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Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Γραµµατείς, Στελέχη Επιχειρήσεων,
Λογιστές

σελ. 6
Προγραµµατιστές,

σελ. 8
Call Center, Εµποροϋπάλληλοι,
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10
Ιατροί, Νοσηλευτές,

σελ. 12
Πωλητές Υγείας, Θετικές Επιστήµες, 
Τεχνίτες, Μηχανικοί, Μηχανικοί 
Πωλήσεων, Μηχανογράφηση, Οδηγοί

σελ. 14
Διανοµείς, Εστίαση

σελ. 15
Τουρισµός, Αισθητική,
Promotion-Merchandisers

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

(οπισθόφυλλο)

35.000 voucher 
εισόδου στην αγορά

εργασίας για άνεργους 
νέους έως 29 ετών

www.enter.net.gr

ΜΠΕΣ

ΣΤΟ

ΚΟΛΠΟ

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

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ
 
• Διάγνωση Αναγκών
• Προσαρμοσμένη Εκπαίδευση
• Στοχευμένη Τοποθέτηση
• Υποστήριξη και Εποπτεία

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ
 
• Μέγιστη Αξιοποίηση Πόρων
• Έμφαση στο Αποτέλεσμα
• Διαχείριση Διαδικασιών

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

Η Δράση περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών

• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 5 μηνών

Ωφελούμενοι είναι:

• Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών

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

Οι παροχές για τους δικαιούχους ανέργους είναι:

• Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης αξίας 400 €

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

   κατηγορίες ωφελουμένων αντίστοιχα

• Ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη αυτών, 

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

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

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες: www.enter.net.gr • E-mail:mailbox@enter.net.gr • Τηλ: 211 1064600
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 
τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ: 210 9730280
site: www.skywalker.gr
e-mail: fpress@skywalker.gr

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

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

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

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος
αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας 
σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση
με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων 
και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας
σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία
για την καριέρα

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

Μετρό - Αιγάλεω

Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά

Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία

Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Κάτω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(Γραφείο Διασύνδεσης)

Δημαρχείο Ηλιούπολης 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

Our client, a leading international contracting group, holding a 
prominent position as a respected partner for major engineering 
and construction projects worldwide, is currently seeking to recruit 
a dynamic and high-calibre professional for the position of Senior 
Marine Engineer for its Athens Engineering Office.

The position 
 
Role and Key 
Responsibilities:

The client is looking to recruit for its Athens Engineering Office 
a Civil Engineer with design experience in marine works. The 
position calls an English speaking multidiscipline engineer that 
will be based in Athens, Greece, but will also serve on assignment 
as design coordinator stationed in the company’s overseas 
projects.

The Candidates 
•At least ten years marine/coastal design experience 
including:Numerical modeling and analysis using specialized 
computer software (e.g. MIKE21, Litpack, Optimoor 
etc.).Numerical modeling and analysis using specialized 
computer software (e.g. MIKE21, Litpack, Optimoor etc.)  
•Establishment of environmental and operational design criteria  
•Hydrodynamic, sedimentation and wave climate studies  
•Design of marine/coastal structures including breakwaters and 
revetment, seawater intake and outfall systems, underwater 
pipelines (scour, protection, laying etc.), quay walls, piled 
structures, port layout studies etc.  
•Minimum of a Bachelor’s and Master’s Degree in Civil 
Engineering from an accredited University. Ideally, Graduate 
studies in the field of marine engineering  
•Strong verbal and written communication skills in English  
•Good working knowledge of applicable International Design 
Guidelines, Codes and Standards  
 
The company offers:

The company offers a highly competitive remuneration package 
and exquisite career opportunities within a leading multinational 
organization. Please send your CV (quoting the reference code 
SME/04.13) to the Executive Search & Selection Group, to 
e-mail: mycv@deloitte.gr. All applications will be considered in 
strict confidence and will be acknowledged promptly.

Εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης  Πελατών 
Κωδικός: CC003 

για πλήρη Απασχόληση 
Περιοχή: Αθήνα

•Σου αρέσει να επικοινωνείς με ανθρώπους;  
•Σε ενθουσιάζει η πρόκληση ικανοποίησης του πελάτη και η 
δυνατότητα εργασίας σε ομάδα;  
•Θεωρείς τον εαυτό σου ευέλικτο/η και προσαρμοστικό/ή σε ένα 
δυναμικό περιβάλλον;  
•Είσαι διατεθειμένος να εργαστείς σε βάρδιες;  
•Έχεις προϋπηρεσία στο χώρο εξυπηρέτησης πελατών;  
•Είσαι απόφοιτος/η Λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ;  
•Γνωρίζεις καλά Αγγλικά και χειρισμό H/Y; 
 
Τι περιμένουμε από εσένα: 
•Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στα αιτήματα των πελατών 
μέσω τηλεφώνου.  
•Διαχείριση προβλημάτων πελατών και παροχή εναλλακτικών 
λύσεων.  
 
Τι προσφέρουμε: 
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών  
•Δυνατότητες ανάπτυξης σε μια δυναμική εταιρεία 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα βιογραφικά 
τους, δηλώνοντας τον κωδικό θέσης εργασίας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ.Κηφισίας 66, 151 25 
Μαρούσι, Αθήνα. E-mail: jo@wind.com.gr, fax: 210 6106504. 
Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 
Θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς μόνο οι υποψήφιοι που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Η εταιρεία MEDIPRIME S.A. που δραστηριοποιείται στο χώρο 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ζητά να προσλάβει για τα 
κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα:

Τεχνικό Ιατρικών Οργάνων

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων  
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας απαραίτητη  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  
•Επικοινωνιακές και διοικητικές ικανότητες  
•Προϋπηρεσία στον τομέα συντήρησης μηχανημάτων 
αιμοκάθαρσης  
•Ηλικία υποψηφίων από 28 έως 35 ετών  
 
Προσφέρουμε: 
•Αυτοκίνητο  
•Ιδιωτική ασφάλεια ζωής  
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@mediprime.gr.

Το “Politia Tennis Club”, ζητά για το τμήμα 
δεξιώσεων Έμπειρες Κοπέλες από 18 έως 28 
ετών, για να απασχοληθούν στο service και στο 
bar (part time απασχόληση, Παρασκευή - Σάββατο- 
Κυριακή).

Θα προτιμηθούν οι υποψήφιες που διαμένουν 
στα βόρεια προάστια.
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα με 
πρόσφατη φωτογραφία, υπόψη  κυρίας Κολοβού 
στο email: info@politiatennisclub.gr.

H BYTE COMPUTER A.B.E.E, (www.byte.gr) πρωτοπόρος 
στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών 
Πληροφορικής, αναζητά δυναμικά στελέχη για το Τμήμα 
Πωλήσεων της εταιρείας στην έδρα της στην Αθήνα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Σπουδές πληροφορικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 
ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα εσωτερικού η εξωτερικού.  
•Πενταετή (κατ’ ελάχιστον) προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε εταιρεία πληροφορικής.  
•Δυνατότητα κατανόησης των αναγκών των πελατών και 
προσφορά των αντίστοιχων ολοκληρωμένων λύσεων.  
•Άνεση στην επικοινωνία, ανεπτυγμένο πνεύμα 

συνεργασίας. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.  

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών το οποίο περιλαμβάνει 
bonus επίτευξης στόχων.  
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 
περίθαλψη.  
•Απασχόληση σε σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητα 
εξέλιξης.  
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι διαθέτουν τα παραπάνω 
προσόντα, μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
στο email: hr@byte.gr με την ένδειξη του κωδικού 4-2013 
AM1 στο subject. Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν του 
απαιτούμενου διακριτικού χειρισμού.

International Intellectual Property Manager  
(Ref: IPM 04/13)

Our client, a leading multinational company, with unique 
innovative products in the field of consumer goods, is looking for 
an International Intellectual Property Manager of a wide range 
of products for its worldwide operations.

The incumbent will be responsible to manage all processes related 
to Intellectual Property, participating in the process in all phases 
of Product Development, Collaborating with International Patent 
Offices and external agencies.

More specifically, he/she will manage the team that will 
research and deposit patents worldwide, ensure related 
flows of communication, take the responsibility for all patenting 
processes, and coordinate with legal teams internationally.

Candidates must possess a University Degree, preferably 
in Mechanical Engineering or equivalent and ideally with 
Postgraduate studies in Intellectual Property or similar. 
They should have a working experience of 5 years at 
minimum in a position related to Product Development and 
Intellectual Property Management. Experience in an industrial/
manufacturing environment is desirable. English at a bilingual 
level and particular knowledge of Intellectual Property Legislation 
terminology is a must. Knowledge of French would be considered 
a plus. Knowledge of CAD/CAM software and acquaintance with 
engineering drawings are required. Frequent travelling is involved 
in this role.

The company offers a very attractive salary, bonus and other 
benefits, an excellent working environment with substantial career 
prospects and advancement opportunities.

If you find the position interesting, please send your CV 
to cv@futuretrend.gr, stating the position Ref: IPM 04/13.

DIS one of the major Greek solution providers in the sector 
of information technology is seeking for its central offices at 
Marousi-Athens, enthusiastic and capable individuals that wish 
to make career as:

Job Title: Software Engineer (Code: SE)

Purpose: We have an immediate opening for .NET Junior 
Software Engineer in our Athens office to join our development 
team. The successful candidate will be responsible with other 
Microsoft .NET experts to develop cutting-edge business 
solutions targeting enterprises in the high end market, leaders 
in their industry.

Skills & Responsibilities 
Candidates must have demonstrated experience with the 
latest technologies. At minimum they must have the following 
qualifications: 
•Experience in object oriented languages (e.g. C#, VB.NET, 
Java, ASP.NET)  
•Knowledge of .NET Framework, Generics, Reflection, Web 
Services, XML & UML  
•Experience in RDBMS (SQL Server, Oracle)  
•Excellent analytical & documentation skills  
 
Educational / Behavioral Competencies 
•Higher education degree is required (Software Engineering or 
Computer Science is preferred)  
•Fluency in English (written and oral)  
•Microsoft or Oracle certifications are desirable  
•Commitment to deliver high quality products  
•Customer orientation mentality  
•Ability to perform under pressure within deadlines  
 
We Offer 
•Competitive compensation schemes  
•Excellent working environment  
•Continuous improvement and training on the latest trends of 
technology 

Note: Candidates must be willing to travel and work to client sites 
inside or outside Greece based on customer . requirements. 
Military obligations must be fulfilled for male candidates.

All applicants are requested to send their cv at e-mail:       
hr@dis.com.gr, fax: 6147955 or postal address Kifisias Av. 175, 
151 26 Marousi (quoting the code).
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seeking a high potential individual to join our Head 
Office based in Athens, for the position of:
 

Regional Executive, Promotion & 
Communications (Code: PC)

 
He/she will report to the MetLife Head of 
Communications & Branding, Eastern & Southern 
Europe (ESE) in Athens and will support the 
implementation of the Promotion & Communications 
Strategy in Greece and in the rest of ESE. 
 
