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Μπες στο 
www.walker.gr

και δημοσίευσε δωρεάν 
την αγγελία σου για 
προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών. Δώσε σε 
όσους ενδιαφέρονται

την ευκαιρία να 
σε βρουν.
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16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

Περιεχόμενα
σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 6
Λογιστές,  
Οικονομικά Στελέχη, 
Μηχανογράφηση,  
Προγραμματιστές

σελ. 8
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,  
Promotion-Merchandisers

σελ. 10
Εμποροϋπάλληλοι, 
Στελέχη Πωλήσεων

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

σελ. 14-15
Θετικές Επιστήμες, 
Μηχανικοί, Βιομηχανία,
Εστίαση, Τουρισμός

441
θέσεις εργασίας

25.000 Αντίτυπα



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

ΤΡΙΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20132

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

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

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

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη
Σοφία Χουβαδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Χρήστος Δουληγέρης

ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος

• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού-Φιξ

• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Νομισματοκοπείο

• Μετρό - Χαλάνδρι

• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

• Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία

• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια

• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

•    Δημαρχείο Ηλιούπολης  
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

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

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Δημαρχείο Χαϊδαρίου 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Βύρωνα
•  Δημαρχείο Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος
•  Δημαρχείο Ελληνικού - 

Αργυρούπολης
•  Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων 

ΗΣΑΠ Μοσχάτου
• Δημαρχείο Κορυδαλλού
•  Δημαρχείο Νίκαιας -  

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

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

•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Νέας Ιωνίας

•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Παλλήνης

•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Ηλιούπολης

•  Το σούπερ μάρκετ της Αλληλεγγύης 
στη Λ. Συγγρού

•  Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης 
στην Ηλιούπολη

•  Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού

•  Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Βύρωνα, Ελλησπόντου 12

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

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

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

• Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου
•  Mediterranean College Athens 

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

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

Αθηνών
• Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Πολιτιστικό Κέντρο  

Κάτω Πετραλώνων
•   Γραφείο Διασύνδεσης 

Γεωπονικής Σχολής
• Faust, Bar -Theatre - Arts

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος

αναζήτησης εργασίας

Κάθε Τρίτη - Σημεία 
διανομής εφημερίδας: Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα 
και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής 
βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

Ζητείται βοηθός λογιστή πτυχιούχος ΤΕΙ, με 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατη-
γορίας.

Απαραίτητη η γνώση κώδικα φορολογίας εισοδήματος, Κ.Φ.Α.Σ., ΦΠΑ, εργατικής και ασφαλιστι-
κής νομοθεσίας καθώς και η χρήση  E.R.P., microsoft office (excel, word κτλ). Η γνώση της  αγγλι-
κής γλώσσας θα αξιολογηθεί.
Αποστείλατε cv υπόψη κας Δαρεμά στο e-mail: administration@medisyn.eu

Η Φουρναράκης ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών 
εργαλείων εντός και εκτός Ελλάδος.  Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και άριστο αξιοκρατικό 
περιβάλλον  εργασίας  η εταιρεία μας  είναι  σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία βιομηχανι-
κών εργαλείων χειρός  και βρίσκεται αυτή την στιγμή στην λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες  
εταιρείες του  κλάδου ζητεί:

Trade Marketing Assistant  
& Assistant εμπορικής διεύθυνσης 

ΚΩΔ.MMA.01
Ψάχνουμε για ένα στέλεχος με εμπειρία εργασίας σε τμήμα marketing πολυεθνικής ή μεγάλης 
Ελληνικής εταιρείας με γνώση business plan και budgeting θα του είναι απαραίτητα,  Αναφέρεται 
στον Εμπορικό Διευθυντή και υποστηρίζει όλες της ενέργειες της εμπορικής διεύθυνση με σκοπό 
την επίτευξη των στόχων της. Η έφεση σε χρήση Η/Υ (ΕRP-CRM-CTI) συστημάτων είναι μεγάλο 
προσόν για την θέση. Η φιλοσοφία «DIY» και γενικά τα «Μαστορέματα» πρέπει να είναι το χόμπι 
του κατάλληλου υποψηφίου και το πιο δυνατό προσόν του.

Περιγραφή θέσης: 
•Εμπορική αλληλογραφία με προμηθευτές εξωτερικού και πελάτες. 
•Έρευνα αγοράς, μελέτης ανταγωνισμού, αξιολόγησης πληροφοριών και παρουσίαση τους 
•Επιμέλεια Εφαρμογής εμπορικής Πολιτικής στα κανάλια διανομής. 
•Ερευνά αγοράς μέσω νέων τεχνολογιών internet. 
•Συμμετέχει στην προετοιμασία του πλάνου marketing και υποστηρίζει την υλοποίησή του με 
στόχο την αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή deree με κατεύθυνση  marketing – management , (βιομηχανικό marketing θα 
προτιμηθεί).  •Μεταπτυχιακό θα εκτιμηθεί. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 7 χρόνων σε μεγάλη εταιρεία σε τμήμα πωλήσεων ή marketing.  
Εμπειρία βιομηχανικού κλάδου θα θεωρηθεί προσθετό προσόν 
•Γνώσεις όρων διεθνούς εμπορίου 
•Άριστη γνώση αγγλικών απαραίτητος επιπέδου proficiency 
•Γνώση δεύτερης γλώσσας επιθυμητό 
•Άριστη αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ, MS-office, εφαρμογών ERP-CRM. 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες. 
•Καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική και κέφι για φρέσκες ιδέες 
•Hobby η φιλοσοφία «D.I.Y.» και τα «μαστορέματα». 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.  Εμπειρία διεκπε-
ραίωσης έργων 
•Ηλικία έως 37 ετών 
 
Παροχές: 
•Υπερσύχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα: 9,5 χλμ Παράδρομος 
Αττικής Οδού, έξοδος 4, Θέση Ρουπάκι, Ασπρόπυργος, e-mail: Cv@fournarakis.gr. Απαραίτητη η 
αναγραφή των κωδικών θέσης και ύπαρξη πρόσφατης έγχρωμης φωτογραφίας.

Τεχνολόγος τροφίμων
Αρμοδιότητες: 
•Τήρηση ποιοτικών συστημάτων ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004 
•Παρακολούθηση & διασφάλιση  διαδικασιών παραγωγής. 
•Εκπαίδευση & επίβλεψη προσωπικού κεντρικής μονάδος παραγωγής 
•Συμβολή στον προγραμματισμό της συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού 
•Τήρηση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 
•Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της παραγωγής 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ με ειδικότητα τεχνολόγος τροφίμων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών με αντίστοιχη εμπειρία 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ & αγγλικών 
•Εμπειρία σε καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού   
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα και στην επίλυση προβλημάτων 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
 
Αποστολή βιογραφικών στο φαξ 210 6254954 ή στο e-mail: info@gefsinus.gr

Η εταιρεία Extraplastica Χασιάλης Γεώργιος ΑΒΕΕ, βιομηχανία ρολών αλουμινίου & ηλεκτρο-
στατικής βαφής & χρωμάτων ξύλου ζητά:

Πωλητές για Αθήνα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία από 28 - 45 ετών 
•Επικοινωνιακές & δια-πραγματεύτηκες ικα-
νότητες 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα 
•Δίπλωμα οδήγησης 
 
Παροχές: 
•Ικανοποιητικός μισθό 
•Βοnus 
•Ασφάλιση 

•Εταιρικό αυτοκίνητο (ώρες λειτουργίας της 
εταιρίας) 
•Εταιρικό τηλέφωνο 
 
Η εταιρεία προσφέρει: Μόνιμη συνεργασία

Αποστείλατε βιογραφικά με φωτογραφία απα-
ραίτητη, υπόψη Κ. Καρατσιώρη στο e-mail : 
r.iliopoulou@extraplastica.gr, τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 210 2406828.

H Mazars αποτελεί έναν διεθνή, οργανωμένο και ανεξάρτητο οργανισμό εξειδικευμένο στον 
ελεγκτικό, συμβουλευτικό, λογιστικό, φορολογικό και νομικό τομέα με 13.500 επαγγελματίες 
σε 71 χώρες.

Assistant Auditor  
(Κωδ. θέσης ASA-1013) 

 
Με έδρα την Αθήνα, οι κατάλληλοι υποψήφιοι χρειάζεται να πληρούν τα κάτωθι: 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης (Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν) 
•Άριστή γνώση της αγγλικής γλώσσας (δεύτερη γλώσσα θα θεωρηθεί προσόν) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Λογιστικών Προγραμμάτων) 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Διάθεση για εργασία σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον με μεγάλες 
προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες 
•Προϋπηρεσία 1-2 έτη θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
 
Αποστολή βιογραφικών έως και 20/10/2013 στο e-mail: hr@mazars.gr 
(αναφέρατε κωδ. θέσης) 
 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

Industrial 
πωλητής

Looking to immediately hire a Business Oriented University Graduate, to be based in Athens in 
order to enhance our exports sales team, promoting the products of the group.

Requirements: 
•Previous experience in international sales. 
•Fluency in english – knowledge of other foreign languages, especially french, will be considered 
a plus. 
•Excellent computer knowledge especially ms office software. 
•Excellent communication, cooperation, and organizational skills. 
•Holder of a driver’s license. 
•Ability to travel abroad. 
•Up to 30 years of age.
Applicants are kindly asked to send their cv tofea@thraceplastics.gr, only in english by email latest 
by October 30th, 2013.

Η Media strom ζητά να προσλάβει: 

Exports assistant 
κωδικός θέσης: EX-221

Περιγραφή θέσης: 
•Συλλογή στοιχείων ανταγωνισμού, δυνητικών πελατών και τάσεων των αγορών του εξωτερικού 
•Διαχείριση και εκτέλεση παραγγελιών πελατών του εξωτερικού 
•Μετάφραση και προσαρμογή εταιρικών εντύπων στην αγγλική και ρωσική γλώσσα 
•Αναφέρεται στον Υπεύθυνο Ανάπτυξης διεθνών αγορών 
 
Απαραίτητα προσόντα / προφίλ υποψηφίου: 
•Δυναμική, δραστήρια προσωπικότητα, με φιλοδοξίες, εξαιρετική επικοινωνιακή ικανότητα  
& άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις  
•Ομαδικό και επιχειρηματικό πνεύμα, με προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 
•Ικανότητα αποτελεσματικής, παραγωγικής εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία έως 2 ετών, αλλά όχι αναγκαία 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ στο Marketing ή τη διοίκηση επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές  
θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και της ρωσικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση και άλλης ξένης 
γλώσσας 
•Δυνατότητα πραγματοποίησης επαγγελματικών ταξιδιών στο εξωτερικό 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Windows, MS office, internet 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Δυναμικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή ανάπτυξη και εκπαίδευση 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Προοπτικές σταδιοδρομίας
Αποστολή βιογραφικών, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (EX-221),  
e-mail: exports@mediastrom.gr, fax: 210 3482899, τηλέφωνο  210 3482800,  
Υπ’ όψιν διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού.
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συνέχεια στη σελ. 06

Υπεύθυνος καταστήματος
Τομείς ευθύνης: 
•Γενική επιμέλεια καταστήματος 
•Ενεργή – προσωπική -  συμμέτοχη στην καθημερινή λειτουργία 
του καταστήματος 
•Έλεγχος των τελικών προϊόντων που σερβίρονται /αποστέλλο-
νται στον πελάτη 
•Χειρισμός και άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων με πελάτες 
•Χειρισμός ελέγχων κρατικών φορέων 
•Εφαρμογή προωθητικών ενεργειών (βάσει πολιτικής της επι-
χείρησης) 
•Έλεγχος και παραλαβή προϊόντων από προμηθευτές 
•Έλεγχος λειτουργίας και συντήρησης μηχανημάτων καταστή-
ματος 
•Ευθύνη για τη σωστή τήρηση όλων όσων προβλέπει η φιλοσο-
φία ή και ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης 
•Προετοιμασία περιοδικών αναφορών (φυσικής απογραφής, 
ταμείο, κλπ) 
•Παραγγελίες α’ υλών 
•Παραγγελιοληψίες πελατών 
•Σερβίρισμα παραγγελίας, καθάρισμα, μεταφορά και τοποθέτη-
ση στο πλυντήριο 
•Καθαρισμός χώρου εργασίας (μπαρ) 
•Μεταφορά και τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό 
χώρο    
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άρρεν 27 - 35 ετών 
•Απόφοιτοι σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Προϋπηρεσία 3-5 έτη 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου 
•Πελατοκεντρικός προσανατολισμός 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Μεταφορικό μέσον  
Η εταιρεία παρέχει: 
•Άριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μόνιμη εργασία, Πλήρης απασχόληση, Έναρξη Άμεση 
•Ωράριο: Τετάρτη – Πέμπτη – Κυριακή 17:00 – 01:00, Παρα-
σκευή 18:00 – 02:00, Σάββατο 20:00 – 04:00 
Ρεπό: Δευτέρα – Τρίτη 
Μισθός: Ικανοποιητικός   
Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ
Βιογραφικά που δεν θα έχουν επισυναπτόμενη φωτογραφία και 
τα ανώτερο αναφερόμενα προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη, 
αποστολή cv στο e-mail: info@beertime.gr

Η βιομηχανική εταιρεία Prime Solutions S.A. δραστηριοποιεί-
ται στον χώρο των καλλυντικών και παραφαρμακευτικών  προ-
ϊόντων. Η αναγνώρισή της και η εδραίωση της στην παγκόσμια 
αγορά, είναι αποτέλεσμα της υψηλών προδιαγραφών παραγωγι-
κής δραστηριότητάς της η οποία εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα 
και ευελιξία. Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς της για ανά-
πτυξη, ζητά να προσλάβει:

Βοηθός παραγωγής -  
παρασκευαστής 
(Ref.: PR/ASSIST)

Ο/ η κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
•Προετοιμασία χώρων, εξοπλισμού και υλικών παραγωγής, 
σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα παραγωγής 
•Διαμόρφωση χώρων με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την 
εκάστοτε παραγωγή 
•Προετοιμασία χώρων και απαιτούμενου εξοπλισμού (καθαρι-
σμός- απολύμανση) 
•Περισυλλογή των απαιτούμενων υλικών (πρώτες ύλες και υλικά 
συσκευασίας) από τους αποθηκευτικούς χώρους 
•Ζύγιση και προετοιμασία πρώτων υλών σύμφωνα με το φύλλο 
παραγωγής 
•Εκκαθάριση γραμμών παραγωγής 
•Έλεγχος για την πλήρη εκκαθάριση γραμμής  εμφιάλωσης , 
από την προηγούμενη παραγωγή 
•Έλεγχος για την πλήρη εκκαθάριση των γραμμών στους χώ-
ρους συσκευασίας 
•Καθαρισμός- απολύμανση εξοπλισμού 
•Καθαρισμός και απολύμανση των mixer και στελεχών τους 
καθώς και των χρησιμοποιηθέντων περιεκτών, σύμφωνα με τις 
μεθόδους διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου. 
•Τήρηση διαδικασιών απολύμανσης  δικτύου νερού 
•Δειγματοληψία και ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και υλικών 
συσκευασίας 
•Τήρηση αρχείου δειγμάτων πρώτων υλών και υλικών συσκευ-
ασίας 
•Διεξαγωγή ποιοτικού ελέγχου σε συνεργασία με το τμήμα QC 
•Συμπλήρωση σχετικών εγγράφων, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος TEI / ΙΕΚ 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστος χειρισμός MS office 
•Καλή γνώση χειρισμού μηχανογραφημένων συστημάτων ERP 
•Οργανωτικός και μεθοδικός 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@primesolutions.gr

Η εταιρεία Epsilon – Σύμβουλοι ανάπτυξης δραστηριοποιεί-
ται στον κλάδο των «Συμβούλων Επιχειρήσεων» παρέχοντας 
υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής στάθμης, για την ανάπτυξη 
και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων 
και οργανισμών του ιδιωτικού, του δημόσιου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα. Αποτελεί μία νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη 
εταιρεία και αναζητά υποψήφιους συνεργάτες για τη θέση:

Σύμβουλος επενδυτικών  
προγραμμάτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικών επιστημών 
•Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Εμπειρία στην σύνταξη, υποβολή και διαχείριση προτάσεων 
Αναπτυξιακού Νόμου και προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
•3ετής τουλάχιστον εμπειρία στο χώρο 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής

Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας είναι πλήρους ή/και μερι-
κής απασχόλησης για τον σχεδιασμό ή/και την διοίκηση έργου. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@epsilondev.gr

