλωσης. Απόφοιτος ΑΕΙ με εμπειρία στη λογιστι-
κή, τήρηση βιβλίων Α’ κατηγορίας, καλή γνώση 
Αγγλικής και Η/Υ. Κατά προτίμηση από Δυτικές 
Συνοικίες. E-mail: hr@eco-trans.gr, fax: 2310 
722855, κωδ:.6041.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Οικονομικής Σχολής (ΤΕΙ/ΑΕΙ) 
ζητείται από φοροελεγκτική εταιρία στο Γέρακα 
με ειδίκευση σε θέματα δικαίου των εταιριών. 
Βιογραφικά στο e-mail: ventam@mifo.gr, fax: 
210 6615989.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά πρώην ή νυν Τραπεζικούς και άτομα 
με εμπειρίες στις επενδύσεις σε αμοιβαία κεφά-
λαια και επενδύσεις κεφαλαίων, για στελέχωση 
μονάδας εξειδικευμένης στο χώρο των επενδύσε-
ων. Άμεση πρόσληψη και Μεταπτυχιακό. E-mail: 
tsakiris1958@gmail.com, κα Τσακίρη.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για θέση εργασίας σε μεσιτικό 
γραφείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με γνώσεις 
Ρώσικων. Μισθός 600€ και άνω. Βιογραφικά με 
θέμα: Μεσιτικό γραφείο στο e-mail: cv@jobtrust.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί έμμισθους Συμβούλους Ακινή-
των για εργασία στο κέντρο και Νότια Προάστια. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη, μπόνους. Παρέχεται 
εκπαίδευση - σεμινάρια, δυνατότητα και εκτός 
έδρας. E-mail: info@marylandproperties.gr, fax: 
211 8001339.

ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται άτομα που 
να έχουν διάθεση για δουλειά για να καλύψουν 
περιοχές της Αττικής. Προσφέρεται εκπαίδευση, 
πελατολόγιο. Βιογραφικά στο e-mail: ilias_stam@
hotmail.com, τηλ: 6973 410886.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πωλήσεων Real Estate, αναζητεί 
δυναμικούς Συνεργάτες για την Κηφισιά. Μεγάλες 
αμοιβές. Σεμινάρια εκτίμησης ακινήτων, επικοι-
νωνίας, καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη του 
κλάδου. Έτοιμο πελατολόγιο, χαρτοφυλάκιο 40.000 
ακινήτων. E-mail: k.golfinopoulou@goldenhome.
gr, τηλ: 6937 236090.

ΜΕΓΑΛΟ μεσιτικό γραφείο ασφαλειών ζητά 
Υπάλληλο Κλάδου Αυτοκινήτων με γνώσεις 
online. Προϋπηρεσία σε ασφαλιστική εταιρία 
ή μεσιτικό γραφείο θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: nharapi@megabroker.
gr, fax: 210 9220967.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά πρώην ή νυν Τραπεζικούς 
και άτομα με εμπειρίες στις επενδύσεις σε αμοι-
βαία κεφάλαια και επενδύσεις κεφαλαίων, για 
στελέχωση μονάδας εξειδικευμένης στο χώρο 
των επενδύσεων. E-mail: tsakirisp@ath.forthnet.
gr, Kα Τσακίρη.

ΖHTOYNTAI νέοι-ες για συγκρότηση ομάδας 
συνεργατών με έδρα Λάρισα. Πολύ ικανοποιη-
τικές αμοιβές και μπόνους. Καλές προοπτικές 
εξέλιξης. Συνεργασία με κορυφαίο ασφαλιστικό 
όμιλο. (Διοικητικές-Οικονομικές Σπουδές, επι-
κοινωνιακή-ευχέρεια θα συνεκτιμηθούν). E-mail: 
kostas_gandis@ymail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες Πτυχιούχοι Οικονομικών 
Σχολών ή Λυκείου από νέο γραφείο ασφαλιστικών 
και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: asfalies.giachnakis@gmail.com.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εναερίτες Εγκαταστάτες για μό-
νιμη εργασία στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών σε 
όλη την Ελλάδα. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
πιστοποιητικό εκπαίδευσης για εργασίες σε 
ύψος και δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@mihaniki.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας και τηλεπι-
κοινωνιών ζήτα Τεχνικό Τηλεπικοινωνιών με 
γνώσεις τηλεφωνικών κέντρων, δικτύων και 
Η/Υ. Bιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr, 
τηλ: 210 5771997.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας ζητεί Tεχνικούς 
Eγκαταστάσεων με δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μηχανής, γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άδεια security. 

Βιογραφικά στο e-mail:info@genius.gr, τηλ: 210 
5771997.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Τηλεφωνικών Κέντρων και Μη-
χανικός Τηλεπικοινωνιών, unified communications 
ζητείται από ΑΕ στο Μαρούσι. Άριστα Αγγλικά, 
εμπειρία, full time απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@onoma.com, τηλ: 210 6196935.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Μηχανικός Δικτύων με πολύ καλή 
γνώση τεχνολογιών VoIP και Wireless, καθώς και 
άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@allwan.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ασφάλειας πληρο-
φοριακών συστημάτων, αναζητά Junior Identity 
and Access Management consultant. Απαραί-
τητες γνώσεις Java/C, Unix, Αγγλικά. Πλήρους 
απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
sunrisetech.gr.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Android ζητείται από εται-
ρία mobile εφαρμογών για πλήρη απασχόληση, 
γνώση javascript, php, mysql. Βιογραφικά στο 
e-mail: webmaster@championsleague.gr, τηλ: 
6944 452727.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από οικονομοτεχνικό 
γραφείο για συνεργασία στη δημιουργία και προώθηση 
projects που αφορούν το marketing. Βιογραφικά 
στο e-mail: best.accounting@hotmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ φαρμακευτική εταιρία ζητά Junior 
Programmer / IT Expert, γνώσεις: .net, C++, 
mySQL, Sharepoint, Joomla, Αγγλικά. Προοπτικές 
ανάπτυξης. Βιογραφικά στο e-mail: hr.greece.
bh@gmail.com, Subject: IT0714.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ-τρια Σεμιναρίων ECDL με άνεση 
επικοινωνίας, εκπαιδευτική εμπειρία και άριστη 
γνώση του Office, ζητείται για part time απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ-τρια Σεμιναρίων Web Design, με 
άνεση επικοινωνίας, εκπαιδευτική εμπειρία και 
άριστη γνώση των Joomla, Dreamweaver και Flash 
ζητείται για part time απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για υποστήριξη website με 
internet sales στο τομέα των επαγγελματικών 
ηχητικών συστημάτων. Άριστη γνώση Αγγλικών 
και Joomla. Βιογραφικά στο e-mail: infogt@
metroaudiosystems.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής Web Developer 
έμπειρος (plug και play) σε Linux: PHP-Html5-
css-Javascript-Mysql-jQueries-Ajax, επιθυμητή 
γνώση mobile apps, καλά Αγγλικά, κάτοικος Αθηνών. 
Στόχος διεθνείς αγορές. Βιογραφικά με πλήρες 
portfolio: jobslinks1@gmail.com, κωδ: Progr-sk.

ΖHTEITAI Web Developer με γνώση HTML/
CSS, PHP, Javascript, JQuery, Ajax, MySQL, 
Wordpress. Επιθυμητή η γνώση Photoshop, 
Responsive development και e-Commerce (sites, 
frameworks, wordpress plugins). Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@noon.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα ζητά Εκπαιδευόμενο 
ΙΤ με άριστη γνώση Microsoft Windows, Microsoft 
Office Suite, γνώσεις Photoshop, Indesign και 
προγραμματισμού με γρήγορη αντίληψη και δίψα 
για μάθηση. E-mail: hr@sofokleousin.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά Ηλεκτρονικούς 
Μηχανικούς για ανάπτυξη εφαρμογών Arduino. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από software 
house για πλήρης απασχόληση με προϋπηρεσία 
σε vb. Net, xaml/wpf και ms sql. Βιογραφικά στο 
e-mail: crm@softwhere.gr, τηλ: 210 9229792, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο για το Τμήμα 
Μηχανογράφησης. Απαραίτητα: γνώσεις MS-SQL, 
Visual Basic.net, WebServices, καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας και εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. H προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ως 
επιπλέον προσόν. E-mail: ptheodotos@mondial-
assistance.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer για κατασκευή ιστοσε-
λίδων με πολύ καλή γνώση Wordpress ή Joomla. 
Σύμβαση ορισμένου χρόνου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mihaniki.gr, τηλ: 2310 441690.

H ΕΤΑΙΡΙΑ RDC Informatics ζητά να προσλά-
βει Flash / ActionScript και 3 Developers για 
την περαιτέρω στελέχωση του τμήματος Web 
Services. Βιογραφικά στο e-mail: info@rdc.gr, 
τηλ: 210 5777780.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Καρδίτσα ζητά για άμεση πρόσληψη 
Web Designer. Απαραίτητες γνώσεις: Html5, Php, 
ΜySql, Javascript. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@sea-world.gr.

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

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στο 
χώρο εισαγωγής και ψηφιοποίησης 2 δεδομένων, 
ζητεί Υπάλληλο στο τμήμα λογισμικού για πρω-

ινή/απογευματινή εργασία. Απαραίτητη εμπειρία 
δεδομένων 2 ετών σε ανάπτυξη εφαρμογών και 
Απόφοιτος/η ΑΕΙ-ΤΕΙ, Αθήνα. Τηλ: 210 6858760.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με εμπειρία στο Net 
framework, Visual Studio και SQL Server. Παρέ-
χονται άριστες συνθήκες εργασίας, εκπαίδευση 
και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε δυναμι-
κά αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@geobanking.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία ζητεί Developer, 
Web Services, Web Sockets, Hibernate, Nodejs, 
Backbone, Postgresql, Css3, αμοιβή 2.000€ συ-
ζητήσιμη. Περιοχή Μέγαρο Μουσικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@betiator.com, τηλ: 210 7238600.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τελειόφοιτος Πανεπιστημίου, 
έμπειρος ζητείται να διαμένει. Υποχρεωτικά πε-
ριοχή Αμπελοκήπων - Ψυχικό - Μαρούσι (εγγύς 
Βόρεια Προάστια), για μερική πρωινή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr.

COMPUTER Science degree, experience in 
development: PHP, HTML5, Javascript, Java. Also 
Xcode,C-objective an asset. Excellent English. 
Willing to learn and grow. CVs: amichaelidou@
mdata.gr, code: TECHJUNE14.

MAC User ζητά Mac Expert για tutorials σε 
maverics, yoshemist. Βιογραφικά στο e-mail: 
nsiropoulou@mac.com, κα Νίκη.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ζητείται για ολιγόωρη εβδομαδιαία 
συνεργασία με παιδικό σταθμό στο Κάτω Χαλάνδρι. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@togaitanaki.gr.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Χατζόπουλος ΑΕ αναζητεί Γραφίστα 
με Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγου Γραφικών Τεχνών ή 
ΙΕΚ Γραφιστικής. Άριστο Χειρισμό Mac, Office, 
Illustrator, Photoshop, ART Pro και γνώση Αγγλι-
κής. Βιογραφικά στο e-mail: hr@hatzopoulos.gr.

ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ζητούνται για ηλεκτρονική σελιδο-
ποίηση εφημερίδας με γνώσεις στο πρόγραμμα 
Quark Express. Περιοχή Ταύρος. Τηλ: 210 3489122, 
210 3489000, ώρες επικοινωνίας 11:00-19:00 
Δευτέρα-Παρασκευή, κα Βλαχοπούλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φωτογράφος για να εργαστεί στο 
φωτοειδησιογραφικό πρακτορείο Megapress. 
Το πρακτορείο ασχολείται με αθλητικά και θέ-
ματα επικαιρότητας. Απαιτείται φωτογραφικός 
εξοπλισμός και μηχανάκι. E-mail: pamak@otenet.
gr, τηλ 2310 242496, 2310 235090.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ νέοι για απλή σελιδοποίηση ενός 
περιοδικού ζητούνται μέχρι 8 Αυγούστου, δυνα-
τότητα συνέχισης από Σεπτέμβριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: gr.public.gr@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέες - 
νέους Φωτορεπόρτερς για Πρακτική Άσκηση στο 
καλλιτεχνικό-κοσμικό ρεπορτάζ με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, με κωδικό portal_ΦΚ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί Μοντέρ 
για Πρακτική Άσκηση με γνώσεις final cut, adobe 
premiere, video editing και άριστη γνώση internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: 
ΜΟΝΤΑΖ.

ΔΑΣΚΑΛΑ Χορού ζητείται για ολιγόωρη εβδο-
μαδιαία συνεργασία με παιδικό σταθμό στο Κάτω 
Χαλάνδρι. Βογραφικά στο e-mail: info@togaitanaki.
gr, τηλ: 6934 230323.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής για Photoshop, Corel, 
Illustrator και Publisher από φροντιστήριο στη 
Βάρη. Μαθήματα Ιούλιο και Σεπτέμβριο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@soeasy-vari.com, τηλ: 210 
8995184.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Γραφίστρια ως Εξω-
τερικό Συνεργάτη. Επιθυμητά δείγματα δουλειάς. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@e-motus.gr.

ΑΡΓΥΡΟΧΟΟΣ ζητείται από ΑΕΒΕ για το τμήμα 
παραγωγής. Μόνιμη απασχόληση. Ωράριο συ-
νεχές, 5θήμερο, πλήρης ασφάλιση. Περιοχή Αγ. 
Στέφανος. Βιογραφικά στο e-mail: ng.agstefanos@
nikolisgroup.com, fax: 210 8140703.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια με γνώση πατρόν, σχεδίου 
και ραφής για δημιουργία παιδικής σειράς από 
εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@linababy.gr, τηλ: 2310 533021.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Γραφίστας ζητείται για να αναλάβει τη 
διαχείριση του e-commerce τμήματος της εταιρίας. 
Γνώσεις web-development και social-media θα 
προσμετρηθούν θετικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@toptrends.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Dj για cafe bar στην Ηλιούπολη. Τηλ: 
6977 327275.

Call Center - Εξυπηρέτηση 
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τηλεφωνική προώθηση 
οικογενειακής και ατομικής κάρτας υγείας. Καλή 
επικοινωνία, γνώση Η/Υ, μισθός, ποσοστά. Τηλ: 
210 5200227, 6945 284923.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ-ες ανεξαρτήτου ηλικίας 

γνώσεων και εμπειρίας ζητούνται από εταιρία 
συμπληρωμάτων διατροφής, ως Υπάλληλοι 
Γραφείου στη διαχείριση του τηλεφωνικού κέ-
ντρου, μηχανογράφησης και παραγγελιών. Άμεση 
πρόσληψη, σταθερός μισθός. Τηλ: 211 9964008.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, γνώ-
σεων και εμπειρίας ζητούνται για την κάλυψη νέων 
τμημάτων, μηχανογράφηση, εμπορικό, διαφημιστικό, 
νομικό, τηλεφωνικό κέντρο, αποθήκης αρχείου, 
σταθερός μισθός, ασφάλιση, 8ωρη ή 4ωρη εργασία. 
Τηλ: 211 9964006.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από μεγάλο όμιλο αισθητικής 
και υγείας για στελέχωση τηλεφωνικού τμήματος, 
πλησίον ΗΣΑΠ. Άμεση πρόσληψη, παρέχονται, 
εκπαίδευση, μισθός, ασφάλιση, μπόνους. Τηλ: 
210 2719540.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ με εμπειρία, γνώση Η/Υ, Αγγλικά, 
ευχέρεια λόγου ζητούνται από εταιρία στην Αθήνα, 
περιοχή Αχαρνών και Αγίου Μελετίου, 4ωρη ή 
8ωρη εργασία. Τηλ: 210 8696781.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητεί άτομα για 
εργασία χωρίς προϋπηρεσία, εξυπηρέτηση πε-
λατολογίου. Τηλ: 6973 910604.

ΕΠΩΝΥΜΟ Ελληνικό site προσφορών ζητεί ελεύ-
θερους επαγγελματίες για ανάπτυξη πελατολογίου, 
με ειδίκευση στο χώρο της εστίασης, του θεάτρου, 
των σινεμά, των ψυχαγωγικών πάρκων και ξε-
νοδοχείων. Υψηλές αμοιβές. Τηλ: 6937 201810.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
εκπαίδευσης ζήτα 2 κυρίους - κυρίες για το 
τηλεφωνικό της κέντρο - όχι πωλήσεις. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία σε προώθηση-ενημέρωση 
ημιαπασχόληση. Απογευματινή εργασία. Σταθερός 
μισθός-ασφάλιση-μπόνους. Τηλ. επικοινωνίας: 
210 8220320, (15.00-21.00).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μερική απασχόληση στο 
τομέα έρευνας αγοράς. Τηλ: 6945 285755.

ΖHTOYNTAI άτομα για ημιαπασχόληση. Βασικές 
γνώσεις χρήσης internet, επιλογή ωραρίου, άμε-
σο ξεκίνημα. Βιογραφικά στο e-mail: popirodo@
yahoo.com, τηλ: 6949 291999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για άμεση απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: popirodo@yahoo.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών σε πολυκατοικίες 
ζητά Τηλεφωνητές-τριες για την τηλεφωνική εξυ-
πηρέτηση πελατών της με ευχέρεια λόγου και με 
ικανότητα στην επικοινωνία. Απαραίτητη γνώση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: energodynamiki2014@
gmail.com, κωδικός 161.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί υποψήφιες για κάλυψη θέσεων 
στο τομέα υποστήριξης - εξυπηρέτησης πελατών, 
με επικοινωνιακή ευχέρεια, γνώση Η/Υ, άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 210 5199000.

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται για εσωτερική θέση γρα-
φείου και εξωτερική εργασία. Τηλ: 6938 534252.

ΟΜΙΛΟΣ αθηναϊκός ζητεί κύριο /α συνταξιούχο με 
εμπειρία στο telemarketing, για υπεύθυνη θέση 
γραφείου. Τηλ: 210 3630271.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ - Υπάλληλοι Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης, με ευχέρεια λόγου ζητούνται για το 
τμήμα εξερχόμενων κλήσεων. Απαραίτητα εμπειρία 
χρήση call center, γνώση Η/Υ, ξένων γλωσσών. 
Τηλ: 210 5199000.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από εταιρία, εμπειρία 
στη τηλεφωνική επικοινωνία, πλήρης ή μερική 
απασχόληση, ενημέρωση σε προγράμματα κινητής 
- σταθερής τηλεφωνίας ή κάρτα υγείας. Βασικός 
μισθός, ασφάλιση, επιδόματα, δώρα, μισθός 600€. 
Τηλ: 210 2282023.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για απασχόληση πρωινή ή απο-
γευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. Μισθός 
900€. Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@gmail.
com, τηλ: 6948 527095.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 3 άτομα για πλήρη απασχόληση, 
όχι πλασιέ-ντίλερ. Απαραίτητες βασικές γνώσεις 
internet. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.
com, τηλ: 6986 212664.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 2 άτομα για ημιαπασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.
com, τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Τηλεφωνητές-τριες από μεγάλη 
εταιρία για τηλεφωνική πώληση σταθερής τηλε-
φωνίας. Σταθερός μισθός και bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ εταιρία (κοντά στο κρατικό Νίκαιας) 
προσλαμβάνει άμεσα Υπάλληλους Γραφείου για 
μόνιμη 5θήμερη απασχόληση. 4ωρη/5ωρη/6ω-
ρη/8ωρη εργασία. Τηλεφωνική εργασία στο τμήμα 
προώθησης καρτών υγείας γνωστού διαφημιζό-
μενου ομίλου. E-mail: kartaeyclub@gmail.com, 
τηλ: 211 1040867.

ΑΛΥΣΙΔΑ εμπορικών επιχειρήσεων ζητεί και προ-
σλαμβάνει άμεσα για τα κεντρικά της γραφεία στη 
Νίκαια, Υπάλληλους Γραφείου για μόνιμη 5θήμερη 
απασχόληση. Τηλεφωνική απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Βασικός μισθός/ασφάλιση/μπόνους. 
Τηλ: 211 1040869.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ -τριες με επικοινωνιακή ικανότητα 
ζητεί όμιλος επιχειρήσεων στη Νίκαια. Ο όμιλος 
δραστηριοποιείται στο τομέα της σταθερής/κινη-
τής τηλεφωνίας και internet. Παρέχεται διαρκής 

υποστήριξη/μόνιμη απασχόληση/βασικός μισθός/
ασφάλιση. E-mail: hr.cyta@gmail.com, τηλ: 211 
1040867.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας-
internet-κινητής ζητεί και προσλαμβάνει άμεσα 
Υπαλλήλους για το τηλεφωνικό τμήμα εξυπη-
ρέτησης. Βασικός μισθός/ασφάλεια. Ευχάριστο 
περιβάλλον. Πλήρης ή μερική απασχόληση, πρωινή 
ή απογευματινή, 5θήμερο. Ε-mail: hr.cyta@gmail.
com, τηλ: 211 1040868.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη στη Νίκαια ζητεί άμεσα και 
προσλαμβάνει 12 άτομα για το τμήμα τηλεφωνικής 
υποστήριξης-ενημέρωσης στο τομέα της σταθε-
ρής τηλεφωνίας-τηλεόρασης-internet.Βασικός 
μισθός και ΙΚΑ. E-mail: hr.201401@gmail.com, 
τηλ: 215 5304073.

ΑΜΕΣΑ προσλαμβάνονται Συνεργάτες για το τμήμα 
τηλεφωνικής προώθησης σταθερής τηλεφωνίας-
internet-TV. 5θήμερη εργασία, βασικός μισθός 
και ασφάλεια. E-mail: hr.sales.my@gmail.com, 
τηλ: 215 5304065.

ΑΛΥΣΙΔΑ Δυτικών Προαστίων προσλαμβάνει 
άμεσα άτομα για το τμήμα προώθησης καρτών 
υγείας. Εργασία 5θήμερη με βασικό μισθό και 
ασφαλιστική κάλυψη και μπόνους. E-mail: karta.
ey.club@gmail.com, τηλ: 215 5304071.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών Mayfair Club στην περιοχή 
της Νίκαιας άμεσα ζητεί Συνεργάτες για μόνιμη 
τηλεφωνική απασχόληση γραφείου στο τμήμα 
προώθησης καρτών υγείας. Δυνατότητα ευέλικτου 
ωραρίου, υψηλές αποδοχές. E-mail: mayfair137@
gmail.com, τηλ: 215 5304072.

ΑΤΟΜΑ από κέντρο ομορφιάς για εργασία σε 
τηλεφωνικό κέντρο, Νότια Προάστια, πλησίον 
μετρό. Βιογραφικά στο e-mail: 9704222@gmail.
com, τηλ: 210 96446600.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητεί άτομα για τηλεφωνική ενημέ-
ρωση σε προγράμματα μεγάλου παρόχου κινητής 
και σταθερής τηλεφωνίας. Μισθός, ασφάλιση και 
μπόνους. Δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 6936 
000207

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητεί άτομα για ενημέρωση σε προ-
γράμματα μεγάλου παρόχου κινητής και σταθερής 
τηλεφωνίας. Σταθερός μισθός, ασφάλιση και μπόνους. 
Δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 6936 000207.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άμεση πρόσληψη 20 άτομα για νεο-
σύστατο τμήμα προώθησης σταθερής τηλεφωνίας. 
Εργασία πρωινή ή απογευματινή, δυνατότητες 
εξέλιξης 4ωρο, μισθός 350€, συζητήσιμη. Τηλ: 
210 2477870, 210 2478870, ώρες επικοινωνίας 
10:00-20:00.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για ενημέρωση 
σε προγράμματα μεγάλου παρόχου κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας. Σταθερός μισθός, ασφάλιση 
και μπόνους, δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 
6936 000207.