The right candidate should possess:  
•University degree in Business Administration or 
Marketing  
•Minimum 8 years of professional experience in 
related fields  
•Strong Advertising and Promotion experience  
•Experience in designing and handling PR 
campaigns  
•Fluency in English  
•Excellent knowledge of MS Office  
•Excellent knowledge of Google Analytics, 
Google Adwords, SEO, SEM, on-line advertising  
•Knowledge of Social Media environment and 
business practices  
•Strong communication skills, both written and 
verbal  
•Strong organizational skills  
•Ability to travel abroad 

The Company offers a competitive compensation 
package, which includes additional Life, Accident, 
Medical and Pension insurance and the prospect 
to work in a dynamic international environment with 
a great potential for further career development.
 
Please apply with a full CV in English, (quoting 
code PC), to: resumes.hr@metlifealico.gr. MetLife 
Alico, Human Resources department 119 Kifissias 
Avenue, 151 24 Marousi by fax to: 210 6123728.

Διευθυντής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (HR-0803) 

Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Πρωτοπόρα & ταχέως αναπτυσσόμενη 
εταιρεία στον κλάδο της εστίασης, με οργανωμένο 
δίκτυο 16 σημείων πώλησης, αναζητείΔιευθυντή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για τα γραφεία 
Διοίκησης του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πανεπιστημιακός τίτλος Οικονομικής 
Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  
•Υψηλή οργανωτική & διοικητική ικανότητα, 
αξιοπιστία, εχεμύθεια & ευχέρεια στην 
επικοινωνία 
•Ικανότητα στην υποστήριξη & εκπαίδευση 
ομάδων  
•Ικανότητα στην χρήση εργαλείων διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού  
•Προϋπηρεσία στην αναζήτηση & επιλογή 
προσωπικού 
•Άριστη γνώση εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας  
•Ευχέρεια στα αγγλικά 
•Ηλικία 35-45 ετών

Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσία σε 
θέση ευθύνης, σε εταιρία με πολυδιάστατη 
μισθοδοσία & εμπειρία σε κυλιόμενες βάρδιες. 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail:   
cv@anadeixi.gr.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
H εταιρία Fullah Sugah εδώ και 32 χρόνια 
δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας. Έχοντας 
καταλάβει ένα σημαντικό μερίδιο στην ελληνική 
αγορά ανήκει στους πρωτοπόρους του αξεσουάρ 
ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί με 
μεγάλη επιτυχία στο χώρο του υποδήματος και 
της γυναικείας ένδυσης ενδιαφέρεται για την 
απασχόληση τελειόφοιτου σπουδαστή Λογιστικής 
στα πλαίσια της πρακτικής άσκησής του.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η εταιρεία NEF-NEF AE, με έδρα το Μενίδι, 
ζητά άτομο για γραμματειακή υποστήριξη – 
τηλεφωνικό κέντρο. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος Λυκείου ή ΤΕΙ ή ΑΕΙ  
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office, Excel, Word, 
PowerPoint, ERP)  
•Οργανωτικές ικανότητες και καλή επικοινωνία  
•Ηλικία μέχρι 30 ετών  
•Κάτοικος Αττικής  
 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:               
info@nef-nef.gr.

Personal Assistant

DHI Medical Group, an Aesthetic Services Clinic 
and world leader in the Research-Diagnosis and 
Treatment of hair loss and scalp disorders is 
seeking an Executive Personal Assistant to 
the Chairman for full time employment in the 
DHI US or Athens Headquarters, providing also 
the opportunity of relocation in all DHI centres 
worldwide.

Job requirements include: 
•At least five years of working experience 
preferably in a multinational environment  
•Excellent knowledge of MS Office  
•Good Experience in Office Management  
•Good communication skills and ability to work 
under pressure  
•Excellent verbal and written communication 
skills  
•Leadership and analysis capacity  
•Adaptability to change and decision making  
•Responsibility and flexibility  
•Stress Tolerance and problem analysis 

Extensive training is provided either in DHI UK 
or Athens Headquarters, while a competitive 
compensation package is offered. Please spend 
a few minutes to visit the company’s website: 
www.dhiglobal.com. Send your cv to e-mail: 
assistant10@skywalker.gr. 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
O πελάτης μας, επώνυμη εταιρεία εξοπλισμού 
ξενοδοχείων & εστιατορίων με έντονη εξαγωγική 
δραστηριότητα, επιθυμεί να προσλάβει:

Exports Sales Back Office (SSG04)

O/Η ιδανικός-ή υποψήφιος-α θα πρέπει να 
έχει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ  
•Εμπειρία σε τμήμα εξαγωγών  
•Εξοικείωση με συστήματα/ διαδικασίες ISO  
•Πολύ καλή γνώση Aγγλικών  
•Διοικητικές ικανότητες & εξοικείωση με 
διαφορετικές κουλτούρες/ διεθνείς εμπειρίες 

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η 
υποστήριξη του τμήματος εξαγωγών, η τήρηση της 
εμπορικής πολιτικής της εταιρείας, η συνεργασία 
με το τμήμα παραγωγής για την ορθή εκτέλεση 
του προγράμματος παραδόσεων τόσο εντός 
όσο και εκτός της εταιρείας και η τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων.

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο 
εργασιακό περιβάλλον.

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά. 
Αποστείλατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στη 
διεύθυνση: Θεσσαλονίκη:  Λεωφόρος Νίκης 3, 

συνέχεια στη σελ. 06

54624 -  Fax: 2310-271025. Αθήνα: Σεμιτέλου 
2Α, 115 28, Ιλίσια - Fax: 210-7470380, e-mail: 
cv@createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη 
φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια είναι 
αυτονόητη.

H εταιρία Fullah Sugah εδώ και 32 χρόνια 
δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας. Έχοντας 
καταλάβει ένα σημαντικό μερίδιο στην ελληνική 
αγορά ανήκει στους πρωτοπόρους του αξεσουάρ 
ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί με 
μεγάλη επιτυχία στο χώρο του υποδήματος και 
της γυναικείας ένδυσης ενδιαφέρεται για την 
απασχόληση τελειόφοιτου σπουδαστή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων στα πλαίσια της εξάμηνης πρακτικής 
άσκησής του.

Πρακτική Άσκηση σε διοικητικό τμήμα 
(τμήμα αγορών)

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

Σας επισημαίνουμε, ότι υπάρχει μεγάλη 
δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας 
μας με μόνιμη απασχόληση. Τόπος 
Πρακτικής Άσκησης: Κεντρικά Γραφεία, Άγιος 
Δημήτριος. Αποστολή Βιογραφικού στο                                   
skondras_hr@skondras.gr.

General Manager (code GM)

Location: Santorini Greece

Position Summary: The ideal candidate should 
have knowledge and understanding of budgeting, 
supervising and controlling. Constant cooperation 
with the Management Company will require 
from the applicant to be able to comply with the 
Company’s standards. He/she should motivate 
and inspire his/her colleagues and be responsible 
for the both the well being of the guests and the 
product.

Position Requirements: 
•3 years minimum experience as a Hotel 
Manager in a Luxurious Boutique Hotel 
•Excellent command of the English language and 
Greek Language 
•Computer Literacy 
•Hospitality Degree 
•Well groomed with strong interpersonal skills 
 
Position Duties: 
•Appliance of the operational budget 
•Procedures control 
•Compliance to the applied laws of the Greek 
State 
•Human Resources supervision and controlling 
•Attention to the detail 
•Maintaining the Company’s operational and 
service standards

Should you wish to be a member of our team, 
please send us your cv at hr@hotelbrain.com. 
All applications will be treated in the strictest 
confidence.

MetLife Alico, a major International Life Insurance 
Company and its Regional European Management 
enter for Eastern & Southern Europe (ESE), is 

Πρακτική Άσκηση στο λογιστήριο (ΠΡΛ 2013)

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει  τα ακόλουθα προσόντα: 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος ΑΕΙ σε τμήμα Λογιστικής,  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ,  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε προφορικό και 
γραπτό λόγο,  
•Επικοινωνιακή, οργανωτική ικανότητα,  
•Καλή γνώση προγραμμάτων MS Office (Excel, 
Word),  
•Ικανότητα εργασίας και προσαρμογής σε 
εταιρικό περιβάλλον.  
 
Αρμοδιότητες: 
•Αρχειοθέτηση παραστατικών  
•Καταχώρηση παραστατικών  
•Συμφωνίες λογαριασμών  
 
Προσφέρονται: 
•Δυνατότητες εξέλιξης.  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας 

Σας επισημαίνουμε, ότι υπάρχει μεγάλη 
δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας 
μας με μόνιμη απασχόληση. Τόπος 
Πρακτικής Άσκησης: Κεντρικά Γραφεία, Άγιος 
Δημήτριος. Αποστολή Βιογραφικού στο                                   
skondras_hr@skondras.gr.  

Διευθυντής Λογιστηρίου (ACC 312) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Κορυφαία ελληνική βιομηχανία με 
έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό, αναζητά 
έμπειρο Διευθυντή Λογιστηρίου για τις λειτουργικές 
της ανάγκες.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος 
θα αναλάβει την διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία 
όλων των τμημάτων του οργανωμένου λογιστηρίου 
και του προσωπικού, που περιλαμβάνουν 
Γενική & Αναλυτική Λογιστική, Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, Πιστωτικό Έλεγχο και θα αναφέρεται 
στον Οικονομικό Διευθυντή

Απαραίτητα Προσόντα 
•Σχετική επαγγελματική εμπειρία 6-10 ετών, από 
διοίκηση Λογιστηρίου μεγάλης βιομηχανίας, κατά 
προτίμηση εισηγμένης (κύκλος εργασιών άνω 
των 10 εκ ευρώ)  
•Αριστη γνώση Δ.Λ.Π, Αναλυτικής και Γενικής 
Λογιστικής, Κοστολόγησης  
•Εμπειρία στην διοίκηση, υποστήριξη και 
καθοδήγηση μεγάλου αριθμού υφισταμένων  
•Πτυχίο Λογιστή Α τάξης  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:   
cv@anadeixi.gr.