Think Red!
Κόκκινο, το χρώμα της ζωής, του πάθους, της δημιουργίας, 
σύμβολο καινοτομίας. Ανεβάζει την αδρεναλίνη, αυξάνει τους 
παλμούς! Εάν ο ενθουσιασμός σας, η έμπνευση και η φαντα-
σία, καθώς και το πάθος σας για απόλυτη ποιότητα μπορούν να 
εκφράσουν στην καθημερινότητα με λόγια που βγάζουν νόημα, 
στα Ελληνικά αλλά και στα Αγγλικά, τότε στείλτε το βιογραφικό 
σας στη Red Design Consultants στο fax 210 8010940 ή στο 
e-mail: reception@reddesignconsultants.com, για τη θέση:

Web Developer
Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία: 
•Bachelor΄s or Master΄s για computer science ή κάτι αντίστοιχο. 
•Ισχυρό υπόβαθρο στο object-oriented programming 
•Άριστη γνώση της javascript, ιδιαίτερα jQuery framework, 
HTML / HTML5, CSS / CSS3 
•Εμπειρία σε PHP, ASP 
•Δυναμικό υπόβαθρο σε στέρεα επικοινωνία, και δεξιότητα 
ομαδικής εργασίας 
 
Πρόσθετες δεξιότητες: 
•Εξοικείωση της ανάγνωσης / γραφής SOAP και REST APIs 
•Βάση δεδομένων προγραμματισμού ιδιαίτερα TSQL σε 
MSSQL 
•Ικανότητα να ανταλλάσει ιδέες με την ομάδα και να λύνει τα 
προβλήματα που προκύπτουν, αλλά να έχει και αποτελεσματι-
κή συνεργασία με τους ανθρώπους από τα άλλα τμήματα.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η εταιρία BFS Group σου προσφέρει απασχό-
ληση στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης σε 
θέσεις:

Υπάλληλοι γραφείου 
Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευγένεια 
•Θετική σκέψη και χαμόγελο 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα 
 
Η εταιρία προσφέρει:  
•Υψηλές συνολικές  αποδοχές  
•Ασφάλεια μέσα από μία εταιρεία που επενδύει 
στους εργαζόμενούς της  
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Μηναίο bonus για όλους τους εργαζόμενους 
•Επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη 
(Supervisor, team leader) 
•Ωράριο εργασίας 4ωρο-5ωρο- 6ωρο  πρωί ή 
4ωρο απόγευμα, 8ωρο πρωί 
•Τηλέφωνο  για ραντεβού: 210-3619279 ή 210-
3668903
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@bankfs.
gr ή στο fax: 210 3610152 ή στα τηλέφωνα 210-
3619279 / 210-3668903.

Η Κασίδης Α.Ε. meatland με έδρα την Λάρισα, 
μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κλάδο της 
επεξεργασίας & του χονδρικού εμπορίου κρέατος, 
για το υποκατάστημα Αττικής στον Μαραθώνα 
ζητά:

Υπάλληλο γραφείου

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να έχει: 
•Γνώσεις λογιστικής για την τιμολόγηση 
•Γνώση προγραμμάτων ERP, CRM, ms office 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία με πε-
λάτες 
•Ικανότητα γραμματειακής υποστήριξης 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγων προσόντων 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη  
εταιρία 
 
Αποστολή βιογραφικών σο e-mail:  
meatland@skywalker.gr

Η ‘’empties’’ εισαγωγές εμπόριο υλικών μηχανο-
γράφησης (Εύοσμος Θεσσαλονίκη), επιθυμεί να 
προσλάβει:

Υπάλληλο γραφείου  
για μόνιμη απασχόληση

Η εργασία είναι 5νθήμερη (πλήρης απασχόληση 
με ασφάλιση) εντός γραφείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση excel 2007, word 
 
Προαιρετικά: 
•Γνώσεις πληροφορικής, μηχανογράφησης, ERP 
•Προϋπηρεσία: τουλάχιστον 2 έτη
Βιογραφικά μπορείτε να αποστείλετε  
στο: empties@otenet.gr. Πληροφορίες  
για την εταιρία: www.empties.gr

H A&M αναζητά νέους, ευγενικούς Συνεργάτες, 
εργατικούς, με θετική ενέργεια για να στελεχώ-
σουν την θέση Client Service| Reception. 
Ο νέος συνεργάτης θα έχει τις αρμοδιότητες του 
office administration, θα πρέπει να έχει τουλάχι-
στον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
πιστοποιημένη γνώση των προγραμμάτων micro-
soft office και άριστη γνώση αγγλικών γραπτού 
και προφορικού λόγου, επιπέδου Proficiency. Θα 
εκτιμηθούν σπουδές στα οικονομικά/λογιστικά. 
 
Αν πιστεύετε ότι τα παραπάνω σας ταιριάζουν, 
αναμένουμε το βιογραφικό σας στο e-mail:  
info@am-architects.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διευθυντής τμήματος αγορών

Μεγάλη εταιρία καταναλωτικών προϊόντων ζητά 
έμπειρο στέλεχος αγορών για να αναλάβει τη 
Διεύθυνση του τμήματος της εταιρίας.
Προσόντα που απαιτούνται: 

•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια στο χώρο 
των αγορών, σε βιομηχανία καταναλωτικών προϊ-
όντων ή σε αλυσίδα super market. 
•Άτομο με εξαιρετικές ικανότητες διαπραγματεύ-
σεων και επικοινωνίας. 
•Άτομο φιλόδοξο, που παίρνει πρωτοβουλίες και 
συνεργάζεται πολύ καλά μέσα και έξω από την 
εταιρία. 
•Πτυχίο ΑΕΙ και πολύ καλά αγγλικά. 
 
Προσφέρονται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα αναπτυσσόμενο 
εργασιακό περιβάλλον. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
logistics@skywalker.gr

Η E-Gate Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσό-
μενες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τε-
χνολογίας, ζητά να προσλάβει στέλεχος για την 
καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του τμήματος 
τεχνικής υποστήριξης των πελατών της.

Υπεύθυνος τεχνικού τμήματος H/Y 
 κωδικό θέσης: ΜΤΗΥ 0913

Αντικείμενο εργασίας: Συντονίζει την καθημε-
ρινή δράση της τεχνικής ομάδας, επιβλέπει την 
ορθή τήρηση των διαδικασιών εγγύησης και επι-
στροφής των κατασκευαστών, υλοποιεί ελέγχους 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, συντο-
νίζει τη συνεργασία του τμήματος με τα υπόλοιπα 
τμήματα της εταιρείας, συμμετέχει στην επιδιόρ-
θωση και τη συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλι-
σμού.

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε θέση υπευθύνου τεχνικού τμή-
ματος τουλάχιστον 2 - 3 έτη. 
•Πολύ καλές γνώσεις υποστήριξης: Η/Υ,  εκτυπω-
τών, εξαρτημάτων αναβάθμισης, δικτύων, εγκα-
ταστάσεις λογισμικών. 
•Επιθυμητό πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης σχολής 
ηλεκτρονικών ή συναφούς κλάδου. 
•Αποδεδειγμένες οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες. 
•Ηλικία έως 35 ετών. 
•Επιθυμητή η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η E-Gate Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus), 
σύγχρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον 
εργασίας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαί-
σιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο 
χώρο της πληροφορικής.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληρο-
φορίες για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελί-
δα www.e-gate.gr. Παρακαλούμε να αποστείλετε 
το βιογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης εργασίας στο email: hr@e-gate.gr

Our client is a leading IT Software company, and 
is currently looking for an energetic, Marketing 
lead generation specialist to own lead generation 
activities anddevelop and qualify leads. The 
company’s goal is to significantly increase pipeline 
volume, velocity, and conversion rates to achieve 
revenue objectives.  

Marketing lead generation specialist  
κωδικός θέσης: MLG10/13

More specifically, the job holder will: 
•Plan, execute and analyse online, email and 
social media campaigns 
•Conduct statistical analysis and reporting of 
online marketing activities 
•Act as a partner with members of the marketing 
and sales team generating sales leads 
•Initiate leads come from various sources or 
activities (i.e. digitally via web, through calls, 
through advertisement and list purchase) 
•Analyze campaign outcomes in detail, draw 
insights and make data-based adjustments 
•Uncover interest that may develop into a solid 
sales opportunity 
•Initiate outbound calls 
•Articulate business value to prospects

The ideal candidate should be self motivated, fast 
learner, very strong communication, interpersonal, 
presentation and organization skills, as well as 
exceptional time management skills in order to 
meet the deadlines as required. He/she should 
have a positive thinking and a ‘Can do’ personality 
with the ability to handle multiple priorities and 
work effectively under pressure.   

The qualified candidate must have: 
•Bachelor’s Degree in Marketing, Business or a 
related field 
•At least 3 year of related experience 

•Customer focus – solicits and uses feedback for 
continuous improvement 
•Communication skills – effectively expresses 
ideas and thoughts verbally and in written form 
•Collaboration – 3establishes collaborative 
relationships to achieve objectives 
•Drive for results- develop strategies, action 
plans, and metrics to monitor results

The company provides an excellent working 
environment, with development opportunities. 
The salary package is an attractive one, including 
incentives.
If you are dreaming of a career in a leading 
company, you can take the chance and apply 
to http://pfb.applymycv.gr/form.asp, stating the 
code MLG/1013, so as your personal data to 
be immediately processed. All applications will 
be treated as highly confidential. Follow us to 
linkedin, twitter, facebook, so as to be immediately 
informed about our latest news and ads!

 
A leading multinational company with an 
established and successful presence in the fast 
moving consumer goods market, member of an 
International group of companies, is seeking to 
recruit an outstanding professional for the position 
of:

Assistant brand manager 
Reference Code: ASBRM

The job: The position reports direct to the 
Brand Manager with the following functions 
and responsibilities: Formulation of annual 
brand/products marketing plans, set objectives 
and direct their implementation. Participation in 
the formulation of product business plans with 
specific responsibilities to establish revenue, 
shipment volumes and product mix forecasts. 
Organization of marketing activities above and 
below the line.

Candidate profile: 
•University Degree in Marketing or Business 
Administration. 
•Previous experience of 1-2 years in field sales, 
retailing or brand management, in the FMCG 
sector will be considered a plus. 
•Excellent command of greek and english 
languages. 
•Knowledge of Italian will be considered a plus. 
•Excellent computer skills. 
•Age 25-28 (no military obligations for male 
candidates).
Contact details: All Applicants should send their 
cv’s to the following address quoting jobs03gr@
yahoo.gr. All applications will be treated as strictly 
confidential.

 
Διευθυντής εργοστασίου (TEC 1014) 

Θεσσαλονίκη
Περιγραφή: Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων με 
ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, αναζητά Δι-
ευθυντή εργοστασίου για τις ανάγκες καλύτερης 
λειτουργίας της. Η θέση αναφέρεται στον Γενικό 
Διευθυντή και ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει 
την ευθύνη διοίκησης: παραγωγής, τεχνικής διεύ-
θυνσης, διεύθυνσης προμηθειών, ποιοτικού ελέγ-
χου, αποθήκης, έρευνας & ανάπτυξης
Καθήκοντα θέσης: 
•Ευθύνη εύρυθμου σχεδιασμού και λειτουργίας 
παραγωγικής διαδικασίας και βελτιστοποίησης 
διαδικασιών παραγωγής 
•Ανάληψη ενεργειών μείωσης λειτουργικού κό-
στους τμημάτων ευθύνης 
•Ανάληψη ενεργειών διαχείρισης νέων επενδύσε-
ων βελτίωσης υλικοτεχνικής υποδομής 
•Άριστη διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων 
τμημάτων ευθύνης 
•Έλεγχος, καθοδήγηση, αξιολόγηση και ανά-
πτυξη διευθυντών και προισταμένων τμημάτων 
ευθύνης 
•Επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων λει-
τουργία εργοστασίου 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Δεκαπενταετής επαγγελματική εμπειρία από τον 
κλάδο της βιομηχανίας 
•Τουλάχιστον πενταετής επαγγελματική εμπειρία 
σε θέση Διεύθυνσης εργοστασίου, κατά προτίμη-
ση τροφίμων 
•Επαγγελματική εμπειρία από την διοίκηση σχετι-
κών τμημάτων ευθύνης (όπως αναφέρονται) 
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι (μηχανολόγος ή χημικός μη-
χανικός) 
•Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
•Άριστη γνώση αγγλικών και ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr

Η ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. Ελληνική εταιρία που δραστηρι-
οποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο 
της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά 
να προσλάβει για τα κεντρικά γραφεία της στον 
Άλιμο: 

Project manager 
(PMA102013)

Ο / η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος / η 
για τον σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας 
με στόχο την ομαλή ένταξη νέων προϊόντων στο 
εργοστάσιο.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχο ΑΕΙ των ακολούθων ειδικοτήτων: χη-
μικός μηχανικός / χημικός / φαρμακοποιός 
•Απαραίτητη 3ετή εργασιακή πείρα σε βιομηχανί-
ας φαρμάκων στο χώρο της παραγωγής 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Προσφέρουμε:  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνι-
κό και δυναμικά αναπτυσσόμενο  περιβάλλον 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφο-
ντας τον κωδικό της θέσης) στην παρακάτω διεύ-
θυνση: http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/
careers.html

Η εταιρία Αγροτική Α.Ε., που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των τροφίμων (επεξεργασία-τυποποίη-
ση ελαιολάδων, σπορελαίων), ζητά: 

Έμπειρο Στέλεχος  για να αναλάβει  
τη Διεύθυνση Εξαγωγών  

με έδρα τα Μέγαρα Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
agrotoil@otenet.gr

 
Η Stratis στρατηγικές και δράσεις κοινωνίας 
πληροφοριών ΕΠΕ είναι εταιρία Συμβούλων/ 
Μελετητών με έδρα στο Μαρούσι. Κύριο αντικεί-
μενο των δραστηριοτήτων της είναι η υποστήρι-
ξη, ως Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ), 
Τελικών Δικαιούχων διαφόρων χρηματοδοτικών 
πλαισίων στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και 
στην διαχείριση έργων τα οποία εντάσσονται σε 
εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμμα-
τα (ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Σύγκλιση», ΠΕΠ κτλ), IΝTERREG, 7ο Πρόγραμ-
μα Πλαίσιο ΕΤΑ, EQUAL κτλ). Στα πλαίσια αυτά 
αναλαμβάνει και την εκπόνηση σχετικών μελετών 
(Επιχειρησιακά Σχέδια, Ωρίμανση Έργων, Τεχνι-
κά Δελτία Έργων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεύχη 
Προκήρυξης Διαγωνισμών, Μελέτες Σκοπιμό-
τητας, Τεχνικοοικονομικές Μελέτες κτλ). Επίσης 
συμμετέχει και η ίδια  σε Έργα Έρευνας και Τε-
χνολογικής Ανάπτυξης καθώς και σε δράσεις που 
εμπίπτουν στο ΕΚΤ. Κύρια πελατειακή της βάση 
είναι οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και γενικά το Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ, Σωματεία, ΜΚΟ, ΚΕΚ και, σε σταδι-
ακά αυξανόμενο βαθμό, οι Επιχειρήσεις.