ΑΝΩΝΥΜΗ τουριστική εταιρία στο Μαρούσι ζητεί 
Υπαλλήλους για call center, με άπταιστη γνώση 
Τούρκικων, Αγγλικών, καλή γνώση Η/Υ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: despina.avgerinou@rci.com, τηλ: 
210 8113923, ώρες επικοινωνίας 10:00-17:00.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία ζητούνται από εταιρία για 
προώθηση σταθερής τηλεφωνίας. Μισθός 700€. 
Τηλ: 6975 683998, 213 0285341, ώρες επικοι-
νωνίας 09:00-21:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Τηλεφωνητές -τριες με 
γνώση και χειρισμό Η/Υ, ευχέρεια λόγου, πρωινή 
ή απογευματινή 4ωρη ή 8ωρη απασχόληση, προη-
γούμενη εμπειρία απαραίτητη. Τηλ: 210 8696411.

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται για 3ωρη απογευματινή 
εργασία, αφορά τηλεφωνική προώθηση κάρτας 
υγείας. Σταθερός μισθός, μπόνους, εβδομαδιαία 
πληρωμή. Περιοχή Ομόνοια, μισθός 200€. Τηλ: 
6933 011943.

ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκού ομίλου ζητεί 10 άτομα, για 
ενημέρωση σε προγράμματα υπηρεσιών υγείας 
(κάρτα υγείας). Σταθερός μισθός, ασφάλιση και 
μπόνους. Δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 
6936 000207.

ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκού ομίλου ζητεί 10 άτομα για 
ενημέρωση σε προγράμματα μεγάλου παρόχου 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Σταθερός 
μισθός, ασφάλιση και μπόνους, δίπλα σε ΗΣΑΠ, 
μισθός 750€. Τηλ: 6936 000207.

ΑΘΗΝΑ (Ακρόπολη) ζητεί μία νέα με οργανωτι-
κές και επικοινωνιακές ικανότητες, για το τμήμα 
υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατολογίου (όχι 
πωλήσεις). Μισθός βασικός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 9237662.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για ενημέρωση σε 
προγράμματα υπηρεσιών υγείας (κάρτα υγείας), 
σταθερός μισθός, ασφάλιση και μπόνους. Δίπλα 
σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 6936 000207.

AGENT ζητείται από όμιλο επιχειρήσεων για 
ενημέρωση σε προγράμματα υπηρεσιών υγείας 
(κάρτα υγείας). Σταθερός μισθός, ασφάλιση και 
μπόνους. Δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 
6936 000207.

AGENT ζητείται από όμιλο επιχειρήσεων για 
ενημέρωση σε προγράμματα μεγάλου παρόχου 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Σταθερός μισθός, 
ασφάλιση και μπόνους. Δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 
750€. Τηλ: 6936 000207.

συνέχεια στη σελ. 24

Java Developer / Consultant - Freelancer
Location: Greece but work internationally

The company: Our client is a multinational organisation and a market leader in the information systems security 
area, specialising on implementation and delivery of identity & access management (IAM) solutions as well as Web 
portals and mobile applications. The company has offices in 4 different continents (America, Europe, Asia, and 
Australia) and a global clientele.

The role: The Java developer / consultant will be a key member of the EMEA consulting team. The team is responsible 
for all aspects of a security project from strategy to implementation and support. The person in this role will be part 
of the delivery organization with responsibilities in the areas coding, installation and configuration and occasionally 
support of the delivered solution.

The role requires flexibility to travel, mostly within Europe and occasionally further out. If the project requires 
it, the work will be delivered on customer premises so, the candidate should be willing to travel for periods of 3 
weeks or longer.

Responsibilities: 
•Responsible for building and delivering high quality software solutions within project timing and budgetary 
constraints 
•Responsible for code development and testing, product installation/configuration and maintenance. 
•Collaborate with the technical manager to analyze requirements and create detailed functional and technical 
specifications. 
•Work on customer premises internationally  
Required qualifications: 
•Proven ability to be a reliable and consistent contributor individually and as a team member 
•3-5 year of software development experience with Java/J2EE/JavaScript technologies 
•Very good knowledge of system and application design as well as the complete SDLC 
•Good knowledge of the German language 
•Experience with multi-tiered architecture and implementations 
•Ability to travel internationally as needed by the customer projects 
•Ability to pick up new skills and knowledge fast 
•Degree in computer science or equivalent 
•Excellent verbal and written communication skills in English 
•Experience in the following areas is a strong advantage: 
•Identity & access management products, ideally Oracle 
•SQL 
•Unix and Windows 
•Development for mobile devices 
•Role-based access control  
Send your CVs to the following e-mail: minas.fragoulis@virizionconsulting.com

Junior Project Manager
Established in 1998, ADACOM is a leading IT Security 
Integrator and Enterprise Software Vendor and provides 
solutions to large financial institutions, telecom companies, 
utilities & governmental organizations and multinationals 
companies in EMEA.

Within the context of our international expansion, 
we are in the process of recruiting Junior Project 
Manager. 
 
If you are interested, please do the following: 
•Review our corporate web site www.adacom.com 
•Read a brief about our recruiting process: https://
docs.google.com/a/adacom.net/document/d/1TRvqx5a
uQDmA8fAglX6pxydPeaLQspfZOHr8CxuuH94/edit  
•And fill the online application form:  
 https://docs.google.com/a/adacom.net/forms/d/1NR5-
JvRP69V6ND8cKBf7DSr4p-9bui01ZiBbBrIvWf8/
viewform 

Job description:

Main duties & responsibilities: Junior project manager 
will be responsible to perform project management 
activities for specific projects assigned to him/her by 
the PMO Manager, ensuring that it will be completed 
on time and to budget. He/She will be involved with the 
planning, design, execution, monitoring and controlling 
aspects of each project.

From the inception of a project, he/she must be 
able to: 
•Define project scope and stay close to it 
•Clarify assumptions 
•Ensure the goals of the project are met 
•Create a maintain a project plan 
•Engage project team and inform about roles and 
responsibilities 
•Monitor progress and time management 
•Manage the budget 

•Identify risks and minimize their impact 
•Customer satisfaction 
•Create lessons learned report 
•Produce project reporting  
Vacancy details: 
•Job title: Junior project manager 
•Department: Security services division, project 
management office (PMO) 
•Location: Adacom, Athens, travelling may  
be required (according projects’ needs and delivery 
activities)

Candidate profile 
Qualifications (mandatory): 
•University degree in ICT (a master degree will be 
considered as a plus) 
•1-2 years of work experience in ICT field (preferably 
in IT security) 
•Basic skills and experience in project management 
will be considered as a plus 
•Knowledge of project management standards  
and/or methodologies (i.e. PMBOK, Prince2) 
•Knowledge of software tools for project management 
(i.e. MS Project) 
•Project management certifications  
will be considered as a plus 
•Information security certifications  
will be considered as a plus 
•Advanced level in English (additional  
language will be considered as a plus)  
Desired skills: 
•Excellent communication skills 
•Excellent analytical skills 
•Excellent reporting skills 
•Good time management skills 
•Negotiation skills 
•Ability to perform well under pressure 
•Act as a team player

IT Auditor 
Code: IA 001 - Location: Athens

Main tasks: 
•Develop and execute audit objectives/procedures to assess controls for new or existing IT assets/systems/
processes, including developing criteria, reviewing and analyzing evidence; identifying and defining issues; 
documenting work in compliance with standards; making sound recommendations to enhance controls and 
efficiency; and reporting on results 
•Employ risk assessment methodologies to gauge risks and drive work plans 
•Conduct data extraction, analysis, and security reviews utilizing software tools 
•Interface with all levels of management to assess operations and communicate results 
•Work with various groups to follow-up on issues until appropriately resolved 
•Build business relationships and act as an audit subject matter expert in assisting business owners 
 
Basic requirements: 
•Bachelor’s degree, preferably in accounting, finance, business administration, computer science, information 
systems, or related field 
•At least 5 years of auditing environment 
•CIA designation. 
•Ability to perform IT and operational audits 
•Ability to work in Visio, SAP, ACL and teammate. 
•Experience with general Information Technology controls reviews and knowledge of information security 
controls 
•Excellent presentation skills 
 
Desired skills: 
•Additional years of relevant business experience, including documentation of business processes, risk and 
controls identification 
•Some exposure with data analytics 
•Demonstrated ability in planning and project management 
•Ability to maintain composure under pressure while engaged in multiple assignments and priorities 
•Proven track record in applying broad business knowledge and practical experience to working with/ managing 
technology risks and controls 
•Knowledge of the threats and vulnerabilities associated with business technologies

Candidates wishing to apply must forward their CV’s, by 31/07/2014, quoting the position code at the following 
address: WIND HELLAS S.A., 66 Kifissias Ave., 151 25 Maroussi, Athens. E-mail: jo@wind.gr. Fax: +30 210 
6106504. All applications will be treated in strict confidence. Candidates who meet the position requirements will 
be contacted via phone.

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

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

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

Temporary Software Engineer - Web Developer  
(Code: SE/WD 3months)

3-month, fixed term contract

As a temporary software engineer/web developer, your 
role will be to develop innovative, reusable Web-based 
applications. You will work closely with our project 
managers, strategists and design team members to 
develop specifications and make recommendations on 
the use of new and emerging technologies. You should 
be capable of designing and coding from specifications, 
analyze, evaluate, test, debug, document, and implement 
complex software applications.

Your responsibilities will include:  
•Creation of web application layout/user interface 
from provided design concepts by using latest Web 
standards. 
•Development of robust and user-friendly Java-based 
web applications. 
•Designing and creating non/relational database 
schemas. 
•Contributing in the Application framework design and 
requirements gathering. 
•Routine daily maintenance of existing web 
applications. 
•Attending project kick-off meetings with clients. 
•Taking ownership of daily project needs and 
communications. 
 
Qualifications required: 
•BSc / MSc university degree in computer science or 
other related field. 
•3+ years of experience using Java along with Spring 
framework and JEE technologies 
•2+ years of rapid web development, using HTML, 
JavaScript, CSS 
•Knowledge of HTML5/CSS3, JavaScript, AJAX, 

jQuery, DOM manipulation 
•Familiarity with one or more Javascript MV* 
frameworks. 
•Proven Java experience as well as a solid 
understanding of Object Oriented Design and 
Programming 
•Ability to write well-documented, reusable code 
•A solid understanding of web application 
development processes, from the layout/user 
interface to database structures 
•Good knowledge of SOA, Web Services methodologies 
using RESTful or SOAP web services 
•Strong interest in emerging technologies and web 
trends 
•Experience working with NoSQL databases is a plus 
•Ability to clearly document features, technical 
specifications, and infrastructure requirements for 
technical work and job processes 
•Excellent written and oral communication skills 
•Fluency in verbal and written English 
•Fluency in other languages (French, Italian, Spanish, 
German) will be considered an asset 
•Fulfilled military obligations 
 
Skills: 
•Strong interpersonal skills 
•Strong presentation and communication skills 
•Excellent project management skills

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

CVs (in English only) to be sent to the following e-mail: 
Maria.Anastasiou@iriworldwide.com

Tο κτήμα Σπυρόπουλου ζητάει:
Τέταρτο Οινολόγο

Για τα οινοποιεία του στην Αρχαία Νεμέα και Αρχαία 
Μαντινεία. 
 
•Η εμπειρία, η γνώση αμπελουργίας, η εμπλοκή με τον 
αγροτουρισμό, οι ξένες γλώσσες και άλλες δεξιότητες 

θα αξιολογηθούν. 
•Μισθός ανάλογος των προσόντων. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@domainspiropoulos.com
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από εταιρία τηλεφωνι-
κών πωλήσεων συνεργάτης της Vodafone στη 
Θεσσαλονίκη, με προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις. Σταθερή 5ήμερη 8ωρη απασχόληση. 
Δίνονται μισθός, ασφάλιση, αμοιβή παραγωγι-
κότητας. E-mail: vodafone@500001.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 5 άτομα, δραστήρια με 
όρεξη για δουλειά για κάλυψη τμημάτων της. 
Περιοχή Γαλάτσι. Τηλ: 6943 950447.

ΕΤΑΙΡΙΑ οδικής βοήθειας ζητά άτομα δυναμικά 
και υπεύθυνα για το κέντρο Τηλεφωνικής Εξυ-
πηρέτησης Πελατών, πλήρης απασχόληση με 
βάρδιες. Απαραίτητα: γνώση Η/Υ, Αγγλικών και 
Ισπανικών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mondial-
assistance.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ οδικής βοήθειας ζητά άτομα δυναμικά 
και υπεύθυνα για το κέντρο Τηλεφωνικής Εξυ-
πηρέτησης Πελατών. Απαραίτητα: γνώση Η/Υ, 
Αγγλικά και Γαλλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mondial-assistance.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 5 άτομα, δραστήρια με 
όρεξη για δουλειά για κάλυψη τμημάτων της. 
Τηλ: 6943 950447.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ζητείται από το δερματολογικό 
κέντρο Athens City Med στον Πύργο Αθηνών. 
Τηλ: 210 7774737.

H MEGA Card με ηγετική θέση στην προώθηση 
των προϊόντων υγείας και διατροφής επιθυμεί να 
προσλάβει Υπαλλήλους για εξυπηρέτηση πελατών 
για τη διαχείριση και ανάπτυξη του υπάρχοντος 
πελατολογίου. E-mail: cv@megacard.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ CCS ζητά Τηλεφωνήτριες /ες. Τμήμα 
πωλήσεων και προώθηση. Απαραίτητη γνώση 
Γερμανικής γλώσσας. Πλήρης ή μερική απο-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: ccs.stratis@
gmail.com, τηλ: 2651 551382.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει 10 άτομα 
με βασικό μισθό με εμπειρία στη τηλεφωνική 
απασχόληση, επιπλέον παροχές ασφάλιση και 
bonus προοπτικές εξέλιξης, πλησίον ΗΣΑΠ άνω 
Πατησίων, μισθός 700€. Τηλ: 6949752671.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ τηλεφωνικών πωλήσεων 4ωρης-
6ωρης απασχόλησης, ζητούνται για τους κλάδους 
Υγείας & Ενέργειας. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
σε τηλεφωνικές πωλήσεις. Παρέχονται μισθός, 
πλήρης ασφάλιση και υψηλά bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΕΜΠΕΙΡΗ στις τηλεφωνικές πωλήσεις ζητείται 
για απογευματινή εργασία. Μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. 
Τηλ: 210 6096939.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας για εσωτερική μόνιμη εργασία, με 
σταθερό ημερομίσθιο ανεξαρτήτου παραγωγής. 
Τηλ: 211 6001300.

ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτου ηλικίας ζητούνται για τηλε-
φωνική ενημέρωση διαφήμισης, για τηλεοπτική 
εκπομπή από το χώρο τους. Τηλ: 6946 498224, 
6947 308797.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για μόνιμη 5θήμερη 
πρωινή ή απογευματινή εργασία, για ενημέρω-
ση πελατών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
Σταθερός μισθός μέσω τραπέζης συν ασφάλιση. 
Τηλ: 211 6001799.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πλήρη ή μερική απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.
gr, τηλ: 6943 702766.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί άτομα για Promotion 
σε πρωινή ή απογευματινή απασχόληση, πλησίον 
ΗΣΑΠ, μισθός 450€. Τηλ: 6939 001096.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί άτομα για Promotion 
σε πρωινή ή απογευματινή απασχόληση, πλησίον 
ΗΣΑΠ, μισθός 600€. Τηλ: 6939 001096.

ΝΕΕΣ για Direct Promotion στην Αθήνα και τα 
νησιά από διαφημιστική εταιρία. Μισθός, έξο-
δα και bonus. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@greek-advertising.com, κωδ: 2.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα με άνεση στην επι-
κοινωνία για προώθηση προγραμμάτων κινητής 
τηλεφωνίας. Καθημερινή 4ωρη πρωινή ή απο-
γευματινή εργασία, ικανοποιητικές αποδοχές. 
Τηλ: 210 2583620.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για πωλήσεις χαρτών και 
ημερολογίων στο Πεδίον του Άρεως. Πρωινή, 
πενθήμερη εργασία. Πληρωμή κάθε Παρασκευή. 
Τηλ: 210 8212972.

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ άνθρωποι, εργασία εξ’ αποστά-
σεως, η οποία αφορά διαφήμιση και προώθηση 
προϊόντων της εταιρίας και online εξυπηρέτηση 
πελατών της εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@page-group.net.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για παρουσίαση αρωμάτων από 
αρωματοπωλείο. Τηλ: 6985 958238.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για ημιαπασχόληση για 
προώθηση μουσικής επένδυσης καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, 
μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mixmusic.
gr, τηλ: 6985 150258, 211 4036455.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για προώθηση προϊόντων, δη-
μιουργία δικτύων πωλήσεων. Αμοιβή με ποσοστά 
επί των πωλήσεων. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ: 
6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ανώνυμη εταιρία διαφήμισης 
5 άτομα για Promotion Vodafone. Προσφέρεται 
βασικός μισθός και μπόνους. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: kalomoiraner@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες Promoters για προω-
θητικές ενέργειες. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: ioanna@concept2action.gr.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ - Lifecoach ζητά 2 επικοινωνιακές, 
χαρισματικές, δραστήριες για την προώθηση σεμι-
ναρίων, προγραμμάτων. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: fkdavid.
info@gmail.com.

ΝΕΕΣ εμφανίσιμες με καλά Ελληνικά, ζητούνται 
από εταιρία για προώθηση προϊόντων, promotion. 
Μισθός 450€. Τηλ: 6939 001096.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Πωλητές-τριες για 
προώθηση υπηρεσιών πληροφορικής - internet. 
Προσφέρονται: σταθερός μηνιαίος μισθός, ελεύθερο 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: cv@spinworks.
gr, τηλ: 210 9960906, fax: 210 9960506.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από διαφημιστική εταιρία στο 
πεδίον του Άρεως για πρωινή προώθηση χαρτών 
και πρώτων βοηθειών με πληρωμή κάθε Παρα-
σκευή. Τηλ: 210 8213596.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για προώθηση προϊόντων 
σε ταβέρνες, εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, καφενεία, 
με ποσοστό. Τηλ: 6999 622134, κος Σταύρος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ βιομηχανική επιχείρηση ζητεί για τις 
ανάγκες στελέχωσης του τμήματος πωλήσεων, 
να προσλάβει: Οδηγούς - Πωλητές Ex-Van. Βιο-
γραφικά στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για τον χώρο της ευεξί-
ας, για παρουσιάσεις, προωθήσεις μεθόδων και 
προϊόντων ευεξίας - αθλητικής διατροφής. Τηλ: 
6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προωθητές -τριες για μόνιμη απα-
σχόληση σε διαφημιστική εταιρία. Αμοιβή, bonus 
επίτευξης και κάλυψη εξόδων στα εκτός έδρας. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
greek-advertising.com.

3 ΑΤΟΜΑ για θέσεις Sales Promotion για μόνιμη 
απασχόληση στην Αθήνα. Προσφέρονται: Αμοιβή, 
bonus επίτευξης και κάλυψη εξόδων στα εκτός 
έδρας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
greekpromotion@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα για προ-
ώθηση προϊόντων που αφορούν την υγεία. Αμοιβή 
με προμήθειες και bonus. Επαγγελματική ιστοσε-
λίδα, ανάπτυξη, εκπαίδευση. Τηλ: 6943 950447.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Vodafone Περαίας - Θέρμης 
αναζητούν άμεσα νέους -ες για μόνιμη απασχόληση 
για τις προωθητικές ενέργειες της καρτοκινητής 
της Vodafone σε εξωτερικούς χώρους. Βιογρα-
φικά στο e-mail: mobileteleservices@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ για Promotion με γνώση Γερμανικών και 
Ρωσικών, ζητούνται από διαφημιστική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: recruitingingreece@
gmail.com, τηλ: 2810 333895.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα για 
προώθηση προϊόντων που αφορούν την υγεία. 
Αμοιβή με προμήθειες και bonus. Επαγγελματι-
κή ιστοσελίδα, ανάπτυξη, εκπαίδευση. Τηλ: 6975 
126967, ώρες επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται, ευπαρουσίαστες για προώ-
θηση κατασκευών ιστοσελίδων πόρτα-πόρτα σε 
καταστήματα-επαγγελματίες. Αμοιβή 100€ ανά 
κλεισμένη δουλειά. Πληρωμή άμεση 5 ημερών. 
Athens Hosting. Τηλ: 23122 01787, 6945 946411.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για ζαχαροπλαστείο στην 
Πλατεία Αμερικής. Απαραίτητα να διαθέτει κάρτα 
ανεργίας. Τηλ: 6972 727663.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πωλήσεις λιανικής αθλητικών 
ειδών. Να είναι η ίδια Αθλήτρια ορεινού τρεξίματος 
ή ποδηλάτου με συμμετοχές σε αγώνες, καλή 
γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία σε πωλήσεις ρουχισμού/
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Τηλ: 6979 337543, 
εργάσιμες ώρες.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές με προϋπηρεσία σε πωλή-
σεις ειδών και υπηρεσιών κινητής και σταθερής 
τηλεφωνίας για εργασία εντός καταστήματος. Βι-
ογραφικά στο e-mail kem_kzervas@germanos.
gr, κος Ζέρβας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρωσόφωνη - Αγγλόφωνη Πωλήτρια 
για κεντρικό κατάστημα με κοσμήματα στο Λιμάνι 
Χερσονήσου, Ηρακλείου Κρήτης. Αποδοχές ικα-
νοποιητικές. Τηλ: 6974 313433, 28970 24482.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών - ειδών κομμωτηρίου ζητά 
Πωλητές-τριες για πλήρη απασχόληση στην Αττική 
και εκτός. Απαραίτητη άδεια οδήγησης και Ι.Χ. αυ-
τοκίνητο. Βιογραφικά στο e-mail: imelvitalcosm@
gmail.com, fax: 210 9763190.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Υπάλληλοι στο χώρο του 
βιβλιοχαρτοπωλείου. Απαιτούμενα χαρακτηριστικά: 

Ευγένεια, ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης 
και συνεχών προθεσμιών. Πολύ καλή γνώση Αγ-
γλικής γλώσσας, Word, internet, Excel. E-mail: 
4gono1@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Υπεύθυνος Καταστήματος 
στη Λάρισα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@bgb.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για το κατάστημα First 
σε Γλυφάδα και Κηφισιά. Εμφανίσιμες, με προ-
ϋπηρεσία. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: ada@firstboutique.gr, τηλ: 210 8982423.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τη θέση της Πωλήτριας, 
για ημιαπασχόληση σε αρτοζαχαροπλαστείο στο 
κέντρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@stagidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος-η Παντοπωλείου (Κατα-
στήματος Λιανικής Τροφίμων) στους Ν. Επιβάτες, 
Περαία. Κατά προτίμηση άτομο από την περιοχή. 
Θα εκτιμηθεί σχετική προϋπηρεσία και γνώση 
Η/Υ. Τηλ: 2310 477577, 6975 021780, e-mail: 
info@z-tech.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, σοβαρή, εμφανίσιμη Πωλήτρια 
για νέο κατάστημα με αρώματα. Θα προτιμηθούν 
οι υποψήφιες με σχετική προϋπηρεσία. Κάτοικοι 
Παπάγου, Χολαργού, Αγ. Παρασκευής και γύρω 
περιοχών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hrcvath@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ υποδημάτων ζητεί Υπεύθυνο Δικτύου 
Καταστημάτων Λιανικής (όχι Πωλητή). Απαραίτητη 
προϋπηρεσία στο χώρο του υποδήματος. Βιογρα-
φικά στο e-mail: northsubshoes@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για κατάστημα υποδημάτων 
στο εκπτωτικό χωριό Σπάτων, προϋπηρεσία, εκ-
πληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, Αγγλι-
κά, κάτοικος περιοχής. Βιογραφικά στο e-mail: 
zervoudis@toptrends.gr, τηλ: 210 9689120.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας επιθυμεί να προσλάβει για τα σημεία 
πώλησής της Πωλήτριες. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών, Ρώσικων και επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@dil.gr.

Η DIL Fashion Group επιθυμεί να προσλάβει για τα 
καταστήματά της Πωλήτριες. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών, Ρώσικων και επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@dil.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ-τρια ζητείται με εκπληρωμένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις για αλυσίδα καταστημά-
των αθλητικών και casual. 3ετή προϋπηρεσία 
απαραίτητη, εξειδίκευση θετική. Βιογραφικά στο 
e-mail: stella@sportcafe.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι για Internet Cafe στην περιοχή της 
Πανόρμου. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: xalandri@inspot.gr.