Εταιρία φοροτεχνικών και λογιστικών 
υπηρεσιών με έδρα στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί 
να προσλάβει για την στελέχωση του λογιστηρίου 
της:

Υπεύθυνο/η Λογιστικού Γραφείου

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την 
διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του λογιστηρίου. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Οικονομικής 
Κατεύθυνσης  
•Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη σε Υπεύθυνη 
θέση Λογιστηρίου/ Οικονομικού τμήματος  
•Άριστες γνώσεις λογιστικής, φορολογικής 
νομοθεσίας και εργατικής νομοθεσίας  
•Άριστη γνώση MS Office και ERP 
προγραμμάτων  
•Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες και 
εμπειρία στη διαχείριση πελατών  
•Άριστη γνώση Γερμανικών και Αγγλικών  
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα  

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως 
και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς 
εύρεσης και επιλογής προσωπικού. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας ελληνικής 
εταιρίας με δραστηριότητα στον χώρο των ιατρικών ειδών και εξοπλισμού, αναζητά ένα (1) άτομο για 
τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος Πωλήσεων 
(κλάδος ιατρικών ειδών και μηχανημάτων)  

(Κωδ. θέσης: S-722/32351)
Περιγραφή Θέσης 
•Εξυπηρέτηση και ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου  
•Διεύρυνση πελατολογίου στην περιοχή ευθύνης του  
•Πραγματοποίηση επισκέψεων σε  νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και ιατρούς  
•Προώθηση και πώληση των ιατρικών προϊόντων (εξοπλισμός και αναλώσιμα)  
•Οργάνωση ενεργειών συμμετοχής σε διαγωνισμούς  
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Πτυχίο Κολλεγίου / ΙΕΚ /ΤΕΙ  
•Τουλάχιστον τρία (3) έτη  προϋπηρεσίας σε πωλήσεις B2B ιατρικών ειδών, ιδανικά στον τομέα 
των απεικονιστικών/ακτινολογικών ή/και καρδιολογικών προϊόντων  
•Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαγωνισμούς δημοσίου  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της ιταλικής γλώσσας θεωρείται επιπρόσθετο 
προσόν  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office  
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης  
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων  
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών εντός Ελλάδος (κυρίως στην Νότια Ελλάδα)    
•Δυναμική και ευέλικτη προσωπικότητα  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Bonus βάσει στόχων  
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο  
•Φορητός H/Y 

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

Η iFast,επίσημος εμπορικός συνεργάτης 
της WIND, αναζητά άτομα με φιλοδοξίες 
και όραμα, για άμεση πρόσληψη στο 
τμήμα Call Center.

Καθήκοντα: Τηλεφωνική πώληση 
προϊόντων και υπηρεσιών κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
•Άνεση στην προφορική επικοινωνία  
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον 
Windows (Ms Office)  
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνική προώθηση 
υπηρεσιών και προϊόντων τηλεφωνίας  

•Ομαδικό πνεύμα  
•Γνώση συστημάτων WIND (Οscar, 
Pasport)   
 
Παροχές: 
•Μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ  
•8ωρη σύμβαση αορίστου χρόνου  
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε 
νέες τεχνολογίες  
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη 
προκλήσεις  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@ifast.gr.

A specialized consulting company with 
significant projects in Greece and abroad is 
looking for:

Energy Expert
Co-financed by the European Union and 
Greece Operational Program ‘Human 
Resources Development’ - NSFR 2007-2013 
- European Social Fund

With minimum requested qualifications: 
•5 years of relevant experience on the Energy 
sector 

•University Degree in Engineering or 
Economics with PhD in relevant to energy and/
or environmental fields  
•Excellent verbal and writing communication 
ability in English 

The company offers competitive remuneration 
and efficient working environment. Should you 
have the qualifications required, please send 
analytical CV to the attention of Mrs. Helena 
Zacharioudaki, EXERGIA S.A., Energy & 
Environment Consultants, Omirou & 1, 
Vissarionos, 106 72 Athens, Greece, tel: 
210 6996185, fax: 210 6996186, e-mail: 
h.zacharioudaki@exergia.gr.

Position Title: Sales Manager         
Department:Sales Department, UK, London 
Reports to: DHI Global Chairman 

Position Purpose: In conjunction with the DHI 
Global team, this position is responsible for 
maximizing business from a defined account 
base.  Proactively uncovering new prospects 
for the Company and maximizing conversion 
of business in line with Company’s budgetary 
goals. This position requires a high degree of self 
motivation and the ability to work unsupervised 
using own initiative.   This position involves 
responsibility for day to day operation of the 
Company, under the direction of the Global 
Team, Representing DHI Company worldwide 
promoting the quality image of the company at 
every opportunity.

Essential Functions 
•Co-ordinating, Inspecting and controlling 
the activities of the Global Sales Team to 
ensure the efficient day to day operation of the 
Company.  
•Proactively manage a pre-determined number 
of key accounts/key prospects and other active 
accounts to ensure maximum yield in line 
with budgetary objectives.  Maintain valid call 
objectives and relevant action plans for each 
key account/key prospect and ensure all follow 
up is executed in a timely manner.  
•To take personal responsibility for 
understanding the Marketing/ Sales plan of 
the Company and the required budgetary 
guidelines, to enable empowered decisions in 
all rate negotiations.  
•Responsibility of building on existing customer 
base and development of action plans to 

penetrate new markets 
 
Supportive Functions 
•To take responsibility for the compilation and 
execution of quarterly sales action plans as 
agreed with Global Chairman.  
•To arrange and manage familiarisation trips 
and educational in line with business needs.  
•Manage the DHI Global sales team and the 
increase of sales worldwide  
•Participate in sales strategies and take 
responsibility for agreed projects, such as direct 
marketing, production of sales collateral and 
advertising campaigns, in support of Global 
Chairman.  
 
Specific job knowledge, skills and abilities 
•Minimum of 3 - 5 years of experience in Sales, 
Marketing/Strategic Planning is required.  
•Superior analytical skills required.  
•Experience in people management and  
•Solid understanding of development for 
dynamic websites and/or Content Management 
Systems.  
•Travel Industry experience a plus.  
•Experience in off-line marketing a plus.  
 
Qualifications Standards 
 
Education: Bachelor degree required, 
additional education in sales and marketing 
fields preferred. 
 
Experience: At least 5 years of experience in a 
sales executive employment post. 
 
Send your cv to e-mail:                      
managerd@skywalker.gr. 

HYPER PSARO Group owns the largest 
supermarket chain in the Democratic Republic 
of Congo with a surface total of approximately 
3800 m2. With our 5 supermarkets in Lubumbashi, 
we are able to fulfill every domestic need by 
importing and selling more than 8,000 products 
from EU, South Africa, other African countries 
and Asia.          

HYPER PSARO Group was founded in 
the Democratic Republic of Congo in 1992 
in Lubumbashi. The Group is a leader in 
manufacturing and distribution of fuel and 
lubricants, and it is active in importing and 
trading commodities, in farming, and in 
transportation. Our success is driven by the fact 
that our shareholders originate from Greece and 
have been residents of Lubumbashi since 1965.

We are looking for a dynamic and skillful Area 
Manager to ensure the delivery of exceptional 
operational and commercial standards 
throughout stores in the Area.

Responsibilities: 
•Managing and motivating a team to increase 
sales and ensure efficiency  
•Managing stock levels and making key 
decisions about stock control  
•Analyzing sales figures and forecasting future 
sales volumes to maximize profits  
•Dealing with staffing issues such as 
interviewing potential staff, conducting 
performance reviews, as well organizing 
training and development  
•Ensuring standards for quality, customer 
service and health and safety are met  
 
Qualifications: 
•4 years of experience in a managerial position, 

ideally in a supermarket chain  
•Exceptional leadership skills with the ability to 
motivate performance  
•Ability to plan and prioritize workload and 
delegate accordingly  
•Fluency in Greek and English; knowledge of 
French is a plus  
•Excellent computer skills; knowledge of Oracle 
Software will be appreciated  
•International experience desirable  
•Strong desire to relocate 

Our offer: You will work in an exciting and 
friendly work environment where you will be 
given the opportunity to make a difference. We 
offer a highly competitive salary, benefits and 
accommodation for your relocation.

Living and working in the Democratic 
Republic of Congo 

The Democratic Republic of the Congo (Congo-
Kinshasa) (DRC), located in central Africa, is 
the second-largest country on the continent. 
The capital is Kinshasa. French is the official 
language. Life in the D.R.C. has much to offer 
and provides a great intercultural experience 
– from discovering the beautiful countryside to 
learning everything about the local customs and 
tradition. You will also have the chance to meet 
and regularly interact with other expatriates from 
Greece and other parts of the world. Medical 
insurance and visa requirements will be taken 
care of by the employer.

For further information about HYPER PSARO 
Group, go to http://psaro.com/en/index.html. 
 
Send your CV at email: hr@fxcm.gr.
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αρχιτεκτονική.  
•Άριστη γνώση SQL / Σχεδιασμού βάσεων 
δεδομένων. Εμπειρία σε περιβάλλον MySQL.  
•Άριστη γνώση Javascript & AJAX. Εμπειρία σε 
Javascript frameworks – κατά προτίμηση jquery 
και jquery Mobile. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
pvschools@ath.forthnet.gr.

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 to e-mail:   
pvschools@ath.forthnet.gr.

SharePoint Developer/Architect @ DIS

The ideal candidate is a highly motivated, detail-
oriented, and self-sufficient SharePoint Architect 
with strong analytical and communication skills 
to assist in designing and maintaining clients’ 
SharePoint infrastructure, including SharePoint 
2013 and SharePoint 2010 servers. The 
ideal candidate will provide best practices for 
architectural design and implement solutions 
involving business intelligence, collaboration, 
content management, and portals based on 
the Microsoft SharePoint solution stack. The 
candidate will provide development & support 
for complex projects or applications, adhere to 
project timelines and technical deliverables within 
different client environments, and analyze and 
provide quality technical solutions that exceed 
client expectations.

Responsibilities 
•Design, develop, deploy, and support out-of-
the-box solutions using SharePoint 2013 and 
SharePoint Designer 2013  
•Develop well-designed Web Parts for 
SharePoint 2013 solutions  
•Develop solutions that access external data by 
using Business Connectivity Services  
•Develop event receivers, timer jobs, custom 
workflows, and manipulate application settings  
•Develop server ribbon controls and client 
dialogs  
•Develop code that uses the SharePoint’s 
content management services  
•Develop code that uses the managed metadata 
and user profile services  
•Develop strategies for caching, session state, 
as well as design for high performance sites by 
limiting page size and iteration  
•Develop InfoPath custom solutions  
•Develop branding solutions using Master Pages, 
CSS, and JavaScript  
•Determine the most suitable presentation 
method, visual elements, and programmatic 
objects that meet design and business objectives  
•Evaluate available data access and storage 
methods and determine the appropriate 
implementation for the application requirements  
•Create and execute project work tasks and 
plans.  Maintain flexibility to meet changing 
needs and requirements  
•Plan and execute appropriate unit and 
integration tests that ensure maximum code 
reliability and minimal defects  
•Proactively communicate and enforce best 
practice coding standards; handle difficult/
sensitive information appropriately; effectively 
communicate with clients to identify needs; and 
evaluate alternative business solutions  

γρήγορης εξέλιξης βάσει της απόδοσης. Σχετικά με 
τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα, ο υποψήφιος 
πρέπει να συντάξει Συνοδευτική Επιστολή στην 
οποία θα τεκμηριώνει για καθένα από αυτά την 
Γνώση ή / και την Εμπειρία που κατέχει. Κανένα 
Βιογραφικό Σημείωμα δεν θα εξετάζεται αν 
δεν συνοδεύεται από μία κατάλληλη τέτοια 
Συνοδευτική Επιστολή.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος 
& συνοδευτικής επιστολής στο e-mail:              
cvnp@neuropublic.gr.