Συμβούλους σε έργα / δράσεις 
 τα οποία υλοποιούνται στο  

πλαίσιο του ΕΚΤ - ΕΣΠΑ

Πτυχιούχος ΑΕΙ για απασχόληση σε έργα/ δράσεις 
σχεδιασμού και υποστήριξης της υλοποίησης έρ-
γων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο (εκπόνηση προτάσεων, υποστή-
ριξη στην υλοποίηση και στη διαχείριση έργων/ 
δράσεων κτλ).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ σε Οικονομικές επιστήμες / Διοίκηση 
επιχειρήσεων 
•Καλή γνώση του πλαισίου του ΕΚΤ   
•Πολύ καλός χειρισμός της ελληνικής γλώσσας 
(γραπτός - προφορικός λόγος) 
•Άριστη γνώση του Microsoft Office 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 
Απαραίτητη Εμπειρία (δύο έτη τουλάχιστον): 
•Εμπειρία στον σχεδιασμό – εκπόνηση προτάσε-
ων χρηματοδότησης και στην υλοποίηση  έργων/ 
δράσεων ενταγμένων στο ΕΚΤ (ewual, τοπικές 
πρωτοβουλίες απασχόλησης, διαρθρωτική προ-
σαρμογή εργαζομένων-επιχειρήσεων,  ΤΟΠΕΚΟ, 
ΤΟΠΣΑ κ.ά.). 
•Εμπειρία στην Πιστοποίηση Φυσικού και Οικο-
νομικού Αντικειμένου Συγχρηματοδοτούμενων 
Έργων 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ΚΕΚ (διαχείριση – υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώση του θεσμι-
κού πλαισίου ΕΣΔΕΚ) 

Από το 1988, η εταιρία KLINIKUM-Π. ΚΑΪΚΟΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε., με 
έδρα στη Θεσσαλονίκη και υποκατάστημα στην Αθήνα, είναι ο 
αποκλειστικός εισαγωγέας των προϊόντων Medela στην Ελλά-
δα. Η οικογένεια της Medela που εδρεύει στην Ελβετία, επικε-
ντρώνεται σε δύο επιχειρηματικές μονάδες: προϊόντα μητρικού 
θηλασμού, βασισμένα σε επιστημονικές έρευνες και αναγνωρι-
σμένα παγκοσμίως, καθώς ηγούνται στην ανάπτυξη και κατα-
σκευή αντλιών στήθους καθώς και προϊόντα ιατρικού εξοπλι-
σμού, που εξειδικεύονται στην εφαρμογή της τεχνολογίας αναρ-
ρόφησης σε ολοκληρωμένες λύσεις επαγγελματικών ιατρικών 
μηχανημάτων αναρροφήσεων. Για περισσότερο από 20 χρόνια, 
η εταιρία KLINIKUM- Π. Καικονίδης Ε.Π.Ε., διαρκώς αναπτύσσει 
το εταιρικό σήμα Medela τόσο στην αγορά του λιανεμπορίου, 
όσο και στην αγορά της υγείας, μέσω ενός πολύ καλά εδραι-
ωμένου δικτύου διανομής και μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων 
Μάρκετινγκ.
Για τις επιχειρηματικές μονάδες μητρικού θηλασμού και ιατρι-
κού εξοπλισμού, αναζητούμε:

Διευθυντή/ ντρια πωλήσεων  
(λιανικό εμπόριο & νοσοκομεία)

Με επίκεντρο την προώθηση/πώληση προϊόντων μητρικού θη-
λασμού στο λιανικό εμπόριο και προϊόντων ιατρικών επαγγελ-
ματικών μηχανημάτων αναρροφήσεων στα νοσοκομεία

Προφίλ: Στο ρόλο του / της διευθυντή / ντρια πωλήσεων 
(λιανικό εμπόριο & νοσοκομεία)  
το άτομο θα είναι υπεύθυνο για: 
•Τις πωλήσεις και τις δραστηριότητες Marketing για όλες τις 
περιοχές με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων. 
•Την εκτέλεση των Στρατηγικών Πωλήσεων για το Λιανικό 
Εμπόριο και τα Νοσοκομεία  σε ήδη υπάρχοντες ή νέους πε-
λάτες. 
•Μία ολιστική προσέγγιση, εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, 
αποδεδειγμένη εμπειρία στην αγορά του λιανικού εμπορίου και 
των νοσοκομείων,  σεβασμός και κοινωνικός χαρακτήρας, είναι 
τα απαιτούμενα κριτήρια που αναζητούμε για αυτόν το ρόλο
Στο ρόλο του / της διευθυντή / ντρια πωλήσεων (λιανικό 
εμπόριο & νοσοκομεία), οι κύριες υποχρεώσεις σας θα 
είναι: 
•Ανάπτυξη και διατήρηση των εσωτερικών σχέσεων με τη Διοί-
κηση, το πελατολόγιο και της ομάδες προώθησης μάρκετινγκ 
•Ανάπτυξη και διατήρηση των εξωτερικών σχέσεων με τους 
πελάτες κλειδιά (όπως πολυεθνικές αλυσίδες βρεφικών κατα-
στημάτων, καταστήματα βρεφικών ειδών, φαρμακεία, φαρμα-
καποθήκες και νοσοκομεία) 
•Ανάπτυξη, επίβλεψη καθώς και συντονισμό των διάφορων 
διαδικασιών πωλήσεων  συμπεριλαμβανομένων των διαδικασι-
ών προβλέψεων και προϋπολογισμού 
•Επίτευξη του προκαθορισμένου στόχου πωλήσεων για τα 
προϊόντα στο λιανικό εμπόριο και στα νοσοκομεία 
•Αποτελεσματική καθοδήγηση του προσωπικού πωλήσεων με 
τον καθορισμό των στόχων, την υποστήριξη, την επίβλεψη και 
την εκπαίδευση του 
•Εκπαίδευση της ομάδας πωλήσεων για τη βελτιστοποίηση των 
ευκαιριών πωλήσεων 
•Αναγνώριση, ανάπτυξη και διατήρηση συστημάτων για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους πελάτες 
(π.χ. CRM) 
•Αναγνώριση νέων επιχειρηματικών πηγών μέσα στην αγορά 
•Αποτελεσματική επικοινωνία και αναφορά στις κύριες εταιρίες 
(κατασκευαστικές εταιρίες) 
 
Για αυτήν την πολλά υποσχόμενη θέση αναζητούμε τα πα-
ρακάτω προσόντα: 
•Επαγγελματισμό στις πωλήσεις, με ελάχιστη εμπειρία 5 ετών, 
κατά προτίμηση με προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα για την επίτευξη αποτελεσμάτων   
•Προηγούμενη εμπειρία στην εφαρμογή πλάνων και στρατηγι-
κών πωλήσεων 
•Επίδειξη της αντίληψης των κύριων οικονομικών στοιχείων 
και κατοχή των αναλυτικών δεξιοτήτων για την επεξεργασία και 
τον έλεγχο αυτών των οικονομικών στοιχείων που αφορούν την 
επιχείρηση ως σύνολο 
•Άπταιστα αγγλικά συνυφασμένα με εξαιρετικές επιδεξιότητες 
επικοινωνίας 
•Συμπεριφορά υψηλής παρακίνησης και δυνατή επιθυμία να 
βοηθήσει την ομάδα πωλήσεων να πετύχει σε ένα ανταγωνι-
στικό περιβάλλον τόσο στο λιανικό εμπόριο όσο και στο χώρο 
της υγείας. Εάν διαθέτετε τα απαιτούμενα προσόντα και είστε 
ενθουσιώδης, θα θέλαμε να λάβουμε την αίτησή σας.
Οι αιτήσεις παρακαλούμε να αποστέλλονται με e-mail και τίτλο  
“Βιογραφικό Σημείωμα Θεσσαλονίκη SMRH”, υπόψη κ. Πηνελό-
πης Καλαϊτζοπούλου στο e-mail: info@klinikum.gr

Ζητούνται 
Φυσικοθεραπευτές

Οι SOS Ιατροί  εξασφαλίζουν στον φυσιοθε-
ραπευτή:  
•Εξαιρετικές οικονομικές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
•Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας 
•Ενεργή συμμετοχή σε επιστημονικές δραστη-
ριότητες 
 
Πώς εργάζεται ο φυσιοθεραπευτής: 

•Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών   
•Ειδοποιείται από το συντονιστικό κέντρο για 
επισκέψεις ασθενών κατ’ οίκον 
•Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς με προ-
σωπική απόδειξη 
•Αποδίδει μέρος της αμοιβής στην εταιρεία

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις παρακαλούνται να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας τον 
τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
sosiatroi.info@gmail.com. Η εταιρεία διαχειρίζε-
ται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.

Η εταιρία γραφικών τεχνών Λυχνία ΑΕ ζητά:

Μοντέρ
Η θέση αναφέρεται στον διευθυντή προεκτύ-
πωσης.
Περιγραφή θέσης: 
•Μοντάζ όλων των παραγομένων εργασιών 
•Δημιουργία μοκαπ και ηλιοτυπιών 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση ηλεκτρονικού μοντάζ πρόγραμμα signa 
station 

•Τεχνική κατάρτιση στις γραφικές τέχνες 
•Πολύ καλή γνώση της παραγωγικής διαδικα-
σίας  
Παροχές εταιρίας: 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτι-
κές εξέλιξης 
•Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης
Συστάσεις απαραίτητες, καλό είναι να επι-
συνάπτεται πρόσφατη φωτογραφία. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 
Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 3425967, 
e-mail: hr@lyhnia.gr. Πληροφορίες Κος Βγό-
ντζας Αθανάσιος, τηλέφωνο 210 3410436.



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

ΤΡΙΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20136

συνέχεια στη σελ. 08

Tο κέντρο ξένων γλωσσών Ζαχαρίου Ειρήνη που έχει πρώτη και κύρια μέριμνα την πρόοδο των 
παιδιών εδώ και 15 χρόνια, στα πλαίσια ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του 
επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές / τριες φωνητικής 
με κωδικό θέσης ZAF

Θέση: 
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων βασισμένη στη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα βιβλιο-
γραφία 
•Παράδοση διδακτέας ύλης 
•Αξιολόγηση και βαθμολόγηση σπουδαστών 
•Παροχή ακαδημαϊκών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους σπουδαστές 
•Συμμετοχή στην αξιολόγηση και αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών 
•Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Ομίλου 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ στο αντικείμενο διδασκαλίας 
•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 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 
•5 ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Κατα προτίμηση κάτοικος Κέντρου Πειραιά, Πειραϊκής, Πασαλιμάνι, Καστέλας ή Φαλήρου 
 
Το κέντρο προσφέρει: 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές 
 
Οι υποψήφιοι να αναγράφουν πάντα τον κωδικό θέσης. Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: irzachariou@gmail.com

Software Competitiveness International, is a rapidly growing company, specializing in software 
research & development and Information & communications technologies services, located in 
Athens, and headquartered in Crete. The skills, the experience and the methodologies  of the 
company and its experts, most of them with a long presence and a high recognition internationally, 
provide to its clients, both locally and internationally,  technical excellence and valuable services, 
and to its employees the working conditions to further develop their technological expertise within a 
multi-national environment. Currently we are looking for an

Experienced Software  
Engineer C++

To offer their services for one of our international projects, at the customer’s premises in Germany. 
 
Responsibilities: Design, implementation and testing for a GUI application.

Skills and experiences required: 
•Passion to take on new challenges and to be part of a dynamically working company 
•Ability to produce and discuss good, creative ideas for implementation concepts,  
•Ability and experience to cooperate with others within a multi-national team,  
•Flexibility to work in a fast paced environment, according to the customer’s methodology and 
mentality, 
•Self-driven team player, flexible, open minded, confident 
•Down-to-earth, hands-on-approach 
•Good communicator, with good presentation skills  
•Well-structured working style and transparent, well documented, on-time delivery track record 
•University degree in electronic engineering, computer science or relevant discipline 
•4-6 years’ experience in OO programming in C++/ STL 
•Experience in COM / ATL 
•Experience in GUI design for touchscreen 
•Experience in configuration management tools (clearcase) 
•Fluency in english (spoken, written).
Duration of assignment: long term, location: Athens / initial period: Germany Estimated initial 
period: 12 months, option for extension, availability at client’s premises: 100% during the initial 
period, start date: asap please, apply for an interview, sending your detailed cv in english, quoting 
reference ref: GP_C++/08-2/13, to the following e-mail address: hr@softcom-int.com, not later than 
30.10.2013. 
We offer a competitive remuneration package and bonus, based on qualification and experience, 
and work in a challenging multinational environment.
All applications will be treated as confidential. For information regarding our company, please consult 
our web site: www.softcom-int.com

•Εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδί-
ων και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων. 
 
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης 
•Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αντικείμενα απασχόλη-
σης. 
 
Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες βιογραφικό ση-
μείωμα στα ελληνικά στο e-mail: jobs@stratis.com.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Λογιστής (ACC 106) 

Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή εταιρεία παροχής υπηρεσιών, 
αναζητά έμπειρο λογιστή που θα αναφέρεται στον 
Προϊστάμενο Λογιστηρίου, για την λογιστική υπο-
στήριξη του συνόλου των εργασιών της

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
ασχοληθεί με εργασίες γενικής και αναλυτικής λογι-
στικής, κοστολόγησης, φόρων και τήρησης βιβλίων.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3-5 
ετών σε οργανωμένο λογιστήριο Α.Ε. 
•Πτυχιούχος λογιστικής (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι) 
•Άριστη γνώση αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών 
•Πολύ καλή γνώση αριθμοδεικτών και στατιστικής 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Το ξενοδοχείο The Margi 5* στη Βουλιαγμένη ζητά:
Λογιστή -  

Υπεύθυνο μισθοδοσίας
Προσόντα: 
•Απόφοιτος οικονομικής σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουριστικής  
επιχείρησης 
•Γνώση φορολογικής νομοθεσίας και όλου του  
λογιστικού φάσματος(ΓΛΣ,ΚΒΣ,ΦΠΑ,ΦΜΥ κλπ) 
•Πολύ καλή γνώση  εργατικής νομοθεσίας, καθώς 
και προγραμμάτων μισθοδοσίας. 
•Γνώση λογιστικών και εμπορικών προγραμμάτων, 
συστημάτων ERP 
•Εκπόνηση στατιστικών αναλύσεων & οικονομικών 
στοιχείων 
•Εμπειρία σε υπόλοιπα και συμφωνίες προμηθευ-
τών 
•Γνώση MS office και αγγλικών 
•Επαγγελματική νοοτροπία και αντίληψη με  
καθορισμό προτεραιοτήτων 
•Οργανωτικός και δυναμικός χαρακτήρας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
publicrelations@themargi.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Ζητείται 

Προϊστάμενος Εισπρακτέων 
Πληρωτέων Λογαριασμών

Περιγραφή θέσης: Οργανώνει βασικές οικονομικές 
– λογιστικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομέ-
νων οικονομικών καταστάσεων, ταμειακής ροής και 
παρακολούθησης όλων των λογαριασμών.

Απαιτούμενα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 5 ετών 
•Ιδιαίτερες αναλυτικές ικανότητες και μεγάλη ενερ-
γητικότητα 
•Οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα, καθώς και ιδιαί-
τερες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Απαιτούμενη εξοικείωση στη χρήση Η/Υ, γνώση 
βασικών προγραμμάτων (MS office κλπ) καθώς και 
του διαδικτύου για τραπεζικές συναλλαγές και συ-
ναλλαγές με τους δημόσιους οργανισμούς 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
 
Αποστείλατε cv υπόψη κας Δαρεμά στο e-mail: 
administration@medisyn.eu 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξοπλι-
σμού ζητά:

Υπάλληλο για το τμήμα του e-shop 
για full- time ή part- time εργασία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε παρόμοια 
θέση. 
•Άριστη γνώση html, photoshop. 
•Πιστοποίηση ECDL. 
•Τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας. 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών. 

•Δυνατότητες εξέλιξης.
Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση 
e-mail: hr@andreadis.com

 

Senior sales executive 
in information technology services & solutions
Key candidate responsibilities: 
•Sales management of IT solutions and services 
for enterprise accounts 
•Business Development Head of Group responsible 
for customer base expansion 
•Implementation of company’s sales strategy 
according to the budget, targets and objectives 
•Responsibility for the full management of 
accounts, including pre-sales, consultancy, 
proposal building, project management and post-
sales 
•Development and maintenance of strong, long-
lasting relationships with customers 
•Significant effort to fully analyze customers’ 
IT infrastructure, business opportunities and 
objectives, so that optimal solutions are proposed. 
•Consistently provide high standards of service to 
customers 
•Adherence to internal company procedures 
•Competition and market monitoring and reporting 
to management 
 
Required qualifications and experience: 
•Minimum 7 years of experience in B2B Sales of 
Information Technology solutions or services 
•University degree in Business, Marketing or 
Engineering 
•Prior experience in Business Development 
•Excellent interpersonal, communication and 
presentation skills; team spirit; strong sense of 
responsibility; multi-tasking abilities 
•Passion, enthusiasm and desire to meet sales 
objectives and company targets in a competitive 
environment 
•Ability to manage a team with clear objectives, 
deliverables and deadlines 
•Ability to work autonomously and under minimum 
supervision 
•Strong analytical, organizational and project 
management skills 
•Strong negotiation and problem solving skills 
•Excellent knowledge of oral and written English
Required information: Should you be interested in 
a career with our company, based in Athens Greece, 
please address your cv in English to our Human 
Resource Dept. by email at the following address: 
hrdepartment099@gmail.com. All communication 
will be kept strictly confidential.

 
H εταιρία Κέστρελ πληροφοριακά συστήματα 
Α.Ε. επιθυμεί να καλύψει τη θέση του «Μηχανικού 
Τηλεπικοινωνιών και Ασφάλειας».