ΑΠΟ αλυσίδα καταστημάτων ζητούνται Υπάλληλοι 
για το υποκατάστημά μας στο Μενίδι. Απαραίτη-
τες βασικές γνώσεις Αγγλικών. Ωράριο σπαστό. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.gr, fax: 
210 5140060, τηλ: 210 5140060, 210 5147588.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Καταστήματος με πολύ 
καλές γνώσεις Barista - Μπουφετζή σε cafe-
food bar στο Χαλάνδρι. Πλήρης απασχόληση, 
5θήμερο. Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία σε 
ανάλογη θέση, ευγένεια, εμφάνιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: atsantali80@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ζαχαροπλαστεία Νοτίων 
Προαστίων και κέντρο. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε εστίαση, καλά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexa.anastasiou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Πωλήτρια για ζαχαρο-
πλαστείο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταμίας έμπειρος από εστιατόριο στο 
Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 210 9802593, ώρες επι-
κοινωνίας 09:00-12:00.

Η MY YOGHURT αναζητά Πωλητή /τρια για το 
κεντρικό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Απαραί-
τητα προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και προϋπηρεσία 
στο χώρο της εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: 
my.yoghurtgreece@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για πλήρη απασχόληση σε 
κατάστημα επώνυμων νεανικών ενδυμάτων στην 
Νέα Ιωνία με τουλάχιστον 1 χρόνο εμπειρίας. 
Τηλ: 6936 604112.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές καλλυντικών προϊόντων. 
Τηλ: 6930 828222, κος Παππάς.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Πώλησης στο κατάστημα 
της Olympus Sport στο Ν. Φάληρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@olympusport.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καταστήματος για κάλυψη 
θέσης σε κατάστημα στη Σαλαμίνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@bgb.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται για αλέκιαστα τραπεζομά-
ντηλα σε επαγγελματικούς χώρους, ταβέρνες και 
εστιατόρια. Τηλ: 210 9936850.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ αρτοζαχαροπλαστείο στον Άλιμο ανα-
ζητά Πωλητές-τριες με εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για μαγαζί με είδη δώρων 
στην πόλη της Άρτας. Προσφέρονται διαμονή 
- διατροφή για κατοίκους εκτός νομού. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: palacearta@
gmail.com.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Συνεργάτες γνωστής 
πολυεθνικής στο χώρο της υγείας και ευεξίας. 
Μόνο ραντεβού. Τηλ. 6936 344260.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΠΤΕΣ ανεξαρτήτου ηλικίας ζητούνται 
από πολυεθνική εταιρία για το εμπορικό τμήμα, 
σταθερές μηνιαίες αποδοχές, ευέλικτο ωράριο, 
πρωινό ή απογευματινό. Τηλ: 211 9964008.

ΑΠΟ Α.Ε που δραστηριοποιείται στο χώρο Κα-
τάρτισης - Συμβουλευτικής, ζητούνται Εξωτερικοί 
Συνεργάτες για part time απασχόληση στο τομέα 
πωλήσεων αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμ-
μάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: gram@masterkek.gr, 
κωδ: Sales.

ΑΠΟ Α.Ε που δραστηριοποιείται στον χώρο Κα-
τάρτισης - Συμβουλευτικής, ζητείται Προϊστάμενος 
Πωλήσεων αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμ-
μάτων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
Απαραίτητη εμπειρία στο αντικείμενο τουλάχιστον 
2ετή. Βιογραφικά στο e-mail: gram@masterkek.
gr, Κωδ: SalesManager.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα υπεύθυνα, διδάξιμα και 
εργατικά από εμπορική πολυεθνική εταιρία ως 
Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι και Επόπτες. Παρέχεται 
εκπαίδευση, ελευθερία ωραρίου, δυνατότητα υψηλών 
εισοδημάτων και καριέρας. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για ημιαπασχόληση από το 
χώρο τους, για το χώρο της διατροφής. Άμεση 
ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη εκ-
παίδευση. Τηλ: 6943 950447.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Εξωτερικό Πωλητή για 
στελέχωση νέας καμπάνιας. Παρέχεται: μηνιαίος 
βασικός σταθερός μισθός, ασφάλεια και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: salesclub@outlook.com.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ στο λεκανοπέδιο ζητούνται Πωλη-
τές-τριες ανεξαρτήτου ηλικίας για τη στελέχωση 
του τμήματος πωλήσεων. Προϋπηρεσία δεν εί-
ναι απαραίτητη αφού προσφέρεται εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: letsdocoffeenetwork@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για εταιρία 
πώλησης αρωμάτων (αυτών που κυκλοφορούν 
και στο εμπόριο) και καλλυντικών σε ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικές τιμές. Ανεξάρτητο ωράριο και 
μεγάλο ποσοστό κέρδους. Βιογραφικά στο e-mail: 
mariaxr2606@hotmail.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών κομμωτηρίου ζητά Πωλητή - Πω-
λήτρια για την Αττική και εκτός Αττικής απαραίτητη 
προϋπόθεση άδεια οδήγησης και ΙΧ αυτοκίνητο. 
Πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
imel.gr, fax: 210 9763190.

ΤΑΧΥΤΑΤΑ αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο της 
διαφήμισης και του Internet Marketing αναζητά 
Ανεξάρτητους Συνεργάτες. Παρέχεται διαρκής εκ-
παίδευση δυνατότητα υψηλών αμοιβών και bonus 
αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: peteran.
olympiclife@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για free press μηνιαίο 
έντυπο. Μισθός σταθερός και ποσοστά. Τηλ: 
210 8229040, 6944 563904.

ΕΤAIΡΙΑ εισαγωγής βιομηχανικών αντλιών ζητά 
Μηχανικό Πωλήσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ, με ειδίκευση στις 
πωλήσεις. Αρμοδιότητες: προώθηση προϊόντων, 
ανάπτυξη πελατολογίου στο εξωτερικό. Άριστη 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
alphadynamic.eu, fax: 211 2686837.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για ολική απασχόληση. 
Άμεσο ξεκίνημα, βασικές γνώσεις internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: popirodo@yahoo.com, 
τηλ: 6949 291999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για ολική απασχόληση. Βα-
σικές γνώσεις Η/Υ, άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά 
στο e-mail: e_paschali@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με ραγδαία ανάπτυξη στο χώρο του BPO, 
αναζητά Εξωτερικούς Συνεργάτες για την προβολή 
και προώθηση των υπηρεσιών της. Παρέχονται 
υψηλά ποσοστά επί των πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrdpt@icomm-plus.com, κωδ.002.

ΕΤΑΙΡΙΑ με ραγδαία ανάπτυξη στο χώρο του 
contact center, αναζητά Στελέχη Πωλήσεων για 
τηλεφωνική προώθηση υπηρεσιών υγείας και 
προγραμμάτων ενέργειας. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
σε τηλεφωνικές πωλήσεις. Σταθερός μισθός και 
bonus. E-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική επιχείρηση για 
ανεξάρτητη συνεργασία. Άμεσο ξεκίνημα, πλήρης 
εκπαίδευση. Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και 
internet απαραίτητες. Τηλ: 6947 593865.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση αναζητά Συνεργάτες 
να στελεχώσουν το τμήμα πωλήσεων. Ευέλικτο 
ωράριο, καλές αποδοχές και δυνατότητα εξέλι-
ξης. Προϋπηρεσία στις πωλήσεις / διαφήμιση 
θα προτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@
vipexodos.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για πλήρη απασχόληση. Άμεσο 
ξεκίνημα. Βιογραφικά στο e-mail: popirodopoulou@
gmail.com, τηλ: 6949 291999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση. Βασικές γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά 

στο e-mail: popirodopoulou@gmail.com, τηλ: 
6949 291999.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Εξωτερικό Πωλητή/τρια για στε-
λέχωση του τμήματος εξωτερικών πωλήσεων. 
Απαραίτητα προσόντα: άριστες επικοινωνιακές 
ικανότητες, οργανωτική προσωπικότητα και 
ομαδικό πνεύμα. Παρέχεται βασικός μισθός και 
ασφάλεια. E-mail: info@oxybooks.gr. Θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για να εργαστεί σε τμήμα 
πωλήσεων εταιρίας παροχής υπηρεσιών στην 
Πάτρα. Απαραίτητες γνώσεις Marketing, θα προ-
τιμηθούν Απόφοιτοι αντίστοιχων Σχολών. E-mail: 
korakianitim@oceansec.gr, τηλ: 6980 981773.

Η ΝΟΟΝ Πληροφορική αναζητά Πωλητή για τη 
στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. Παρέχεται 
σταθερός μισθός, ασφάλιση και bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@noon.gr.

Η ANATS AE ζητά Στέλεχος Τμήματος Διαγωνι-
σμών Δημοσίου και Εξυπηρέτησης Πελατών με 
προϋπηρεσία. Γνώση Η/Υ, Αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 7625077.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για ημιαπασχόληση σε εμπο-
ρική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: eftmor@
gmail.com, τηλ: 6943 702766.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα ζητεί εκπαιδευόμενα 
Στελέχη για το τμήμα Marketing και Πωλήσεων 
για μόνιμη απασχόληση και δυνατότητα εξέλιξης. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@sofokleousin.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική επιχείρηση για 
ανεξάρτητη συνεργασία. Άμεσο ξεκίνημα, πλήρης 
εκπαίδευση. Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και 
internet απαραίτητες. Τηλ: 6947 593865.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Somon ζητά Εξωτερικό Πωλητή για 
Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα: δίπλωμα Ι.Χ. ή δίκυ-
κλου, εμπειρία πωλήσεων, γνώση Αγγλικών και 
χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: cv@somon.
gr, fax: 2310 252522.

ΕΤΑΙΡΙΑ γραφικών τεχνών Μυτιληναίος Α.Ε. 
στον Πειραιά επιθυμεί να προσλάβει Στέλεχος 
Πωλήσεων με Πτυχίο, Αγγλικά, εμπειρία 5ετή, 
δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: mytilinaiosprintings@gmail.com, τηλ: 
6945 534457.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών στην Αθήνα ζητεί Πω-
λητή /τρια. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
ή μηχανάκι. Θεωρούνται προσόν, γνώσεις σε 
μανικιούρ, ονυχοπλαστική. Επιθυμητή εμπειρία 
στις πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: areti@
aesthesis.gr, fax: 210 9575432.

ΕΤΑΙΡΙΑ παγκοσμίου κύρους παροχής υπηρεσιών 
με αντικείμενο τα ταξίδια ζητάει Συνεργάτες. Αν 
είσαι δημιουργικό άτομο που σου αρέσουν τα τα-
ξίδια και θέλεις να αμείβεσαι από αυτά. E-mail: 
wvnewcompany@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Rolloplast, Εξωτερικός Πωλη-
τής με δικό του αυτοκίνητο αρχικά για χονδρικές 
πωλήσεις. Κλάδος: κουφώματα, ρολά, σίτες σε 
Αττική και όμορους νομούς. Μισθός, ποσοστά και 
μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: john.agiannidis@
rolloplast.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Εξωτερικό Πωλητή για 
την περιοχή της Αθήνας. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις. Αμοιβή: 850€/μήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@oxygengroup.gr.

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Αχαϊκά Πλαστικά ΑΕΒΕ με έδρα 
το Αίγιο ζητεί Στέλεχος Υπεύθυνο Εξαγωγών με 
Πτυχίο ΑΕΙ και πολύ καλή γνώση Γερμανικών και 
Αγγλικών, άνεση στην επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@achaika.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ Γραφείου ζητείται από εισαγωγική 
εταιρία χονδρικής πώλησης, πείρα στα καλσόν, 
εσώρουχα, φουλάρια, γνώση μηχανογράφησης 
και Ιταλική γλώσσα. 5θήμερη εργασία. Τηλ: 210 
3219368, 6940 510143, ώρες επικοινωνίας 
10:00-15:00.

ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανία τροφίμων ζητεί Πωλητή-
τρια για το τμήμα πωλήσεων Αθηνών, Απόφοι-
τος ΑΕΙ. Απαραίτητη η κατοχή άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου. Παρέχεται αυτοκίνητο και κινητό. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
e.dedousi@kolios.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής στο Νομό Αττικής 
για την προώθηση προϊόντων ηλεκτρονικού επι-
χειρείν. Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση internet 
και Office. Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα ληφθεί 
σοβαρά υπ’ όψη: E-mail: hr@pandafun.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής στο Νομό Μεσση-
νίας για την προώθηση προϊόντων ηλεκτρονικού 
επιχειρείν. Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση internet 
και Office. Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα ληφθεί 
σοβαρά υπ’ όψη: E-mail: hr@pandafun.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για να εργαστεί σε τμήμα πω-
λήσεων εταιρίας παροχής υπηρεσιών στην Πάτρα. 
Απαραίτητες γνώσεις Marketing, θα προτιμηθούν 
Απόφοιτοι από αντίστοιχες σχολές. Βιογραφικά 
στο e-mail: korakianitim@oceansec.gr, τηλ: 6980 
981773.

WELLNESSNOW. Στο πλαίσιο ανάπτυξης του 
δικτύου πωλήσεών μας, ζητάμε Πωλητές σοβαρούς 
και δυναμικούς για συνεργασία. Βιογραφικά στο 

συνέχεια στη σελ. 26

Η General Mills Hellas, πολυεθνική εταιρία με ηγετικό ρόλο στο χώρο των προϊόντων ζύμης και παγωτού, ζητά να 
προσλάβει για το εργοστάσιο της στα Οινόφυτα Βοιωτίας:

Χειριστές Μηχανημάτων 
(κωδ. GMI/PO_SW)

Ευκαιρία καριέρας στις πωλήσεις. Η εταιρεία Bolton Hellas Α.Ε.Β.Ε. είναι μέλος του Bolton Group. Παράγει και 
εμπορεύεται διεθνώς καταναλωτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Στην Ελλάδα, διανέμει τα προϊόντα Rio Mare, Softex, 
Wc Net, Merito, Overlay, Omino Bianco, Neutro Roberts ζητά:

Υπεύθυνους Πωλήσεων 
με έδρα την Πάτρα

Κύριες ευθύνες: 
•Επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων πωλή-
σεων καθώς και την υλοποίηση της στρατηγικής ανά-
πτυξης της εταιρείας στην περιοχή ευθύνης του 
•Προγραμματισμός και εφαρμογή εμπορικών ενεργει-
ών που συμβάλουν στην μεγιστοποίηση της προώθησης 
των προϊόντων 
•Ανάπτυξη «win-win» σχέσεων με τους πελάτες 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής & χειρισμού Η/Υ 

•Ηλικία έως 26 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου 

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
bonus βάσει στόχων, εταιρικό αυτοκίνητο, προοπτικές επαγ-
γελματικής εξέλιξης, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα με fax: 210 48.97.833 ή 
με e-mail: igiamalaki@boltonhellas.boltongroup.gr. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος / τελειόφοιτος τεχνολογικής κατεύθυνσης 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα οργάνωσης & επικοινωνίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

•Τόπος κατοικίας στην ευρύτερη περιοχή Χαλκίδας ή 
Οινοφύτων

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις, να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα στο email 
cv2@skywalker.gr, αναφέροντας τον σχετικό κωδικό.

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

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

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία του μαγαζιού το πρωί 
•Παρασκευή καφέ και άλλων ροφημάτων 
•Εξυπηρέτηση πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια  
της ημέρας 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις, με προϋπηρεσία 
σε αρτοζαχαροπλαστείο 
•Γνώση αγγλικών (επίπεδο Lower) 

•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Βασικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Τεχνικό / Προγραμματιστή Η/Υ
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•Απαραίτητη γνώση δημιουργίας ιστοσελίδων-υποστή-
ριξη δικτύου-διαχείρηση Seo 
•Άριστη γνώση Η/Υ, internet, social media, website 
promotion, online advertisement 
•Προϋπηρεσία στο αντικείμενο 
•Ικανότητες οργάνωσης 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 

Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγων προσόντων 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχή εκπαίδευση και μεγάλες προοπτικές  
εξέλιξης 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@athenslotushotel.gr

Cloud Systems Administrator 
(hr13)

Η Dataways είναι μία δυναμική εταιρία με εξειδίκευση 
σε υπηρεσίες για υποδομές Cloud και Collaboration, με 
τεχνογνωσία αιχμής και με εξωστρεφή προσανατολισμό. 
Προσφέρει υπηρεσίες Cloud από το 2008 και έχει ανάγκη 
να ενισχύσει το Network Operations Center με νέους αν-
θρώπους που έχουν ταλέντο και όρεξη για νέες γνώσεις 
σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Χρειάζεται να καλύψει θέσεις Systems Administrator 
για μόνιμη απασχόληση στα γραφεία της στη Θεσσα-
λονίκη.  
Αν θεωρείς ότι: 
•έχεις ευχέρεια να επικοινωνείς με ανθρώπους 
•σου αρέσει να είσαι μεθοδικός 
•νοιώθεις την ανάγκη να δικαιολογείς ότι συμβαίνει 
γύρω σου 
•μπορείς να συνεργαστείς σε περιβάλλον ομάδας 
•αισθάνεσαι άσχημα όταν αθετείς υποσχέσεις 
•γνωρίζεις άπταιστα να μιλάς και να γράφεις  
στην αγγλική γλώσσα  
Kαι έχεις ικανή εμπειρία διαχείρισης στα ακόλουθα 
αντικείμενα: 
•LAN Switching, 802.1q, PVST, VTP, vPC/LACP 
•TCP/IP Networking 
•Routing protocols and BGP 
•Firewall με χρήση Cisco ASA ή open source 
•VPN technologies με χρήση Cisco ASA/IOS ή open 
source 

•SAN storage systems using FC, iSCSI, NFS 
•VMWare VI or Citrix XenServer 
•Linux OS kernel or system customization 
•Bash, Perl, Python programming 
•C/C++ programming 
•Debian, CentOS distributions administration 
•MySQL, Apache, PHP administration, Java  
applications server 
•Windows Server administration 
•Windows Active Directory administration  
Θα ήταν επιθυμητή η εμπειρία σε χρήση και διαχεί-
ριση στα παρακάτω συστήματα: 
•Server Blade systems 
•MySQL Clustering 
•IDS/IPS Systems 
•SIEM Systems 
•RIPE systems 
•Nagios 
•IPv6 
•SDN Integration 
•Puppet, Chef, Ansible, Salt 
•Cloud, Openstack or Cloudstack infrastructure 
•Helpdesk ticketing systems

Αν θεωρείς ότι είσαι κατάλληλος υποψήφιος στείλε 
μας το βιογραφικό σου με email στο: hr13@dataways.
gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια για όλους τους 
υποψηφίους.

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές των 
ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ να κάνουν την πρακτική τους άσκηση* στην εταιρεία μας.

* Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση 
Μέσω της Σχολής ή το ΕΣΠΑ  

(Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση ή μη)
Μέσω της πρακτικής άσκησης η εταιρεία μας δίνει την 
ευκαιρία σε πολλούς νέους φοιτητές και σπουδαστές να 
απασχοληθούν σε διάφορες ειδικότητες και να αποκτήσουν 
την εμπειρία σε ένα δυναμικό, πολυεθνικό περιβάλλον 
εργασίας.

Οι ανοικτές θέσεις πρακτικής άσκησης είναι: 
•Store operating coordinator 
•Content administrator - διεύθυνση marketing 
•Βοηθός λογιστή 
•Τεχνικός υπολογιστών - κεντρικές εγκαταστάσεις 
•Τεχνικός επισκευαστικού κέντρου Μαγούλας 
•Ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Τηλεοράσεων 
•Κινητών τηλεφώνων

Περισσότερες λεπτομέρειες για την κάθε θέση πρακτικής 
θα βρείτε στο site μας ευκαιρίες πρακτικής άσκησης: 
http://corporate.kotsovolos.gr/gr/kariera-stin-kotsovolos/
eiste-foititis/eukairies-praktikis-askisis/ 

Εάν λοιπόν ενδιαφέρεστε να κάνετε την πρακτική σας 
άσκηση παρακαλώ συμπληρώστε την Φόρμα Υποβολής 
Βιογραφικού όπου στο «Επιθυμητό Τμήμα» επιλέξτε 
Πρακτική Άσκηση και στην «Επιθυμητή θέση» επιλέξτε 
τον τομέα της πρακτικής που θέλετε να ακολουθήσετε.

Η πρακτική άσκηση είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να 
ξεκινήσετε τη σταδιοδρομία σας μαζί μας. Μέσω της πρα-
κτική σας άσκησης θα έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε 
καλύτερα και που ξέρετε, μπορεί η συνεργασία αυτή να 

εξελιχθεί σε μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας σε μία 
διεθνή καριέρα.

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

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες 
συντήρησης μετά την πώληση.

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

Σύμβουλοι επιχειρησιακής στρατηγικής & ανάπτυξης Α.Ε.: Η εταιρεία μας, μία από τις μεγαλύτερες στο χώρο των 
συμβούλων ανάπτυξης, αναζητεί στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα: 

Σύμβουλο Δημόσιου Τομέα  
(κωδ. Δ.Τ.Α.), (Αθήνα)

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

Περιγραφή θέσης: Σύνταξη, υποβολή προτάσεων για λο-

γαριασμό φορέων του δημοσίου & ευρύτερου δημοσίου 
φορέα για την συγχρηματοδότηση έργων από την Ε.Ε. 
Ευχέρεια στην συγγραφή μελετών, αναφορών, τεχνικών 
δελτίων καθώς και στην διοίκηση και διαχείριση έργων 
των διασυνοριακών και διακρατικών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικά σημειώματα στην ακόλουθη διεύθυνση 
(θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια): NOISIS Σύμβουλοι 
επιχειρησιακής στρατηγικής & ανάπτυξης Α.Ε.: Μαι-
άνδρου 19 115 28, fax: 210 7250800. E-mail: beza@
noisisdev.gr. Υπόψη: κ. Αντώνη Καπλάνη.
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e-mail: info@wellnessnow.gr, τηλ: 6932 309100, 
6986 219045.

ΑΤΟΜΑ ικανά και επικοινωνιακά για το εμπορικό 
τμήμα πολυεθνικής, άμεσο ξεκίνημα, μερική-πλήρης 
ανεξάρτητη μόνιμη απασχόληση, αυξανόμενες 
οικονομικές απολαβές με ποσοστά, δωρεάν 
εκπαίδευση, δυνατότητα εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτως μόρφωσης, ικανά και 
επικοινωνιακά ζητούνται για το εμπορικό τμήμα 
πολυεθνικής, δωρεάν εκπαίδευση, αυξανόμενες 
οικονομικές απολαβές με ποσοστά, ανεξάρτητη 
μόνιμη συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@hotmail.gr.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα ζητούνται 
3 Στελέχη για εργασία κατ’ οίκον με γνώσεις Η/Υ 
και σοβαρό εισόδημα. Βιογραφικά στο e-mail: 
tour.org@hotmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ τηλεφωνικών πωλήσεων στο χώρο 
της τηλεόρασης ζητεί άτομα για απογευματινή 
απασχόληση στο κέντρο του Περιστερίου, ασφά-
λιση συν μπόνους, ημερήσια, εύκολη πρόσβαση 
μέσω μετρό. Τηλ: 211 1822900, 6936 371782.

ΕΠΕΙΓΟΝ ζητείται άτομο για απασχόληση. Δεκτές 
γνώσεις internet. Μισθός 850€. Βιογραφικά στο 
e-mail: mynewjob214@gmail.com, τηλ: 6992 551039.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές 
ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. Μισθός 
650€. Βιογραφικά στο e-mail: mynewjob214@
gmail.com, τηλ: 6992 551039.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 2 δραστήρια και υπεύθυνα άτομα 
για συνεργασία. Μισθός 550€. Βιογραφικά στο 
e-mail: bsnstart@gmail.com τηλ: 6948 527095.