.Net Software Engineer

Περιγραφή Θέσης: Η Αllweb Solutions ζητά 
Tαλαντούχους Mηχανικούς λογισμικού για 
απασχόληση, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
ανάπτυξη εφαρμογών:

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής ή / και 
Λογισμικού  
•Αποδεδειγμένη Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Αποδεδειγμένη 3ετη εμπειρία σε εφαρμογές 
.NET  
•Άριστη γνώση .NETFramework, και σχετικών 
τεχνολογιών και πλατφορμών όπως  ASP.
Net, VB.Net, Visual Studio, C++, C#, 
TeamFoundationServer.  
•Άριστη γνώση SQL / Σχεδιασμού σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον SQLServer 
2008, Oracle 10g.  
•Κατανόηση και ενασχόληση με 
BIGDATAtechnologies (Hadoop, Cloudera)  
•Άριστη γνώση WebServices, με χρήση 
τεχνολογιών REST,  XML,JSON (JavaScript 
Object Notation)    
•Πολύ καλή γνώση HTML, CSS και των 
διαφορών μεταξύ browsers.  
•Άριστη γνώση  εργαλείων μοντελοποίησης 
όπως UML και μεθοδολογιών ανάπτυξης 
εφαρμογών όπως SCRUM, MSF, RUP, DSDM, 
AGILEDEVELOPMENT  
•Άριστη γνώση διαλειτουργικότητας με άλλες 
εφαρμογές και συστήματα  
•Ικανότητα έρευνας και υιοθέτησης νέων 
τεχνολογιών  
•Ικανότητα για αποτελεσματική εργασία τόσο 
ανεξάρτητα όσο και σαν μέρος ομάδας.  
•Ικανότητα σύνταξης τεχνικών 
κειμένων,  ανάλυσης προδιαγραφών τόσο στα 
Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά και παραγωγή use 
case models.  
•Portfolioπροηγούμενων έργων. Οι υποψήφιοι 
πρέπει να παρουσιάσουν ένα project 
τουλάχιστον (που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι) 
με την χρήση της τεχνολογίας .NET. 

Η εταιρία παρέχει: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα 
projects, προοπτικές εξέλιξης,  ιδιαίτερα φιλικό 
περιβάλλον εργασίας.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά 
και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Στείλτε το 
βιογραφικό σας μαζί με portfolio των projects 
σας στο jobs@allweb.gr.

Web Designer ζητείται από εταιρεία στην Αθήνα. 
 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων: Photoshop 
(Adobe) & Illustrator (Adobe), σχεδιασμού 
ιστοσελίδας με CSS, HTML. 
•Ένας (1) χρόνος προϋπηρεσίας απαραίτητα. 
•Portofolio Επιθυμητό. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
pvschools@ath.forthnet.gr.

Ζητείται Web Developer με απαραίτητα και 
επιθυμητά προσόντα: 
 
 
•Άριστη γνώση HTML5/CSS3  
•Άριστη γνώση σε PHP  
•Γνώση και εμπειρία σε OO PHP Framework 
(κατά προτίμηση Zend) και στην MVC 

•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες Βιογραφικό 
Σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία, 
αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό της θέσης, 
στο e-mail: logistes@skywalker.gr.

Εταιρία φοροτεχνικών και λογιστικών 
υπηρεσιών με έδρα στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί 
να προσλάβει για την στελέχωση του λογιστηρίου 
της:

Λογιστή ή Λογίστρια (ηλικίας έως 30 ετών)

Απαραίτητα ελάχιστα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής 
Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Λογιστικής  
•Πολύ καλή γνώση Κώδικα και φορολογικής 
νομοθεσίας.  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη 
θέση  
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση 
Γερμανικών (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)  
•Άριστη γνώση MS Office και ERP 
προγραμμάτων  
•Δημιουργική σκέψη, Μεθοδικότητα, Άριστη 
επικοινωνία, Ευελιξία και Ομαδικό πνεύμα 
εργασίας  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψηφίους  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρεία  
•Ευχάριστο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον  
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων  
 
Καθήκοντα θέσης: 
•Καταχώριση παραστατικών και τιμολογίων 

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες Βιογραφικό 
Σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία, 
αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό της θέσης, 
στο e-mail: logistes@skywalker.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η NeuroPublic είναι εταιρεία παροχής συστημάτων 
και υπηρεσιών πληροφορικής, με έδρα στον 
Πειραιά και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, με 
ισχυρή παρουσία 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, ζητούμε 
να καλύψουμε τις ακόλουθες θέσεις στο τμήμα 
Ανάπτυξης Εφαρμογών της εταιρείας μας:

JEE Architect 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην σχεδίαση, ανάπτυξη και 
ολοκλήρωση  JEE έργων πληροφορικής  
•Εμπειρία στην σχεδίαση cloud λύσεων με 
χαρακτηριστικά multi-tenacy  
•Εμπειρία στην σχεδίαση λύσεων ΗΑ σε 
περιβάλλον JBoss AS / PostrgreSQL.  
•Εμπειρία στην σχεδίαση Authentication / 
Authorization / SSO λύσεων με χρήση Shiro ή 
εναλλακτικών τεχνολογιών.  
•Καλή γνώση τεχνολογιών JEE 5 - JEE 6 (EJBs, 
JPA / Hibernate, JTA, JSF)  
•Καλή γνώση τεχνολογιών Web Services ( JAX-
WS, JAX-RS ) και JTA, JAAS, JMS  
•Εμπειρία σε JBoss Application Server  
•Εμπειρία σε βάση δεδομένων PostgreSQL  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψήφιους. 

Η εταιρεία προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, 
εξειδικευμένη εκπαίδευση, και δυνατότητες 

συνέχεια στη σελ. 08

•Develop an understanding of clients' business 
and suggest effective and well-designed solutions  
•Meet with prospects/customers and present/
demonstrate product offerings tailored to 
customer objectives remotely and on-site  
 
Experience: 
•3+ years with SharePoint 2010  
•3+ years SQL Server 2008 and SQL reporting 
services  
•2+ years JavaScript  
•5+ years development experience with Microsoft 
Visual Studio.NET using C#  
•3+ years development experience with custom 
SharePoint solutions that includes using 
C#, InfoPath, Workflow,  Web Services and 
SharePoint Designer  
•2+ years involvement in Pre-Sales activities  
 
Required Skills: 
•Pre-sales capabilities  
•Fluency in English (written and oral)  
•Experience in working within a team oriented 
and collaborative learning environment  
•Demonstrated ability to work in a fast paced 
environment with tight deadlines  
•Demonstrated strong oral and written 
communication skills; and ability to interact 
professionally and influence all •levels of staff, 
management and a diverse group of customers  
 
Education & Certifications: 
•Bachelor’s degree in Computer Science, 
Software Engineering or Information Technology 
is required  
•Microsoft Certifications in related areas is 
required  
 
Note: Candidates must be willing to travel and 
work to client sites inside or outside Greece 
based on customer requirements.

We offer: A competitive remuneration package 
including an attractive base salary, Private health 
insurance, continuous Training in a dynamic work 
environment.

If you are interested in the specific career 
opportunity, please send you CV at   
hr@dis.com.gr, (please fill in the e-mail subject 
the code “SPDA”).

Κωδικός θέσης tech01 - Μηχανικός Δικτύων 
– Server

Helppc: Eταιρεία παροχής υπηρεσιών 
και ολοκληρωμένων λύσεων 
Συστημάτων και  Δικτύων  από το 1999. 
Είμαστε πιστοποιημένοι συνεργάτες Microsoft, 
Citrix, Information security. Παρέχουμε υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης σε επιχειρήσεις 
Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Αναζητούμε 
υπεύθυνο στέλεχος Μηχανικό, στο πλαίσιο 
της ανάπτυξης του τμήματος  υποστήριξης  
επιχειρήσεων. 

Η θέση του μηχανικού αναφέρεται στο Διευθυντή 
Έργων. Έχει σημαντικό  ρόλο στο σχεδιασμό 
έργων καθώς και στην ανάπτυξη και υλοποίηση 
ολοκληρωμένων λύσεων υποδομής με προϊόντα 
Microsoft, Virtualization, Information Security.

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Άριστη γνώση Αγγλικών.  
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε εγκατάσταση 
και παραμετροποίηση εταιρικών δικτύων Η/Υ, 
Server  
•Άριστες γνώσεις σε Windows Servers (Active 
Directory, Exchange,)  
•Άριστες γνώσεις σε Virtualization Hyper V or 
Citrix Xen or Vm  
•Άριστες γνώσεις σε προϊόντα Information 
Security.  
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία  
•Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών, 
ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης 
πολλαπλών καθηκόντων  

ADAC Service Hellas sucht fuer die ADAC-Notrufstation in 
Glyfada: 

Notruf – Sachbearbeiter (Call Center Agents) 
mit perfekten Deutsch- und Griechischkenntnissen, sowie 
Englisch- und Computerkenntnissen, ab Mitte Mai bis Ende 
Oktober.

Notruf – Sachbearbeiter (Call Center Agents) mit 
Deutsch- Englisch-  und Computerkenntnissen, ab Juni fuer 
3 Monate. 
 
Tel: 210 893 77 07 – 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
Bitte senden sie ihren Lebenslauf  an: 
cv@ansgr.adac.de.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Πλήρης Απασχόλησης 
ChengduChina 
Μισθός και Ενδιαφέροντα: Μισθός σε USD - Ανάλογος 
εμπειρίας και θέσης. 
Επικοινωνία: www.idfglobal.com

Ψάχνεις ακόμα για την σωστή ευκαιρία για να δείξεις το ταλέντο 
σου στην οπτικοποίηση; Μία από τις πιο επιτυχημένες μάρκες 
οπτικής επικοινωνίας στο κόσμο, η IDF Global, αναζητεί έναν 
Καλλιτεχνικό Διευθυντή/Διευθυντή Ποιοτικού Ελέγχου στο 
Chengdu της Κίνας. Προσφέρουμε εξαιρετικές συνθήκες εργασίας 
που θα σας επιτρέψουν να απολαύσετε σημαντικές χρηματικές 
απολαβές. Το πελατολόγιο μας είναι ευρύ και ποικίλο αρχίζοντας 
από παραδοσιακούς στόχους συμπεριλαμβανομένου αρχιτεκτόνων 
και εργολάβων σε μηχανικούς, εμπορεία, εταιρείες μάρκετινγκ/
εμπορικού σήματος και ιατρικά; το μοναδικό όριο είναι η φαντασία 
σας. Εμείς γεφυρώνουμε την πρόκληση να μεταδώσουμε μία ιδέα, 
έννοια, διαδικασία, σχέδιο ή πρόταση με 3D απεικόνιση ώστε 
αποτελεσματικά να «πούμε μία ιστορία». Τυπικά θα έχετε 5-15 
χρόνια εμπειρίας και θα έχετε αποφασίσει να απελευθερωθείτε από 
το τυπικό και να εισαχθείτε στο αντισυμβατικό αναλαμβάνοντας το 
έλεγχο του πετρωμένου αυτού.  