Μηχανικός IP

Περιγραφή ρόλου: “Μηχανικός τηλεπικοινωνιών 
και ασφάλειας” – Telecom and security engineer. Ο 
μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση, 
ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακών έργων αλλά και 
έργων ασφάλειας τα οποία βασίζονται σε εξοπλισμό 
των οίκων Juniper, Alcatel, Cisco, Huawei. Ο μηχα-
νικός θα είναι μέρος μιας ομάδας έργου μηχανικών 
που συμμετέχουν στη υποστήριξη λύσεων και υπο-
δομών αλλά και στη δοκιμή και την δημιουργία νέων 
δικτυακών προϊόντων αλλά και προϊόντων ασφα-
λείας που αφορούν συνδυαστικές λύσεις υλικού και 
λογισμικού. Θα πρέπει να έχει λεπτομερή κατανό-
ηση και εμπειρία στο πλήθος των τηλεπικοινωνια-
κών πρωτοκόλλων αλλά και των γενικότερων τεχνο-
λογιών διαχείρισης και ασφάλειας όπως και στην 
διεξαγωγή λεπτομερών τεστ στην αναπαραγωγή 
προβλημάτων στα δίκτυα των πελατών στο εργα-
στήριο. Θα παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και 
καθοδήγηση κατά τη διάρκεια των δοκιμών, και τις 
φάσεις εγκατάστασης και υλοποίησης του τηλεπι-
κοινωνιακού έργου. Ως μηχανικός υλοποίησης θα 
είναι υπεύθυνος επίσης για την ανάπτυξη τεχνικών 
ειδικοτήτων όπως και της γνωσιακής διαχείρισης 
του χρόνου του και θα προετοιμάζει τα αντίστοιχα 
τεχνολογικά κείμενα τεκμηρίωσης του έργου (HLD / 
LLD, RFPs / RFIs).
Απαραίτητα προσόντα / πιστοποιήσεις: 
•Πτυχίο σε computer science / IT/ μηχανικών τηλε-
πικοινωνιών ή αντίστοιχο 
•Μεταπτυχιακό 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε έργα τηλεπικοι-
νωνιών και 2 χρόνια στον τομέα της δικτυακής και 
ΙΤ ασφάλειας 
•Πιστοποιήσεις στα δικτυακά προϊόντα juniper ( 
προτιμητέα E-Series, M / MX-Series) ή / και cisco 
•Ικανότητες προγραμματισμού σε java / perl / 
scripting 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@kestrel-is.
gr, υπεύθυνη Επικοινωνίας: Στέλλιου Κωνσταντίνα. 

 
Broadcasting Center Europe: BCE (Broadcasting 
Center Europe) is an RTL Group subsidiary: 220 

people; 40 million € turn-over based in Luxemburg. 
Take part in the development of a major European 
integrator and service provider in the fields of 
46 TV (M6, RTL-TVI, RTL 9, …), 29 radio (RTL, 
Fun, …), production (FremantleMedia, Pop Idols, 
X-Factor, …), postproduction, telecommunications 
and IT. The System, Telecom & Network Services 
Department is a telecom and an Internet provider, 
hosting, network, VoIP and deep archiving services 
provider. The division is operating a worldwide 
telecom network with the biggest colocation center 
of Luxembourg.

Network and Telecommunications Engineer  
(3-5 Years experience)

Responsibilities/ Main duties: 
•Job location in Luxemburg 
•Lan/Wan administration of worldwide backbone 
(including switch, routers, firewall, VPN and phone 
systems), provision of new networks. 
•Provide technical and design services to internal 
and external clients 
•Produce the appropriate technical solution and 
documentation 
•Participate in the continued development of the 
department, ensuring that operational IT services 
remain in line with the needs of the business 
areas; recommend solutions that may be required 
to improve the efficiency and implement these 
solutions. 
•Be part on a regularly basis of duties (24 x 7) 
•Short mission abroad 
 
Skills, knowledge, experience: 
•Advanced university degree in computer science 
or engineering, or a proven ability to perform the 
tasks required by the position. 
•High Skills in TCP/IP (Layer 2-4) 
•Knowledge in Cisco IOS 
•Working experience with Unix/Linux in a business 
environment 
•A good knowledge of the main working language 
english is required. 
•Authorized to work in Luxembourg following 
european regulation. (no work permit requested). 
 
Personal characteristics, aptitudes: 
•Team player and capable of independent working 
•Enthusiastic and highly self motivate 
•Like to work in a multi-cultural environment 
•Willing to improve personal skills in new 
technologies
If you are interested in this position, please send 
your cv by post to Jean-Alain Jachiet 45, boulevard 
Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg –cv-gr@bce.lu

Zητούνται για εργασία στην Ελβετία:
Υπεύθυνοι μηχανογράφησης

Πληροφορίες: MD Studien & Vermittlung, ώρες 
γραφείου 09:00 – 14:00 : 2810330009, υπεύθυνοι 
κα Εύα Βενιανάκη : 697334893 και η κα Αναστασία 
Καλπακτσή : 6973326214.

Αποστείλατε βιογραφικό στα γερμανικά με φωτο-
γραφία στο e-mail:  info@md-hellas.gr. Τα βιογραφι-
κά να είναι μόνο στη γερμανικά σε μορφή europass 
με φωτογραφία. Βιογραφικά στα ελληνικά δεν θα 
ληφθούν υπόψη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
H Athens Technology Center ABETE επιθυμεί να 
προσλάβει άμεσα:

ERP .NET Developer  
Ref: ERPD/07.13

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο με κατεύθυνση την πληροφορική  
•Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με την χρή-
ση .NET  
•Εμπειρία στην υλοποίηση και χρήση .ΝΕΤ Web 
Services  
•Γνώση Transact-SQL  
•Καλή γνώση αγγλικών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη ERP 
συστημάτων  
•Γνώση Progress OpenEdge ABL  
•Γνώση Crystal Reports .NET Development

Όλοι οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν ανάλογα με 
προηγούμενη εμπειρία και εκπαιδευτικές γνώσεις 
και θα τύχουν απαντήσεως.
Αν λοιπόν είστε έτοιμοι να εργαστείτε σε μια δυνα-
μικά αναπτυσσόμενη εταιρεία πληροφορικής, απο-
στείλατε βιογραφικό σας σημείωμα στην: Athens 
Technology Center A.B.E.T.E., υπόψη: Διεύθυνση 
ανθρώπινου δυναμικού, e-mail: hr@atc.gr, τηλέφω-
νο: 210 6874300, Φαξ 210 6855564.

 
Athens Technology Center S.A. wishes to recruit:

ERP consultant working abroad  
Ref: ERPC/2013

Required qualifications: 
•University degree  
•Experience in implementing international ERP 
systems 
•Ability to analyze customer requirements  
& complete functional specifications 
•Fluency in written communication, adaptability and 
team work spirit 
•Excellent verbal communication and presentation 
skills 
•Excellent knowledge of spoken & written english 
•Strong organization, planning and problem solving 
skills 
•Possibility of long-term stay abroad
Desired qualifications: 
•Additional languages 
•Basic Knowledge of SQL language 
 
The company offers competitive salary, insurance 
coverage in Greece. 
 
Please send your cv to our e-mail address:  
hr@atc.gr

 
 
Η Φουρναράκης Α.Ε. αναπτύσσει, εμπορεύεται και 
διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργα-
λείων εντός και εκτός Ελλάδος.  Με υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις και άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον 
εργασίας η εταιρεία μας  είναι  σήμερα η μεγαλύτερη 
ελληνική εταιρεία βιομηχανικών εργαλείων χειρός  
και βρίσκεται αυτή την στιγμή στην λίστα με τις τα-
χύτερα αναπτυσσόμενες  εταιρείες του κλάδου ζητεί: 

Senior Web Designer 
Κωδικός θέσης: WEB.1

Ψάχνουμε για ένα δημιουργικό άτομο με νέες ιδέες 
και γνώσεις στον σχεδιασμό και υλοποίηση λειτουρ-
γικών sites και ενεργειών με σκοπό την  διαφήμιση 
και προώθηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας 
και των Brands της On-line.

Περιγραφή θέσης:  
•Δημιουργία και ανάπτυξη web sites της εταιρείας 
μας. 
•Ελκυστική παρουσίαση των προϊόντων μας και 
των brand μας. 
•Γνώση των τρέχοντων trends & τεχνικών στο web 
design. 
•Ο υποψήφιος/α θα δουλεύει στενά και με το τμήμα 
developers ώστε να δημιουργούν φιλικά και λει-
τουργικά mobile & desktop site. 
•Δημιουργία templates για εταιρικά emails και γνώ-
ση σχεδιασμού banners. 
•Οργανωτική σκέψη και ικανότητα παρουσίασης 
έργου και εκτίμηση παράδοσης 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ επιθυμητό 
•Άριστη γνώση HTML 5, CSS3, Basic Javascript, 
PHP, CMS (Drupal κλπ) 
•Καλή γνώση adobe photoshop, illustrator, adobe 
dreamweaver & adobe flash, indesign, quarkX-
Press, director θα εκτιμηθούν 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 χρόνων και παρουσί-
αση online portfolio έργων 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική και κέφι 
για φρέσκες ιδέες 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμο-
γής σε νέες τεχνολογίες. 
•Καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 
•Βασικές γνώσεις SEO και πως επηρεάζει  
τα αποτελέσματα. 
•Ηλικία έως 37 ετών 
 
Παροχές: 
•Υπερσύχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν 
τα ζητούμενα προσόντα: 9,5 χλμ Παράδρομος Αττι-
κής Οδού, έξοδος 4, Θέση Ρουπάκι, Ασπρόπυργος, 
e-mail: Cv2@fournarakis.gr. Απαραίτητη η αναγρα-
φή των κωδικών θέσης και ύπαρξη πρόσφατης έγ-
χρωμης φωτογραφίας,

 

Η εταιρία Ανατολή ΑΒΕΑΕ με έδρα την Νάουσα 
αναζητά:

Προγραμματιστή 
απόφοιτο Πληροφορικής σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

με ειδικότητα στις εφαρμογές πληροφορικής
Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση ιταλικής 
γλώσσας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Φιλικό περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
anatolh@otenet.gr

Η εταιρεία SANTE PLUS δραστηριοποιείται στο χώρο της εντερικής διατροφής από το 2006. Η 
εταιρεία αναπτύσσεται δυναμικά, με νέα προϊόντα στο χώρο, κυρίως, της Ογκολογίας. Στόχος μας 
είναι η δημιουργία μιας νέας ομάδας έμπειρων ιατρικών επισκεπτών, με έδρα την Αθήνα.

Ο/ η ιδανικός / ή υποψήφιος / α πρέπει να έχει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στις πωλήσεις στον ιατρικό χώρο, με προτίμηση σε αναλώσιμα 
είδη (Homecare). 
•Ικανότητα επικοινωνίας με γιατρούς και ασθενείς. 
•Εργατικότητα / Μεθοδικότητα 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα μετακινήσεων στην επαρχία. 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές 
•Μηνιαίο Bonus βάσει στόχων (τζίρου) 
•Εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο fax: 210 9245625 ή στο e-mail: sante.plus@otenet.gr

Η Modern Line www.modernline.gr, είναι μια εισαγωγική εταιρία εσωρούχων, μαγιό και πυτζαμών 
που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1990. Αντιπροσωπεύει κατ’ αποκλειστικότητα, 
σημαντικές μάρκες (Gianfranco Ferre, Moschino κ.α.) τις οποίες διανέμει, μέσα από ένα οργανω-
μένο δίκτυο πωλήσεων, σε καταστήματα εσωρούχων και ρούχων, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ζητεί:

Πωλητή χονδρικής
Για την διατήρηση και την ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου σε Αττική και επαρχία.

Προϋποθέσεις: 
•Ο υποψήφιος πρέπει να είναι 24-30 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Να έχει πτυχίο ΤΕΙ / ΙΕΚ 
•Να είναι κάτοικος Αθηνών (στο βιογραφικό είναι απαραίτητο να αναγράφεται η τωρινή διεύθυνση 
κατοικίας & o δήμος) 
•Να έχει την δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία (όλα τα έξοδα καλύπτονται από την εταιρία) 
•Να είναι ενθουσιώδης, επικοινωνιακός, σοβαρός, μεθοδικός, να έχει επαγγελματικούς στόχους 
και επιθυμία για μακροχρόνια συνεργασία 
•Η προϋπηρεσία στις πωλήσεις χονδρικής θα αξιολογηθεί θετικά αλλά δεν είναι απαραίτητη 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Bonus 
•Αυτοκίνητο 
 
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο: hr@modernline.gr  
ή στο φαξ: 210 2586610.

You are willing to learn, you have a strong, dynamic, creative, extravert personality. You identify 
yourself with our core values people, quality, guest, and profit. You are looking for a 5*, challenging, 
dynamic working environment! Hiltonia Spa of Hilton Athens Hotel is currently seeking to recruit:

Hourly based group instructor  
(Ref: HGI)

Qualifications: 
•Very good command of the english & greek language 
•Group exercise certificates required. TEFAA graduate preferred 
•2-3 years experience as a fitness instructor 
•Strong group exercise skills 
•Strong interpersonal communication skills 
•Presentable appearance 
•Experience in offering innovative group exercise classes which includes cardiovascular training 
and body  
•Conditioning will be considered as an asset 
•First aid certification preferred

Applications should be submitted in english and include a curriculum vitae and a recent photo. They 
should be addressed, quoting the relevant reference code, to: Hilton Athens Human Resources 
Dpt, fax number: +30 210 7281 720, e-mail address:hr.athens@hilton.com, 46, Vas. Sofias Street, 
115 28, Athens. Deadline for applications: October 28th, 2013.

Η εταιρία trakara.gr εγκαινιάζει την πρώτη ιστοσελίδα προώθησης και παρουσίασης επαγγελματι-
ών στο χώρο επισκευής συντήρησης και βελτίωσης του αυτοκινήτου και αναζητά:

Εξωτερικούς πωλητές  
για όλη την Ελλάδα

Περιγραφή εργασίας: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Follow up του υπάρχοντος πελατολογίου 
•Δυνατότητα πλήρης ή μερικής απασχόλησης 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Βασικές γνώσεις αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Δυναμικός χαρακτήρας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στις πωλήσεις (ιδανικά στο χώρο του αυτοκινήτου ή door  
-to-door) 
 
Η εταιρία παρέχει: Υψηλές προμήθειες. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@trakara.gr, τηλέφωνο επικοινωνία: 216 9000909,  
6932 222661.



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Action script programmer
Requirements: 
•ΑΕΙ or TEI diploma in computer science or any 
respective field of science. 
•1 or 2 years of experience in object oriented 
programming 
•Actionscript 2.0/3.0 programming. 
•Excellent knowledge of english. 
 
Considered as extra assets: 
•Masters in computer science or any respective 
field of science. 
•Experience in flash builder development and AIR 
sdk. 
 
Send your cv on this e-mail:  
pvschools@ath.forthnet.gr

Think Red!
Κόκκινο, το χρώμα της ζωής, του πάθους, της 
δημιουργίας, σύμβολο καινοτομίας. Ανεβάζει την 
αδρεναλίνη, αυξάνει τους παλμούς! Εάν ο ενθου-
σιασμός σας, η έμπνευση και η φαντασία, καθώς 
και το πάθος σας για απόλυτη ποιότητα μπορούν 
να εκφράσουν στην καθημερινότητα με λόγια που 
βγάζουν νόημα, στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά, 
τότε στείλτε το βιογραφικό σας στη Red DEsign 
Consultants στο fax 210 8010940 για τη θέση:

Web designer / developer
Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία: 
•Bachelor΄s or Master΄s για Computer Science ή 
κάτι αντίστοιχο 
•Άριστη γνώση της HTML / HTML5, CSS / CSS3, 
Javascript 
•Εμπειρία σε graphic design (photoshop, illustrator 
etc) 
•Δυναμικό υπόβαθρο σε στέρεα επικοινωνία, και 
δεξιότητα ομαδικής εργασίας

MedNet International is a unique Information 
Technology company. We are specialists in 
Health Insurance and since 1992 we have been 
exclusively developing and implementing innovative 
IT software solutions worldwide. We are a member 
of Munich Health - one of three business segments 
of Munich Re that brings together Munich Re’s 
global healthcare know-how in primary insurance, 
reinsurance and risk-management. This gives us 
access to more than 5,000 experts at 26 locations 
who provide input to our solutions. Due to our 
increasing demand of designing and implementing 
“best in industry IT solutions”, at our Athens office, 
we are seeking specialists for the following positions:

Software Engineers – ADF Developers

Profiles: Participating in a development team for 
building J2EE - compliant applications with end-to-
end support for modelling, developing, debugging, 
and deploying e-business applications.
Qualifications: 
•University level degree (or higher education 
institute) in computer science, information  
technology or relevant field of study.   
•3-5 years of experience in Java, J2EE (EJB’s), 
Hibernate, JSP, JSF.  
•2-3 years hands-on experience with 11g 
JDeveloper, ADF, ADF Faces, ADF Task Flow, and 
ADF business components. 
•Knowledge of oracle weblogic application server 
and database system is considered an asset.  
•Any work experience in design patterns is a plus.  
•Fluency in english language. 
 