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται για εσωτερική εργασία, 
απαραίτητες βασικές γνώσεις Η/Υ και ίντερνετ. 
Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@gmail.com, 
τηλ: 6948 527095.

ΑΤΟΜΟ με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ ζητείται 
για απογευματινή απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: bsnstart@gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με βασικές γνώσεις Η/Υ για ερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@gmail.
com, τηλ: 6948 527095.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ημιαπασχόληση. Εργασία 
μέσω Η/Υ από το χώρο σας. Μισθός 700€. Βιο-
γραφικά στο e-mail: bsnstart@gmail.com, τηλ: 
6948 527095.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για συνεργασία ως Επικεφαλής στους 
τομείς ανάπτυξης, οργάνωσης και στελέχωσης. 
Ευέλικτο ωράριο. Μισθός 900€. Βιογραφικά στο 
e-mail: bsnstart@gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 σοβαρά άτομα για πρωινή ή απο-
γευματινή απασχόληση. Βασικές γνώσεις internet 
επιθυμητές. Μισθός 650€. Βιογραφικά στο e-mail: 
bsnstart@gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις Η/Υ για εργασία, 
μισθός 700€. Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@
gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για άμεση συ-
νεργασία, μισθός 900€. Βιογραφικά στο e-mail: 
bsnstart@gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για μερική ή πλή-
ρης απασχόληση, μισθός 650€. Βιογραφικά στο 
e-mail: bsnstart@gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για κάλυψη δικτύου πωλήσεων, 
μισθός 900€. Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@
gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση συνεργασία, μισθός 
650€. Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@gmail.
com, τηλ: 6948 527095.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ημιαπασχόληση, εργασία 
μέσω Η/Υ από το χώρο σας. Μισθός 850€. Βιο-
γραφικά στο e-mail: bsnstart@gmail.com, τηλ: 
6948 527095.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτομα, δραστήρια με 
όρεξη για δουλειά για κάλυψη τμημάτων της. 
Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@gmail.com, 
τηλ: 6948 527095.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητεί άτομα με όρεξη για δου-
λειά, εργατικά και διδάξιμα που ενδιαφέρονται 
για σοβαρά εισοδήματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
bsnstart@gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομο για μερική ή πλήρης 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: bsnstart@
gmail.com, τηλ: 6948 527095.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία για 
την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση. Βιογραφικά στο 
e-mail: bsnstart@gmail.com, τηλ:: 6948 527095.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για ανάπτυξη online 
επιχείρησης. Παρέχεται εκπαίδευση, μπόνους 
ανάπτυξης ομάδας, μπόνους αυτοκινήτου. Βι-
ογραφικά στο e-mail: tb-plan@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική επιχείρηση για 
ανεξάρτητη συνεργασία. Άμεσο ξεκίνημα, πλήρης 
εκπαίδευση. Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ ή και 
internet απαραίτητες. Τηλ: 6947 593865.

ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ από τηλεφώνου εφημερίδας και 

πολύ γνωστών ιστοσελίδων ζητούνται Πωλητές. 
Μισθός συν ποσοστά, έως 8 Αυγούστου δυνατό-
τητα συνέχισης από Σεπτέμβριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: gr.public.jobs@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 2iPowerProlight έχει εξειδίκευση στην 
παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής τηλεόρασης. Ζητά 
να καλύψει 5 θέσεις Πωλητών. Παρέχονται ιδιαίτερα 
υψηλές αμοιβές, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@2ipowerpro.gr.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ -ή Πωλητής / Πωλήτρια ζητούνται 
από εισαγωγική εταιρία ειδών δώρου και διακό-
σμησης για δειγματισμό με laptop σε τουριστικές 
περιοχές της Ελλάδος. Βιογραφικά στο e-mail: 
olympiastella123@msn.com, fax: 210 6922567.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες ανεξαρτήτως ηλικίας 
για προώθηση καλλυντικών γνωστής εταιρίας με 
μεγάλα ποσοστά κέρδους και μπόνους. Βιογραφικά 
στο e-mail: klairm69@gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα για 3ωρη - 5ωρη απα-
σχόληση για το εμπορικό και οργανωτικό τμήμα. 
Παρέχεται εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά 
στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με ή χωρίς προϋπηρεσία 
για μεγάλη πολυεθνική εταιρία. Μεγάλες αποδοχές 
2000€. Βιογραφικά στο e-mail: ttheos9@gmail.com.

FERRO’ is looking to recruit an Assistant Exports 
Manager to plan and carry out sales activities, so 
as to maintain and develop globally in accordance 
with business plans. E-mail: ferro@ferro.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα, μερική απασχόληση, εισοδήματα 
από 500€. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664, κα Τζανετή.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητεί άτομα με εμπειρία στις 
πωλήσεις άνεση στην επικοινωνία και συνδιαστική 
σκέψη, για στελέχωση τμήματος με έδρα την Αγ. 
Παρασκευή. Επιθυμητή γνώση χρηματοασφαλιστικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrdb.dept@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη ζητεί και προσλαμβάνει άμεσα 
6 άτομα για την στελέχωση των γραφείων της, 
ανεξαρτήτως εκπαίδευσης, κατά προτίμηση κά-
τοικοι Δυτικών Προαστίων. Δυνατότητα 4ωρης ή 
8ωρης απασχόλησης. E-mail: hr.kartas@gmail.
com, τηλ: 215 5304073.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών με έδρα την Πάτρα, 
ζητά έμπειρους Εξωτερικούς Πωλητές -τριες για 
παροχή καινοτόμου υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών. 
Παρέχονται υψηλά ποσοστά προμήθειας, συν μπό-
νους επίτευξης στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@eadmin.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚ Δυναμική Α.Ε. ψάχνει Πωλητή για 
την περιοχή της Β. Ελλάδας. Το αντικείμενο της 
εταιρίας είναι οι λαμπτήρες LED και μια ευρεία 
γκάμα προϊόντων ΑΠΕ. E-mail: cv@ak-dynamiki.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚ Δυναμική Α.Ε. ψάχνει για την ομάδα 
πωλητών Sales Manager για την περιοχή της 
Αττικής. Το αντικείμενο της εταιρίας είναι λα-
μπτήρες LED και μια ευρεία γκάμα προϊόντων 
ΑΠΕ. E-mail: cv@ak-dynamiki.gr.

ΖHTOYNTAI Πωλήτριες -ες με δελτίο παροχής 
υπηρεσιών για εταιρία με παραφαρμακευτικά 
προϊόντα. Άριστες διαπραγματευτικές ικανό-
τητες, κάτοχοι ΙΧ. Υψηλά ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: e.douridasmedical@gmail.com, τηλ: 
6934 006672.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση με έδρα τις Αχαρνές 
Αττικής αναζητά επικοινωνιακό νέο, Απόφοιτο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, για τη θέση Εξωτερικού Πωλητή. Δεν 
απαιτείται εμπειρία στις πωλήσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: politis2014@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων για εκπαι-
δευτική - συμβουλευτική εταιρία. Προϋπηρεσία 
2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί προσόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@attitudeconsulting.
gr, κα Πολίτου.

ΕΤΑΙΡIΑ στη Χαλκιδική ζητά Στέλεχος Εξαγωγών 
με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στο αντικείμενο. 
Απαραίτητο προσόν η άριστη γνώση τουλάχιστον 
2 ξένων γλωσσών (μία εκ των οποίων η Αγγλική) 
και Η/Υ. E-mail: exports@lawyer.com.

ΑΠΟ ΤΟ FREE Press περιοδικό upgrade ζητείται 
Υπεύθυνος -η Πωλήσεων. Ευγενικός -η με όρεξη 
για δουλειά και συνέπεια. Εμπειρία σε εξωτερικές 
πωλήσεις απαραίτητη. Ποσοστά επί των πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@upgrade-adv.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας ζητεί 
άτομα για ανεύρεση και εξυπηρέτηση πελατολογίου, 
μάρκετινγκ, πωλήσεις. Περιοχή Γαλάτσι, Πατήσια. 
Τηλ: 6943 950447.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανεξάρτητοι επικοινωνιακοί για 
την στελέχωση εταιρίας, με ηγετικά προσόντα, 
μέσα σε ένα άριστο επαγγελματικό εργασιακό 
περιβάλλον. Προσφέρεται εκπαίδευση. Τηλ: 
6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με όρεξη για δουλειά στο τομέα 
των πωλήσεων. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
για συνεργασία με μια εταιρία που δραστηριοποι-
είται στο τομέα της ευεξίας. Ζητείται άνεση στην 
επικοινωνία. Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση και 
υποστήριξη. Τηλ: 6943 950447.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ. Οικονομικής ή Τεχνο-
λογικής Κατεύθυνσης. Προϋπηρεσία στις πωλήσεις, 
κατά προτίμηση βιομηχανικών προϊόντων. Καλή 
γνώση Η/Υ (Ms Office και εμπορικών πακέτων), 
Αγγλικά-δίπλωμα Ι.Χ-δυνατότητα μετακίνησης 
και ταξιδίων. Ικανοποιητικές αποδοχές-συνεχής 
εκπαίδευση-προοπτικές εξέλιξης. E-mail: info@
kapelis.gr, τηλ: 210 6028770.

ΑΤΟΜΑ με προϋπηρεσία στην αγορά ζητούνται 
ως Ανεξάρτητοι Συνεργάτες. Επιχείρηση με έδρα 
στο Γαλάτσι. Τομείς δραστηριοτήτων: ανεύρεση 
και εξυπηρέτηση πελατών, οργάνωση δικτύου 
συνεργατών. Ευέλικτο ωράριο, παρέχεται πλήρης 
εκπαίδευση. Τηλ: 6943 950447.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται για το τομέα των πωλή-
σεων - εξυπηρέτηση πελατών και για την οργά-
νωση δικτύου συνεργατών-πωλητών. Δυνατότητα 
εξέλιξης, μερική ή πλήρης απασχόληση. Περιοχή 
Γαλάτσι. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ για συνεργασία ζητούνται στον τομέα 
υγείας και ευεξίας, στην περιοχή Γαλάτσι, δυ-
νατότητα ατομικής επιχείρησης, αφορά άτομα με 
επιχειρηματικό ομαδικό πνεύμα και πραγματική 
διάθεση εργασίας. Τηλ: 6943 950447.

ΣΤΕΛΕΧΗ Πωλήσεων ζητούνται για οργάνωση, 
ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων και εξυπηρέτηση 
πελατών. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται από εμπορική επιχείρηση 
Bizwork O.E στο Γαλάτσι (υγεία-ευεξία-ομορφιά) 
για δημιουργία, οργάνωση και διοίκηση νέων 
τμημάτων πωλήσεων. Ιδιαίτερα υψηλό πακέτο 
αποδοχών. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ανεξαρτήτως ειδικότητας και 
ηλικίας. Ευέλικτο ωράριο, ικανοποιητικές απο-
δοχές, αύξηση εισοδημάτων χωρίς να ρισκάρετε 
την τωρινή σας εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

Η DATA CONSULTING εταιρία πληροφορικής 
αναζητά Στέλεχος Πωλήσεων B2B με εμπει-
ρία πωλήσεων εμπορικών εφαρμογών. Άνεση 
στην επικοινωνία, αποτελεσματικότητα, καλή 
αντίληψη αναγκών πελατών, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. E-mail: cv@
dataconsulting.gr, κωδ: SP0614.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομιλος εταιριών ζητά 6 Στελέχη, υποψήφιες 
/ους, ικανούς να στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις 
marketing-management-finance-sales-banking 
και B2B. Βιογραφικά στο e-mail: tsakiris1958@
gmail.com, κα Τσακίρη.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες ζητούνται ανεξαρτήτου ηλικί-
ας από την εταιρία Lets Do Coffee στην περιοχή 
της Αθήνας και στα προάστια. Βιογραφικά στο 
e-mail: letsdocoffeenetwork@gmail.com, τηλ: 
6981 090797, κος Γιώργος Λουτριανάκης.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Πωλητής ζητείται από εκδοτική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: parisianouae@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται από εμπορική επιχείρηση 
Arctium O.E. (υγεία-ευεξία-ομορφιά) για δημι-
ουργία, οργάνωση και διοίκηση νέων τμημάτων 
πωλήσεων. Ιδιαίτερα υψηλό πακέτο αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: arctium@hol.gr, τηλ: 213 
0276214.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές άνδρες και γυναίκες από 
όλη την Ελλάδα για να εργαστούν στην πόλη τους 
στον τομέα παροχής υπηρεσιών. E-mail: george.
harilaoy@gmail.com.

ΝΕΟΣ -α, ζητούνται για το Εμπορικό Τμήμα γνωστού 
free press περιοδικού, με δίπλωμα και αυτοκί-
νητο. Προϋπηρεσία στον χώρο των εκδόσεων θα 
εκτιμηθεί. Συζητήσιμη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@lifemagazine.gr, τηλ: 210 9881265.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από ανώνυμη εταιρία με 
είδη δώρων. Τηλ: 210 3222663, εσωτ: 114, 
ώρες επικοινωνίας: 08:00 - 10:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα ζητά Εξωτερική Πωλήτρια 
για Β2Β πωλήσεις. Απαραίτητα προσόντα: άρι-
στες επικοινωνιακές ικανότητες, εμφανίσιμη και 
επιθυμητή προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Παροχές: 
μισθός 850€, ασφάλεια και μηνιαία bonus. E-mail: 
b2bsales@outlook.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής επιχειρηματικών 
και διαφημιστικών δώρων με απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών, για συνεργασία. Τηλ: 6944 517087.

ΖHTOYNTAI Αντιπρόσωποι-Πωλητές-Συνεργάτες. 
Αναπτύσσουν το μεγαλύτερο δίκτυο πωλήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με χαμηλό 
κόστος για τους καταναλωτές και προσλαμβάνουμε 
Προσωπικό στα γραφεία της Παλλήνης. Τηλ: 210 
6033934, 210 6032805, 6980 218020.

ΣΤΕΛΕΧΗ πωλήσεων με εμπειρία στις πωλή-
σεις B2B, ζητούνται για προώθηση του κλάδου 
της ενέργειας. Υψηλά ποσοστά βάση πωλήσεων 
και προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrdpt-icomm-plus.com, κωδ: 002.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά νέους -ες για πωλή-
σεις και εξυπηρέτηση πελατών στην περιοχή της 
Αθήνας. Η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη. 
Παροχές: Βασικός μισθός και ευχάριστο περιβάλ-
λον εργασίας. E-mail, μέχρι 22/6: salesclub@
outlook.com.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά έμπειρο Στέλεχος 
Εξαγωγών. Άριστα Αγγλικά, Η/Υ. Επιθυμητές 

ξένες γλώσσες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
theproducts.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο του 
internet επιθυμεί να προσλάβει Sales Manager. 
Προσόντα: άριστη γνώση Η/Υ, Internet, επικοινω-
νιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, προ-
ϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων. Παροχές: 
σταθερή αμοιβή/μπόνους/προοπτικές εξέλιξης. 
E-mail: hr@bnspro.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα ζητά Εξωτερικό 
Πωλητή για B2B πωλήσεις. Προσόντα: άριστες 
επικοινωνιακές ικανότητες και διάθεση για εργασία. 
Αμοιβή 850€/μήνα και ασφάλεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@shopjob.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα στο Γαλάτσι ζητεί 3 Στελέχη 
Επιχείρησης με προϋπηρεσία στον εμπορικό χώρο 
για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Άμεση 
συνεργασία - υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα από γραφείο εμπορικής επι-
χείρησης στο Γαλάτσι για θέσεις νέων τμημάτων. 
Δυνατότητα και ημιαπασχόλησης. Προϋπηρεσία 
όχι απαραίτητη. Τηλ: 6973 910604.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία με έδρα τις Αχαρνές 
Αττικής αναζητά Στέλεχος Πωλήσεων, Απόφοιτο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, για να αναλάβει πελατολόγιο στον πα-
ραφαρμακευτικό κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
politis2014@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά έμπειρο Πωλητή /τρια με 
εμπειρία σε εξωτερικές πωλήσεις σε καφετέριες, 
ταβέρνες, εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, καφενεία, 
περίπτερα. Περιοχή Ανατολικής Αττικής. Ποσοστό 
επί των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
theproducts.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ και δραστήρια άτομα ζητούνται για 
κάλυψη θέσεων ασφαλιστικού γραφείου. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: reziveli@
hotmail.com.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπεύθυνα, διδάξιμα άτομα, με όρεξη 
για δουλειά ημιαπασχόληση - πλήρης απασχόληση. 
Γνώση κομπιούτερ και αγγλικής γλώσσας θα εκτι-
μηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@wellnessnow.
gr, τηλ: 6932 309100, 6986 219045.

H ANATS AE εταιρία ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων, ζητά Πωλητές Φαρμακείου με προϋπηρεσία. 
Δυνατότητα μετακίνησης, γνώση Η/Υ, Αγγλικά. 
Ικανοποιητικές παροχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@anats.gr, fax: 210 7625077.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Artmed, η οποία δραστηριοποιείται 
στο χώρο των φαρμακείων ζητά νέα για ημιαπα-
σχόληση. Απαιτείται άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
και μοτοποδηλάτου. Προσφέρεται μισθός και 
bonus. Τηλ: 2610 314784, ώρες επικοινωνίας 
10:00-13:00.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Επιστημονικούς 
Συνεργάτες με έδρα την Αθήνα. Απαραίτητα Πτυχίο 
ΑΕΙ, καλή γνώση Αγγλικών και MS office κα-
θώς και ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: johdimax@gmail.com.

ΓΝΩΣΤΗ εταιρία καλλυντικών αναζητεί Πωλητές 
Φαρμακείων για την ανάπτυξη των πωλήσεών της 
στην Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα. Αν έχετε 
ασχοληθεί με πωλήσεις σε φαρμακεία μπορεί-
τε να αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: info@
charmandbeauty.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται με εμπειρία και παροχής 
υπηρεσιών για την Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο. 
Παρέχεται προμήθεια, πελατολόγιο και εκπαίδευ-
ση. Βιογραφικά στο e-mail: john@epsilonk.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται με έδρα τη Καβάλα με εμπειρία 
στα φαρμακεία. Παρέχεται προμήθεια (όχι μισθός) 
Ι.Χ., έξοδα, πελατολόγιο, εκπαίδευση. Βιογραφικά 
στο e-mail: john@epsilonk.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με μεγά-
λη εμπειρία στα φαρμακεία ζητείται. Αμοιβή με 
προμήθεια μόνον. Παρέχεται Ι.Χ, έξοδα κίνησης, 
πελατολόγιο, εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
john@epsilonk.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ Επισκέπτης ζητείται από μεγάλη πο-
λυεθνική εταιρία για τον τομέα της διατροφής 
και τον έλεγχο βάρους, στην περιοχή Γαλάτσι. 
Τηλ: 6943 950447.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ Επισκέπτης ζητείται από εταιρία ια-
τρικών μηχανημάτων (Γουδί, Αθήνα) με εμπειρία 
στις πωλήσεις. Απαραίτητο δίπλωμα αυτοκινήτου, 
πολύ καλά Αγγλικά. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@klinikum.gr, τηλ: 6979 222622.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για μεγάλη 
εταιρία στο χώρο της υγείας. Απαραίτητα προσόντα 
η απλή γνώση χρήσης Η/Υ,όρεξη για δουλεία. Πολύ 
καλές προοπτικές ανάπτυξης. Τηλ: 6937 209781.

EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τις Αχαρνές Αττικής ανα-
ζητά επικοινωνιακό νέο, Απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ και 
ιδιοκτήτη ΙΧ, για τη διαχείριση πελατολογίου στον 
κλάδο ιατρικών αναλωσίμων. Βιογραφικά στο 
e-mail: politis2014@hotmail.com.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες στο χώρο της υγείας. 
Δωρεάν εκπαίδευση από την εταιρία. Αξιόλογο 
εισόδημα. Τηλ: 6936 130554.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώ-
στες - Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός ή Βοηθός Φαρμακείου 
με γνώση Η/Υ και προϋπηρεσία σε φαρμακείο 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
digenakisp@hotmail.com, τηλ: 210 4672101.

ΑΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΕ ζητείται Νοσηλευτής/
τρια και Μαία για πρακτική άσκηση στη Βέροια. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@evangelismos.gr, 
τηλ.: 6945 367788.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ -τρια ζητείται, κάτοχος 
μπλοκ παροχής υπηρεσιών, με γνώση και εμπειρία 
στη μάλαξη, για εργασία σε φυσιοθεραπευτήριο 
φυσιάτρου, 4ωρη απογευμετινή εργασία. Τηλ: 
210 5025337.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο ζητά στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης Φυσιοθεραπευτές /τριες με γνώ-
ση Ρώσικης γλώσσας, επιθυμητή και η Αγγλική. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@evexia.com, τηλ: 
23990 76700.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
ψυχικής υγείας ζητά Ψυχίατρο για την εφαρμο-
γή πρωτοποριακής μεθόδου αντιμετώπισης της 
κατάθλιψης. Βιογραφικά στο e-mail: tsagaraki@
psychotherapist.gr, τηλ: 210 5786275, ώρες επι-
κοινωνίας 10:00-15:00.

ΙΑΤΡΟΣ εσωτερικός, εγγεγραμμένος/η στο ΤΣΑΥ, 
εν αναμονή ειδικότητας ή ειδικευμένος/η κατά 
προτίμηση παιδιάτρου ή παθολόγου, ζητείται από 
Παιδική Εξοχή για καλοκαιρινή εργασία έως 1/8. 
Τηλ: 6936 649123.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ιατρικών Οργάνων ζητείται από εταιρία 
ιατρικών (Θεσσαλονίκη). Απαραίτητη πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών Η/Υ, δίπλωμα αυτοκινήτου, μη-
χανής, επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@klinikum.gr, τηλ: 6979 222622.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές-τριες για γεροντολογικό 
κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@frontizw.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ανάπτυξης παιδιών ζητεί Λογοθεραπευ-
τή-τρια για ανάληψη προγράμματος 2-3 ημερών 
(ώρες εργασίας 13:00 - 21:00). Βιογραφικά στο 
e-mail: petroupoli@ikid.gr.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο ζητά Ιατρό Βιοπαθολόγο. 
Βιογραφικά στο e-mail: pro1967@freemail.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο ζητεί 2 άτομα για διοικητικό τμήμα 
και 2 Απόφοιτες νοσηλευτικής, μισθός 600€. Τηλ: 
210 8617959, 6980 608347.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ - Κινησιοθεραπεύτριες 
για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στη φυσικο-
θεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual therapy, από 
ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο περιοχής Αμπελοκήπων, 
απογεύματα 18:00-22:00. Τηλ: 210 6469666.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος δεκαετούς εμπειρίας από 
δικηγορικό γραφείο της περιοχής των Αμπελο-
κήπων με ιδιαίτερη γνώση των απαλλοτριώσεων 
και άριστη γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: gregoryk1990@hotmail.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Αθηνών ζητείται με 5ετή εμπειρία 
σε παραστάσεις δικαστηρίων και συντάξεις δικο-
γράφων σε εμπορικά, αστικά, ποινικά, εργατικά. 
Αμοιβές τα γραμμάτια προείσπραξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: L-sk.

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ /η Δικηγόρος ζητείται από δικηγορικό 
γραφείο με συνέπεια, υπευθυνότητα, οργανω-
τικό πνεύμα, άριστη γνώση αστικού, εμπορικού 
και πολ. δικονομίας, καλή γνώση Αγγλικών ή 
Γερμανικών. Εξαιρετική προοπτική συνεργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: housseas@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μεγάλη πολυεθνική εται-
ρία (πλησίον μετρό), πλήρους απασχόλησης, για 
διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πολύ καλή 
γνώση Η/Υ και εμπειρία απαραίτητη. E-mail: hr@
hellassollar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία με εξειδίκευση στο ενερ-
γειακό και ευρωπαϊκό δίκαιο, επιθυμεί συνερ-
γασία με Δικηγόρο με εμπειρία τουλάχιστον 5 
ετών. Δικαστηριακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί. 
Απαραίτητα Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
secretary@metaxaslaw.gr, fax: 210 3390749.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ-τρια Σεμιναρίων ECDL με άνεση 
επικοινωνίας, εκπαιδευτική εμπειρία και άριστη 
γνώση του Office, ζητείται για part time απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ-τρια Σεμιναρίων Web Design, με 
άνεση επικοινωνίας, εκπαιδευτική εμπειρία και 
άριστη γνώση των Joomla, Dreamweaver και Flash 
ζητείται για part time απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΧΗΜΙΚΟΣ με γνώσεις Χημείας και Βιολογίας 
ζητείται από φροντιστήριο στο Πέραμα, Πειραιά. 
Βιογραφικά με συνημμένη φωτογραφία στο e-mail: 
fme-kex@otenet.gr.