Θα πρέπει να είστε: 
•Ειδικός στο 3D απεικόνιση και σίγουρος ως προς τις ικανότητες 
διοίκησής σας.  
•Έμπειρος στις επαφές με πελάτες και αντιπροσωπίες 
εργαστηρίων  
•Δυνατός σε όλα τα στάδια σύλληψης, ποιοτικού ελέγχου και 
στην διαδικασίας σχεδιασμού.  
•Ενθουσιώδης ομαδικός παίκτης με προσωπικότητα  
•Πτυχίο (ή ισοδύναμη πιστοποίηση) στο αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό/δημιουργία μέσων ενημέρωσης/διαφήμισης ή 
σχετικών πεδίων με ευρεία διεθνής εμπειρία.  
•Υψηλής ποιότητας εμπειρία στον οικιστικό και εμπορικό τομέα  
•Εξαιρετικές δεξιότητες Η/Υ στο - 3D - Studio Max - V-Ray - 
Maxwell - Sketch up - Photoshop 

Θα πρέπει αν έχετε εξαιρετικές λεκτικές δεξιότητες, να είστε 
χαρίεις και να έχετε επιχειρηματικό πνεύμα. Δεν υπάρχουν 
ανώτατα όρια σε αυτή την ευκαιρία για τους επιτυχόντες αιτούντες 
με νοημοσύνη, φιλοδοξία, χωρίς κούραση, με ανθεκτικότητα και 
κίνητρο. Είναι πιθανό να έχετε ήδη μία θέση στο εμπορικό χώρο 
και ένα εξαιρετικής ποιότητας χαρτοφυλάκιο με υφιστάμενους 
πελάτες. Η IDF Global, όπως δηλώνει και το όνομά, είναι ένας 
παγκόσμιος πρωτοπόρος στην παροχή 3D υλικού, με προσωπικό 
άνω των 100 ατόμων που εξυπηρετούν πελάτες ανά την υφήλιο. 
Συνδυάζοντας απαράμιλλη δημιουργικότητα, παραγωγή και 
διοικητική εμπειρία συνεχίζουμε να παράγουμε εξαιρετικά 
αποτελέσματα. Έχουμε πολύ προοδευτική σκέψη ως προς την 
προσέγγιση και η R&D ομάδα μας ασχολείται ενεργά με τον 
προσδιορισμό νέων υπηρεσιών και προετοιμαζόμαστε ώστε να 
προχωράμε προς τα όρια νέων καινοτομιών ενώ αγωνιζόμαστε 
για ρεαλισμό, μεγιστοποίηση αποτελεσματικότητας και μειωμένο 
κόστος. Οι πελάτες μας δεν στέκονται ακίνητοι άρα ούτε εμείς. 
Όπως και οι παραδοσιακές μας παροχές 3D εικόνων, κινούμενων 
σχεδίων και φυσικών μοντέλων, είμαστε επίσης πρωτοπόροι σε 
διάφορα συναρπαστικά νέα εργαλεία παρουσίασης.  

Ανάμεσα στα πολλά πλεονεκτήματα που διακρίνουν το IDF 
Global στην αγορά είναι: 
•Η εκτεταμένη μας τεχνογνωσία.  
•Ευρεία και εξελισσόμενη παροχή υπηρεσιών.  
•Η ιστορία μας σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας και 
εφαρμογής συμπεριλαμβανομένου της έρευνας και ανάπτυξης 
επιδεξιοτήτων.  
•Η δέσμευσή μας στην μακροχρόνια ανάπτυξη των εργαζομένων 
μας.  
•Μία δοκιμασμένη και έμπειρη ομάδα διοίκησης. 

Θα έχετε ένα πραγματικό πλεονέκτημα σε μία εκτεταμένη αγορά 
που περιορίζεται μόνο από το ταλέντο σας το οποίο θα σας οδηγήσει 
στο προσκήνιο. Εάν θέλετε να αποτελείτε μέρος της επιτυχημένης 
ιστορίας μας αποστείλετε μας με e-mail το βιογραφικό σας. Μισθό 
σε USD αναλόγως της θέσης. [και πείτε μας σε λιγότερες από 
500 λέξεις γιατί είστε ο ιδανικός υποψήφιος για εμάς]. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: jobs@idfglobal.com. 

Η Alouette AE με έδρα το Περιστέρι, επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή
Περιγραφή θέσης 
 
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για να: 
•Διενεργεί λογιστικές εγγραφές στην γενική και αναλυτική 
λογιστική  
•Αποστέλλει ΑΠΔ, δηλώσεις ΦΠΑ, Intrastat, Listing  
•Διενεργεί εξωτερικές εργασίες σχετικές με τις εργασίες που θα 
του ανατεθούν  
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση σε 

ανώνυμη εταιρεία  
•Ηλικία: έως 40 ετών  
•Πολύ καλή γνώση του ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, Φορολογικής Νομοθεσίας  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.  
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS OFFICE, λογιστικών 
προγραμμάτων SOFTONE, ENTERSOFT  
•Πολύ καλή γνώση εργατικού δικαίου - μισθοδοσίας  
•Πολύ καλή γνώση αναλυτικής λογιστικής - Intrastat - Listing-
ΦΠΑ  
•Δεξιότητες οργάνωσης, μεθοδικότητα, άριστη συνεργασία, 
προσαρμοστικότητα  
 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια ανερχόμενη εταιρεία  
•Καλό εργασιακό περιβάλλον  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
στο e-mail: hr@alouette.gr με την ένδειξη «Βοηθός Λογιστή». 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικές.

Το νεόκτιστο πολυτελές ξενοδοχείο Castello Boutique Resort & 
Spa ***** στο Σίσσι Λασιθίου Κρήτης αναζητεί συνεργάτες για την 
σεζόν 2013:

Μάγειρα Α’ για Ζεστή Κουζίνα
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχιούχος σχολής μαγειρικής.  
•Προϋπηρεσία 5 ετών σε ανάλογη θέση ξενοδοχείων 
πολυτελείας.  
•Εμπειρία στην Μεσογειακή, Δημιουργική, Σύγχρονη Κουζίνα.  
•Γνώση αρχών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά.  
•Ομαδικό πνεύμα, με ευελιξία και προσαρμοστικότητα.  
 
Επιθυμητά επιπλέον Προσόντα: 
•Εμπειρία σε à la carte εστιατόρια πολυτελείας.  
•Καλή γνώση ζαχαροπλαστικής. 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:  
•Εποχιακή εργασία 6 μήνες  
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης  
•Διαμονή και Διατροφή  
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία. Συστάσεις απαραίτητες 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com.

H Baker Τilly Hellas μέλος της Baker Τilly International, ενός 
από τους μεγαλύτερους ελεγκτικολογιστικούς οργανισμούς 
παγκοσμίως ζητάει:

Για το ελεγκτικό τμήμα  
Μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εγγεγραμμένα 
στα μητρώα του, τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια. 
 
Για το φορολογικό τμήμα  
Λογιστές Φοροτεχνικούς μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε βιβλία τρίτης 
κατηγορίας, ηλικίας έως τριάντα δύο ετών. 
 
Αποστολή Βιογραφικών: 
E-mail: info@bakertillyhellas.gr ή fax: 210- 8252133, 
τηλ.: 210- 8253078.

Ο όμιλος PEPSICO στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από 
την TASTY FOODS, στον τομέα παραγωγής και πώλησης 
Snacks & την PepsiCo–HBH στα μη αλκοολούχα ποτά 
αντίστοιχα. Στην TASTY FOODS ζητάμε να καλύψουμε τη 
θέση του/της:

 Πωλητή -τριας 

Για την προώθηση των προϊόντων της στα μικρά σημεία 
πώλησης στο Νομό Εβρου-Κωδικός SALEVR0413

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις Καταναλωτικών Προϊόντων  
•Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο Ανώτερης εκπαίδευσης  
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, 
εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές 
υποχρεώσεις  
•Μόνιμη κατοικία στην Αλεξανδρούπολη  
 
Προσφέρεται: 
•Δυναμικό και προκλητικό περιβάλλον εργασίας  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων  
•Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης  
•Αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο εταιρείας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη SALEVR13, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση [www.pepsicocareers.gr] ή στο 
φαξ με αριθμό 2310 649505 ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη 
διεύθυνση:TASTY FOODS ΑΒΓΕ, Ιατρού Γωγούση & 
Τριποτάμου 2, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ΤΚ 56430. 
Τηλεφωνικό κέντρο: 2310 649500 υπόψη: H.R. με την 
ένδειξη SALLAR0313.
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•Απαραίτητο δίπλωμα μηχανής.  
 
Παροχές: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
•Συνεχόμενη εκπαίδευση  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως 
προσόντων και προϋπηρεσίας)  
•Συνεχής επιμόρφωση.  
•Προοπτικές εξέλιξης 

Site: www.helppc.gr. Αποστολή Βιογραφικών 
στο e-mail: helppc@helppc.gr.

Our Client, a start-up e-business with focus 
on Tax and Accounting Consulting services is 
seeking for a Junior Developer.

Essential Skills/Experience: 
•At least 1 year experience programming PHP5 
(object-oriented) in a professional environment  
•Background in object-oriented programming  
•Solid leadership, communication, and teamwork 
skills  
•Deep familiarity and understanding with Linux/
Unix environments  
 
Desirable Skills/Experience: 
•Excellent knowledge of HTML/CSS; HTML5 
and CSS 3 preferred  
•Experience with PHP frameworks 
and MVC architecture  
•Relational database design experience, 
including knowledge of MySQL 5  
•Excellent knowledge of Javascript, especially 
jQuery framework  
•Knowledge of version control systems, 
especially Git  
•Positive, can do attitude  
 
Send your cv to e-mail: ps@athens.gr.

Ανώνυμη εταιρία ζητά Web Developer που 
διαθέτει εμπειρία σε Web applications & 
sites development, με εστίαση στο back-end, 
server/hosting configuration & optimization. 
Οι δραστηριότητές μας εκτείνονται από την 
κατασκευή απλών ιστοσελίδων & e-commerce/e-
learning sites, μέχρι την δημιουργία full fledged 
applications, στοχεύοντας όλες τις πλατφόρμες & 
τη δημιουργία Web Services & APIs

Απαραίτητα προσόντα: 
•PHP 5.3+  
•MySQL  
•Javascript/jQuery  
•HTML/CSS3 (εμπειρία σε LESS επιθυμητή)  
•Βασικές γνώσεις SEO  
•Ικανότητα γρήγορης εκμάθησης και 
παραμετροποίησης open source πλατφορμών 
(Wordpress, Presta, Moodle, Joomla κτλ)  
•Portfolio με δείγματα δουλειάς  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εξοικείωση με PHP Frameworks (Zend, 
CakePHP, Laravel)  
•Τεχνικές front-end design: Graceful degradation, 
responsive design, CSS effects, design patterns/
antipatterns  
•Mobile development  
•Web analytics/Google Ads Campaigns  
•Photoshop/Illustrator  
 
Άμεση πρόσληψη - με ασφάλεια + bonus για τον 
κατάλληλο υποψήφιο, με μεγάλες προοπτικές 
εξέλιξης. 
 