We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology 
 
Send your cv on this e-mail: recruitment@mni.gr

 

Η WebLogic ΑΕ καινοτόμος εταιρία παραγωγής 
διαδικτυακού λογισμικού με κύριο προσανατολισμό 
την παραγωγή τουριστικού λογισμικού (on line  
κρατήσεις), με σημαντικό αριθμό έργων πληρο-
φορικής προς υλοποίηση και πανελλαδική εμβέλεια 
δραστηριοτήτων, αναζητεί έμπειρους σχεδιαστές 
και προγραμματιστές διαδικτύου (Web Designers 
& Developers) & προγραμματιστές βάσεων δε-
δομένων.
Απαιτήσεις γνώσεων για τις θέσεις ως web 
Developers& Designers: 
•ColdFusion, PHP, ASP 
•JavaScript, JQuery, Ajax, JSON, XML 
•Δεξιότητες Frontend HTML5 / HTML / XHTML και 
CSS3 
•Object Oriented Programming / RESTful Web-
Services 
•Το ελάχιστο, βασικές γνώσεις Transact-SQL

Απαιτήσεις γνώσεων για τις θέσεις 
προγραμματιστών βάσεων δεδομένων:  
 
Άριστη γνώση Transact-SQL και περιβάλλοντος 
SQL Server 2005 και άνω

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερής / ανώτατης εκπαίδευσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε web 
development / βάσεις δεδομένων 
•Καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας
Αποδοχές: Προσφέρονται πακέτα αποδοχών 
ανάλογα με προσόντα και εμπειρία. 
 
Πληροφορίες: 
•Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου. 
•Τόπος εργασίας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Αλεξανδρούπολη. 
 
Επικοινωνία: info@weblogic.gr, τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 210 9017169, 25510 88545.

NeuroPublic A.E., εταιρία πληροφορικής & Επικοι-
νωνιών, Αιτωλικού & Σφακτηρίας 11, 185 45 Πειραι-
άς, τηλέφωνο  210 4101010, fax: 210 4101013. Η 
NeuroPublic είναι εταιρία παροχής συστημάτων και 
υπηρεσιών πληροφορικής, με έδρα στον Πειραιά 
και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρή πα-
ρουσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο πλαίσιο 
της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας και της 
συνεχούς πρωτοπορίας μας στην εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών στην παραγωγή ανταγωνιστικών και 
καινοτόμων λύσεων επιθυμούμε να προσλάβουμε 
PHP Developer.

PHP Developer

Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλή γνώση και εφαρμογών ανοιχτού κώδικα 
(Moodle, Joomla) 
•Καλή γνώση: Τεχνολογιών Web Services, Javas-
cript, Postgresql 
 
Θα προσμετρηθούν: 
•Πτυχίο πανεπιστημίου ή ΤΕΙ σε κλάδο πληροφο-
ρικής 
•Καλή γνώση αγγλικών

Η εταιρεία προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέ-
το αποδοχών αναλόγως προσόντων, εξειδικευμένη 
εκπαίδευση, και δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης βά-
σει της απόδοσης.
Εάν ο κόσμος της προηγμένης τεχνολογίας λογισμι-
κού σας ενδιαφέρει και πιστεύετε ότι μπορείτε να 
ανταποκριθείτε στις προσδοκίες μας, στείλτε μας το 
βιογραφικό σας με e-mail στo: cvnp@neuropublic.gr

Athens Technology Center SA is looking for 
candidates for the position of:

Flash Developer  
(Ref: FlDev/13)

Required qualifications: 
•University degree in computer science, software 
engineering or equivalent 
•Flash development 
•Web services, restful and soap 
•Security in web application 
•Knowledge of web technologies HTML, CSS, 
Javascript 
•Excellent communication skills in English both 
verbally and in written form 
 
Additional experience in any of the following 
fields is a plus: 
•Game theory 
•C++, ActionScript 2 & 3, Java 
 
The applicant should also be able to 
demonstrate:  
•Excellent analytical skills and to be structured and 
results orientated 
•Ability to effectively communicate ideas and 
properly describe problems and solutions 
•Ability to work and in a team environment
Interested candidates should send their cv’s in 
english (quoting the reference) to: Athens technology 
center, 10 Rizariou Str., 15233 Halandri, Athens, 
Greece, Human Resource Department, e-mail:  
hr@atc.gr, phone: 210 6874300, fax: 210 6855564. 

 

Athens Technology Center SA is looking for 
candidates for the position of:

Support Analyst - Level 1 
 (Ref: OBSA01/13)

The position refers to software engineers with a 
passion for programming and problem solving.

Required qualifications: 
•University degree in computer science or 
information systems with grade 7 or better 
•Excellent communication skills in english both 
verbally and in written form 
•Strong fundamental programming skills (data 
structures, algorithms). Someone who likes 
tackling problems is more important than specific 
languages. 
•Demonstrable talent programming in at least one 
major language (Java, J2EE, C, C++, etc.) 

•An ability to learn new technologies quickly. 
 
Additional experience in any of the following 
fields is a plus: 
•Unix or Linux 
•Experience with LAMP (Linux, Apache, MySQL, 
PHP) website design 
•Website development skills HTML, HTML5 and 
CSS 
•Web technologies and internet protocols (XML, 
HTTP, TCP/IP) 
•Experience using version control systems 
(Subversion, CVS, etc.) 
•Familiarity with designing/developing/supporting 
with at least one of the following databases: 
MySQL, PostgreSQL, •Informix, or Oracle. 
•Scripting skills: Perl, Python, JavaScript

Interested candidates should send their cv’s in 
english (quoting the reference) to: Athens technology 
center, 10 Rizariou Str., 15233 Halandri, Athens, 
Greece, Human Resource Department, e-mail:  
hr@atc.gr, phone: 210 6874300, fax: 210 6855564.

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

Γραφίστρια-α  
στο δημιουργικό τμήμα

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η εταιρία BFS Group σου προσφέρει απασχόλη-
ση στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης σε θέσεις:

Υπάλληλοι customer services 
 Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευγένεια 
•Θετική σκέψη και χαμόγελο 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα 
 
Η εταιρία προσφέρει:  
•Υψηλές συνολικές  αποδοχές  
•Ασφάλεια μέσα από μία εταιρεία που επενδύει 
στους εργαζόμενούς της  
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Μηναίο bonus για όλους τους εργαζόμενους 
•Επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη 
(Supervisor, team leader) 
•Ωράριο εργασίας 4ωρο-5ωρο- 6ωρο  πρωί ή 
4ωρο απόγευμα, 8ωρο πρωί
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@bankfs.gr ή  στο 
fax: 210 3610152 ή  στα τηλέφωνα 210-3619279 / 
210-3668903.

 
Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχα-
ροπλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν 
για τηλεφωνήτρια για παραγγελιοληψεία για το 
κατάστημα στο Ν. Ψυχικό.
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Άριστες γνώσεις αγγλικών, λογισμικού ERP και 
εμπειρία. 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6836260,  
e-mail: jobs@frankzepaul.com

Η Aerotel είναι μία από τις δυναμικότερες εταιρείες 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρε-
σιών contact center. Η πολυετής εμπειρία της στον 
χώρο του direct marketing και telemarketing, αλλά  
και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, διασφα-
λίζουν την  παροχή υψηλής  ποιότητας υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης και προώθησης στο καταναλωτικό 
κοινό. Η Aerotel επενδύει συνεχώς, σε νέες τεχνο-
λογίες, και σε επιλεγμένο προσωπικό, ώστε να 

πετυχαίνει τον απώτερο της σκοπό, που δεν είναι  
άλλος από το να καλύπτει κάθε ανάγκη της διαρκώς 
μεταβαλλόμενης σημερινής αγοράς. Η Aerotel επι-
λέγει και  εντάσσει στην ομάδα των δραστήριων και 
επικοινωνιακών εργαζόμενων της, νέους ενδιαφε-
ρόμενους κάθε ηλικίας οι οποίοι έχουν τα ακόλουθα 
προσόντα:

Θέση – αντικείμενο: Εξυπηρέτηση και ανάπτυξη 
υπηρεσιών επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και θεάμα-
τος nova με στόχο τη διατηρησιμότητα του πελα-
τολογίου, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο 
brand name της εταιρείας, την επαυξημένη αποδο-
χή, χρήση της υπηρεσίας, και τελική ικανοποίηση 
του καταναλωτή (customer satisfaction).
Ο / η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να διαθέτει  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση στην  
επικοινωνία 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση 
για εργασία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πρωτοβουλία – ευελιξία – συμμετοχή στην ομάδα 
•Απόφοιτος/η Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ (πτυχία ανα-
γνωρίζονται άμεσα σαν προσόν για την προοπτική 
εξέλιξης) 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης 
υπηρεσιών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.    
 
Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους τα 
παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική κάλυ-
ψη, και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα. 
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη 
και δυναμική επιχείρηση 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα 
και ικανά στελέχη 
 
Άμεση πρόσβαση σε σταθμό του μετρό. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@aerotel.gr

Η BFS Group - Call center services ζητά για τη 
στελέχωση των νέων της τμημάτων:

Υπαλλήλους για  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση 

Πελατών
Συγκεκριμένα:  
•7 άτομα, άνω των 20 ετών για το τμήμα προώθη-
σης τραπεζικών προϊόντων στο τμήμα πιστωτικών 
καρτών για λογαριασμό μεγάλου τραπεζικού ομίλου 
με διεθνή παρουσία και 6 άτομα άνω των 20 ετών 
για το τμήμα προώθησης υπηρεσιών σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας. 
•Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. 
 
Προσόντα:  
•Απολυτήριο λυκείου 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Διάθεση και όρεξη για δουλειά 
 
Παρέχονται:  
•Βασικός μισθός με δυνατότητα αύξησης έως και 
35%  
•Επιπλέον bonus παραγωγικότητας  
•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@bankfs.gr, υπόψη κωδικού: CAG,  
τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3619279.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η εταιρεία Gepaworld Α.Ε. που δραστηριοποι-
είται στην παραγωγή ανδρικών, γυναικείων και 
παιδικών ειδών ένδυσης αναζητά Merchandiser 
με έδρα την Αθήνα. Ειδικότερα, ο συνεργάτης θα 
είναι υπεύθυνος/η για το merchandising σε συνερ-
γαζόμενα καταστήματα λιανικής καθώς και για τον 
έλεγχο ελλείψεων προϊόντων αλλά και να μεριμνά 
για την καλύτερη δυνατή εικόνα της τοποθέτησης 
των προϊόντων της εταιρείας.

Ο/ η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
προσόντα/ ικανότητες:  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση κατά προτίμηση 
στον κλάδο της ένδυσης 
•Άδεια οδήγησης Ι.Χ. και μηχανής 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα συνερ-
γασίας, δέσμευση στους στόχους 
•Καλή γνώση αγγλικών καθώς και των προγραμ-
μάτων Ms Office 
 
Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και συνεχή 
εκπαίδευση. 

πολυδραστική
 οµάδα τέχνης

handmade
and

recycled
theater

festival
email: be.with.fabricart@gmail.com

τηλ.: 698 43 525 64

τον Οκτώβριο στην Αθήνα
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συνέχεια στη σελ. 12

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό ση-
μείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail : 
vdamianos@gepaworld.com ή με fax στο 210 
3213008.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
H Μειδάνης (Electroinvest ΑΕ), μια από τις τα-
χύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες εμπορίας και δι-
ανομής ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα, ζητά 
για τα καταστήματά της στην Αττική:

Υπεύθυνο καταστήματος 
 Store Manager

Βασικά καθήκοντα: 
•Διαχείριση της εύρυθμης και αποτελεσματικής  
λειτουργίας του καταστήματος 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Επίτευξη του στόχου πωλήσεων 
•Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•3-5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Προ-
ϋπηρεσία στο χώρο του Β2Β και στην αγορά 
ηλεκτρολογικού υλικού θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν 
•Πτυχίο ανώτερης σχολής επιθυμητό 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άριστη επικοινωνία, προσανατολισμός στην εξυ-
πηρέτηση του πελάτη 
•Δυναμική προσωπικότητα, ανάληψη πρωτοβου-
λιών, ηγετικές ικανότητες, ομαδικότητα 
•Ικανότητα συντονισμού και οργάνωσης 
•Ικανότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 
•Ιδανική ηλικία έως 40 ετών 
 
Παροχές: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο, δυναμι-
κά αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο: fax: 210 
4834547, e-mail: jobs@meidanis.gr, τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 210 4834050. Για όλα τα βιογραφικά θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Sarah Lawrence, δυναμική εταιρεία στον κλάδο 
της γυναικείας ένδυσης, αναζητά για τα καταστήμα-
τά της στην Αθήνα:

Πωλήτρια λιανικής part-time – Χαλάνδρι 
 Κωδ.: REP 03

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε ανάλογη θέση 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικών 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
 
Η εταιρία προσφέρει: Συνεχή εκπαίδευση σε ένα 
σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών με τον αντίστοιχο κωδικό στo 
fax: 2310 950 806 ή στο e-mail: hr@sarahlawrence.
com. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

 
Η εταιρία EVOUS Ε.Π.Ε., ζητεί για το κατάστημά 
της στο Χαλάνδρι, πωλήτριες λιανικής για πλήρη & 
μερική απασχόληση.
Τυπικά προσόντα: 
•Απόφοιτη λυκείου 
•Γνώση αγγλικών & βασικών εφαρμογών microsoft 
office 
•Δυναμική & ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια λόγου 
& επικοινωνίας 
•Ηλικία έως 25 ετών 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της ένδυσης & υπόδησης 
απαραίτητη 
 
Προσφέρονται: 
•Βασικός Μισθός με προοπτικές βελτίωσης βάσει 
επίτευξης στόχων 
•Ευχάριστο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με 
δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών, υπόψη κας Μαρίας 
Καπνιά, e-mail: maria.kapnia@isc.gr, φαξ: 210 
6741011.

 
Πωλητής-τρια

Ζητείται για full time & part time απασχόληση σε 
αλυσίδα εμπορικών καταστημάτων ένδυσης, για τις 
περιοχές Καλλιθέα και McArthur Glen (εκπτωτικό 
χωριό) Σπάτα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
skylinepik@gmail.com

Ζητούνται από την μεγαλύτερη γαλλική αλυσίδα 
παιδικών ενδυμάτων «Orchestra”, για τα καταστή-
ματά της στον Βόλο.

Υπεύθυνο / η καταστήματος – 
πωλήτριες για πλήρη απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
degr@orchestrahellas.gr, fax: 210 9889140.

 
Η E-Gate Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμε-
νες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνο-
λογίας, επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλήτρια Καταστήματος Πληροφορικής  
κωδικός θέσης: ΠΚΠ 0913

Ρόλος/ αρμοδιότητες: Ο / η κάτοχος της θέσης θα 
γίνει μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που 
εργάζεται στο κατάστημα λιανικής πώλησης της 
εταιρείας στο Χαλάνδρι, Λεωφόρος Κηφισιάς 298 
και έχει ως στόχο την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτη-
ση των πελατών της εταιρείας. Οι βασικές αρμοδιό-
τητες περιλαμβάνουν:

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

Η E-Gate Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.), 
σύγχρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον 
εργασίας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαί-
σιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο 
χώρο της πληροφορικής.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληρο-
φορίες για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα 
www.e-gate.gr. Παρακαλούμε να αποστείλετε το βι-
ογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 
εργασίας στο e-mail: hr@e-gate.gr

Η Scooterise ΙΚΕ, πρωτοπόρα εταιρία βασισμένη 
σε προϊόντα και υπηρεσίες βιώσιμης μετακίνησης 
αναζητά συνεργάτες:

Πωλητές/Πωλήτριες

Με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη στο χώρο της 
χονδρικής πώλησης σε καταστήματα ποδηλάτων, 
scooter, παιδικών ειδών, παιχνιδιών και αξεσουάρ 
για Αθήνα και υπόλοιπη Ελλάδα.

•Απαραίτητη γνώση αγγλικών. 
•Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
λάβετε υπ’ όψιν.
Αποστολή βιογραφικών, με φωτογραφία στη διεύ-
θυνση hello@scooterise.com. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 216 7003277, 6932 232096 & 6945 49 0571.

 
Υπεύθυνο / η καταστήματος –  

πωλήτριες για πλήρη απασχόληση 
Ζητούνται από την μεγαλύτερη γαλλική αλυσίδα 
παιδικών ενδυμάτων Orchestra για τα κατάστημα-
τά της στο Μεσολόγγι.
Αποστολή βιογραφικών: e-mail:  
degr@orchestrahellas.gr, fax: 210 9889140. 