LANGUAGE school in Moschato is looking for 
συνέχεια στη σελ. 28

Βιοτεχνία ετοίμων ενδυμάτων ζητά:

Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο λογιστικής από ΑΕΙ ή ΤΕΙ λογιστικής 
•Εμπειρία 7ετή τουλάχιστον σε οργανωμένο λογιστήριο  
•Πολύ καλή γνώση θεωρημένης αποθήκης 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Microsoft Word & Excel 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή η γνώση λογιστικών  

προγραμμάτων της altec 
•Έντονη οργανωτική ικανότητα, με προσοχή  
στη λεπτομέρεια 
•Εργατικότητα, συνέπεια και αξιοπιστία 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Βιογραφικό στο e-mail: Dimenou@alliott.gr

Service Desk Support 
Large Enterprise Operations

Η θέση αφορά την υποστήριξη του Service Desk της Xerox Hellas που υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία των 
συμβολαίων Managed Print Services (MPS).

Ο ρόλος αφορά στην καθημερινή επίλυση των αιτημάτων χρηστών για τεχνική υποστήριξη και αναπλήρωση αναλω-
σίμων.  
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να: 
•Είναι απόφοιτος ΙΕΚ τεχνικών μηχανών γραφείου ή Η/Υ. 
•Είναι PC Literate με καλή γνώση excel. 
•Έχει άνεση στην προφορική επικοινωνία και στο γραπτό λόγο. 
•Έχει καλή γνώση αγγλικών για να μπορεί να υποστηρίξει global συμβόλαια. 
•Έχει εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες μόνο). 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Service Desk επιθυμητή.

Επιπλέον του πακέτου αποδοχών και πρόσθετων ασφαλιστικών παροχών, παρέχουμε πλήρη, συνεχή και μοναδικού 
επιπέδου εκπαίδευση βασισμένη στα υψηλά standards που θέτει η Xerox Corporation, καθώς και πολλαπλές ευκαιρίες 
εξέλιξης σε ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: Xerox.Hellas@xerox.com, υπ’ όψη: HR. Ref.: 
LEO_GDO/SDS_14.

“Μηχανικός Ασφάλειας - IT” - Security Engineer-IT
Ο μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση, ανάπτυξη και συντήρηση έργων ασφάλειας αλλά και ΙΤ (Microsoft, 
Linux). Επιθυμητό είναι να έχει ασχοληθεί με τον έλεγχο, την επιλογή, την εφαρμογή, την τεκμηρίωση, τη λειτουργία 
και τη συντήρηση των διαφόρων τεχνολογιών ασφάλειας δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών ελέγχου 
ταυτότητας, τους ελέγχους πρόσβασης, firewalls, IDS / IPS / SIEM κλπ.

Απαραίτητα προσόντα / πιστοποιήσεις: 
•Πτυχίο σε computer science / IT/ μηχανικών τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο 
•Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο 
•2 χρόνια τουλάχιστον στον τομέα της δικτυακής και ΙΤ ασφάλειας 
•Πιστοποιήσεις σε τομείς ασφάλειας, όπως από ανεξάρτητες αρχές αλλά, πιστοποιήσεις σε δικτυακά προϊόντα 
ασφάλειας αλλά και λειτουργικών συστημάτων όπως Microsoft, Linux. 
•Ικανότητες προγραμματισμού σε Java/Perl/scripting 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@kestrel-is.gr

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

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία εμβιο-μηχανικούς, κατόχους μεταπτυχιακού ή διδα-
κτορικού, με εμπειρία σε τομείς όπως tissue engineering, ορθοπεδικά εμφυτεύματα, επεξεργασία ιατρικής εικόνας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην επεξεργασία ιατρικής εικόνας με έμφαση στην κατάτμηση ιατρικής εικόνας (DICOM Segmentation) 
•Ευχέρεια σε μία scripting γλώσσα προγραμματισμού, όπως Python, Matlab/Simulink 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών αγγλικών, επιθυμητή η καλή γνώση γερμανικών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό εμφυτευμάτων ολικής αρθροπλαστικής ισχίου

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής στα αγγλικά στη διεύθυνση career@nikitec.
gr. NIKI ΜΕΠΕ, Digital Engineering, Κα. Βιβή Ζάψα, διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Εθνικής Αντίστασης 205, 
45500 Κατσικάς- Ιωάννινα. Τηλ.: +30 26510 85240. Fax: +30 26510 85249, website: www.nikitec.gr

Ένας από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους οργανισμούς επιθεώρησης & πιστοποίησης ζητά:

Πολιτικό Μηχανικό  
με Άπταιστη Γνώση Αραβικών  

για Εργασία στο Εξωτερικό
Η TUV Hellas, ένας από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους οργανισμούς επιθεώρησης και πιστοποίησης, ζητά 
έμπειρο πολιτικό μηχανικό για εργασία στο εξωτερικό.

Απαραίτητα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση είναι η εμπειρία σε διασφάλιση ποιότητας κτιριακών - τεχνικών 
έργων, η άριστη γνώση της αραβικής και της αγγλικής γλώσσας και η κατ’ ελάχιστο πενταετής εργασιακή εμπειρία 
σε κτιριακές κατασκευές.

Αποστολή βιογραφικών μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014 στο e-mail: buildings@tuvhellas.gr, κα Ε. Γκρίτζαλη.

Στέλεχος Εξαγωγών
O υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξια-
κή προσπάθεια της εταιρίας στελεχώνοντας το τμήμα 
πωλήσεων. 
 
Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση (διατήρηση & ανάπτυξη) υπάρχοντος  
πελατολογίου. 
•Σύναψη νέων συνεργασιών και συμφωνιών 
•Ανάπτυξη νέων αγορών 
•Έρευνα αγοράς - έλεγχοs και ανάλυση  
του ανταγωνισμού 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε πωλήσεις 
εξωτερικού 
•Πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης 

•Άριστη γνώση της αγγλικής. Γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας θα εκτιμηθεί 
•Γνώση Η/Υ, MS Office 
 
Η θέση απαιτεί: εξαιρετικές ικανότητες  
επικοινωνίας, οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα, 
δημιουργικότητα. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@tzanos.gr, (Υπ’ 
όψιν Κου Τσουρέ). Tηλ. επικοινωνίας: 210 2828603, fax: 
210 2819210. Αναφέροντας τον κωδικό θέσης ΠΕΞ/3.

Description / requirements: H διαπραγμάτευση συναλλάγματος (trading) είναι πλέον η νούμερο ένα μορφή απασχό-
λησης στο εξωτερικό προσφέροντας τη δυνατότητα μιας επιτυχημένης και κερδοφόρας καριέρας. Η Master-Trading 
σας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσετε αυτή την καριέρα στην Ελλάδα.

Candidate profile: Δεν απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη προϋπηρεσία, καθώς η εταιρεία παρέχει εκπαίδευση 
από έμπειρους διαπραγματευτές υψηλού επίπεδου/διαμορφωτες της αγοράς, θα αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις 
για να γίνετε πετυχημένοι Traders και την ευκαιρία να εργαστείτε με την ομάδα μας.

Remuneration: Προσφέρουμε σταθερό μισθό και πολλά bonus. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@master-trading.gr

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

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανώτερη / ανώτατη εκπαίδευση. 
•Τουλάχιστον 4-5 χρόνια πείρα στον χώρο των πω-
λήσεων, κατά προτίμηση από τον χώρο της ένδυσης. 

Ιδανικά εμπειρία στην χονδρική πώληση και  
στην ανάπτυξη διεθνών αγορών. 
•Καλή γνώση των ‘new - media’  
(web-sites, internet). 
•Αγγλικά πολύ καλά. 
•Ηλικία 30 - 45 ετών. 
 
Παρέχονται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus 
βάσει στόχων. 
 
Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα, αναγράφοντας τον κωδικό Δ.Π./AM στο e-mail: 
alamrop@gmail.com

Η εταιρία: H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort που εδρεύει στην Κω αναζητεί για να προσλάβει άμεσα:

Υπεύθυνο Σέρβις Εστιατορίων
Περιγραφή θέσης: Ο υποψήφιος θα έχει την ευθύνη 
της εύρυθμης λειτουργίας των εστιατορίων εις τρόπον 
ώστε οι παροχές των υπηρεσιών να είναι σύμφωνες με 
τα standards και τους στόχους που θέτει η επιχείρηση με 
σκοπό την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών.

Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής ή απαραίτητα τριετής 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο που παρέχει all inclusive 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης προσωπικού 

•Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές  
ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Επικοινωνία: 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: theoklis@aegeanview.gr
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English Teachers for the new academic year. Must 
have experience teaching children and adults. 
Pease send resumes to: mosxato@eurognosi.info.

ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ εκπαιδευτικό όμιλο ζητούνται 
Καθηγήτριες - Καθηγητές Αγγλικών native speaker 
για μικρά επίπεδα και πτυχία, περιοχή: Ν. Ιωνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: eurognosi_filothei@
windtools.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ μητρόγλωσσες, με άριστη κατοχή, 
προφορά και γνώσεις της γλώσσας, με αγάπη για 
τη δουλειά τους, σοβαρές, υπεύθυνες, μεταδο-
τικές, εργατικές, για Κ.Ξ.Γ. 40ετούς λειτουργίας 
στην Καλλιθέα. Βιογραφικά στο e-mail:elenisrc@
windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΘΕΤΙΚΩΝ Επιστημών Καθηγητές, Μαθηματικοί, 
Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι ζητούνται από φρο-
ντιστήριο στο Πέραμα Πειραιά. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: fme-kex@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος του Ιονίου Πανεπιστημίου 
του τμήματος ξένων γλωσσών Μετάφρασης και 
Διερμηνείας, με γλώσσες εργασίας Αγγλικά και 
Γερμανικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@abaermis.
gr, τηλ: 210 3390247, 210 3390248, 210 3390249.

ΤΟ CITY Unity I.IEK ζητά έμπειρους Εισηγητές 
Εκπαίδευσης στον Τομέα Σπουδών Αισθητικής 
όπως είναι Αισθητικούς, Δερματολόγους, Πλα-
στικούς Χειρουργούς, Μακιγιέρ, Φωτογράφους, 
Μake up Artists κ.λ.π. E-mail: info@iek.cityu.gr, 
τηλ: 210 3249020.

ΤΟ CITY Unity I.IEK ζητά έμπειρους Εισηγητές 
Εκπαίδευσης στον Τομέα Σπουδών Διατροφής και 
Διαιτολογίας όπως Φαρμακοποιούς, Τεχνολόγους 
Διατροφής, Βιοχημικούς. E-mail: info@iek.cityu.
gr, τηλ: 210 3249020.

ΤΟ CITY Unity I.IEK ζητά έμπειρους Εισηγητές 
Εκπαίδευσης στον Τομέα Σπουδών Πληροφορικής 
όπως Προγραμματιστές, Μηχανικούς Δικτύων, 
Σχεδιαστές Εφαρμογών, Web Developer. E-mail: 
info@iek.cityu.gr, τηλ: 210 3249020.

ΤΟ CITY Unity I.IEK ζητά για τη λειτουργία των νέων 
τμημάτων του έμπειρους Εισηγητές Εκπαίδευσης 
στον τομέα των Παιδαγωγικών όπως Ιατρούς, 
Μουσικούς, Εικαστικούς. E-mail: info@iek.cityu.
gr, τηλ: 210 3249020.

ΤΟ CITY Unity I.IEK ζητά για τη λειτουργία των 
νέων τμημάτων του, έμπειρους Εισηγητές Εκπαί-
δευσης στον Τομέα Σπουδών Παιδαγωγικών, όπως 
Βρεφονηπιοκόμους, Νηπιαγωγούς, Ψυχολόγους. 
E-mail: info@iek.cityu.gr, τηλ: 210 3249020.

ΤΟ CITY Unity IIEK ζητά έμπειρους Εισηγητές 
Εκπαίδευσης στον Τομέα Σπουδών Τουριστικών 
Επαγγελμάτων, όπως Chef, Ζαχαροπλάστες, Διαιτο-
λόγους, Οινολόγους, Καθηγητές Ξένων Γλωσσών. 
E-mail: info@iek.cityu.gr, τηλ: 210 3249020.

ΤΟ CITY Unity I.IEK, ζητά έμπειρους Εισηγητές 
Εκπαίδευσης στον Τομέα Σπουδών Διοίκησης και 
Οικονομίας όπως Λογιστές, Οικονομολόγους, Δι-
οικητικά Στελέχη, Μαθηματικούς, Πληροφορικής, 
Πολιτικών Επιστημών. E-mail: info@iek.cityu.gr, 
τηλ: 210 3249020.

ΤΟ CITY Unity I.IEK ζητά έμπειρους Εισηγητές 
Εκπαίδευσης όπως Κομμωτές, Δερματολόγους, 
Hair Colorists για τη λειτουργία των νέων τμημά-
των Κομμωτικής Τέχνης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@iek.cityu.gr, τηλ: 210 3249020.

ΤΟ CITY Unity I.IEK ζητά για τη λειτουργία των νέων 
τμημάτων του στον τομέα της Υγείας, έμπειρους 
Εισηγητές Εκπαίδευσης όπως Μικροβιολόγους, 
Ψυχιάτρους, Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@iek.cityu.gr, τηλ: 210 
3249020.

ΤΟ CITY Unity I.I.E.K. ζητά για τη λειτουργία 
των νέων τμημάτων του στον τομέα της Υγείας, 
έμπειρους Εισηγητές Εκπαίδευσης όπως Iατρούς, 
Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλευτές. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@iek.cityu.gr, τηλ: 210 3249020.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ξένων γλωσσών στον Πειραιά 
αναζητά Καθηγητές Κινέζικης γλώσσας για όλα 
τα επίπεδα για τη νέα χρονιά. Βιογραφικά στο 
e-mail: ktilemachou@gmail.com.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ξένων γλωσσών στον Πειραιά 
αναζητά για την νέα σχολική χρονιά Καθηγητές 
όλων των γλωσσών με εμπειρία σε όλα τα επίπεδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktilemachou@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα ζητεί εκπαιδευ-
όμενους Δημοσιογράφους για την κάλυψη της 
τρέχουσας ειδησεογραφίας σε site και εφημερί-
δα (σύνταξη, Internet, social media). Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Μόνιμη απασχόληση και δυ-
νατότητα εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
sofokleousin.gr.

TEACHER of English, Native / Bilingual, experienced, 
for Proficiency level required by language school in 
Nikaia, Pireas from September. 3-6 hours weekly, 
excellent working conditions. CVs: ananeosi@
yahoo.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στη Ν. Φιλαδέλφεια 
ζητάει Καθηγήτριες Αραβικής γλώσσας για συ-
νεργασία. Βιογραφικά στο e-mail:nphiladelfia@
soeasy.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στη Ν. Φιλαδέλφεια 
ζητάει Καθηγήτριες Τούρκικης γλώσσας για συ-

νεργασία. Βιογραφικά στο e-mail:nphiladelfia@
soeasy.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στη Ν. Φιλαδέλφεια 
ζητάει Καθηγήτριες Κινέζικης γλώσσας για συ-
νεργασία. Βιογραφικά στο e-mail:nphiladelfia@
soeasy.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στη Ν. Φιλαδέλφεια 
ζητάει Καθηγήτριες Ρώσικης γλώσσας για συ-
νεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: nphiladelfia@
soeasy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών από κέντρο 
ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση κάτοχος Πτυ-
χίου Αγγλικής Φιλολογίας και Native Speaker. 
Περιοχή Αχαρναί, Μενίδι. Βιογραφικά στο e-mail: 
languagesedu@yahoo.gr, τηλ: 210 2407008.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ όλων των ειδικοτήτων Πρωτοβάθ-
μιας - Δευτεροβάθμιας Ελληνικής αλλά και Ξενό-
γλωσσης Εκπαίδευσης ζητούνται από πολυχώρο 
εκπαίδευσης στο Πέραμα Πειραιά. Βιογραφικά με 
συνημμένη φωτογραφία στο e-mail: fme-kex@
otenet.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Αγγλικών, Γερμανικών και Γαλλικών, 
υπεύθυνοι/μητρόγλωσσοι/σοβαροί με αγάπη για τη 
δουλειά τους και τη διδασκαλία, για φροντιστήρια 
40ετούς λειτουργίας στη Καλλιθέα. Συστάσεις 
επιθυμητές. E-mail: elenisrc@windowslive.com, 
τηλ: 6936 932107, 2130 360184.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών για κέντρο ξένων 
γλωσσών στον Εύοσμο, με εμπειρία στις τάξεις 
Prej, Aj, As, Bs. Βιογραφικά με τίτλο Καθηγήτρια 
Αγγλικών στο e-mail: eidatinaggelia@gmail.com.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ φροντιστήριο αναζητά Καθηγη-
τές όλων των ειδικοτήτων για online μαθήματα. 
Απαραίτητος Μεταπτυχιακός Τίτλος. Βιογραφικά 
στο e-mail: spoudazoumemazi@hotmail.com.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητά για το φροντι-
στήριό του στη Μιχαλακοπούλου Καθηγητές 
Χημείας και Βιολογίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
michalakopoulou@poukamisas.gr.

ΦΙΛΟΛΟΓΟ από εκδοτική επιχείρηση με γνώ-
σεις οργάνωσης αρχειοθέτησης - ταξινόμησης, 
άριστη χρήση Η/Υ για συντονισμό έκδοσης τόμων 
βιογραφικών. Πενθήμερο 8ωρο - συνεχές (πρωί 
ή απόγευμα). Τηλ: 210 8810109, κος Θεοδω-
ρόπουλος.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέες - 
νέους Φωτορεπόρτερς για Πρακτική Άσκηση στο 
καλλιτεχνικό-κοσμικό ρεπορτάζ με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, με κωδικό portal_ΦΚ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Καθηγητές ζητούνται. Περιοχή 
Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@
gmail.com.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ - Γαλλικών και Γερμανικών Καθηγητές 
έμπειροι, επικοινωνιακοί, Πτυχιούχοι Φιλολογι-
ών ζητούνται από φροντιστήριο στην Ηλιούπολη. 
Βιογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος στο Κορωπί ζητεί να 
συνεργαστεί με Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: mkass33@yahoo.gr, τηλ: 
6943 138999.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ πανεπιστημιακής εκπαίδευ-
σης στην Αθήνα, αναζητά για άμεση συνεργασία 
Φιλολόγους με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Οικονομολόγοι με Μεταπτυχιακό 
Τίτλο Σπουδών, ζητούνται για άμεση συνεργασία 
σε πανεπιστημιακό φροντιστήριο στο κέντρο της 
Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Αγγλικών ζητούνται από φροντιστή-
ριο Νοτίων Προαστίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
artemis_k@live.com.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά Υποψήφιους Διδάκτο-
ρες για εξ’ αποστάσεως ακαδημαϊκή υποστήριξη 
Φοιτητών Πολυτεχνικών και Οικονομικών Σχολών 
της ημεδαπής / αλλοδαπής. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@diplomatikes.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο 
της Αθήνας αναζητά για άμεση συνεργασία Μα-
θηματικούς με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στα Βόρεια Προάστια 
ζητά Καθηγητές Native Speaker Γαλλικών, Γερ-
μανικών και Αγγλικών. Απαραίτητη η εμπειρία σε 
παιδικά και Πτυχιακά τμήματα. Βιογραφικά στο 
e-mail: m.mouselimi@gmail.com.

ΧΗΜΙΚΟΣ ή Βιολόγος ζητείται από φροντιστήριο 
στο Πέραμα - Πειραιά. Βιογραφικά με συνημμένη 
φωτογραφία στο e-mail: fme-kex@otenet.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στο Μενίδι, αναζητά νεαρό 
άτομο για την θέση του Τεχνολόγου Τροφίμων. 
Απαραίτητα προσόντα: γνώση Αγγλικών, χρήση 
Η/Υ και το μεταφορικό μέσον. Η προϋπηρεσία 
είναι επιθυμητή, όχι απαραίτητη. E-mail: hr@
captainspices.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος του Ιονίου Πανεπιστημίου 
του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 
Διερμηνείας με γλώσσες εργασίας τα Αγγλικά 
και τα Γερμανικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
abaermis.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Web Student ζητάει Φιλόλογο έμπει-
ρο για επεξεργασία κειμένων. Άριστη γνώση της 
Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας καθώς και 
χρήση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: pnikolop@
webstudent.gr.

ΔΑΣΚΑΛΑ Χορού ζητείται για ολιγόωρη εβδο-
μαδιαία συνεργασία με παιδικό σταθμό στο Κάτω 
Χαλάνδρι. Βογραφικά στο e-mail: info@togaitanaki.
gr, τηλ: 6934 230323.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός για διδασκαλία Β’ και Γ’ Λυ-
κείου από τα φροντιστήρια Υποδομή στη Νεάπολη 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail:ipodomi@
yahoo.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - Βιολόγος - Φυσικός - Χημι-
κός ζητείται για φροντιστήριο στην Επανομή. Τηλ: 
23920 45123, ώρες επικοινωνίας 18:00-21:00, 
καθημερινά.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μέσης Εκπαίδευσης στη Βάρη ζητά 
Καθηγητές για άμεση συνεργασία. Προαπαιτούμενα 
η κατοχή άδειας διδασκαλίας και προσωπικών 
σημειώσεων. Βιογραφικά στο e-mail: fkinitron@
gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ από αθλητική ιστοσελίδα 
ζητούνται για πρακτική. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@sportsonair.gr.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ Απόφοιτοι Δημοσιογραφίας και 
παραπλήσιων σχολών για προσωπική πρακτική 
εξάσκηση (εθελοντική συνεργασία) σε σελίδα 
αθλητικού περιεχομένου, εργασία από το σπίτι. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sportsonair.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής για Photoshop, Corel, Illustrator 
και Publisher από φροντιστήριο στη Βάρη. Μα-
θήματα Ιούλιο και Σεπτέμβριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@soeasy-vari.com, τηλ: 210 8995184.

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ περιοδικό life style ζητεί Δημοσι-
ογράφους για πρακτική εξάσκηση με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: PORTAL_LF.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητά 
Καθηγήτριες ξένων γλωσσών Αποφοίτους Πα-
νεπιστημίου ή Νative Speakers. Βιογραφικά στο 
e-mail: vrilissia@soeasy.gr.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ -τρια ζητείται για κατασκευή ανεμο-
γεννήτριας. Απαραίτητες προϋποθέσεις: κάτοχος 
διδακτορικού με Μεταπτυχιακό, 5ετή ερευνητική 
εμπειρία και απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ecosolutions.gr, τηλ: 
6936 116430.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Φροντιστήριο στο κέντρο της 
Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία Φιλολόγους 
με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oasep.gr.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ζητούνται για Κινέζικα, Ολλαν-
δικά, Πολωνικά, Τσέχικα, Ουγγρικά, Αισθονικά, 
Λετονικά, Μαλτέζικα, Νορβηγικά, Σλοβένικα, Δα-
νικά και Φινλανδικά, από μεταφραστική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: translations@elanguage.
gr, τηλ: 210 2934747.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο 
της Αθήνας αναζητά για άμεση συνεργασία Οι-
κονομολόγους Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Εκπαίδευσης από εκπαι-
δευτική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
attitudeconsulting.gr, κα Πολίτου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντονιστής Εκπαιδευτικών Προγραμ-
μάτων, από εκπαιδευτική εταιρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@attitudeconsulting.gr, κας Πολίτου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής-τρια Σέρβικης γλώσσας 
για μαθήματα σε στελέχη επιχειρήσεων για τη 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
executive-communication.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής-τρια Αγγλικής γλώσσας 
για μαθήματα σε στελέχη επιχειρήσεων για το 
Ηράκλειο Κρήτης. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
executive-communication.com.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτριες Απόφοιτοι Πανεπιστημίων 
ή Native Speakers, ζητούνται από κέντρο ξένων 
γλωσσών στο Περιστέρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mgerondi.gr.