  
Μεγάλη πολυεθνική εταιρία στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών αναζητά:

Επιθεωρητή πωλήσεων 
αλυσίδας καταστημάτων 

κωδικός: SLS 001 
έδρα: Αθήνα

Βασικές αρμοδιότητες: 
•Επίβλεψη των καταστημάτων για την τήρηση των 
λειτουργικών προδιαγραφών της εταιρείας με σκο-
πό την επίτευξη των εταιρικών στόχων. 
•Παρακολούθηση και απολογισμός των αναμενό-
μενων αποτελεσμάτων και ενεργειών, μέσω επι-
σκέψεων στο δίκτυο καταστημάτων της ευθύνης 
του. 
•Συντονισμός και καθοδήγηση των υπευθύνων 
πωλήσεων και υποστήριξη των εργαζομένων των 
καταστημάτων για την επίτευξη των ποσοτικών και 
ποιοτικών στόχων. 
•Αναζήτηση ευκαιριών νέων σημείων πώλησης 
εξασφαλίζοντας την επίτευξη του στοχευόμενου 
μεριδίου αγοράς. 
•Πρόταση στοχοθέτησης ανά σημείο πώλησης, 
εφαρμογή επιχειρησιακών πλάνων ανά σημείο 
πώλησης και ανά προϊόν/υπηρεσία. 
•Συντονισμός όλων των υποστηρικτικών, διαχει-

ριστικών λειτουργιών, με σκοπό την επίτευξη των 
λειτουργικών προδιαγραφών. 
 
Τυπικά προσόντα: 
•Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών με οικονομική 
κατεύθυνση. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επι-
θυμητός. 
•Σχετική εργασιακή εμπειρία 3-5 ετών σε διαχείρι-
ση αλυσίδας καταστημάτων ή επίβλεψη καταστή-
ματος λιανικής. 
•Άριστος χειρισμός Η/Υ 
•Δέσμευση στα αποτελέσματα 
•Δέσμευση για το αποτέλεσμα, άριστες ικανότητες 
επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα βιο-
γραφικά τους μέχρι τις 31/10/2013. Αποστολή βιο-
γραφικών στο e-mail: dnw@skywalker.gr

 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η In Group ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εται-
ρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην 
Ελλάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού ζητά  για λογαριασμό πελά-
τη της:

   Υπεύθυνο πωλήσεων 
HR 20618

Ο νέος συνεργάτης  θα διαχειρίζεται ένα ευρύ πε-
λατολόγιο μικρών σημείων διανομής (ψιλικά – περί-
πτερα) σε μια συγκεκριμένη περιοχή ευθύνης του.

Προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ σε Διοίκηση / Μάρκετινγκ 
•Μετ/χος τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις (ιδανικά 
FMCG) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των αναγκών του πελάτη 
•Προσαρμοστικότητα- ευελιξία 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψης  πρωτοβουλιών, πνεύμα συ-
νεργασίας 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Σταθερή συνεργασία 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της 
αγγελίας (HR 20618) μέχρι τις 30/10/2013, μέσω 
e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 210 8210230.

Η Ώθηση Α.Ε., εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ανά-
πτυξης πελατολογίου και προώθησης πωλήσεων, 
από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες στο χώρο 
των υπηρεσιών ζητά για λογαριασμό μεγάλου τηλε-
πικοινωνιακού ομίλου:

Πωλητές  B2B

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πραγματοποιούν 
επισκέψεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(SOHO – SME).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ 
•Εμπειρία σε πωλήσεις 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μηνιαίος υψηλός μισθός 
•Πλήρης ασφάλιση 
•Μηνιαίο Bonus 
•Έξοδα κίνησης 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλι-
ξης (team leader, εκπαιδευτής, προϊστάμενος) 
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το Μετρό Ακρό-
πολης)
Για αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@othisi.
com.gr, στο fax: 211 200 46 00 με κωδικό θέσης  
BB27,πληροφορίες στο τηλέφωνο: 211 200 45 00.

Εξωτερικοί πωλητές 
(SAL 105) 

Αθήνα
Περιγραφή: Αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για εταιρείες (Β2Β) 
αναζητά εξωτερικούς πωλητές για την ανάπτυξη 
των πωλήσεων, που επικεντρώνεται σε δυνητικό 
πελατολόγιο στο κέντρο της Αθήνας

Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
αναλάβουν την προώθηση των τηλεπικοινωνιακών 
λύσεων που αφορούν σταθερή, κινητή τηλεφωνία 
και internet, σε εταιρικούς πελάτες, που θα επιτύ-
χουν μια ιδιαίτερα σημαντική μείωση του κόστους 

των αντίστοιχων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν 
μέχρι σήμερα
Απαραίτητα προσόντα:  
•Επαγγελματική  εμπειρία 2-5 ετών από τις εξωτε-
ρικές πωλήσεις (κατά προτίμηση στον τομέα των 
υπηρεσιών) 
•Άνεση στην επικοινωνία και την προσέγγιση πε-
λατών, μέσω προσωπικών επισκέψεων και τηλε-
φωνικών επαφών 
•Προσφέρεται σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus 
πωλήσεων 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr

  
Η ΑΕΠΙ Α.Ε. Ελληνική  εταιρεία προστασίας  
της πνευματικής ιδιοκτησίας ζητά:

Συνεργάτη ως αντιπρόσωπο  
για το Ν. Φωκίδας 

μόνιμος κάτοικος της περιοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα των 
πωλήσεων 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms office) 
•Γνώση χρήσης εμπορικών λογισμικών (κατά προ-
τίμηση ERP / CRM) 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Άριστη ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης  ΙΧ 
•Μεταφορικό μέσο 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ΙΕΚ κατεύθυνσης Marketing / 
Δημοσίων σχέσεων 
•Σεμινάρια τεχνικών πώλησης / διαπραγματεύ-
σεων 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Επαγγελματισμό 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το 
αποτέλεσμα
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και δυ-
νατότητα μόνιμης συνεργασίας. Συστατικές επιστο-
λές θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@aepi.gr

 
Ζητείται  

Πωλητής

Για οικιακά είδη με εμπειρία τοποθέτησης προϊ-
όντων σε σουπερμάρκετ και δημιουργία δικτύου 
αντιπροσώπων.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες πωλήσεις 
•Αγγλικά σε ικανοποιητικό επίπεδο 
•Χρήση Η/Υ, office, ERP 
•Δίπλωμα Ι/Χ, 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός Ελλάδας 
•28-40 ετών

Για την θέση απαιτείται ευχάριστη και δυναμική 
προσωπικότητα, με άνεση στην επικοινωνία, στις 
διαπραγματεύσεις και στην συνεργασία με άλλα 
άτομα. Θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά 
όπως το οργανωτικό πνεύμα, δυναμική παρουσία, 
όρεξη για πολύ δουλειά, ευφράδεια λόγου, αναλυτι-
κή σκέψη και μεθοδικότητα. 

Θα προτιμηθούν όσοι μπορούν να κινηθούν με 
δικό τους μεταφορικό μέσο και να εκδίδουν Τ.Π.Υ. 
Χώρος εργασίας είναι η βιομηχανική περιοχή της 
Σίνδου Γ ‘ Ζώνη. 

Παρακαλώ να μην απευθυνθούν άτομα που δεν 
καλύπτουν τις απαιτήσεις μας και δεν διαθέτουν με-
ταφορικό μέσο για να πηγαινοέρχονται στον χώρο 
εργασίας.
Αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail:  
info@apikyan.com

Υπεύθυνος ανάπτυξης πωλήσεων 
Ηγέτιδα εταιρία στο χώρο της ανάπτυξης και βελ-
τίωσης της απόδοσης στελεχών, ομάδων και δι-
κτύων, αξιοποιώντας εμπειρία 100 ετών στο χώρο 
της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και 15 ετών 
στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την 
ανάπτυξη δικτύων, αναζητεί έμπειρο συνεργάτη για 
την ανάληψη ρόλου ανάπτυξης πωλήσεων στους 
παραπάνω τομείς. Ο υποψήφιος είναι ένας δυνα-
μικός επαγγελματίας, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ (Διοί-
κηση Επιχειρήσεων, Marketing, μεταπτυχιακός 
τίτλος θεωρείται επιθυμητός) και με προϋπηρεσία 
τουλάχιστον για 3 έτη και αποδεδειγμένα αποτελέ-
σματα ανάπτυξης πωλήσεων σε θέση. Εμπειρία σε 
εταιρία παροχής υπηρεσιών θεωρείται προσόν. Ο 
ιδανικός συνεργάτης πρέπει να έχει ανεπτυγμένες 
ικανότητες επικοινωνίας, προσέγγισης νέων πελα-
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τών, δικτύωσης, συμβουλευτικής προσέγγισης  και 
επιχειρηματικής οξύνοιας.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Προσέγγιση νέων και υφιστάμενων πελατών 
για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών στον τομέα 
της βελτίωσης απόδοσης ομάδων και τμημάτων 
εταιριών 
•Υπεύθυνος ανάπτυξης δικτύων

Προφίλ υποψηφίων: 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη Διοίκηση επιχειρήσεων, Μάρκε-
τινγκ ή σχετικό αντικείμενο. 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε 
διευθυντική θέση και αποδεδειγμένα αποτελέσμα-
τα ανάπτυξης πωλήσεων 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με 
μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων 
•Δεξιότητες δικτύωσης και προσέγγισης νέων 
πελατών 
•Αξιοπιστία, business acumen, επιχειρηματική 
προσέγγιση 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, 
πελατοκεντρική αντίληψη. 
 
Παροχές: 
•Εκπαίδευση ανάπτυξης πωλήσεων από την Dale 
Carnegie Training 
•Μοντέλο αμοιβών με συνδυασμό σταθερής αμοι-
βής και έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν ανα-
λυτικά βιογραφικά σημειώματα με την ένδειξη BD4 
στην παρακάτω διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 
84 Α, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 31, fax: 210 6752864, ή 
ηλεκτρονικά στο e-mail: oroussopoulos@tfc.gr

 
MELTKO S.A. αντιπροσωπείες βιομηχανικού εξο-
πλισμού, ζητά: 

Υπεύθυνο πωλήσεων
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τεχνική εκπαί-
δευση κατά προτίμηση Ηλεκτρολόγος ή Μη-
χανολόγος μέσης ή ανώτερης σχολής, ηλικία 
έως 30 ετών, καλή γνώση αγγλικής και υπο-
λογιστών και εμπειρία 3 ετών σε πωλήσεις. 
 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail : 
meltko@ath.forthnet.gr

On behalf of our client, a startup beverage com-
pany operating in Athens, we are looking for Sales 
Executives.
Job description: The successful candidates will 
handle existing accounts of the company as well as 
the further business development. Based on their 
business acumen, they will have to find new ways 
of promoting the product as well as find new poten-
tial markets that the product may be inserted.
Key requirements: 
•At least 3 years of experience in b2b sales, pref-
erably in FMCG environment (beverage compa-
nies in particular) 
•Ability to work within a goal oriented environment 
•Excellent communication and presentation skills 
•Solid knowledge of MS office (mostly word, excel 
and powerpoint) 
•Advanced knowledge of english language (both 
oral and written) 
 
Send your cv on this link: http://optimalba.profil-
search.com/recrute/fo_annonce_voir.php?id=388

Η Doppler SA, η ελληνική πολυεθνική βιομηχανία 
ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, parking lifts 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητά:

  Sales Representatives

Για Αθήνα και Θεσσαλονίκη με εμπειρία στον κλά-
δο ψύξης - θέρμανσης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kkhr@doppler.gr

  
•Είσαι νέος και επιθυμείς να κάνεις καριέρα στις 
πωλήσεις; 
•Σου αρέσει το οργανωμένο περιβάλλον και η με-
θοδική εργασία; 
•Θέλεις να εργάζεσαι με στόχους και ικανοποιείσαι 
με την επιτυχία σου στην πώληση;
Αν θέλεις να μάθεις κοντά μας πώς να πουλάς με 
σύστημα και οργάνωση τότε η θέση του Υπεύθυ-
νου πωλήσεων μπορεί να είναι αυτό που σου 
ταιριάζει.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος Ανώτατης σχολής 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Καλή γνώση Η/Υ και αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα για επισκέψεις εκτός έδρας σε Ν. 
Ελλάδα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & 
bonus βασισμένο σε αποτελέσματα) 
•Εταιιρικό αυτοκίνητο 
•Laptop, κινητό τηλέφωνο 
•Oμαδική ασφάλιση 
•Συστηματική εκπαίδευση και δυνατότητα επαγγελ-
ματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με κωδικό θέσης 
SALESa13 μέχρι την Τρίτη 29 Οκτωβρίου στο 
e-mail : personnel.b@domus.gr, Κλειδαριές & Συ-
στήματα Ασφαλείας, Θηβών 208 – 210, Αγ.Ι.Ρέ-
ντης, Τ.Κ. 182 33, website: www.domus.gr

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Φαρμακευτική εταιρία ζητεί 

Συνεργάτες 

Για χώρους φαρμακείων, στο νομό Θεσσαλονίκης.  
 
Βιογραφικά στο e-mail:  
infothess@advanceproducts.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Φαρμακευτική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει:

Επιστημονικούς συνεργάτες 
με έδρα την Αθήνα (Κωδ.: ΙΕ/ΑΘ.)  

Θεσσαλονίκη (Κωδ.: ΙΕ/ΘΕ.) 
Πάτρα (Κωδ.: ΙΕ/ΠΑ)  

 Ιωάννινα (Κωδ.: ΙΕ/ΙΩ)

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία στην ιατρική ενημέ-
ρωση ογκολογικών-γυναικολογικών-ουρολογικών 
προϊόντων 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
 
Προσφέρουμε: 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμι-
κό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: gnm@skywalker.gr

 
Φαρμακευτική εταιρία που δραστηριοποιείται στο 
χώρο βιολογικών φαρμάκων και ιατροτεχνολο-
γικών προϊόντων, με ηγετική θέση στο χώρο της 
αισθητικής ιατρικής, επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλητή – επιστημονικό συνεργάτη  
κωδικός θέσης: Ε.Σ./2013 

με βάση την Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία στον τομέα της 
πώλησης & ιατρικής επίσκεψης. Προηγουμένη 
εμπειρία σε δερματολόγους και πλαστικούς χει-
ρουργούς και ιδιαίτερα στην αγορά των ενέσιμων 
& ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Πτυχίο ΑΕΙ, με κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρή-
σεων ή Marketing 
•Προϋπηρεσία σε πολυεθνικό περιβάλλον ως 
μέλος ομάδας πωλήσεων 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, 
πελατοκεντρική αντίληψη 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (με 
αντίστοιχα πιστοποιητικά) 
•Άνεση χειρισμού Η/Υ & office (word, excel, pow-
erpoint, outlook) 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος 
 
Η εταιρία παρέχει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, ιδιωτική 
ασφάλεια 
•Συνεχή εκπαίδευση εντός και εκτός Ελλάδας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό σημείωμά τους στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση gnm@skywalker.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Δερματολόγος ζητείται από τους SOS Ιατρούς 
της Αθήνας. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών & προ-
ϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφικών στο: sosiatroi@sosiatroi.gr 
ή στο φαξ 210 8212611. Περισσότερες πληροφορί-

ες στο τηλέφωνο 210 8211888 και στην ιστοσελίδα: 
www.sosiatroi.gr

 
Η Globalmedirec έχει 7 άμεσες θέσεις εργασίας 
για ειδικό αναισθησιολόγο – Special doctor in 
general anaethesia. Οι θέσεις βρίσκονται σε NHS 
Κρατικό  Νοσοκομείο στην Βόρεια Αγγλία – North 
of England.
Ιδανική θέση για έναν Ιατρό που μόλις απέκτησε 
τον τίτλο ειδικότητας ή είναι πολύ κοντά στην δια-
δικασία λήψης του.

Με αρχικό συμβόλαιο  είναι ενός έτους που ο 
ετήσιος, μικτός μισθός κυμαίνεται από £50000 - 
£55000  (αναλόγως προϋπηρεσίας). Οι  ώρες ερ-
γασίας είναι  48  την εβδομάδα συμπεριλαμβανό-
μενες οι  εφημερίες. Το αρχικό συμβόλαιο  μπορεί 
να ανανεωθεί εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς. Στις υπηρεσίες της 
GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται: Προετοιμα-
σία του βιογραφικού – προετοιμασία του ιατρού 
για την τηλεφωνική συνέντευξη – βοήθεια με την 
εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογα-
ριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Coun-
cil 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοι-
νωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και 
τυχόν διευκρινίσεις.
Κατερίνα Κοντάλιπου, GlobalMediRec,  
τηλέφωνο  6934 803930, e-mail:  
katerina.kontalipou@globalmedirec.com

 
Παιδίατρος ζητείται από τους SOS Iατρούς της 
Αθήνας. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών &  
προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο: sosiatroi@sosiatroi.gr 
ή στο φαξ  210 8212611 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 
8211888 και στη ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr

Ιατρός ειδικευμένος στην  
Εσωτερική Παθολογία ή 

την Πνευμονολογία
Κορυφαίο νοσοκομείο στην περιοχή τις Βαβαρίας 
/ Γερμανία αναζητά ιατρό με την ειδικότητα της 
εσωτερικής παθολογίας ή της πνευμονολο-
γίας με προοπτική για την θέση του επιμελητή / 
τριας.

Ο/η υποψήφιος/α Ιατρός θα πρέπει να έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την ειδικότητα της 
πνευμονολογίας ή της εσωτερικής παθολογί-
ας όπως επίσης και να διαθέτει:  
•Ανάλογη εμπειρία σε κλινική ή νοσοκομείο 
•Υπεύθυνη εξάσκηση τις Ιατρικής 
•Η κλινική ΙΙ διαθέτει πάνω από 120 κρεβάτια, 
από τα οποία τα 22 ανήκουν στο τμήμα τις Πνευ-
μονολογίας. 
•Στην κλινική διενεργούνται ενδοσκοπήσεις όπως 
επίσης και θωρακοσκόπηση.
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail : sa@
neumueller.org, επισυνάπτοντας το πτυχίο, άδεια 
εξάσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση επαγγελ-
ματικών εμπειριών, συστατικές επιστολές και βε-
βαίωση γλωσσικής επάρκειας. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε φυσικά να επικοινωνήσετε 
μαζί μας στο τηλέφωνο: +49 91189131-00, υπόψη 
Σοφίας Αναστασιάδου.

 
Φαρμακευτική εταιρία ζητά να προσλάβει:

Προϊστάμενο μικροβιολογικού 
για εργαστήριο εργοστασίου 

(κωδικός: Π.Μ. / 10.13)

Οι υποψήφιοι πρέπει, απαραιτήτως, να έχουν: 
•Ηλικία μέχρι 45 ετών 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. Βιολογίας ή Φαρμακευτικής (μετα-
πτυχιακό ειδίκευσης θα συνεκτιμηθεί θετικά) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•10 χρόνια προϋπηρεσίας σε μικροβιολογικό ερ-
γαστήριο ελέγχου φαρμακευτικών προϊόντων, με 
πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας τον κωδι-
κό της θέσης, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: mlbx@skywalker.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Γερμανική εταιρία στην περιοχή της  Βαυαρίας, 
ζητά για νοσοκομεία και κλινικές στην Γερμανία 
(περιοχή Βαυαρία και Βάδη - Βυρτεμβέργη):   

Νοσηλευτές / τριες 
 με ειδικότητα χειρουργείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής χαρα-
κτηριστικά: 
•Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
•Πτυχίο γερμανικών, επιπέδου τουλάχιστον Β1 ή 
διάθεση και ετοιμότητα να μάθουν την γερμανική 
γλώσσα 
•Επαγγελματική εμπειρία ως νοσηλευτής-νοσηλεύ-
τρια σε  Χειρουργείο 
•Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και συ-
νείδηση ευθύνης 
•Ετοιμότητα νοσηλευτικής φροντίδας για ασθενείς, 
οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή με μηχά-
νημα 
 
Τομέας Αρμοδιοτήτων 
•Νοσηλευτική χειρουργείου 
•Εντατική παρακολούθηση και περίθαλψη 
 
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστική αμοιβή βάση γερμανικής νομοθεσίας 
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα σύμφω-
να με την γερμανική νομοθεσία 
•Πλήρη απασχόληση 
•Εργασία κατά βάρδιες σε ομαδική απασχόληση 
•Προετοιμασία και εκμάθηση της γερμανικής 
γλώσσας στην Θεσσαλονίκη για το επίπεδο Β2

Εάν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και 
ενδιαφέρεστε να αρχίσετε μία καινούρια ζωή στη 
Γερμανία, με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, 
καλό μισθό και προοπτικές επαγγελματικής εξέλι-
ξης, θα χαρούμε πολύ να λάβουμε το βιογραφικό 
σας σημείωμα. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, 
προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα περαι-
τέρω βήματα και θα είμαστε κοντά σας κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αναγνώρισης πτυχίου 
από τις γερμανικές αρχές. Μπορείτε επίσης να 
υπολογίζετε στη στήριξη μας σε ό,τι άφορα την 
έρευνα για τη νέα σας διαμονή. Παρακαλούμε να 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα απο-
κλειστικά στη Γερμανική ή Αγγλική γλώσσα κα-
θώς και το πτυχίο σας στην παρακάτω διεύθυνση:  
sa@neumueller.org

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το κέντρο ξένων γλωσσών Ζαχαρίου Ειρήνη που 
έχει πρώτη και κύρια μέριμνα την πρόοδο των παι-
διών εδώ και 15 χρόνια, στα πλαίσια ανάπτυξης και 
ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του επιθυμεί να 
προσλάβει:

Καθηγητές / τριες σκηνοθεσίας 
για μαθήματα θεατρικής αγωγής 

με κωδικό θέσης ΖΑS
Θέση: 
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων βασισμέ-
νη στη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα βιβλιογρα-
φία 
•Παράδοση διδακτέας ύλης 
•Αξιολόγηση και βαθμολόγηση σπουδαστών 
•Παροχή ακαδημαϊκών και συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών στους σπουδαστές 
•Συμμετοχή στην αξιολόγηση και αναθεώρηση των 
προγραμμάτων σπουδών 
•Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις του Ομίλου 
 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ στο αντικείμενο διδασκαλίας 
•Διδακτική, εργασιακή  και ερευνητική εμπειρία στο 
αντικείμενο διδασκαλίας  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφο-
ρικό και γραπτό επίπεδο 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψήφιους 
 
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση και πα-
ράδοση διδακτέας ύλης 
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού 
περιβάλλοντος μάθησης 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλη-
μάτων 
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματι-
κών αναγκών των σπουδαστών 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•5 ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Κατα προτίμηση κάτοικος Κέντρου Πειραιά, Πει-
ραϊκής, Πασαλιμάνι, Καστέλας ή Φαλήρου 
 
Το κέντρο προσφέρει: 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές 

Μηχανογραφημένο
Σύστημα Διαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης
Τύπου Voucher

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
“Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 

για άνεργους νέους έως 29 ετών”

“Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 
για άνεργους νέους στον κλάδο  

του Τουρισμού έως 29 ετών”

Site: www.point0.gr
E-mail: info@point0.gr
Τηλ: 210 9730280
Fax: 210 9709464

Κάνε τώρα την εγγραφή σου και συνδέσου  
με χιλιάδες ενδιαφερόμενους για  
άμεση ή μελλοντική συμμετοχή 
σε προγράμματα Voucher.
Μείνε ενημερωμένος και ενεργός 
σε έναν νέο χώρο με δυναμική 
και ευκαιρίες.

Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου
στην αγορά εργασίας;
 
Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά 
προγράμματα Voucher 
εισόδου στην αγορά εργασίας;

Έχεις επιχείρηση που ενδιαφέρεται να δώσει

σε νέους την ευκαιρία να μπουν δυναμικά

στην επαγγελματική τους πορεία,

χωρίς οικονομική επιβάρυνση, διαδικασίες

ή ενημερότητες;
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Οι υποψήφιοι να αναγράφουν πάντα  
τον κωδικό θέσης. Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: irzachariou@gmail.com

Editorial Assistant
ELT Publisher is seeking a native english speaker, 
preferably with experience in EFL teaching and / or 
publishing, to work on ongoing publications.
Some knowledge of the greek language would be 
considered an asset. 
 
The company is based in Aspropyrgos and it is a 
9.00 – 17.00 office based position. 
 
Your own transport is needed due to our location. 
 
Please send a cv via email  
to grivasho@yahoo.com

Οργανισμός εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 
ζητάει: 

Εκπαιδευτικούς συμβούλους 
στα αντικείμενα Οικονομίας και Διοίκησης  

Απαραίτητη η γνώση αγγλικής γλώσσας.  
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@peac-edu.com.gr

ΝΟΜΙΚΟΙ
Δικηγόρος (LAW_45)

Μεγάλη δικηγορική εταιρία, αναζητεί δικηγόρο 
τριετούς εμπειρίας σε ελέγχους τίτλων ακινήτων, 
για αποκλειστική συνεργασία, πλήρους απασχό-
λησης, με αρμοδιότητες την διενέργεια ελέγχων σε 
Αττική και επαρχιακές πόλεις καθώς και την σύ-
νταξη συναινετικών προσημειώσεων και εκδίκασή 
τους.

Προτιμητέα η κατοχή διπλώματος οδήγησης αυ-
τοκινήτου. Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικός μι-
σθός και εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλ-
λον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
res@skywalker.gr

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ο πανελλήνιος συνεταιρισμός μικροβιολόγων 
– Medisyn ζητά: 

Βιολόγο  
για το κεντρικό εργαστήριο  

Αθηνών

•Σχετική προϋπηρεσία, θα εκτιμηθεί 
•Γνώσεις Η/Υ και αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 
τους άνδρες υποψήφιους) 
 
Αποστείλατε cv υπόψη κας Δαρεμά στο e-mail: 
administration@medisyn.eu

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Ο όμιλος εταιριών τεχνική Ολυμπιακή, ζητά να 
προσλάβει για απασχόληση σε εργοτάξιό της στην 
περιοχή της Μακεδονίας:

Τεχνίτη Οχημάτων 
Code Vech

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•Εμπειρία στην συντήρηση οχημάτων και μηχα-
νημάτων έργων οδοποιίας με τουλάχιστον πεντα-
ετή προϋπηρεσία  
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότη-
τας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απο-
στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με 
φωτογραφία τους αναφέροντας τον αντίστοιχο 
κωδικό υπ’ όψη τμήματος προσωπικού στο fax 
210 9955586 ή με e-mail στο hr@techol.gr. Όλα 
τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπι-
στευτικότητα.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ζητείται  

Πωλητής - Πολιτικός Μηχανικός  
με Τ.Π.Υ.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες πωλήσεις 

•Αγγλικά σε ικανοποιητικό επίπεδο 
•Χρήση Η/Υ, office, ERP 
•Δίπλωμα Ι/Χ, 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός Ελλάδας 
•28-40 ετών

Για την θέση απαιτείται ευχάριστη και δυναμική 
προσωπικότητα, με άνεση στην επικοινωνία, στις 
διαπραγματεύσεις και στην συνεργασία με άλλα 
άτομα. Θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά 
όπως το οργανωτικό πνεύμα, δυναμική παρου-
σία, όρεξη για πολύ δουλειά, ευφράδεια λόγου, 
αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα. Χώρος εργα-
σίας είναι η βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Γ ‘ 
ζώνη. 

Παρακαλώ να μην απευθυνθούν άτομα που δεν 
καλύπτουν τις απαιτήσεις μας και δεν διαθέτουν 
μεταφορικό μέσο για να πηγαινοέρχονται στον 
χώρο εργασίας.
Αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail:  
info@apikyan.com

ENOIA has an opening for a:

Mechanical engineer

With knowledge of rotating equipment(pumps, 
compressors, turbines).

Minimum 5 years experience, University degree, 
relevant post-graduation welcome, english fluent, 
computer literate, travel availability.
Please send your cv to mail@enoia.euf or the 
attention of Human resources ead.

 
ENOIA has an opening for a:

Mechanical engineer

With knowledge of piping/pipelines stress 
analysis, with the use of Caesar II Software.

Minimum 5 years experience, University degree, 
relevant post-graduation welcome, english fluent, 
computer literate, travel availability.
Please send your cv to mail@enoia.eu for the 
attention of Human resources head.

Από μεγάλο όμιλο εταιριών που δραστηριοποιεί-
ται στο χώρο των οχημάτων ζητείται: 

Μηχανολόγος (ΑΕΙ)  
Μηχανικός Διαγωνισμών 

κωδ. ΜΕΚ13 
έδρα: περιοχή Ελευσίνας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόλυτα απαραίτητη η εμπειρία σε τμήμα δια-
γωνισμών (επιβατικά αυτοκίνητα, βαρέα οχήμα-
τα) 
•Πτυχίο Πολυτεχνείου 
•Εμπειρία στη διαχείριση έργων και στη σύνταξη 
οικονομοτεχνικών προσφορών 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρι-
σμού Η/Υ 
•Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα επικοινωνίας και 
συνεργασίας, αξιοπιστία, υπευθυνότητα
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας κωδικό 
θέσης, στο e-mail: sflsjobs@yahoo.gr

Ζητούνται άμεσα για εργασία στη Γερμανία: 
Μηχανολόγοι μηχανικοί

•Με γνώσεις γερμανικών Α2 ή B1 
•Με εμπειρία σε Siemens 840D/ γνώση του soft-
ware 
•Με γνώσεις τόρνευσης & φρεζαρίσματος (εμπει-
ρικές γνώσεις) 
•Χειριστές μηχανημάτων (όχι προγραμματιστές) 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας, πολύ καλός μι-
σθός, συμβόλαιο αορίστου χρόνου.

Αποστολή βιογραφικού στην αγγλική ή γερμα-
νική γλώσσα σε μορφή Europass. Πληροφο-
ρίες: MD STUDIEN & VERMITTLUNG, Ώρες 
γραφείου 09:00 – 14:00: 2810330009, υπεύ-
θυνοι: Εύα Βενιανάκη: 6973348931, Ανα-
στασία Καλπακτσή: 6973326214. Αποστείλατε 
βιογραφικά στα γερμανικά με φωτογραφία: info@
md-hellas.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Χειριστής εμφιαλωτικών μηχανών  

και μηχανών συσκευασίας 

Η ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. είναι μια ελληνική εταιρία η 

οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της βιομηχα-
νίας τροφίμων. Αντικείμενό της είναι η παραγωγή 
πουρέ από φρούτα, όπως ροδάκινα, μήλα, αχλά-
δια καθώς και η εμφιάλωση χυμών σε συσκευασί-
ες PET και TetraPak. Η εταιρία ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. 
επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο χειριστή εμφιαλω-
τών και πακεταριστικών μηχανών για συσκευασί-
ες PET και TetraPak, για τις αντίστοιχες γραμμές 
παραγωγής που βρίσκονται στις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις της στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Ο χειριστής αναφέρεται στον προϊστάμενο 
του τμήματος εμφιάλωσης και τα καθήκοντά 
του είναι: 
•Η έγκαιρη προετοιμασία των γραμμών εμφιάλω-
σης και συσκευασίας σύμφωνα με το πρόγραμμα 
παραγωγής και το παραγόμενο προϊόν. 
•Η ρύθμιση και ο χειρισμός των γραμμών εμφι-
άλωσης και συσκευασίας για ομαλή λειτουργία 
εντός προκαθορισμένων αποδόσεων. 
•Ο καθαρισμός των γραμμών εμφιάλωσης και 
συσκευασίας.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει 
τα ακόλουθα προσόντα: 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση, σε βιομηχανία τροφίμων. 
•Ομαδικό πνεύμα και διάθεση για συνεργασία. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Καλή γνώση αγγλικών. 
•Να είναι κάτοικος της ευρύτερης περιοχής των 
Κουφαλίων Θεσσαλονίκης. 
•Ηλικία από 25 έως 35 ετών. 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδια 
 
Επιθυμητά προσόντα 
•Πτυχίο μηχανικού συντηρητή Τάξης Α, Β ή Γ. 
•Τεχνική κατάρτιση που να αποδεικνύεται με πτυ-
χίο τεχνικής σχολής μηχανολογικής ή ηλεκτρολο-
γικής Κατεύθυνσης. 
•Γνώσεις βιομηχανικών αυτοματισμών. 
•Εμπειρία σε συντήρηση μηχανών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
vitom@skywalker.gr

Πολυεθνική εταιρία συστημάτων βιομηχανικού αυ-
τοματισμού, ζητά για το εργαστήριο υδραυλικών 
συστημάτων υψηλής πίεσης (περιοχή αεροδρο-
μίου)