LTES (based in Markopoulo) is searching for a 
native English Speaker who has experience in 
sales to promote and coordinate its training and 
translation services. CVs: yotab@ltes-global.com.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης, μέλος εκ-
παιδευτικού ομίλου, ζητεί Καθηγητές όλων των 
ειδικοτήτων για άμεση συνεργασία. Προτιμούνται 
κάτοικοι Πειραιά, Ρέντη, Ν. Φαλήρου, Μοσχάτου, 
Νίκαιας, Κορυδαλλού. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@poliekp.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικής, Γερμανικής, 
Ιταλικής, Γαλλικής, Ισπανικής, Ρωσικής, Τουρκικής 
και Κινεζικής γλώσσας από επώνυμο δίκτυο 
ξένων γλωσσών στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
sotiriou204@yahoo.gr.

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ τη γνώση και προορισμό την επι-
τυχία, ο όμιλος εκπαιδευτηρίων Σταθμός Γνώσης 
στα Πετράλωνα ζητεί Καθηγητές Μαθηματικών, 
Φιλολογίας και Φυσικής με διετή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@stathmosgnosis.gr.

ZHTOYNTAI Καθηγητές Αγγλικών από εκπαιδευ-
τήριο στο κέντρο, Aπόφοιτοι Πανεπιστημίου με 
διετή προϋπηρεσία σε φροντιστήριο για πλήρη 
απασχόληση την σχολική χρονιά 2014-2015. 
Βιογραφικά στο e-mail: job.english.teacher@
gmail.com.

ME ΑΦΕΤΗΡΙΑ τη γνώση και προορισμό την 
επιτυχία, ο όμιλος εκπαιδευτηρίων Advanced 
people’s Studies στα Πετράλωνα ζητεί Καθηγητές 
Αγγλικών με διετή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@applepetralona.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός από βρεφονηπιακό σταθμό 
στη Κέρκυρα. Πλήρους απασχόλησης, Απόφοιτος 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με όρεξη για μάθηση 
αγάπη στα παιδιά, δημιουργικότητα, φαντασία, 
υπομονή και υπευθυνότητα. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
E-mail: otiagapo@gmail.gr, τηλ: 26610 27364.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί Αρχισυ-
ντάκτη με αποδεδειγμένη εμπειρία στο καλλιτε-
χνικό - κοσμικό ρεπορτάζ για μόνιμη συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: 
portal_ΘΑ.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ αλυσίδα φροντιστηρίων ξένων 
γλωσσών ζητούνται Καθηγητές Ιταλικής και 
Ισπανικής Φιλολογίας για νέο παράρτημα στα 
Ιωάννινα. Βιογραφικά στο e-mail: nicolettakou@
hotmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στο Μενίδι αναζητά Τε-
χνολόγο Τροφίμων. Απαραίτητα προσόντα είναι 
η γνώση Αγγλικών, Η/Υ και μεταφορικό μέσο. 
Η προϋπηρεσία είναι επιθυμητή, όχι απαραίτητη. 
E-mail: hr@captainspices.gr, fax: 210 2465896.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ φροντιστήριο στις Σέρρες ανα-
ζητά Καθηγητές Χημείας, Βιολογίας, Ανάπτυξης 
εφαρμογών. Βιογραφικά στο e-mail: ddfront636@
gmail.com.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός / Χημικός Μηχανικός για 
συνεργασία σε διάφορες εργασίες. Εργασία 
ηλεκτρονικά, μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε. 
Βιογραφικά στο e-mail: mgeorgakis@sinodos.
com, κος Γεωργάκης Μιχαήλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Υπεύθυνος, Χημικός Μηχα-
νικός ή Χημικός ή παρόμοιο για το εργαστήριο 
της Laboil Services LTD. Απαραίτητα προσόντα 
Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και 5ετής πείρα. Βιογραφικά 
στο e-mail: cp@laboil.com.cy.

ΑΠΟ ΤΗ BAUTHERM AE ζητείται Υδραυλικός και 
Ψυκτικός για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: bautherm@
tee.gr, τηλ: 6974 755251.

ELECTRICAL Engineer for UK, must have the 
equivalent qualifications of the 17th Edition part 
2 Electrics. Need to know Hydraulics/Pneumatics, 
mechanical and electrical. Someone from the 
polythene/plastics industry. CVs: info@spnjobs.com. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ωρολογοποιός για εργασία στην Αγγλία, 
με 4χρονη εμπειρία, άμεση πρόσληψη, £8.50/
ώρα, αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βαφέας ή Λαμαρινάς Αυτοκινήτων, 
έμπειρος κατά προτίμηση με προϋπηρεσία σε 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο, γνώστης κοστο-
λογήσεων και με ικανότητα οργάνωσης και 
ελέγχου του τμήματος. Βιογραφικά στο e-mail: 
etaireia_aytokiniton_thesnikis@yahoo.gr.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ Τελειόφοιτος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Πολυτεχνείου ζητείται για Πρακτική Άσκηση από 
εταιρία παροχής ηλεκτρομηχανολογικών υπηρε-
σιών. Τηλ: 210 9719180, κα Κνιθάκη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Εργάτες για Αγγλία για εργασία, 
σκυρόδεμα δαπέδων, Αγγλική γλώσσα, με 3ετή 
εμπειρία. Άμεση πρόσληψη, £8.50/ώρα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσιέρης για εργοστάσιο στην Αγγλία 
με 5ετή εμπειρία, Αγγλική γλώσσα, £9.13/ώρα για 
αρχή. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από μεγάλες εταιρίες στην Ελβετία 
και στη Γερμανία, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μη-
χανικοί Λογισμικού, SAP Users. Βιογραφικά στα 
Αγγλικά με φωτογραφία και skype στο e-mail: 
silver.lining37@yahoo.com, τηλ: 2311 242026, 
6937 212290.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σε εργοστάσιο στην Αγγλία 2 Χειρι-
στές Μηχανήματος για την εξώθηση (κατασκευή 
πλαστικών και πολυαιθυλενίου). Ένα χρόνο προ-
ϋπηρεσία, Αγγλική γλώσσα, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ Κουφωμάτων ALU και PVC με εμπειρία 
ζητούνται από βιομηχανία παραγωγής κουφω-
μάτων. Τηλ: 2310 680333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία υγραεριοκίνησης, Μηχα-
νοτεχνίτης ή Ηλεκτροτεχνίτης με 2ετή εμπειρία 
πάνω στα υγραέρια. Βιογραφικά στο e-mail: 
gastech13@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για επιχείρηση πυροτεχνημά-
των με εμπειρία ηλεκτρονικού και επαγγελματική 
άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: hrm@alphastar.gr.

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ανειδίκευτες ζητούνται, με κάρτα 
ανεργίας, για μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών 
στη βιομηχανική περιοχή Ωραιοκάστρου, σε τρεις 
κυλιόμενες βάρδιες. Βιογραφικά στο e-mail: sec@
dionsa.com, fax: 2310 681461, τηλ: 2310 683555 
κωδ: ΑΝΑ2606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα-ος Χημικός ή Μηχανολόγος Μη-
χανικός Πολυτεχνείου, προτιμότερα με εμπειρία 
σε ΜΠΕ και αδειοδοτήσεις για μόνιμη απασχό-
ληση σε εργοστάσιο της Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@tailors.gr.

ΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται με γνώσεις υδραυλικών 
- εγκαταστάσεων για συναρμολόγηση συστη-
μάτων επεξεργασίας νερού. Μόνιμη εργασία, 
βασικός μισθός, ΙΚΑ. Απαιτούμενη καλή γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: g.iwannou@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός για ξενοδοχείο στη Ρόδο 
για αυτόνομα κλιματιστικά δωματίων. Διαμονή, 
διατροφή ασφάλιση ΙΚΑ, καλός μισθός και πριμ 
στο τέλος σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
costalindia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ανώνυμη εταιρία Εργοδηγός Δη-
μοσίων Έργων με εμπειρία 15+ έτη σε υδραυλικά 
έργα (αποχέτευση). Βιογραφικά στο e-mail: info@
lmconstruction.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ-ΤΕΙ 
Τηλεπικοινωνιακής Κατεύθυνσης με εκπληρω-
μένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις από τεχνική 
εταιρία της Θεσσαλονίκης για εργασία πεδίου. 
E-mail: info@mihaniki.gr, τηλ, fax: 2310 441690.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης ή 
Μηχανικός ΕΝ τουλάχιστον Γ’, ζητείται από εγκα-
τάσταση πετρελαιοειδών ως Χειριστής Πεδίου 
(δίκτυα, αίθουσα ελέγχου). Καλή γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@gprf.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός / Υπομηχανικός με του-
λάχιστον 5ετή εμπειρία, για εποπτεία 2μηνης 
διάρκειας σε εργοτάξιο μεγάλης κατασκευαστι-
κής εταιρίας στον Ασπρόπυργο. Βιογραφικά στο 
e-mail: master53@masterkek.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός / Υπομηχανικός με του-
λάχιστον 5ετή εμπειρία, για εποπτεία 2μηνης 
διάρκειας σε εργοτάξιο μεγάλης κατασκευαστικής 
εταιρίας στην Πάτρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
master53@masterkek.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Χειριστή Συμβατικών Εργαλειο-
μηχανών (Bohring - Τόρνο - Φρέζα). Βιογραφικά 
στο e-mail: nikiforosjob@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Χειριστή / Προγραμματιστή Κέ-
ντρων Κατεργασίας CNC. Βιογραφικά στο e-mail: 
nikiforosjob@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός από εταιρία 
για τη στελέχωση τμήματος τεχνικής υποστήριξης 
και οργάνωσης συνεργείου. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία στο τομέα των φορτηγών. Βιογραφικά 
στο e-mail: mavrakis_e@antipollution.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία η οποία δραστη-
ριοποιείται στο κλάδο κατασκευής πρατηρίων 
υγρών καυσίμων, ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
για μόνιμη απασχόληση, διαθέσιμο σε συνεχείς 
μετακινήσεις στην επαρχία, κάτοχο διπλώματος 
Β’ κατηγορίας. E-mail: nikolaou@ateke.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιομηχανικός Σχεδιαστής Επίπλου. 
Απαραίτητα προσόντα: γνώση AutoCAD, καλή 
γνώση Microsoft Office, άριστη γνώση Αγγλικών. 
E-mail: fd@nikolidakisgroup.gr, τηλ: 22620 81440, 
Θέση Χαραϊντινι-Θήβα Τ.Κ: 32200.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Κοσμηματοποιίας πολύτιμων και 
ημιπολύτιμων μετάλλων και σμάλτου ζητείται. 
Τηλ: 210 6892456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Divico Security Ηλεκτρο-
λόγος - Ηλεκτρονικός για πλήρη απασχόληση 
με αντικείμενο τις εγκαταστάσεις συστημάτων 
ασφαλείας. Τοποθεσία: Κηφισιά, Αττική. Βιο-
γραφικά στο e-mail: divicocareers@gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στο Μενίδι, αναζητά νεαρό 
άτομο για τη θέση του Τεχνολόγου Τροφίμων. 
Απαραίτητα προσόντα: γνώση Αγγλικών, χρήση 
Η/Υ και το μεταφορικό μέσον. Η προϋπηρεσία 
είναι επιθυμητή, όχι απαραίτητη. E-mail: hr@
captainspices.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αυστηρά Πολιτικοί Μηχανικοί με 
5ετή εμπειρία στον τομέα του σιδηροδρόμου και 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος από εταιρία που δραστη-
ριοποιείται στο χώρο της ενοικίασης μηχανημάτων 
έργου με έδρα την Παλλήνη. Επιθυμητή εμπει-
ρία σε ανυψωτικά ή χωματουργικά ή αγροτικά 
μηχανήματα. Τηλ: 210 6664080, 210 6664353.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα ξενοδοχείων ζητάει για ξενοδο-
χείο της στο Βελιγράδι Προϊστάμενο Συντήρησης 
με προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* και να μιλάει 
καλά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα 
Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με 
5ετή εμπειρία στο τομέα ασφάλειας και υγείας 
για την περιοχή της Κέρκυρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@atzovaras.gr.

συνέχεια στη σελ. 30

Ο πελάτης μας, ελληνική βιομηχανική επιχείρηση ζητεί για τις ανάγκες στελέχωσης του τμήματος πωλήσεων, να 
προσλάβει τρεις:

Οδηγούς - Πωλητές XVAN 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία στο ίδιο αντικείμενο τουλάχιστον 1 έτους, συνοδευόμενη 
από τις κατάλληλες αρετές πωλήσεων, επικοινωνίας, οικονομικής διαχείρισης, που συνοδεύουν και χαρακτηρίζουν 
την εκτέλεση της εργασίας για την υπόψη θέση.

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://www.cremedelacreme.gr/el/jobs/fulltime/xvan

Η Ariti A.E. για τη στελέχωση του ορθοπεδικού τμήματος ζητεί να προσλάβει άμεσα:

Πωλητές  
με Εμπειρία στο Χώρο του Χειρουργείου

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. θα εκτιμηθεί 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Χειρισμό Η/Υ 
•Υπευθυνότητα - συνέπεια - ομαδικό πνεύμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθός ανάλογος των προσόντων 

•Συνεχής εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που καλύπτουν τα παρα-
πάνω να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στη 
δ/νση: ARITI Α.Ε. Λεωφ. Τατοΐου 52, 136 77 Αχαρναί 
Αττικής, e-mail: hr@ariti.gr, υπ’ όψη Ν.Κ.

PHARMASSIST Ltd - Contract research organization is a consulting company that delivers high quality services 
to the pharmaceutical enterprise. Our team is involved with the regulatory strategy and regulatory submissions, 
scientific writing, pharmacovigilance, pharmaceutical and clinical development of pharmaceutical products.

We are currently seeking to recruit committed individuals to join our Regulatory Affairs department with a minimum 
four-year experience.

The role/mission of the Senior Regulatory Affairs Officer is to utilize regulatory expertise to review, develop and 
deliver labeling documents such as the LPD, LLD and Patient Leaflet to support submissions to the regulatory 
authorities across regions, requesting advice or input from other functions when appropriate.

Position’s responsibilities include: 
•Keeping abreast of local and EU legislation, guidelines and customer practices 
•Providing accurate translations of scientific documents (summaries of product characteristics, patient 
information leaflets and training materials) 
•Production of other labeling-related documentation for submission to HAs such as track change versions, 
annotated labels, comparison tables and annotated supportive documentation 
•Reviewing of all proposed packaging and promotional materials to ensure their compliance with national 
legislation and to local codes of practice 
•Preparing of documentation and compilation of module 1 for submissions of product registration (National MR, 
DC •Procedures), in accordance to current local and EU legislation 
•Preparing documentation and compilation of license variations and renewals 
•Liaising closely with regulatory authorities on behalf of marketing authorisation holders for product 
registrations and other submissions, to ensure that any and all issues are identified and resolved in a timely 
manner 
•Preparing and providing any and all supplementary information and/or answers required by any EU or 
government agency as part of any marketing authorisation application

Qualifications: Successful candidates will hold a university degree in a life science field, are pharmacy graduates 
or equivalent and have at least 4 years of previous work experience in a regulatory affairs department (preparation 
and evaluation of regulatory documents; profound knowledge of current local and EU legislation and procedure). 
Knowledge of pharmaceutical statutory and regulatory requirements is a prerequisite. Fluency in the written & 
spoken English language and computer skills (including word processing, spread sheet, and data base management 
applications) are required. Strong interpersonal and communication skills as well as organizational and problem 
solving skills are a plus.

To apply please send your CV to the following e-mail: regulatory@pharmassist.gr

Διευθυντές / Διευθύντριες Καταστημάτων

Software Engineers / Developers

Υπεύθυνος Συντονισμού Παραγωγής Ενδυμάτων
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση. 
 
•Υπεύθυνος οργάνωσης και προγραμματισμού  
παραγωγής 
•Έλεγχος και βελτίωση των διαδικασιών  
ποιότητας και ασφάλειας από τις πρώτες ύλες  
ως και το τελικό προϊόν 
•Επιλογή πρώτων και πρόσθετων υλών 
•Διαχείριση αποθηκών και αποθεμάτων 
•Σχεδιασμός και λειτουργία δικτύου διανομής  
προϊόντων

Δεξιότητες & τεχνογνωσία: Ομαδική εργασία, multitasking, 
άριστη γνώση του ελληνικού εμπορίου (ατελιέ και οίκων 
υψηλής ραπτικής) γυναικείου ρούχου, έρευνα αγοράς, social 
media, άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
δεξιότητες, δίπλωμα οδήγησης.

•Απαραίτητη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency) 
•Απαραίτητη γνώση χρήσης υπολογιστή Microsoft 
Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook) 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
mdmshoushou@gmail.com

Ζητάει η εταιρία ORCHESTRA-PREMAMAN, η οποία δρα-
στηριοποιείται στον χώρο της παιδικής ένδυσης και ειδών 
βρεφανάπτυξης, για τα δύο νέα megastore καταστήματα 
της σε Αιγάλεω και Λυκόβρυση.

Προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Ικανότητες διαχείρισης προσωπικού 
•Γνώση παιδικού ενδύματος και ειδών βρεφικής  
ανάπτυξης 

•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισμό Η/Υ 
•Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση γαλλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης στον όμιλο 
 
Αποστολή βιογραφικών: info@orchestrahellas.gr, 
fax: 210-9889140. Αναγράφοντας τον κωδικό: ORC- 
MN - 01.

Βασικά καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη κάθετων λύσεων / εφαρμογών  
Προσόντα: 
•2ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία προγραμματισμού  
σε περιβάλλον Microsoft.Net 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία 3 ετών σε S/W development, 
analysis & design εφαρμογών λογισμικού 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
(Microsoft SQL Server ή Oracle) 
•Visual Studio 2008 & 2010 
•Πολύ καλή γνώση των VB.Net, C# 
•Καλή γνώση των json, xml, ASP.Net, MVC 

•Πτυχίο πληροφορικής 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία  
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Γνώση των WF, WPF, WCF, DevExpress 
•Γνώση εμπορικής - οικονομικής διαχείρισης εταιρειών  
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους ως τις 26/07/2014 στο e-mail: 
info@upgrade.net.gr

Υπεύθυνος Τεχνικής Διεύθυνσης  
(Κωδ. Θέσης ΤD 5/14)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε κτιριακές εγκαταστάσεις (καταστήματα) 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία τροφίμων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Διοικητικές, τεχνικές ικανότητες και προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων τηρώντας  
χρονοδιαγράμματα 
•Υπευθυνότητα, οργανωτικό & ομαδικό πνεύμα 
 
Καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης ανακαινίσεων καταστημάτων 
•Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων & συντηρήσεων καταστημάτων 
•Εύρεση και συντονισμός συνεργείων συντήρησης διαφόρων ειδικοτήτων 
•Έκδοση οικονομικού προϋπολογισμού του έργου και διαπραγμάτευση για το καλύτερο δυνατό κόστος 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Η θέση αναφέρεται στην γενική διεύθυνση της εταιρείας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα 
δυναμικό περιβάλλον. 

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

Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας επιτυχία ως:

Στέλεχος Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής
Εάν αναζητάτε μια λαμπρή επαγγελματική καριέρα στον τομέα των πωλήσεων, το παραγωγικό δίκτυο που συνεργά-
ζεται με την Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να σας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική 
αποκατάσταση και αναγνώριση.

Η ιστορία και η αξιοπιστία του ονόματος της Εθνικής Ασφαλιστικής, το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, τα προγράμ-
ματα συνεχούς εκπαίδευσης και η ποιότητα των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, σε συνδυα-
σμό με τις δυνατότητες σας, είναι τα συστατικά που μπορούν να εξασφαλίσουν τη δική σας επιτυχία.

Ελάτε να «χτίσουμε» μαζί μια επιτυχημένη σταδιοδρομία ασφαλιστικού  συμβούλου και να μοιραστούμε τα προνόμια 
και τις δυνατότητες της πρώτης ασφαλιστικής εταιρίας και του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Στοιχεία επικοινωνίας: αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ea.athina8721@insurance.nbg.gr
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ΝΕΑ ζητείται για εργασία σε fast food - αναψυκτήριο 
στο Κερατσίνι, προσόν η κατοχή διπλώματος 125 
cc. Βιογραφικά στο e-mail: mezacha@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιτσαδόρος από ξενοδοχείο στη 
Νότια Ρόδο, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετή σε 
αντίστοιχη θέση. Ευχέρεια επικοινωνίας με τον 
πελάτη. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος-α για καλοκαιρινή σεζόν 
σε ξενοδοχείο στον Πόρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@porosimage.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί F&B Manager 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
poseidon-paros.gr, fax: 22840 42649.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Μάγειρα Α’. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@poseidon-paros.
gr, fax: 22840 42649.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* αστέρων στα Κολύμπια 
Ρόδου ζητούνται άμεσα Βοηθοί Σερβιτόροι και 
Μπουφετζής/Μπουφετζού. Τηλ: 6932 908650, 
κος Δανάς Λευτέρης.

ΝΕΑ αλυσίδα ταχυεστίασης με πρωτοποριακά 
προϊόντα, ανοίγει το 1o της εστιατόριο στον Πει-
ραιά και ζητά Προσωπικό Κουζίνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: pgrigora@otenet.gr.

ΝΕΑ αλυσίδα ταχυεστίασης με πρωτοποριακά 
προϊόντα, ανοίγει το 1o της εστιατόριο στον Πει-
ραιά και ζητά Προϊστάμενο Βάρδιας. Βιογραφικά 
στο e-mail: pgrigora@otenet.gr.

ΝΕΑ αλυσίδα ταχυεστίασης με πρωτοποριακά 
προϊόντα, ανοίγει το 1o της εστιατόριο στον Πειραιά 
και ζητά Διευθυντή Καταστήματος. Βιογραφικά 
στο e-mail: pgrigora@otenet.gr.

ΝΕΕΣ με προϋπηρεσία ζητούνται για αναψυκτήριο 
στο Νέο Ηράκλειο. Τηλ: 6948 369248.

ΝΕΑ -ος ζητείται με εμπειρία στο καφέ και γνώσεις 
φαγητού για αναψυκτήριο - κρεπερί, κυλιόμενο 
ωράριο, περιοχή Περιστέρι - Κολοκύνθου. Τηλ: 
6939 044127, ώρες επικοινωνίας 18:00-21:00.

ΝΕΕΣ (3) εμφανίσιμες ζητούνται ως Σερβιτόρες 
για 5ωρη εργασία από ψητοπωλείο στη κεντρι-
κή λαχαναγορά του Ρέντη. Τηλ: 210 4830525.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ-οι έμπειροι, ζητούνται από ψητο-
πωλείο στη Φιλοθέη. Τηλ: 210 6828207.

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Βοηθός υπεύθυνου καταστήματος 
kayak πρέπει να διαθέτει απαραίτητη προϋπηρε-
σία στην ειδικότητα εστίαση και ειδικά σε καφέ 
τουλάχιστον 2 χρόνια. Προϋπηρεσία στη λιανική 
πώληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@kayak.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παγωτού ζητά για το κατάστημα λιανικής 
της kayak boutique Γλυφάδας Σερβιτόρους-ες 
για μόνιμη εργασία. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
στις ειδικότητες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kayak.gr.

Α’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται από Ινδικό εστιατόριο 
που θα ανοίξει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το 
Σεπτέμβριο. Γνώση Ινδικής κουζίνας (ταντούρι, 
νααν), προϋπηρεσία απαραίτητη. E-mail: ba_hr@
yahoo.gr, τηλ: 2310 275100, fax: 2310 267391.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στον Άγιο Δημήτριο σύνορα 
Καλαμάκι ζητεί Ψήστη με εμπειρία και Βοηθό 
για λάντζα, πλήρης απασχόληση, πρόσληψη από 
25/8. Τηλ: 6941 484170.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής με γνώση ηλεκτρικού 
μαχαιριού από ψητοπωλείο στο Χολαργό. Τηλ: 
210 6521236.

ΚΑΦΕ στην Πειραϊκή ζητεί νέα για σέρβις. Τηλ: 
6978 424791, μετά τις 19:00.

ΨΗΣΤΗΣ με προϋπηρεσία ζητείται ως αναπλη-
ρωτής του υπάρχοντος Ψήστη του καταστήμα-
τος σε ρεπό και άδειες, από ψητοπωλείο στο 
κέντρο της Αθήνας, πρωινές ώρες εργασίας. 
Τηλ: 6979 553581.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ - Ψήστης ζητείται από εστιατόριο 
στη Σκόπελο. Τηλ: 24240 22868.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ -τρια με μεγάλη εμπειρία ζητείται από 
ψητοπωλείο στο Χαλάνδρι. Τηλ: 6944 380064.

ΨΗΣΤΗΣ -τρια, Τυλιχτής -τρια ζητούνται από 
Βοτανικό, Γκάζι. Τηλ: 6999 662936, 210 3450174.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητείται από ψητοπωλείο στο Πα-
γκράτι, βραδινή απασχόληση. Τηλ: 210 7010332.

ΝΕΑ -ος με εμπειρία στον καφέ και γνώσεις 
φαγητού για αναψυκτήριο - κρεπερί, κυλιόμενο 
ωράριο, περιοχή Περιστέρι - Κολοκυνθού. Τηλ: 
6939 044127, ώρες επικοινωνίας 18:00-21:00.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ έμπειρος για βραδινή εργασία σε ψη-
τοπωλείο, περιοχή Αιγάλεω. Τηλ: 6936 143050, 
ώρες επικοινωνίας αυστηρά 17:0-19:00.

ΤΥΛΙΧΤΕΣ -τριες, Ψήστες, Σερβιτόροι -ες, Δια-
νομείς ζητούνται. Περιοχή Κολωνός, Περιστέρι. 
Τηλ: 6981 058322, 6985 089961.

ΤΥΛΙΧΤΕΣ -τριες έμπειροι, ζητούνται από ψη-
τοπωλείο στη Φιλοθέη. Τηλ: 210 6828207.

ΒΟΗΘΟΣ Κουζίνας με προϋπηρεσία ζητείται στην 
Αργυρούπολη από εστιατόριο. Τηλ: 210 9947179.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ζητείται με εμπειρία για φούρνο 
στη Κηφισιά. Τηλ: 6977 451168.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ του ομίλου Mitsis Group στη 
Νότια Ρόδο ζητά για άμεση πρόσληψη Πιτσα-
δόρο. Μισθός ικανοποιητικός, πλήρης ασφάλιση 
και στέγη. Βιογραφικά στο e-mail: fb@mitsis-
rodosvillage.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Μπουφέ - Παραγωγή 
Καφέ. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
dilias10@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Άτομα για Παρασκευαστήριο με 
βασικές γνώσεις μαγειρικής. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: dlias10@yahoo.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 5* αστέρων στη Λήμνο 
ζητάει Μάγειρα Α’. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: reservations@varosvillage.com.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Κηφισιά ζητεί Ψήστη για ολική 
απασχόληση. Τηλ: 210 8016401.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για σεζόν σε Ελληνικό νησί στο 
Ιόνιο. Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός, διαμονή, 
διατροφή, ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com, τηλ: 210 8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Μάγειρας, έμπειρος, ορ-
γανωτικός για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. 
Απαραίτητα γνώστης Ελληνικής παραδοσιακής 
κουζίνας. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6932 379790.

CUPCAKES εργαστήριο αναζητά Πωλητή Ζαχαρο-
πλαστείου πλήρους απασχόλησης με προϋπηρεσία, 
γνώση Αγγλικών, Πτυχίο Τουριστικής Σχολής, 
όρεξη για δουλειά και σωστή εξυπηρέτηση πε-
λατών, ομαδικό πνεύμα, κάτοικος Ν. Προαστίων. 
Ικανοποιητικές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
elli@ilovecupcakes.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται με καλά Αγγλικά για 
εστιατόριο στην Σκιάθο. Παρέχεται διαμονή, 
διατροφή και ασφάλεια. Ικανοποιητικός μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@gmail.com, 
τηλ: 210 8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός με πιστοποιητικό υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων, ΕΦΕΤ. Περιοχή Πειραϊκή. 
Βιογραφικά στο e-mail: avrajohn9@yahoo.gr, 
τηλ: 6944 282858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με προϋπηρεσία για service με 
γνώσης PDA και με πιστοποιητικό υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων, ΕΦΕΤ). Περιοχή Πειραϊκή. 
Βιογραφικά στο e-mail: avrajohn9@yahoo.gr, 
τηλ: 6944 282858.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barwoman - Σερβιτόρες για καφέ 
bar. Τηλ: 6948 380100.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ με καλά Αγγλικά ζητείται για εστια-
τόριο. Παρέχεται διαμονή διατροφή και ασφάλεια, 
ικανοποιητικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com, τηλ: 210 8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ζαχαροπλάστη από εταιρία 
με προϋπηρεσία, στην περιοχή Ασβεστοχωρίου. 
Τηλ: 6974 331207.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για μόνιμη απασχόληση σε 
νεανικό καφέ. Τηλ: 6932 365586, κος Γιάννης.

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ εστιατόριο - μπαρ στο Πάνορμο 
Κρήτης ζητάει πεπειραμένο άτομο για το μπαρ - 
μπουφέ για βραδινές ώρες. Πρόσληψη άμεσα. 
Τηλ: 6942 437976.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ηytra αναζητεί Food και Beverage 
Manager. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο, άπταιστα 
Ελληνικά/Αγγλικά άριστη γνώση Η/Υ, εμπειρία 3-5 
έτη, ικανότητα επικοινωνίας/προγραμματισμού/
οργάνωση. Ανταγωνιστικές αποδοχές, συνεχής 
εκπαίδευση και ανάπτυξη. E-mail: hytra@hytra.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill και Coo Suites, Lounge 5* 
στη Μύκονο ζητάει Α’ Σερβιτόρους. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά με φωτογραφια στο e-mail: info@
billandcoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες σε καφέ - μπαρ στην 
περιοχή Μαρτίου Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6977 468111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για θέση σέρβις σε ξενοδο-
χείο 4* στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής για εργασία 
μέχρι τον Οκτώβρη. Γνώσεις, Ρώσικα, Ελληνικά 
ή Αγγλικά. Βασικός μισθός/διαμονή/διατροφή/
wifi/4 μέρες/μήνα ρεπό. E-mail με Θέμα: Service-
Ξενοδοχείο Χαλκιδικής 4*: cv@jobtrust.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Βοηθός Μάγειρα χωρίς 
υποχρεώσεις με Πτυχίο Μαγειρικής Σχολής, 
γνώσεις Ελληνικής και Μεσογειακής κουζί-
νας για ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο. Βιογραφικά 
στο e-mail: captain@navigatorltd.gr, fax: 210 
6230789.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στη 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Σερβιτόρους. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
kassandra-palace.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στη 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Λαντζιέρη-ισσα. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
kassandra-palace.gr.

Η GRECOTEL Hotels και Resorts ζητά Barman 
- Barmaid. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών και πολύ 
καλή γνώση Γερμανικής ή Ρωσικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@grecotel.com.

Η GRECOTEL Hotels και Resorts ζητά Α’ Σερβι-
τόρους. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση, άριστη γνώση Αγγλικών και πολύ καλή 
γνώση Γερμανικής ή Ρωσικής γλώσσας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cv@grecotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος-α για εργασία σε καφέ - 
εστιατόριο στον Αδάμαντα της Μήλου για τους 
θερινούς μήνες. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. 
Στέγη εξασφαλισμένη. Μισθός ικανοποιητικός και 
ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: bionickie@hotmail.
com, τηλ: 6947 995959.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται έμπειρα για fast food στην 
Αμμουλιανή Χαλκιδικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
eloust@gmail.com, τηλ: 6986 631113.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπάρμαν σε ξενοδοχειακή μονάδα 
στο Ηράκλειο Κρήτης για 4 μήνες. Διαμονή στο 
ξενοδοχείο. Βιογραφικά στο e-mail: capsis-
crete@capsis.gr.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για σέρβις και μπουφέ για 
cafe bar στη Γλυφάδα. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: ventocafe@outlook.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ pilot beach resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά Α’, Β’ και Γ’ Μάγειρες 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pilot-beach.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για τα 
καταστήματα λιανικής της Kayak Boutiques στη 
Γλυφάδα Σερβιτόρους -ες για μόνιμη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: d.ravanopoulos@kayak.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lichnos Beach Hotel στην 
Πάργα ζητά Μάγειρες Α’ και Β’ με γνώσεις a la 
carte. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@lichnosbeach.gr.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός για Αγγλία με 5 χρόνια 
προϋπηρεσία, Αγγλική γλώσσα και δίπλωμα 
οδήγησης, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός ή Βοηθός Φαρμακείου 
με γνώση Η/Υ και προϋπηρεσία σε φαρμακείο 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
digenakisp@hotmail.com, τηλ: 210 4672101.

MAKE -UP Artist ζητείται έμπειρη για κατάστημα 
καλλυντικών στο Χαλάνδρι, Αγίας Παρασκευής 
47. Τηλ: 210 6047777, 210 6814888, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται από κομμωτήριο στο 
Μαρούσι, πλησίον ΗΣΑΠ. Τηλ: 210 6141838.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ με εμπειρία ζητείται από μεγάλο 
κομμωτήριο στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 9601762.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ με πείρα σε χτένισμα, κούρεμα, 
βαφή ζητείται από κομμωτήριο στον Πειραιά. 
Μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 213 0243033.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητεί για το κατάστημα 
της Γλυφάδας, έμπειρη Μανικιουρίστ με άρι-
στη γνώση τεχνητών νυχιών καθώς επίσης και 
Βοηθό. Τηλ: 210 967779.

ΝΕΑ ζητείται για μανικιούρ - πεντικιούρ, πε-
ριοχή Πάτημα Χαλανδρίου. Τηλ: 210 8105777.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ να γνωρίζει μανικιούρ ημιμόνιμο 
- πεντικιούρ, με ένσημα και μπόνους, περιοχή 
Νέος Κόσμος, πλησίον τραμ και μετρό. Τηλ: 
6982 595091, 210 9010525.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ να γνωρίζει καλό πιστολάκι 
ζητείται, περιοχή Κυψέλη. Τηλ: 210 8259910.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Κορυδαλλό ζητεί Κομμώτρια 
για μόνιμη εργασία ή ημιαπασχόληση, πεπειρα-
μένη στο πιστολάκι, το κομμωτήριο κλείνει 2 
εβδομάδες τον Αύγουστο. Τηλ: 210 4972667, 
6972 724860.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Πασαλιμάνι ζητεί Βοηθούς 
- Τεχνίτες Κομμωτηρίου, συζητήσιμη. Τηλ: 210 
4224662, ώρες επικοινωνίας 09:00-16:00.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ -τριες ζητούνται από επώνυμο 
κομμωτήριο, περιοχή Καλλιθέας, εξειδίκευση 
στο κούρεμα συν βαφείο, μισθός συν ασφάλεια. 
Τηλ: 210 9595132.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ έμπειρη με γνώση κοσμετολογί-
ας για κατάστημα καλλυντικών στο Χαλάνδρι, 
Αγίας Παρασκευής 47. Τηλ: 210 6047777, 210 
6814888, ώρες επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστα για εργασία στην Αγ-
γλία. Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα, 2ετή 
εμπειρία, £6.31/ώρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής/τρια με προϋπηρεσία. 
Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 22860 82023.

ΖHTEITAI από ξενοδοχείο στη Κάρπαθο Κομμω-
τής-τρια για πιστολάκι και χτενίσματα με γνώσεις 
μανικιούρ και πεντικιούρ. Παρέχεται διαμονή 
και διατροφή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: mgr@konstantinospalace.gr.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητά να 
προσλάβει Σχεδιάστρια Μόδας και Κοπτικής-

Ραπτικής. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχιούχοι 
Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος θα εκτιμηθεί. 
Διδακτική και εργασιακή εμπειρία, εργατικό-
τητα, υπευθυνότητα, ευγένεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: iiekjobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η Spa Therapist με τουλάχιστον 
3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση για spa 
ξενοδοχείου 5* αστέρων στα Χανιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: spa_kalliston@atlanticahotels.com, 
τηλ: 6957 200063.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστρια μερικής απασχόλη-
σης από μεγάλο κομμωτήριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: athinaminioti@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντέλο με άψογο δέρμα (πρόσω-
πο και χέρια) για ημι-απασχόληση σε studio 
παραγωγής. Τηλ: 210 6047777. Παραλαβή 
Βιογραφικών: καθημερινά 13:00-16:00, Αγ. 
Παρασκευής 47 Χαλάνδρι.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Make-up Artist για κατά-
στημα καλλυντικών στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 
6047777. Παραλαβή Βιογραφικών: καθημερινά 
13:00-16:00, Αγ. Παρασκευής 47 Χαλάνδρι.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Αισθητικός με γνώσεις 
κοσμετολογίας για κατάστημα καλλυντικών 
στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6047777. Παραλαβή 
Βιογραφικών: καθημερινά 13:00-16:00, Αγ. 
Παρασκευής 47 Χαλάνδρι.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Αισθητικό για μερική 
απασχόληση. Εμπειρία πωλήσεων λιανικής στο 
κλάδο καλλυντικών, προϊόντων περιποίησης. 
Οργάνωση, εργατικότητα, επικοινωνία, ευχά-
ριστο χαρακτήρα, Αγγλικά. Άριστο περιβάλλον 
εργασίας, ελκυστικό πακέτο αποδοχών. Τηλ: 
210 2793766, e-mail: info@beautywishes.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Μασάζ, Μανι-
κιούρ και Πεντικιούρ για spa στη Μύκονο. 
Δεν δίνεται διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
seaofspamukonos@hotmail.com, τηλ: 6971 
781698.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται με θέληση για να εκπαι-
δευθεί στην ιατρική περιποίηση νυχιών από 
ιατρείο στο Χαλάνδρι. Πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: w.iatriko@gmail.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται με εξειδίκευση στην 
περιποίηση νυχιών για ιατρείο στο Χαλάνδρι. 
Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
w.iatriko@gmail.com.

Η BEAUTYSPIRIT.GR αναζητά επαγγελματί-
ες Ποδολογίας - Ποδοϊατρικής και Αισθητικής 
Άκρων για μόνιμη ανεξάρτητη συνεργασία στην 
Αττική για κατ’ οίκον επισκέψεις. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και ύπαρξη μεταφορικού μέσου. 
Επιθυμητό μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Τηλ: 6943 
825939, e-mail: hr@beautyspirit.gr.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται για στελέχωση πολυχώρου 
ομορφιάς στον Εύοσμο. Πλήρης απασχόληση, 
ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 2310 667553.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ με εμπειρία σε πιστολάκι και 
σε χτενίσματα ζητείται από κομμωτήριο στον 
Εύοσμο. Πλήρης απασχόληση, ικανοποιητικές 
αποδοχές. Τηλ: 2310 667723.

ΝΕΑ με καλή εμφάνιση για εκμάθηση δουλειάς 
ζητείται από κέντρο αισθητικής στη Γλυφάδα, 
με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. Μισθός ποσοστά. 
Τηλ: 210 8983036, 6996 170000.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητεί Προσωπικό Ασφαλείας 
για μόνιμη εργασία, άδεια security μισθός, ΙΚΑ, 
περιοχές Ίλιον, Αχαρναί, Περιστέρι. Τηλ: 210 
2114615, 6978 997388, ώρες επικοινωνίας 
09:00-17:00.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ζητούνται από εταιρία καθαρισμού 
κτιρίων για πρωινή ή απογευματινή εργασία. 
Τηλ: 211 1097177.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Θυρωρός από δικηγορική εταιρία. 
Τηλ: 211 1097157.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για καθαρισμό σε εταιρία 
στον Ασπρόπυργο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική Γηροκόμος για Αγγλία, 
φροντίδα κυρίας ηλικιωμένης, αγγλική γλώσ-
σα και δίπλωμα οδήγησης, άμεση πρόσληψη, 
μισθός £325.00/ εβδομάδα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΤΥΛΙΧΤΕΣ -τριες, Ψήστες, Σερβιτόροι-ες, Δια-
νομείς ζητούνται. Περιοχή Κολωνός, Περιστέρι. 
Τηλ: 6981 058322, 6985 089961.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Άτομα για Delivery με προϋπηρεσία 
στο κέντρο. Μηχανάκι απαραίτητο. Βιογραφικά 
στο e-mail: dlias10@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καθαριότητας για 3ωρη 
εργασία 13:30-16:30 για καθαριότητα σε παιδικό 
σταθμό στο Κ. Χαλάνδρι. Προτιμούνται κάτοικοι 
κοντινών περιοχών. Τηλ: 6934 230323.

ΕΤΑΙΡΙΑ υπηρεσιών security επιθυμεί να προ-
σλάβει Προσωπικό Ασφαλείας. Απαραίτητα με 
άδεια εργασίας για να εργαστούν στην περιοχή 
Αλίμου, Γλυφάδας, Βούλας, Αργυρούπολης, 

Ελληνικό, Μαρούσι, Σπάτα, Οινόφυτα. Ε-mail: 
athens@asterionsecurity.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητάει άτομα για Προσωπικό 
Ασφαλείας και με απαραίτητη προϋπόθεση την 
άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος για Κομοτηνή 
(άδεια security). Τηλ: 2310 221390.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητάει άτομα με άδεια security 
για την περιοχή της Ελασσόνας. Τηλ: 2310 221390.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαριστές για εργασία σε εταιρία 
στο Καπανδρίτι Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι για Εντυποδιανομή στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης για τους μήνες Σεπτέμβριο και 
Οκτώβριο. Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@
yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί νέους Φύλακες ως Προ-
σωπικό Ασφαλείας. Απαραίτητη άδεια εργασίας, 
περιοχή Αθήνα- Συγγρού. Τηλ: 6971 992583.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ και σπουδαστές ευπαρουσίαστοι, 
ευγενικοί και με ικανότητα σε δημόσιες σχέσεις 
ζητούνται για διανομή Free Press εφημερίδας, μία 
φορά την εβδομάδα, (όχι πωλήσεις). Βιογραφικά 
στο e-mail: gr.public.jobs@gmail.com.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ και φοιτητές με δικό τους μηχανάκι 
ζητούνται από εταιρία για εξωτερικές εργασίες, 
πρωινή ημιαπασχόληση ή πλήρης απασχόληση. 
Έως 8 Αυγούστου, δυνατότητα συνέχισης από 
Σεπτέμβριο. Βιογραφικά στο e-mail: gr.public.
jobs@gmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ανώνυμη εταιρία ζητούνται έμπει-
ρες, νέες Καθαρίστριες για εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@amaj.gr, τηλ: 2810 244391.

SECURITY ζητούνται για να εργασθούν στη 
Μύκονο. Απαραίτητες προϋποθέσεις η άδεια 
Security και να είναι κάτοικοι του νησιού. Τηλ: 
6980 981773, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαριστές για εργασία πλήρους 
απασχόλησης. Τηλ: 210 6829571.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ υγρών καυσίμων στην Λαχαναγορά 
Αθηνών ζητεί έμπειρο Πλύντη Φορτηγών και Ι.Χ. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Fax: 210 4834819, 
210 4830943.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί άτομο για το κέντρο, 
βραδινής βάρδιας. Βιογραφικά στο e-mail: 
dss-security@hotmail.gr, τηλ: 210 4003231.

ΝΕΑ πεπειραμένη, εμφανίσιμη ζητείται για πρω-
ινή εργασία ως Σερβιτόρα και Διανομέας, από 
καφετέρια - αναψυκτήριο στον Πειραιά. Τηλ: 210 
4175098, ώρες επικοινωνίας μετά τις 16:00.

H SECURITY επιθυμεί να προσλάβει Προσω-
πικό Ασφαλείας στις περιοχές: Θεσσαλονίκη, 
Πτολεμαΐδα, Βέροια, Κοζάνη, Λάρισα, Τρίκαλα 
και Βόλο. Βιογραφικά με άδεια security στο 
e-mail: info@s4security.gr, fax: 2310 500247.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στη Κρυ-
οπηγή Χαλκιδικής ζητά Φύλακες. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@kassandra-
palace.gr.

SECURITY εταιρία ζητά άτομα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση κατοχή άδειας security σε ισχύ, να 
εργαστούν ως Φύλακες στη περιοχή Οινοφύτων, 
Βοιωτίας. Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία ζητά άτομα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση κατοχή άδειας security σε ισχύ, να 
εργαστούν ως Φύλακες στη περιοχή Σπάτων. 
Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία ζητά άτομα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση κατοχή άδειας security σε ισχύ, 
να εργαστούν ως Φύλακες στη περιοχή Αμα-
ρουσίου. Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία ζητά άτομα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση κατοχή άδειας security σε ισχύ, 
να εργαστούν ως Φύλακες σε περιοχές Άλι-
μος - Γλυφάδα - Βούλα. Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία ζητά 2 ευπαρουσίαστους, για 
τα κεντρικά γραφεία μεγάλου ομίλου εμπορί-
ας τροφίμων. Άμεση πρόσληψη, ικανοποιητικές 
αποδοχές, περιοχή Άλιμος. Τηλ: 210 7219730.

ΠΛΥΝΤΗΣ για πλυντήριο αυτοκινήτων ζητείται. 
Καλή γνώση σε πλύσιμο, βιολογικό καθαρισμό, 
ξεθάμπωμα φαναριών, πλύσιμο μηχανής αυτο-
κινήτου με άδεια οδήγησης. Τηλ: 6970 713014.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι-ες για διανομή φυλλαδίων 
σε αυτοκίνητα ή φανάρια, (Γλυφάδα, Άλιμος, 
Ελληνικό). Τηλ: 6945 285755.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία ταχυμεταφορών αναζητά 
Υπάλληλο Εξωτερικών Εργασιών. Απόφοιτοι 
Λυκείου και άνω. Κάτοχοι διπλώματος οδήγησης 
μηχανής. Τηλ: 210 6105860.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός και Babysiter χω-
ρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, ως Εσωτερική 
στη Μύκονο. Μισθός 700€. Τηλ: 211 2140127, 
6906 228854.

Η ΦΟΙΝΙΞ Security ζητά Προσωπικό Ασφαλείας 
- Φύλακες με άδεια εργασίας του ν.2518/97 
για την περιοχή της Αττικής. Πληρωμή χωρίς 
καθυστερήσεις. Νόμιμες αποδοχές συν προ-
σαυξήσεις. E-mail: infoathens@phoenixfs.gr, 
fax: 210 6820821.

ΒΟΗΘΟΣ - Τεχνίτης για τέντες ζητείται. Κάτοχος 
διπλώματος οδήγησης. Τηλ: 6973 803041.

ΖHTEITAI Aπόφοιτος ΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης 
για μόνιμη εργασία σε εταιρία κατασκευών συ-
στημάτων αντίστροφης ώσμωσης. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: g.iwannou@
hotmail.com.