Τεχνίτη Μηχανικό για τμήμα 
επισκευών & κατασκευών

Η θέση αναφέρει στον Τεχνικό Διευθυντή της 
εταιρείας.
Προσόντα: 
•Τεχνική εκπαίδευση μηχανολογικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία σε θέσεις συντηρητή-εφαρμοστή   
•Γνώση αγγλικών ή γερμανικών επιθυμητή 
•Εξοικείωση με χρήση Η/Υ (MS Office) 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Οργανωτικό και συνεργατικό πνεύμα 
•Προσαρμοστικότητα σε εξειδικευμένη τεχνογνω-
σία βασισμένη σε διαρκή εκπαίδευση 
 
Κύρια καθήκοντα: 
•Οργάνωση των εργασιών του συνεργείου 
•Εφαρμογή των εταιρικών διαδικασιών 
•Αξιολόγηση  βλαβών στα προς επισκευή εταιρι-
κά προϊόντα 
•Προσδιορισμός και παραγγελίες αναγκαίων 
ανταλλακτικών 
•Υλοποίηση επισκευής και δοκιμής ορθής λει-
τουργίας 
•Συναρμολόγηση εξαρτημάτων βάση σχεδίου 
(νέες κατασκευές-μοντάρισμα) 
•Ευθύνη ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης 
εξοπλισμού συνεργείου 
•Υποστήριξη στη προμήθεια απαραίτητων βοη-
θητικών εργαλείων (προδιαγραφή εξαρτημάτων, 
αναλωσίμων και παροχή αναγκαίων τεχνικών 
υπηρεσιών) 
 
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Διαρκής τεχνική εκπαίδευση (Ελλάδα / εξωτε-
ρικό) 
•Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ενασχόληση με αντικείμενο τεχνολογικής αιχμής 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
tmtek@skywalker.gr

 
Φαρμακευτική Εταιρία ζητά να προσλάβει:

Προϊστάμενο Παραγωγής 
για τμήμα παραγωγής εργοστασίου 

(κωδικός: Π.Π. / 10.13)

Οι υποψήφιοι πρέπει, απαραιτήτως, να 
έχουν: 
•Ηλικία μέχρι 40 ετών 

•Πτυχίο Α.Ε.Ι. χημικού μηχανικού (εναλλακτικά 
χημικού ή φαρμακοποιού) 
•Άριστη γνώση αγγλικών (γνώση πρόσθετης 
ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί θετικά) 
•Καλή γνώση SAP & Η/Υ 
•5 χρόνια προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου 
παραγωγής φαρμακοβιομηχανίας σε στερεές 
μορφές
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας τον κω-
δικό της θέσης, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: mlbx@skywalker.gr

Η Εταιρία «ΗΠΙΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ» 
ενδιαφέρεται να προσλάβει: 

Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό/ 
Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Με σχετικό Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και 
5ετή ερευνητική εμπειρία για 21-μηνο ερευνητικό 
έργο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
Ε.Π. ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’ - ΕΣΠΑ 
2007-2013.

Αντικείμενο θέσης: Λειτουργία του προγράμμα-
τος βιοανάδρασης «EPIONE» και ανάλυση των 
αποτελεσμάτων

Απαραίτητη η γνώση των παρακάτω: «εμπει-
ρία στην ανάπτυξη –διαχείριση υλικού-λογισμικού 
που αφορά την διαχείριση του πόνου. (π.χ.  χρό-
νιος πόνος, πόνος φανταστικού μέλους, πόνος 
τοκετού) και εμπειρία σε προγραμματισμό - επε-
ξεργασία σήματος και εικόνας – ανάλυσης βιοια-
τρικών σημάτων.»

Αποστολή βιογραφικών:  
eepiskopou@yahoo.com

ΕΣΤΙΑΣΗ
Το ξενοδοχείο The Margi 5* στη Βουλιαγμένη 
ζητά σε extra βάση:

Σερβιτόρους -ες για το τμήμα  
δεξιώσεων / συνεδρίων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σχετική επαγγελματική εμπειρία 2 χρόνια  
•Πτυχίο τουριστικής σχολής (επιθυμητό)  
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* (επιθυμητό)  
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία  
•Ηλικία από 22 μέχρι 35 ετών 
•Γνώση αγγλικών 
 
Προσωπικές ικανότητες: 
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύ-
μα συνεργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
 
Η εταιρία προσφέρει: Άριστες συνθήκες εργασί-
ας σε πολυτελές περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: fb@themargi.
gr, fax: 210 8960229, υπόψη: Πεδιαδίτη Αναστά-
σιου.

Unique opportunity for a Job 
as Chef de Cuisine in Singapore

Mangiatutto group of restaurants (www.
mangiatutto.com.sg), which manages three 
Italian restaurants and one Spanish taberna & 
tapas bar, is now opening a new greek traditional 
tavern, Mykonos on the bay, and seeks vibrant & 
dynamic chef with proven experience and outmost 
dedication to the job.

We are currently looking for:

Greek chef de cuisine

Responsibilities: 
•Manage and supervise the kitchen-team;  
•Make sure all menu lines are prepared 
according to specification; 
•Keep stock up-to-date, fresh and duly stored; 
•Manage all food suppliers; 
•Be accountable for the perfect cleanliness and 
order of the kitchen, 
•All other duties as assigned by executive chef 
 
Requirements: 
•Proven track record of experience in high 
standard preparations of main greek food 
cuisine. 
•Hard working attitude. 
•Able to work long hours, weekends and public 
holidays 
•Diploma or professional course in culinary 

schools, preferable 
•It is very important to let us have in advance 
a sample of a menu that the candidate has 
executed in the past and •some pictures of his / 
her dishes. 
 
We offer: 
•Attractive wage 
•Food and accommodation 
•5 ½ days work week 
•Start: end of October
Submissions: It is essential that you send your 
cv, sample menu, and pictures of your dishes in 
order  
to receive a formal offer with more details,  
Mr. Corrado, tel: +65 85222734, e-mail:  
corrado@mangiatutto.onmicrosoft.com 

 
A  new italian restaurant, situated in the smartest 
area of the capital city Sofia, is looking for an 
experienced Head Chef. 
The Restaurant will combines very well authentic 
recipes from Italy passing through other 
Mediterranean and all the way to middle east 
(Lebanon) using its authentic recipes in a new 
modern way. Entire Menu and training, for the 
opening, will be made by  the Culinary Director of 
our restaurant.

The ideal candidate: Male between 28 and 40 
years of age, Hospitality college education, pre-
opening experience, english language.

A Fantastic opportunity for an experienced 
Executive sous chef.  
 
Who are you?  
Head Chef 
•You have a passion for food and a mastery of 
creating flavourful and nutritious menus. 
•You have a passion for healthy eating, 
sustainability and the use of natural, organic and 
local product. 
•Specialized culinary training, strong 
understanding of butchery cuts of meat, 
experience in catering and/or high volume 
production, and a professional dedication will be 
the key ingredients to your success. 
•You have high energy, are easy to get along with 
and thrive in a fast paced environment. You have 
the ability to work under tight time constraints 
and meet established goals. 
•You have great leadership, planning and 
organizational skills. 
•You have shown loyalty and longevity 
throughout your career. 
 
Where: Sofia / Bulgaria  
 
Why you want to work for us! 
•Supported and advised by experienced 
Culinary Director of our restaurant , in a  growing 
company provides lots of opportunity to expand 
your professional profile. 
•Surround yourself with a harmonious, young and 
professional oriented team. 
•Innovative recipe development and cooking 
technology 
 
What: 
•The successful individual will collaborate with 
Culinary Director about create& cost menus, 
manage employees, establish and maintain 
contacts with vendors and oversee some 
customer relations. 
•Responsible for food preparation, directing and 
co-ordinating employees activities. 
•Lead off site catering jobs including working with 
the catering manager and general manger in 
logistical planning whenever necessary. 
•Responsible for inventory management, 
organization and purchasing. 
•Assist in determining both temporary and 
permanent staffing requirements. 
•Quality control: Ensures all food items meet 
expectations and standards before leaving the 
kitchen. 
•Most importantly, individual will successfully lead 
the kitchen team, motivating their team to put 
forth their best efforts at all times and encourages 
creativity and feedback. 
•This individual works with and reports to the 
Culinary Director of the Restaurant and is 
responsible for overall kitchen operations 
•Thorough knowledge of culinary best practices 
and safe food handling standards ( formerly 
HAACP). 
•Excellent verbal, written, organizational and 
documentation skills; 
•Ability to prioritize, maintain confidentiality, and 
interact with all levels of management across the 

organization; 
•Possession of excellent knife skills and 
comprehensive knowledge of cooking methods.

Single accommodation:  
•Start date: Immediately 
•Salary: Derends on experience 
If the above information is an attractive challenge  
to you, please send cv and photo on:  
viaggio.sofia@gmail.com. Due to volume of 
applications, only successful candidates will be 
contacted.

H Brunchy, το νέο concept all day ιταλικής γρή-
γορης εστίασης, ζητά να προσλάβει για το νέο 
κατάστημα της στην πλατεία Αγίας  Παρασκευής:

Άτομα για προετοιμασία και  
service Ιταλικών προϊόντων  

(Καφέ, σάντουιτς, πίτσα, ζυμαρικά)  
σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρίας

Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση. Δεν απαιτείται 
προϋπηρεσία. Δυνατότητα γρήγορης επαγγελμα-
τικής εξέλιξης για άτομα που επιθυμούν καριέρα.
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: sstavrakakis@xenodoxos.com, 
web: www.brunchy.gr

The first coffee company
Η εταιρία  καταστημάτων  καφεστίασης  ‘’Mikel’’ 
εστιάζει στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμε-
νων προϊόντων και υπηρεσιών της. Διακρίνεται 
για την οργάνωση των τμημάτων– τον εκσυγ-
χρονισμό των εγκαταστάσεων – την εντατική 
εκπαίδευση και ειδίκευση του προσωπικού της. 
Απώτερος σκοπός της εταιρίας η διασφάλιση 
μιας γκάμας εξαιρετικών προϊόντων και η άψογη 
εξυπηρέτηση των πελατών της. Με γνώμονα την 
φιλοσοφία αυτή η εταιρία ‘’Mikel’’ προκειμένου να 
επανδρώσει το νέο της κατάστημα στην περιοχή 
της Νέας Σμύρνης στην Αθήνα ζητά προσωπι-
κό ηλικίας 20-35 ετών για τις παρακάτω θέσεις: 

Υπεύθυνος καταστήματος 
 Service (με εμπειρία) 

 Barista 
 Ταμία  

Κουζίνα
Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη 
φωτογραφία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr ή στο 
fax: 2410 534020, τηλέφωνο:  2410 255260.

Βοηθός Αρτοποιού

Γαλλική Πολυεθνική Εταιρία στον χώρο της εστί-
ασης αναζητά για το νέο της κατάστημα στην 
Γλυφάδα. 
 
Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 
έτη απαραίτητη. 
 
Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας, δυ-
νατότητες εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:  jobs@paulgreece.com.

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχα-
ροπλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν 
για Λαντζιέρα για το κατάστημα στο Ν. Ψυχικό.
Πλήρης απασχόληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6836260, αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: jobs@frankzepaul.com

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star Hotels με 
ξενοδοχεία στην Κρήτη και Χαλκιδική, επιθυμεί να 
προσλάβει για την σεζόν 2014:

1 άτομο για την θέση  
του Sous chef

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

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιο-
γραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία: τηλέ-
φωνο: 23740 20820, Φαξ: 23740 20544, e-mail: 
manager-chal@aegeanstar.com

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

Reservation Managers

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

Perfect Knowledge of English is essential 
and knowledge of German or Russian will be 
considered as an advantage. The successful 
candidates should be able to work in a challenging 
and demanding environment within a team. An 
attractive package of benefits is offered according 
to qualifications.
Please forward all cv’s to the following email:  
mkoutrouli@atlanticahotels.com. All CV’s will be 
treated in strict confidence.

Reservations Manager
We are currently looking for a Reservations 
Manager to join our management team in our 
boutique luxury hotel, the Kivotos
Job description:  
The right candidate will be responsible for the 
following: 
•Respond to availability requests. 
•Create, develop and manage effectively 
business relationships with travel agents, tour 
operators and corporate accounts. 
•Maximize yield for room reservations 
•Ensure the up-selling during high demand 
periods and maximize the revenue per available 
room during low demand periods. 
•Monitor and manage rates and inventory. 
•Maintain pricing in various distribution systems. 
•Conduct departmental meetings on a regular 
basis, and actively participate in any meeting as 
required. 
•Outline rate structures, discount policies, special 
promotional packages and activities. 
 
Skills: 
•Creative thinker 
•Social 
•Good network of contacts in the travel industry 
•Self-driven, results-oriented revenue 
professional, with a positive outlook, an 
operational hands on mindset and a clear focus 
on high quality and hotel’s profit. 
•Strong analytical capabilities 
•Strong negotiation skills 
•Strong motivational skills 
•Team player 
 
Candidate requirements: 
•3 years minimum work experience in 5 star 
properties in the same position. 
•Revenue Management experience, preferably in 
five star properties. 
•Broad experience in IDSs and Hotel Operating 
Systems. 
•Solid communication and written and 
presentation skills 
•Strong computer skills 
•Excellent command of the english language 
•Excellent command of the greek language  
•Excellent command of an additional foreign 
language (preferably french, italian or german) 
 
Optional job requirements: 
•Boutique hotel type experience 
•Additional languages will be considered an 
asset. 
 
What we offer: 
•Attractive remuneration package 
•Challenging working environment 
•Opportunities for further development 
 
Send yous cv on this e-mail:  
pmichopoulos@kivotosmykonos.com

Ξενοδοχείο Castello city hotel*** στο Ηρά-
κλειο ζητά:

Assistant Hotel Manager
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος τουριστικής σχολής. 
•Ικανή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ξενοδο-
χείων 4*. 
•Άριστη γνώση αγγλικής και μιας δεύτερης γλώσ-
σας. 

•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προώθησης 
πωλήσεων, μέσω παραδοσιακών καναλιών δια-
νομής και μέσω e-channels. 
 
Προσωπικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Οργανωτική και δυναμική προσωπικότητα, με 
ευχέρεια στην επικοινωνία. 
•Ομαδικό πνεύμα, με ευελιξία και προσαρμοστι-
κότητα.  
•Διαπραγματευτικές ικανότητες. 
 
Προσφέρεται: 
•Μόνιμη απασχόληση. 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας. 
•Δυνατότητα εξέλιξης. 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων. 
 
Βιογραφικό στο ακόλουθο e-mail:  
kasmirlis@castellohotels.com, με πρόσφατη  
φωτογραφία. Συστάσεις απαραίτητες.

Boutique ξενοδοχείο 5* στα Ζαγοροχώρια επι-
θυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο υποδοχής  
Front Office

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Προϋπηρεσία σε boutique ξενοδοχεία 
•Γνώση προγράμματος Singular 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση υπολογιστών 
•Επίσης, θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος 
Ιωαννίνων. 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
 
Για αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
Hr@hipcollection.gr. Απαραίτητη μία ευκρινής 
πρόσφατη φωτογραφία.

 
Ο όμιλος ξενοδοχείων Κυπριώτης που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά για τη σεζόν 2013:

Operations Manager
Προσόντα:  
•Πτυχιούχος Τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο άνω 
των 250 δωματίων 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Επιθυμητή η γνώση γερμανικών 
•Άριστα διοικητικά και οργανωτικά προσόντα 
•Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ 
•Εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση συνε-
δρίων είναι επιθυμητή 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 
22420 55656 ή μέσω e-mail  στο: cv@kipriotis.gr

 
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, 
αναζητά για τα ξενοδοχεία της στην Κρήτη:

Προϊστάμενο / η τμήματος κρατήσεων 
(Κωδικός θέσης “RESRV”)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής ή οικο-
νομικής σχολής Ελλάδας ή Εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3- 4 ετών σε αντίστοι-
χη θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση 
δεύτερης ξένης γλώσσας 
 
Καθήκοντα και υπευθυνότητες: 
•Συντονισμός του τμήματος Κρατήσεων του ξε-
νοδοχείο 
•Επικοινωνία με ταξιδιωτικά γραφεία και Tour 
Operator εσωτερικού και εξωτερικού  
•Υπεύθυνος/η παρακολούθησης της πορείας των 
συνεργασιών 
•Έλεγχος συμβολαίων και τιμολογίων  
•Έλεγχος ηλεκτρονικής καταχώρησης κρατήσεων 
•Ανάπτυξη υφισταμένων 
 
Ικανότητες: 
•Διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη 
•Δυναμική προσωπικότητα, ομαδικότητα στην 
εργασία και ικανότητα επίτευξης στόχων 
•Δεξιότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα, στο website της εταιρίας, [http://
aldemarformsen.applymycv.gr/mainsite/careers.
html]. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις 
υποψήφιες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης.