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εταιρία στη Δυτική Θεσ-
σαλονίκη ζητείται έμπειρος Τορναδόρος με 
γνώση χειρισμού εργαλειομηχανών CNC. Τηλ: 
2310 763403.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για κατασκευές / εγκαταστά-
σεις / συντηρήσεις συστημάτων επεξεργασίας 
νερού. Επιθυμητή προϋπηρεσία και γνώσεις στη 
λειτουργία αποσκληρυντών και συστημάτων RO. 
Βιογραφικά στο e-mail: g.iwannou@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιοτεχνία στο Ωραιόκαστρο Γαζώ-
τρια - Κοπτοράπτρια. Τηλ: 2310 683900, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ζητείται για πρακτική άσκηση 
σε κατάστημα ενέργειας. Τηλ: 210 5757321.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει Ηλεκτρολόγο 
- Συντηρητή. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει Μηχανικό 
- Συντηρητή, με δυνατότητα ανάγνωσης μηχα-
νολογικών σχεδίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Μηχανικό - Σχεδιαστή με γνώση 
μηχανολογικού σχεδίου (Autocad, Inventor), και 
άριστη γνώση Αγγλικών ή Ιταλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας ζητάει Ηλεκτροσυγκολλητές TIG. Βι-
ογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
22210 34914.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-τρια ζητείται για κατασκευή ανεμο-
γεννήτριας. Απαραίτητες προϋποθέσεις: κάτοχος 
διδακτορικού με Μεταπτυχιακό, 5ετή ερευνητική 
εμπειρία και απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ecosolutions.gr, 
τηλ: 6936 116430.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί για εργασία 
στην Αγγλία με εμπειρία στο κλάδο πολυαιθυλενίου 
/ βιομηχανία πλαστικών και να ξέρει ανακύκλω-
ση/εξώθηση/μετατροπή του πολυαιθυλενίου σε 
πλαστικά, καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με 5 χρό-
νια προϋπηρεσία σε γεωτρύπανα (πετρέλαιο) για 
εργασία στο εξωτερικό, πολύ καλή γνώση Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΕΡΓΑΣΙΑ στην Κύπρο, με άριστες απολαβές, ζη-
τείται Διευθυντής Εργαστηρίου Πετρελαιοειδών 
με Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και τουλάχιστον 5ετή 
εμπειρία στον κλάδο. E-mail: cp@laboil.com.
cy, LabOil Services Ltd, ΤΘ 28729, Λευκωσία, 
2082 Κύπρος.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων στο Γαλάτσι ζητά υπεύθυνο 
άτομο για θέση εμπορικής διαχείρισης, 6ώρη 
απασχόληση (παραγγελιοληψία, τιμολόγηση, 
αγορές, έλεγχο-ενημέρωση-τήρηση αποθήκης, 
υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου διασφάλισης ISO). 
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση απαραίτητη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: alagou@gotsishouse.gr.

FOOTWEAR Production Shift Leader. Wage 8.20 
while training then 9.00 per hour. To lead a 
team on the shop floor to produce high quality 
protective footwear, experience-good English. 
CVs: info@spnjobs@com.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ζητείται σε αναλυτικό εργαστήριο 
πετρελαιοειδών. Προσφέρεται πακέτο με άριστες 
απολαβές. Μόνο σοβαρές αιτήσεις. Προσόντα: 
Πτυχίο και Μεταπτυχιακό σε Χημεία/Χημική Μη-
χανική με τουλάχιστον 5ετή πείρα. E-mail: cp@
laboil.com.cy, ΤΘ 28729, 2082 Κύπρος.

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ανειδίκευτες ζητούνται, με κάρτα 
ανεργίας, για μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών 
στη βιομηχανική περιοχή Ωραιοκάστρου, σε τρεις 
κυλιόμενες βάρδιες. Βιογραφικά στο e-mail: sec@
dionsa.com, fax: 2310 681461, τηλ: 2310 683555 
κωδ: ΑΝΑ2606.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης ή 
Μηχανικός ΕΝ τουλάχιστον Γ’, ζητείται από εγκα-
τάσταση πετρελαιοειδών ως Χειριστής Πεδίου 
(δίκτυα, αίθουσα ελέγχου). Καλή γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@gprf.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιοτεχνία στο Ωραιόκαστρο Γαζώ-
τρια - Κοπτοράπτρια. Τηλ: 2310 683900, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΒΟΗΘΟΣ Παραγωγής, κάτοχος δίκυκλου ζητείται 
από εκδοτική εταιρία στα Βόρεια Προάστια. Απαραί-
τητη εμπειρία σε έλεγχο εκτύπωσης περιοδικών. 
Βιογραφικάσ στο e-mail: hr@compupress.gr, 
κωδ:prod.as.0614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια με γνώση πατρόν, σχε-

δίου και ραφής για δημιουργία παιδικής σειράς 
από εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@linababy.gr, τηλ: 2310 533021.

Στελέχη και Μηχανικοί  
Ναυτιλίας - Ναυτικοί - Marine
OPERATIONS Department Assistant Manager 
with fair experience in shipping. Good English 
speaking and writing necessary. Tel: 210 96 
81 777, 10:00-19:00.

GLOBAL ships service company requires a Marine 
Engineer. Minimum 3 years seagoing experience 
onboard merchant vessels, strong customer 
orientation, Proficiency Level English, computer 
literacy are a must. E-mail: portsalesengineer@
gmail.com.

GLOBAL Ships Service company requires 
Marine Engineer. Minimum 3 years experience 
on board merchant vessels, strong customer 
orientation, negotiation/sales skills, Proficiency 
level English, computer literacy are a must. 
E-mail: technicalservicecoordinator@gmail.com.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΒΟΗΘΟΣ Αποθηκάριου με δίπλωμα οδήγησης 
ζητείται. Απαραίτητα με γνώσεις πρακτορείων. 
Fax: 210 5153653.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ στις καταψύξεις σε μεγάλη εταιρία 
εισαγωγής κρέατος, με γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ ζητείται. Τηλ: 210 4837370.

ΚΥΡΙΟΙ -ες ζητούνται από κατασκευαστική εταιρία 
ως Οδηγοί, Αποθηκάριοι, Γραμματείς για 6ωρη ή 
4ωρη απασχόληση, σταθερές αποδοχές, ταξίδια, 
μπόνους. Τηλ: 211 9964008.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία Αμερικάνικων συμπλη-
ρωμάτων διατροφής ζητεί άτομα ανεξαρτήτου 
ηλικίας ως Γραμματείς, Αποθηκάριοι, 4ωρο ή 
6ωρο πρωινό ή απογευματινό, σταθερές απο-
δοχές. Τηλ: 211 9964009.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί με εμπειρία από μεταφορική 
εταιρία. Τηλ: 211 1097162.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων στο Γαλάτσι ζητά υπεύθυνο 
άτομο για θέση εμπορικής διαχείρισης, 6ώρη 
απασχόληση (παραγγελιοληψία, τιμολόγηση, 
αγορές, έλεγχο-ενημέρωση-τήρηση αποθήκης, 
υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου διασφάλισης ISO). 
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση απαραίτητη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: alagou@gotsishouse.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στη Γερμανία ψάχνει έμπειρους Οδηγούς 
με δίπλωμα οδήγησης Β’ και Γ’ κατηγορίας, που 
να γνωρίζουν Ελληνικά και λίγα Ρώσικα. Παρέ-
χεται διαμονή και ασφάλεια, μισθός λογικής και 
αυξημένος. Tηλ: 4901575 6701059.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στο Κορωπί, με δραστηριό-
τητα σε εμπόριο και κατασκευές ζητά για άμεση 
πρόσληψη Οδηγό, Αποθηκάριο με επαγγελματικό 
δίπλωμα και γνώσεις χειρισμού Κλαρκ. Πλή-
ρες ωράριο/βασικός μισθός/ΙΚΑ. E-mail: info@
geochem.gr, fax: 210 6628801.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί Λεωφορείου για εργα-
σία στις αστικές συγκοινωνίες στη Γερμανία. 
Κάτοχοι κατηγορίας Δ/ΔΕ,με δωρεάν διαμονή 
σε δωμάτιο ξενοδοχείου - πανσιόν. Έναρξη 
εργασίας 25/07/2014-15/09/2014. Καθαρές 
αποδοχές 2.300€. E-mail: pwsm66@yahoo.
gr, τηλ: 2392 110534, 6986 600466.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Οδηγός Μηχανής μεγάλου 
κυβισμού με άδεια εργασίας security. Βιογραφία 
στο e-mail: professecu@gmail.com, τηλ: 2310 
537325, ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00.

ΟΔΗΓΟΣ Ε’ κατηγορίας με εμπειρία ζητείται. 
Πόλη Δράμα. Βιογραφικά στο e-mail: dkkyklos@
gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία αναζητά Οδηγό - 
Χειριστή Κλαρκ με άδεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
agialini@topelcom.gr, κα Γιάλινη.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Αποθήκης / Αγορών ζητείται από 
ξενοδοχείο 5* αστέρων στη Θάσο. Προηγούμενη 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση είναι απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@royalparadise.gr.

Η MY YOGHURT αναζητά Βοηθό Αποθηκάριου 
για την κεντρική αποθήκη στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: my.yoghurtgreece@
gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Λογιστηρίου - Αποθήκης ειδών super 
market ζητείται στην Αθήνα. Γνώσεις αγοράς, 
για αγορές, πωλήσεις, τιμολόγια. Προϋπηρεσία 
5ετή, συστάσεις μόνιμη εργασία, εξέλιξη, όρεξη 
για εργασία. Τηλ: 6974 029999.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία φυτών ζητεί Υπάλληλο για 
εκτέλεση παραγγελιών και τήρηση αποθήκης. 
Επιθυμητή γνώση φυτών, πλήρες ωράριο, μισθός, 
ασφάλιση. Προτιμούνται κάτοικοι Κορωπίου και 
γύρω. Βιογραφικά στο e-mail: marinarasouli@
paradiseplants.gr, τηλ: 210 6627440.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ μεταφορική εταιρία στη Ρόδο ζητείται 
Αποθηκάριος - Εργάτης για πλήρη απασχόληση 
με γνώσεις χειρισμού κλαρκ. Βιογραφικά στο 
e-mail: storage_cv@yahoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ζαφόλια ζητεί Προϊστάμενο 
Πλυντηρίων και Αποθήκης. Απαραίτητη η προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ βιομηχανική επιχείρηση ζητεί για 
τις ανάγκες στελέχωσης του τμήματος πωλήσε-
ων, να προσλάβει: Οδηγούς - Πωλητές Ex-Van. 
Βιογραφικά στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός διεθνών μεταφορών με 
κάρτα ανεργίας, κάρτα ταχογράφου, εμπειρία 
σε Ανατολική και Δυτική Ευρώπη και να κατέχει 
από ψυγείο. Τηλ: 6976 568723, κος Γιώργος.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση ξενοδοχείων 3* 
στην Αθήνα, ζητεί Receptionist. Βιογραφικά στο 
e-mail: athensbestwestern@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Receptionist με προϋπηρεσία, γνώση 
του Αλέξανδρος και ξένων γλωσσών, κάτοχοι Ι.Χ. 
για το Hotel DI Tania στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλο-
νίκης. Βιογραφικά στο e-mail: info@hotelditania.
gr, κα Τσιαρτιάνη Δέσποινα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* αστέρων στην Άρτα 
Καθαρίστρια - Λαντζιέρα. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από ξενοδοχείο 
στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής για την υποδοχή. 
Προσφέρεται μισθός, διατροφή και διαμονή. Βι-
ογραφικά στο e-mail: akaitatzis@mobitek.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GDM Megaron στο Ηράκλειο 
ζητεί Βοηθό Διευθυντή. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: megaron@gdmmegaron.gr, 
fax: 2810 305400.

ALEXANDER Beach Hotel & Village is looking for 
English and German speaking Staff for Animation 
Team for the remaining of the 2014 season. CVs: 
info@alexander-beach.com, tel.: 28970 32134.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, (2) με εμπειρία και γνώσεις 
Ρώσικων για ξενοδοχειακή μονάδα στη Ρόδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@gmail.com, 
τηλ: 210 8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Ρεσεψιονίστ για boutique 
hotel στο Πήλιο. Απαραίτητες συστάσεις, προϋ-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ευχέρεια στις ξένες 
γλώσσες, πολύ καλή γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: sroomartic@hotmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Υποδοχής ζητείται από ξενοδο-
χείο στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής για πλήρη 
απασχόληση με μισθό, διαμονή και διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: akaitatzis@mobitek.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Receptionist που να γνωρίζει 
Fidelio. Τηλ: 6945 026038.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση ζητούνται 2 Στε-
λέχη με γνώσεις Η/Υ για μόνιμη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: tour.org@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για γραφείο συνεδριακού 
τουρισμού με 3ετή προϋπηρεσία σε τουριστικό 
γραφείο ή σε γραφείο συνεδρίων, πολύ καλή 
γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@congressworld.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill και Coo Suites, Lounge 
5* στη Μύκονο ζητάει Προσωπικό όλων των 
ειδικοτήτων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@billandcoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για θέσεις εργασίας στο τμήμα 
κρατήσεων σε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής. Προϋ-
ποθέσεις πολύ καλά Αγγλικά, γνώσεις Η/Υ. Μισθός 
700€ και ασφάλεια. E-mail με θέμα: Εργασία σε 
ξενοδοχείο-κρατήσεις: cv@jobtrust.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για θέση εργασίας άτομα στη Reception 
/ Guest Relations (FO) σε ξενοδοχείο 5* αστέ-
ρων στη Χαλκιδική. Προϋποθέσεις: προϋπηρεσία, 
Γερμανικά ή Ρώσικα. E-mail με θέμα: Εργασία 
σε ξενοδοχείο-Front Office (FO): cv@jobtrust.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α από τουριστική εταιρία στη πλα-
τεία Κηφισιάς. Άριστη γνώση Amadeus, εμπειρία 
πώλησης τουριστικών πακέτων, ακτοπλοϊκών 
εισιτηρίων, Αγγλικά. Ικανοποιητικός μισθός. Τηλ: 
6937 346286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για το ξενοδοχείο DI Tάνια 
στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@hotelditania.gr, τηλ: 2310 788786, 
κα Τσιαρτσιάνη Δέσποινα.

Η GRECOTEL Hotels και Resorts ζητά Υπάλληλο 
Κρατήσεων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών και άριστη 
γνώση του προγράμματος PROTEL. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@grecotel.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Villa Agnadi στην περιοχή Οία 
Σαντορίνης, ζητεί Receptionist. Απαραίτητα προ-
σόντα: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, άριστη 
γνώση Αγγλικών. Παρέχονται: ικανοποιητικός 
μισθός, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: jason@
axiahospitality.com, τηλ: 22860 71647.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Άρτα ζητεί Προσωπικό όλων 
των ειδικοτήτων. 12μηνη απασχόληση. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: palacearta@
gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Υποδοχής ζητείται. Περίοδος 15 
Οκτωβρίου-15 Μαΐου. Απόφοιτος -η Τουριστικών 
Επαγγελμάτων, 3ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία. 
Γνώση Fidelio, VFront Desκ Billing Reservations, 
Αγγλικών. E-mail με φωτογραφία έως 15 Ιουλίου 
2014 στο: evasilaki@selenisuites.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για απασχόληση εντός 
Αθηνών. Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-
fs.gr, τηλ: 210 6829571.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η Spa Therapist με τουλάχιστον 
3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση για spa 
ξενοδοχείου 5* αστέρων στα Χανιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: spa_kalliston@atlanticahotels.com, 
τηλ: 6957 200063.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα με μερική εμπειρία πάνω στο 
αντικείμενο. Πλήρης διαμονή, κοντά στην Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: castellorosso_hotel@
hotmail.gr, τηλ: 6939 417207.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός για ξενοδοχείο στη Ρόδο 
για αυτόνομα κλιματιστικά δωματίων. Διαμονή, 
διατροφή ασφάλιση ΙΚΑ, καλός μισθός και πριμ 
στο τέλος σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
costalindia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες έμπειρες για να εργαστούν 
σε ξενοδοχείο 4* αστέρων στο Μεταξουργείο για 
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε ξενοδοχεία, άμεση πρόσληψη, μισθός, ΙΚΑ. 
Τηλ: 6971 992583.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ος Υποδοχής ζητείται από ξενοδοχείο 
στην Κω, μικρή προϋπηρεσία, καλή γνώση Ιταλικής 
ή Γερμανικής γλώσσας. Μισθός ικανοποιητικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: soldatospan@yahoo.gr, 
τηλ: 6978 352299.

ΖΕΙΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Receptionist να γνωρίζει 
δύο γλώσσες και να διαχειρίζεται το Fidelio. Τηλ: 
6945 026038.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για ξενοδοχεία εντός 
Αθηνών. Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμένη Ορόφων από ξενοδο-
χειακή μονάδα στο Ηράκλειο Κρήτης. Διαμονή 
στο ξενοδοχείο. Βιογραφικά στο e-mail: capsis-
crete@capsis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος-α με δίπλωμα Ναυαγοσώστη για 
pool bar στην Άρτα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη/ος Υποδοχής από ξενοδο-
χείο Α’ κατηγορίας στην Πάρο με προϋπηρεσία, 
(Αγγλικά - Γαλλικά), Η/Υ, οργανωτικές - διοικη-
τικές ικανότητες, υποδειγματική συμπεριφορά, 
συστάσεις. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@minois-village.gr.

ΜΕΓΑΛΗ τουριστική μονάδα στη Β. Εύβοια, ζητά 
Υπαλλήλους για Service, Bar και Dj. Bιογραφικά 
στο e-mail: alex@maestrogroup.gr, fax: 22270 
97100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από τουριστι-
κή εταιρία για το τμήμα αθλητικού τουρισμού 
με Σπουδές στο αθλητικό ρεπορτάζ και άριστη 
γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
marketing.tech@bbt.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας 4* ζητεί Γκρουμ. 
Ξένες γλώσσες, επικοινωνία, προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: srutten2@gmail.com, fax: 
210 5231229.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lichnos beach hotel στην Πάργα 
αναζητά Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων με άριστη 
γνώση Αγγλικών, ικανότητα στην επικοινωνία 
και προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lichnosbeach.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Αποθήκης / Αγορών ζητείται από 
ξενοδοχείο 5* αστέρων στη Θάσο. Προηγούμενη 
πρϋπηρεσία σε ανάλογη θέση είναι απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@royalparadise.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων στα Νότια Προάστια ζη-
τεί άμεσα Υπάλληλο Υποδοχής με προϋπηρεσία. 
Απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας και γνώσεις 
ξενοδοχειακών προγραμμάτων, κάτοικοι Νοτίων 
Προαστίων. Βιογραφικά στο e-mail: cvhotel2014@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπάλληλος από το Casino Corfu, 
με γνώσεις Η/Υ και καλές γνώσεις Αγγλικών. 
Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο ξενοδοχείο Corfu Palace, Λεωφόρος Δημο-
κρατίας 2. Τηλ: 26610 46941, εσωτ: 3.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* αστέρων στη Θάσο ζητά Καμα-
ριέρα Ορόφων. Ανάλογη προϋπηρεσία και γνώση 
Αγγλικών θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: manager@royalparadise.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* αστέρων στα Κοίνυρα Θάσου 
αναζητεί Καμαριέρες με σχετική προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: marantonbeachhotel@
gmail.com, τηλ: 25930 41294.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* αστέρων στα Κοίνυρα Θάσου, 
αναζητεί Υπάλληλο Υποδοχής με σχετική προϋ-
πηρεσία και γνώση ξένων γλωσσών. Βιογραφικά 
στο e-mail: marantonbeachhotel@gmail.com, 
τηλ: 25390 41294.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα ξενοδοχείων ζητάει για 
ξενοδοχείο της στο Βελιγράδι Προϊστάμενο 
Συντήρησης με προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 
5* και να μιλάει καλά Αγγλικά. Βιογραφικά 

στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Καμαριέρες για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 22890 
27890, 22890 27892.

ZHTOYNTAI Καμαριέρες με καλά Αγγλικά για 
εποχιακή εργασία σε ξενοδοχείο. Επιθυμητή 
η γνώση Ρώσικων. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Θεσσαλονίκη, ζητά Receptionist. 
Απαραίτητα: Απόφοιτος σχολής Τουριστικών Επι-
χειρήσεων, 2-3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 4-5 αστέρων, άριστα 
Αγγλικά, πολύ καλή γνώση Η/Υ-Opera ή Fidelio, 
ικανότητες οργάνωσης. E-mail: nhotel1@gmail.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ και Καμαριέρα ζητείται για ξενοδοχείο 
στη Λευκάδα. Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@
gmail.com, τηλ: 210 8221097.

ΖΗΝΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία στο τμήμα 
κρατήσεων σε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής. 
Προϋποθέσεις πολύ καλά Αγγλικά, γνώσεις 
Η/Υ. Μισθός 700€ και ασφάλεια. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: εργασία σε 
ξενοδοχείο-κρατήσεις.

HOTEL chain in Rethymno Crete is looking to 
employee children’s club responsible (m / f). 
Experience in similar positions and knowldege 
of German and English is essential. CVs: rm2.
damnoni@hapimag.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Μάτι Αττικής ζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής Nυχτερινό με γνώσεις Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: attbeach@otenet.gr.

ΖHTOYNTAI Καμαριέρες για ξενοδοχείο στη Φο-
λέγανδρο με διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@choraresort.com, τηλ: 6945 
398089.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Alexandra Golden Boutique 
Hotel στη Θάσο ζητεί Receptionist με προϋπηρε-
σία, γνώση Αγγλικών, προαιρετικά Γερμανικών 
- Ρώσικων. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: mng@alexandrabeach.gr, τηλ: 
25930 58000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα από ξενοδοχείο στην Χαλ-
κιδική, Πευκοχώρι. Παρέχεται διατροφή, διαμονή, 
ασφάλιση. Τηλ: 23740 63717.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ O&B Athens Boutique Hotel 
ζητεί Ρεσεψιονίστ με προϋπηρεσία. Απαραίτητη 
η άριστη γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@oandbhotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Housekeeper για ξενοδοχείο A’ κατη-
γορίας στην Πάρο με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Απαραίτητη οργανωτική ικανότητα, συνέπεια, 
συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: info@minois-village.
gr, τηλ: 6945 191585.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται έμπειρη για μικρή ξενοδο-
χειακή μονάδα στη Κω. Παρέχονται ικανοποιητι-
κός μισθός, στέγαση, ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@nissiakamares.gr, τηλ: 6936 706000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για πλήρη απα-
σχόληση σε 3* ξενοδοχείο Θεσσαλονίκης, άνεργος 
με δελτίο ανεργίας σε ισχύ, άριστη γνώση της 
Αγγλικής και μίας άλλης ξένης γλώσσας. Πλε-
ονέκτημα η χρήση του Ερμή-Windows. E-mail: 
sales@parkhotel.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχείο 4 
αστέρων στην Αθήνα. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, γνώση ξενοδοχειακών προγραμ-
μάτων και συστημάτων κρατήσεων, Αγγλικά και 
οπωσδήποτε συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@arthotelathens.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από μεγάλη 
ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από μεγάλη ξενοδοχει-
ακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@karmaportoparos.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Υποδοχής ζητείται από κεντρικό 
ξενοδοχείο 3* αστέρων στην Αθήνα, με προϋπηρε-
σία, γνώση ξένων γλωσσών, Fidelio. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: hotelsofathens@
yahoo.gr.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητεί Λαντζιέρη-α με 
γνώσεις μπουφέ. Παρέχεται διαμονή, διατροφή, 
ασφάλιση. Τηλ: 22860 23736, 6944 782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σερβιτόρος ή Captain για 
εστιατόριο πολυτελείας σε ξενοδοχείο 5* στις 
Κυκλάδες. Βιογραφικά στο e-mail: astir@otenet.
gr, τηλ: 22840 51976, fax: 22840 51976.

BARMEN - Μάγειρες ζητούνται από ξενοδοχει-
ακό συγκρότημα για σεζόν. Τηλ 211 1097193.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με γνώσεις καφέ και ποτού 
για καφετέρια στη Νεάπολη. Τηλ: 6989 472587.

TΟ TSAK-BAM, ψάχνει νέους-ες για κρέπα. 
Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις σχετική 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: tsakbam54@
gmail.com, τηλ: 24270 29900.



Εργασία στην ΕλλάδαΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!