Αποστείλλετε το βιογραφικό σας και τυχόν 
portfolio στο jobs@skywalker.gr.

CALL CENTER
Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρεία παροχής υπηρεσιών, 
ανάπτυξης πελατολογίου και προώθησης 
πωλήσεων, από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες 
στο χώρο των πωλήσεων ζητά:

 Εκπροσώπους Τηλεπωλήσεων ελευθέρου 

ωραρίου (πρωί ή απόγευμα)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν σε 
εξερχόμενες κλήσεις με αντικείμενο την προώθηση 
υπηρεσιών και προϊόντων.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτοι Λυκείου  
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια  
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση  
•Δυναμικό χαρακτήρα   
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό και πλήρης ασφάλιση 
ΙΚΑ  
•Bonus επίτευξης στόχου 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Ωράριο εργασίας, Ευέλικτο  
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το ΜΕΤΡΟ 
Ακρόπολης)  
 
Για αποστολή βιογραφικών Κωδικός 
Θέσης: OTH23 στο e-mail: info@othisi.com.gr,  
fax: 211 200 46 00, τηλέφωνο για ραντεβού: 211 
200 45 00.

Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε., από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών,  ζητεί 
να προσλάβει χειριστές τηλεφωνικού κέντρου ως 
πωλητές πακέτων τηλεφωνίας.(Κωδικός θέσης, 
ΚΩΔ:02.)

Ο κατάλληλος υποψήφιος χρειάζεται να: 
•Είναι επικοινωνιακός.  
•Είναι παραγωγικός.  
•Πετυχαίνει τους ατομικούς στόχους απόδοσης.  
•Είναι συνεπής στους κανόνες της εταιρίας.  
 
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση >6μηνών, (θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).  
•Ευελιξία ωραρίου 

Η εταιρία προσφέρει, μισθό βάση ωρών εργασίας, 
bonus, άριστο περιβάλλον εργασίας, συνέπεια 
στην εργοδοσία, προσβασιμότητα δίπλα σε μετρό,  
καθώς και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε έναν 
δυναμικό Οργανισμό.

Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη Τμήματος 
Προσωπικού. Τα στοιχεία επικοινωνίας με 
την εταιρία μας είναι: E-mail: hr@mediatel.gr, 
website: www.mediatel.gr, τηλ κέντρο: 214 214 
80 00, Fax: 214 2148090, Tμήμα Προσωπικού: 
Επιλογή1, Διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 
125-127, 115 24 Αμπελόκηποι Αθήνα, (στάση 
μετρό Πανόρμου), Εμπορικό Κέντρο Cosmos 
Center, 7ος όροφος.

Η εταιρεία  3CS AE στον Αγ. Δημήτριο (ακριβώς 
στην έξοδο μετρό) προσλαμβάνει Yπαλλήλους 
Tηλεφωνικού Kέντρου, για εργασία 4ωρη-6ωρη-
8ωρη. 

Τμήμα: Εξερχομένων κλήσεων. 
 
Παρέχονται: 
•Πολύ καλές αποδοχές  
•Μισθός  
•ΙΚΑ  
•Μηνιαία καταβαλλόμενο bonus.  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sales@3cs.gr, τηλ: 211 7151401.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ στο πλαίσιο της 
στελέχωσης του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών 
ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο –η Υποστήριξης Πωλήσεων 
κωδικός θέσης: S-4/13

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Κολεγίου (Γνώσεις Marketing 
θα εκτιμηθούν)  

•Εργασιακή εμπειρία σε θέση telemarketing ή 
πωλήσεων  
•Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ  
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας  
 
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ προσφέρει: 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό 
περιβάλλον  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής & προσωπικής 
ανάπτυξης  
 
Αποστολή βιογραφικού με e-mail στο:  
 hr@xinis.com. Απαραίτητα να αναφέρεται ο 
κωδικός της θέσης στο Θέμα.

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

Πωλήτριες  
για το νέο της κατάστημα στην πόλη της 

Αλεξανδρούπολης.

Προσόντα Υποψηφίων 
•Εργασιακή εμπειρία 1-3 ετών στο χώρο της 
λιανικής (προϋπηρεσία σε Παιδικά είδη θα 
προτιμηθεί).  
•Ευχάριστος, ευγενικός και επικοινωνιακός 
χαρακτήρας.  
•Όρεξη για εργασία, θετική διάθεση, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας.  
 
Εκπαίδευση / Σπουδές 
•Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές θα εκτιμηθούν 
ανάλογα.  
 
Επιπλέον προσόντα 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel 
-PowerPoint - Internet)  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
(προφορικός και γραπτός λόγος)  
 
Προσφέρεται ευχάριστο - φιλικό περιβάλλον 
εργασίας και προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hr@alouette.gr με την 
ένδειξη «SALES ALEXPOLI».

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

Υπεύθυνο Καταστήματος 
για το νέο της κατάστημα  στην πόλη της 

Αλεξανδρούπολης.

Αρμοδιότητες: 
•Αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος 
βάσει της εταιρικής πολιτικής.  
•Επίτευξη της κερδοφορίας του καταστήματος 
ευθύνης του και των στόχων της εταιρείας.  
•Οργάνωση λειτουργίας και συντονισμός της 
ομάδας πωλητών του καταστήματος.  
•Σταθερός προσανατολισμός στην φιλοσοφία 
εξυπηρέτησης των πελατών και την διατήρηση 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους 
πελάτες.  
•Διαχείριση και επίλυση θεμάτων πελατών ή 
προσωπικού καταστήματος.  
 
Προσόντα Υποψήφιου: 
•Εργασιακή εμπειρία 3-5 ετών στο χώρο της 
λιανικής (προϋπηρεσία σε Παιδικά είδη θα 
προτιμηθεί).  
•Εμπειρία σε διευθυντική θέση καταστήματος 
είναι επιθυμητή.  
•Ευχάριστος, ευγενικός και επικοινωνιακός 
χαρακτήρας.  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.  
•Δυναμική προσωπικότητα εστιασμένη στην 
επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων.  
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.  
 
Εκπαίδευση / Σπουδές 

•Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές θα εκτιμηθούν 
ανάλογα.  
 
Επιπλέον προσόντα 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel 
-PowerPoint - Internet)  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
(προφορικός και γραπτός λόγος) 

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

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

Η μεγαλύτερη αλυσίδα παιδικών ενδυμάτων 
“ORCHESTRA – PREMAMAN», με ηγετική θέση 
στην ελληνική αγορά, αναζητεί, για το πρώτο mega 
store κατάστημα της στο SMART PARK (Σπάτα), 
καθώς και για το κατάστημα της στο Μενίδι:

Υπεύθυνο-Yπεύθυνη Kαταστήματος 

Προσόντα: 
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια 
στο αντικείμενο και ειδικότερα στον τομέα της 
βρεφανάπτυξης 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:   
degr@orchestrahellas.gr.

Πωλητές/-τριες Κατάστημα Κινητής 
Τηλεφωνίας 

Περιοχή: Ανατολική Θεσσαλλονίκη - 
Καλαμαριά

Περιγραφή Θέσης 
•Πώληση/Εξυπηρέτηση πελατών του 
καταστήματος  
•Παρουσίαση των οικονομικών πακέτων και όλων 
των προιόντων της εταιρείας  
•Διερεύνηση αναγκών των πελατών,ενημέρωση 
για τα προϊόντα της εταιρείας και πώληση.  
•Τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες.  
 
Προφίλ Υποψηφίων 
•Απόφοιτοι ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ, ηλικία έως 28 ετών  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ Καλή γνώση χειρισμού Ηλ./Υπολογιστών  
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Ευγενική και ευχάριστη παρουσία  
•Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού 
εργασιών  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Διαρκή εκπαίδευση  
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  
•Ευκαιρίες εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
shop@skywalker.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
A leading International Hospitality firm is seeking 
for an Athens based:

Director of Sales - (code: DS 04/13)

The purpose of this role is to drive sales from the 
U.S and European market from all key market 
segments including MICE, corporate, wholesale/
tour and travel.

Requirements & Skills:  
•Degree in Business Administration or Hotel 
Management/Tourism.  
•Fluency in English and Greek. The knowledge of 
another third language will be an asset.  
•5 years experience in the Greek and 
International hospitality industry market. Similar 

experience in a related industry will be 
considered   
•A thorough understanding of the hotels 
business needs and ability to develop existing 
and new business and proactively identify sales 
opportunities     
•Leadership and influencing skills coupled with 
excellent interpersonal relations    
•Flexibility in working time and in business trips  
(the position requires work outside the hotel & 
extensive travelling)  
•PC literate  
 
Benefits:  
•Challenging working environment  
•Attractive remuneration & bonus scheme based 
on results  
•Career opportunities  
•Continuous training and development  
•Private Insurance Scheme 

If you believe that you fulfill the above mentioned 
requirements. Please send your CV with a recent 
photo  mentioning the above code, at e-mail: 
xenodoxio1@skywalker.gr. All applications are 
considered as strictly confidential.

Η ACE-Hellas, δημιουργός και ιδιοκτήτης 
της αλυσίδας καταστημάτων Apple Premium 
Reseller, Golden-i σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
ενδιαφέρεται να προσλάβει: 

Πωλητές Μερικής Απασχόλησης, 
για το κατάστημα της Θεσσαλονίκης.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Γνώση προϊόντων Apple (πιστοποίηση ASTO)  
•Ηλικία έως 30 ετών  
•Ισχυρή επικοινωνία, συνεργασία και 
συναισθηματική νοημοσύνη  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Οργανωμένο και δυναμικό περιβάλλον με 
σημαντικές προοπτικές εξέλιξης  
•Συνεχή εκπαίδευση  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα, υπόψη Τμήματος 
Προσωπικού, σημειώνοντας απαραίτητα 
τον κωδικό θέσης SLS1014. ACE-HELLAS 
A.E. Αιγαίου Πελάγους 6, Αγ. Παρασκευή, 
15341 Αθήνα, Fax: 210 6068699, e-mail:         
jobs@ace-hellas.gr.

Μεγάλος εκπαιδευτικός οργανισμός ενδιαφέρεται 
να προσλάβει άμεσα:

Πωλητές

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ενδιαφέρον για καριέρα σε πωλήσεις  
•Άνεση επικοινωνίας & ικανότητα 
διαπραγμάτευσης  
•Προσανατολισμός στην επίτευξη 
αποτελεσμάτων  
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εμπειρία σε Πωλήσεις επιθυμητή  
•Ηλικία 18-35 ετών  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ευέλικτο ωράριο  
•Παροχή εκπαίδευσης  
•Άμεσο ξεκίνημα 

Περιοχές: Λάρισα, Ιωάννινα, Σέρρες, Βέροια, 
Ξάνθη, Καβάλα, Κέρκυρα, Χαλκιδική, Φλώρινα, 
Τρίκαλα, Νάουσα, Κιλκίς Δράμα, Κοζάνη, Γρεβενά, 
Έδεσσα, Νάουσα, Κατερίνη, Βόλος, Κομοτηνή, 
Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
Βιογραφικό Σημείωμα, με την ένδειξη «ΠΩΛΗΤΗΣ», 
στο e-mail: ieksalesthess@gmail.com.

Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρεία παροχής 

υπηρεσιών, ανάπτυξης πελατολογίου και 
προώθησης πωλήσεων, από τις πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενες στο χώρο των πωλήσεων ζητά:

Εκπροσώπους Πωλήσεων 4ωρης 
απασχόλησης 

(πρωινής ή απογευματινής)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν με 
αντικείμενο την προώθηση τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών & ενέργειας.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτοι Λυκείου (Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ θα 
εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν 
για προοπτικές εξέλιξης)  
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια  
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση  
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Επιθυμητή η εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων  
 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και πλήρης 
ασφάλιση ΙΚΑ  
•Μηνιαίο Bonus στόχου 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής 
εξέλιξης (Team Leader, Εκπαιδευτής, 
Προϊστάμενος)  
•Ωράριο εργασίας: Ευέλικτο (4ωρο πρωινό ή 
απογευματινό)  
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το ΜΕΤΡΟ 
Ακρόπολης)  
 
Για αποστολή βιογραφικών Κωδικός 
Θέσης: OTH3:  Στο e-mail: info@othisi.com.gr, 
fax: 211 2004600, τηλέφωνο για ραντεβού: 211 
2004500.

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως 
και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς 
εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής 
απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη 
της, γνωστής εμπορικής εταιρίας, αναζητά ένα (1) 
άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος B2B Πωλήσεων (κωδ. θέσης: S - 
722/32366)

Περιγραφή Θέσης 
•Προώθηση B2B των προϊόντων της εταιρίας  
•Διαχείριση του υπάρχοντος και ανάπτυξη νέου 
πελατολογίου  
•Επισκέψεις σε καταστήματα οπτικών ειδών  
•Προετοιμασία αναφορών εμπορικής 
δραστηριότητας  
•Δειγματισμός νέων προϊόντων και 
παραγγελιοληψία  
•After sales support  
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η Κολεγίου/ΤΕΙ/ΑΕΙ  
•Τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσίας σε 
πωλήσεις B2B στο χώρο των καταστημάτων 
οπτικών ειδών ή του φαρμακείου  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS-
Office  
•Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και 
πελατοκεντρικός προσανατολισμός  
•Διαπραγματευτικές δεξιότητες  
•Δυναμικός χαρακτήρας με αυτοπεποίθηση  
•Καλή παρουσία και επαγγελματισμός  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κάλυψη εξόδων 
μετακίνησης  
•Κινητό τηλέφωνο  
•Επιπρόσθετες αποδοχές βάσει επίτευξης 
στόχων  
•Συνεχής εκπαίδευση στο χώρο των πωλήσεων  
•Ευχάριστο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον 
εργασίας 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 

βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον 
αριθμό 210 7297197, ή στη διεύθυνση: Adecco 
HR, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41 Αθήνα. Μετά 
τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί 
συνάντηση για συνέντευξη. Για περισσότερες 
θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.adecco.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Από βιομηχανία κατασκευής ειδών θέρμανσης 
ζητούνται: 

Πωλητές για όλη την Ελλάδα

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

Η βιομηχανία Α. Χατζόπουλος Α.Ε., με ηγετική 
θέση στην Ελλάδα στο χώρο της εύκαμπτης 
συσκευασίας και ισχυρή παρουσία στις διεθνείς 
αγορές, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

 Στέλεχος Ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών 
Γαλλίας  

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε 
ανάλογη θέση back office πωλήσεων και 
εξυπηρέτησης πελατών  
•Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 
κατεύθυνση διοίκησης επιχειρήσεων ή marketing  
•Δεξιότητες Επικοινωνίας σε άπταιστα Γαλλικά 
και Αγγλικά  
•Ικανότητα Συνεργασίας και τάση προς την 
εξυπηρέτηση του πελάτη  
•Υπευθυνότητα και εμμονή στην λεπτομέρεια  
•Δεξιότητες σε MS Office και ERP  
 
Κύριες Αρμοδιότητες: Η εξυπηρέτηση πελατών 
εξαγωγών και η έγκαιρη και πλήρης παροχή 
πληροφοριών σε πελάτες και πωλητές. 
 
Γραμμή Αναφοράς: Η θέση αναφέρεται στην 
Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας  
•Ευκαιρίες εκπαίδευσης εντός κι εκτός της 
εταιρείας  
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος: 
zontanos@hatzopoulos.gr. Διεύθυνση 
Πωλήσεων, κ. Ζωντανός Θεόδωρος, 26ης 
Οκτωβρίου 162, 54628, Θεσσαλονίκη. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια. Θα ληφθούν υπόψη μόνο 
βιογραφικά που καλύπτουν τα προσόντα που 
αναφέρονται. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την εταιρεία, επισκεφθείτε την εταιρική 
ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.hatzopoulos.gr.

Ο πελάτης  μας, εταιρεία παραγωγής εργαλείων 
χειρός για οικοδομικές & επισκευαστικές εργασίες, 
περιποίησης κήπου και γεωργικών εργασιών, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Πωλήσεων (SJSΑ04) 

O/Η ιδανικός-ή υποψήφιος-α θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ (επιθυμητό πτυχίο γεωπονίας/ 
διοίκησης επιχειρήσεων)  
•3-5 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις εργαλείων  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ  
•Αδεια οδήγησης  
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών στη Β. Ελλάδα  

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται 
η εξεύρεση και η περαιτέρω ανάπτυξη του 
πελατολογίου (καταστήματα ειδών κήπου/ 
φυτώρια & καταστήματα γεωργικών μηχανημάτων 
και εργαλείων)

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο 
εργασιακό περιβάλλον.

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά. 
Αποστείλατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό 
(τυχόν παράληψη του κωδικού μπορεί 
να έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση 
επεξεργασίας του βιογραφικού) στη 
διεύθυνση: Θεσσαλονίκη:  Λεωφόρος Νίκης 3, 
54624 -  Fax: 2310-271025. Αθήνα: Σεμιτέλου 
2Α, 115 28, Ιλίσια - Fax: 210-7470380, e-mail: 
cv@createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη 
φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια είναι 
αυτονόητη.

Εταιρεία εισαγωγής και παραγωγής 
δερμοκαλλυντικών, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο –η Πωλήσεων

Με έδρα τη Αθήνα για την κάλυψη νομού Αττικής 
και Νοτίου Ελλάδος. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης 
εκπαίδευσης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ  
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε επαγγελματικές 
πωλήσεις, στο χώρο των δερμοκαλλυντικών  
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Ηλικία μέχρι 35 ετών  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψήφιους  
•Ευχάριστο χαρακτήρα, δυναμική 
προσωπικότητα και άνεση στην επικοινωνία  
•Προσανατολισμό στην επίτευξη των 
αποτελεσμάτων  
•Έντονη επιθυμία για απόκτηση γνώσεων και 
επαγγελματική ανάπτυξη  
 
Η εταιρία προσφέρει: Ικανοποιητικές αποδοχές, 
εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, συνεχή 
εκπαίδευση, προοπτικές καριέρας σε μία 
δυναμικά εξελισσόμενη ομάδα. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  
human2@skywalker.gr.

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

 «Υπεύθυνο/ η Πωλήσεων  Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων» 

για το ΙΕΚ Ξυνή του Πειραιά - (κωδικός θέσης: 
ΠΕΠ_Π13)

Θέση 
•Αναλυτική παρουσίαση και προώθηση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ομίλου  
•Σωστή και έγκυρη ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε υποψήφιους 
αλλά και ήδη υπάρχοντες σπουδαστές  
•Άριστη γνώση και διαχείριση των social media  
•Γνώση της αγοράς εκπαίδευσης  
 
Επιθυμητά Χαρακτηριστικά 
•Ενδιαφέρον για τον χώρο της εκπαίδευσης και 
των πωλήσεων  
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην 
επίτευξη των στόχων  
•Ικανότητα ανάληψης πολλαπλών καθηκόντων 
και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου  
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με 
ευχέρεια στην επικοινωνία  
•Υπευθυνότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο Κολεγίου/ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, κατεύθυνσης 
Marketing & Πωλήσεων κατά προτίμηση 
(Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί)  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στις πωλήσεις 
(κατά προτίμηση σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
ΙΕΚ, ΚΕΣ, Κολεγίου)  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Καλή γνώση Η/Υ (MS Office)  
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψήφιους  
 
Απαραίτητη η επισύναψη φωτογραφίας 
 
Ο Όμιλος προσφέρει 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό 
περιβάλλον  
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές & bonus  
•Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και 
επαγγελματικής εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@xinis.com. 
Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης 
ΥΠΕΠ_Π13 στον τίτλο του e-mail.

Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος Εκπαιδευτικός 
Όμιλος, με στόχο την ενδυνάμωση και περαιτέρω 
ανάπτυξη των φορέων - μελών του, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Προϊστάμενο Τμήματος Πωλήσεων

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει 
(απαραίτητα προσόντα): 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση διοίκησης 
ομάδας πωλήσεων  
•Εμπειρία σε πωλήσεις υπηρεσιών  
•Καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
(MSOffice)  
•Ηλικία 28 έως 40 ετών  
•Ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες  
 
Ο χώρος μας προσφέρει: 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό 
περιβάλλον  
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές, 
bonus&benefits  
•Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και 
επαγγελματικής εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο 
e-mail: hr@xinis.com. Απαραίτητα να αναφέρεται 
ο τίτλος της θέσης στο θέμα του e-mail.

Ο όμιλος CIVITEL HOTELS & RESORTS,  
επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα του:

Sales Manager για τα ξενοδοχεία των Αθηνών: 
CIVITEL OLYMPIC και CIVITEL ATTIK.

Κύρια αρμοδιότητα του / της είναι η ανάπτυξη 
του ονόματος της εταιρείας με την δημιουργία 
νέων δυνητικών πελατών καθώς και η διατήρηση 
της υπάρχουσας πελατείας. Επίσης σε στενή 
συνεργασία με την ομάδα μας και τον Γενικό 
Διευθυντή είναι υπεύθυνος / η για τη δημιουργία, 
ανάπτυξη και παρακολούθηση προσφορών και 
άλλων πρωτοβουλιών μάρκετινγκ.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετής σε αντίστοιχη 
θέση απαραίτητα στον Ξενοδοχειακό κλάδο.  
•Καλή γνώση της τοπικής και διεθνούς αγοράς 
(Τουριστικά Γραφεία και Εταιρείες). 
•Γνώση χρήσης social media ως εργαλείο 
ενημέρωσης, προώθησης και πωλήσεων.  
•Γνώση καναλιών προώθησης (IDS, P.C. 
website, websites τρίτων, booking engines, 
internet tour operators, travel portals)  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
•Γνώση του συστήματος OPERA και SALES & 
CATERING  
•Επικοινωνιακές και Οργανωτικές Ικανότητες  
• (70% sales calls και 30% οργάνωση γραφείου)  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Άριστη γνώση Αγγλικών 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα υπ’ 
όψη τμήματος προσωπικού στο fax: 210 68 98 
196 ή με e-mail στο: hr@civitelhotels.com. Όλα τα 
βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

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

Διοικητικό Υπάλληλο για το τμήμα Εξαγωγών 
- Πωλήσεων

Σκοπός της θέσης:  Η διαχείριση και εξυπηρέτηση 
πελατών και εμπορευμάτων εξωτερικού, καθώς 
επίσης και αναζήτηση νέου πελατολογίου.

Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση μεταφορικών εταιριών  
•Ανεύρεση και διαχείριση πελατών εξωτερικού  
•Διαχείριση παραγγελιών εξωτερικού  
•Έρευνα αγοράς  
•Διαχείριση πλάνου πληρωμών  
•Έλεγχος τιμολογίων  
•Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων παραδόσεων 
εμπορευμάτων  
•Συμμετοχή /επισκέψεις σε διεθνείς εκθέσεις  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ - IEK Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
logistics  
•Εμπειρία 2-4 χρόνια σε τμήμα πωλήσεων και 
διαχείρισης εξαγωγών  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητά 
Γερμανικά, Ρώσικα ή Τούρκικα  
•Πολύ καλή γνώση MS office και ERP 
συστημάτων  
•Κάτοχος μεταφορικού μέσου  
•Άριστη γνώση Η/Υ και Internet  
•Συστάσεις απαραίτητες  
 
Ικανότητες: Άτομο δημιουργικό, ευέλικτο, 
με πολύ καλές ικανότητες οργάνωσης και 
επικοινωνίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό περιβάλλον, ηλικία έως 35 ετών.

Τηλέφωνα και Δ/νση Επικοινωνίας: EVAL Δ/
νση Ανθρωπίνων Πόρων (Κωδ. Θέσης: EXPO3). 
Αποστολή βιογραφικών μόνο στα Ελληνικά στο 
e-mail: hr@eval.gr.

ΙΑΤΡΟΙ
Ζητούνται για εργασία με σύμβαση αορίστου 

χρόνου στη Γερμανία:

Γιατροί

Σταθερό ημερήσιο ωράριο, 5θήμερο. 
 
•Ειδικευμένοι 
•Ειδικευόμενοι 
•Αγροτικοί Ιατροί 
•Πτυχιούχοι Ιατρικής Σχολής 
 
με 2ετη κλινική εμπειρία στην εσωτερική 
παθολογία, γενική ιατρική.

Τηλεφωνο Επικοινωνίας για πληροφορίες: 
MD Studient & Vermittlung, 2810 330009 (ώρες 
γραφείου: 09:00-14:00), κα Βενιανάκη: 6973 
348931, κα Καλπακτσή: 6973 326214. Αποστολή 
βιογραφικών στη γερμανική γλώσσα σε μορφή 
Europass στη διεύθυνση: info@md-hellas.gr. 

Die Firma Perikles Swiss Jobs ist ein 
spezialisiertes Unternehmen im Bereich der 
Personalvermittlung von medizinischen und 
pflegerischen Fachpersonen aus Griechenland 
in die Schweiz. In der Schweiz  herrscht grosser 
Fachpersonalmangel in den Berufen des 
Gesundheitswesens. Wir organisieren für Sie 
alle notwendigen Schritte für einen erfolgreichen 
Wechsel in eine neue berufliche Herausforderung.  
Wir sprechen Deutsch, Griechisch und Englisch. 
Für verschiedene Kliniken  in der Schweiz suchen 
wir

Assistenzärztinnen und - ärzte für verschiedene 
Fachrichtungen

Sie bringen eine abgeschlossenes Medizinstudium 
und erste Praxiserfahrungen mit und streben eine 
Facharztausbildung an. Sie haben.

Interesse in einem Team Verantwortung zu 
übernehmen und sich in einer neuen Umgebung 
eine  berufliche Laufbahn aufzubauen. Sie verfügen 
ausserdem über sehr gute Deutschkenntnisse  
(mind. B2-Niveau).

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte senden 
Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit CV in 
deutscher oder englischer Sprache  und mit 
beglaubigten deutschen.

Übersetzungen Ihrer Fachausweise, 
Ausbildungsnachweise und Arbeitszeugnisse an: 
info@perikles.ch. 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ζητούνται από τους SOS 
IATPOYΣ της Θεσσαλονίκης. Απαιτούνται 
πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & προϋπηρεσία. 
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail:  
sosiatroi@sosiatroi.gr. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
2310 867680. Iστοσελίδα: www.sosiatroi.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η Perikles Swiss Jobs είναι μία ελβετική 
εταιρία, που εξειδικεύεται στον τομέα εύρεσης και 
επιλογής κατάλληλα καταρτισμένουν ανθρώπινου  
δυναμικού από την Ελλάδα.  Στην Ελβετία υπάρχει 
μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού 
στον τομέα υγείας, σε νοσοκομεία, ιδρύματα 
χρονίων παθήσεων, καθώς και  οίκους ευγηρίας. 
 
Οργανώνουμε για όλους εσάς  τους επαγγελματίες 
στον τομέα της υγείας, που επιθυμείτε μια 
διεθνή καριέρα με άριστους όρους εργασίας, τις 
απαραίτητες διαδικασίες  για μια επιτυχημένη 
αλλαγή σε μια νέα επαγγελματική πρόκληση. 

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στα 
Γερμανικά, Ελληνικά και Αγγλικά. Αναζητούμε για 
διάφορους εργοδότες: 
 
Νοσηλευτές /Νοσηλεύτριες με την απαραίτητη 
επαγγελματική κατάρτιση  και σχετική 
προϋπηρεσία.

Ειδικότερα ζητάμε Ειδικευμένο Προσωπικό 
για: 
•Γενική νοσηλεία  
•Eντατική και αναισθησιολογία  
•Χειρουργείο  
•Μαιευτική  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών  
•Πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας 
(τουλάχιστον επίπεδο Β2). 
•Σχετική προϋπηρεσία 

Επιδιώκουμε άμεση συνεργασία με 
διπλωματούχους νοσηλευτές, γεμάτους όρεξη για 
δουλειά και την επιθυμία να προοδεύσουν στον 
επαγγελματικό τους τομέα. Είναι αυτονόητο ότι 
σας βοηθάμε με όλα τα απαραίτητα διαδικαστικά 
έγγραφα. Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Εάν ναι, 
Στείλτε μας το βιογραφικό σας στη Γερμανική ή 
Αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
info@perikles.ch.

Ζητούνται για εργασία με σύμβαση αορίστου 
χρόνου στη Γερμανία:

Νοσοκόμες

Σε ιδιωτικά, κρατικά νοσοκομεία και ιατρεία με 
πολύ καλούς όρους και προϋποθέσεις.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους μιλούν 
Γερμανικά.

Βιογραφικά στο e-mail: info@md-hellas.gr.

Ζητούνται Νοσηλευτές/ Νοσηλεύτριες

Είστε απόφοιτος πανεπιστημίου/νοσηλευτικής 
ανώτερης σχολής; Σκεφτήκατε ποτέ να εργαστείτε 
στην Γερμανία; Εάν ενδιαφέρεστε, δηλώστε 
συμμετοχή στο πρόγραμμα μας Work & Travel. 
Ελάτε στη Γερμανία και αρχίστε την καριέρα 
σας στον τομέα της νοσηλευτικής στην GIP 
Gesellschaft für medizinische Intensivpflege mbH. 
Η GIP Gesellschaft für medizinische Intensivpflege 
mbH είναι, από το 1996, μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες υπηρεσιών νοσηλείας και εξωτερικής 
περίθαλψης στην Γερμανία. Η παροχή υπηρεσιών 
μας καθώς και οι υπηρεσίες νοσηλείας μας, είναι 
υψηλής ποιότητας.

Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας  
•Ελκυστική αμοιβή  
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα 
σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία  
•Πλήρη απασχόληση  
•Εργασία κατά βάρδιες σε ομαδική απασχόληση  
•Δωρεάν προγράμματα ένταξης, τα οποία 
συμπεριλαμβάνουν εντατική εκμάθησης της 
γερμανικής γλώσσας - σε συνεργασία με το 
υπουργείο μετανάστευσης  
•Ανταμοιβή κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
ένταξης  
•Στην αρχική περίοδο, παρέχεται κατάλυμα 
στα διαμερίσματα μας στο Βερολίνο, του 
προγράμματος Work&Travel  
•Μόνιμη παρουσία σε δυσκολίες, απορίες και 
ερωτήσεις μέσω της διοίκησης μας  
•Επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματικές 
προοπτικές  
 
Τομέας αρμοδιοτήτων: 
•Εντατική παρακολούθηση  
•Εξωτερική περίθαλψη  
•Νοσηλευτική φροντίδα με τεχνητή αναπνοή με 
μηχάνημα για κάθε κατηγορία ηλικιών  
 
Προϋποθέσεις 
Προφίλ Υποψηφίων: 
•Απόφοιτος πανεπιστημίου/νοσηλευτικής 
ανώτερης σχολής  
•Πτυχίο ως Νοσηλευτής/τρια η ως Νοσοκόμα/ος  
•Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
•Διάθεση και ετοιμότητα να μάθετε την Γερμανική 
γλώσσα  
•Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και 

 
 

 
Χριστόφορος Χριστοφής  
Έκθεση Ζωγραφικής: 7–28 Απριλίου 2013 

 

       14.4  7 µµ  Οµιλία:  Χρ. Χριστοφής - Η κλασική δραµατουργία  
                         από τον Αισχύλο ως τις µεγάλες σύγχρονες παραστάσεις 

       17.4  9 µµ  Μουσική Σκηνική Καντάτα:  Ηµερολόγιο για Περαστικούς 
                         Στίχοι-κείµενα: Χρ. Χριστοφής  Μουσική: Περικλής Κούκος 
                         Μουσικοί: Όλγα Πάσχου, φωνή - Τάκης Τζουνάκος, πιάνο 
                         Αφηγητής: Γιώργος Χρανιώτης 

       22.4  9 µµ Θέατρο: Τουλούζ Λωτρέκ - Η Φαντασία της Αµαρτίας 
                        µε τους Μπίλιω Καλιακάτσου και Θοδωρή Κορόζη 

Επιµέλεια Πάνος Δηµητρακόπουλος 

Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα  τ 210 3246614  
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 14

συνείδηση ευθύνης  
•Ετοιμότητα νοσηλευτικής φροντίδας για 
ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή 
με μηχάνημα  
•Αρωγή για ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 
εντατική παρακολούθηση 

Σε περίπτωση ενδιαφέρον, παρακαλείσθε να 
αποστείλετε το Βιογραφικό σας σημείωμα, 
την συνοδευτική επιστολή σας, καθώς και 
το πτυχίο σας (pdf/jpg) στην Ελληνική ή στη 
Γερμανική γλώσσα στη διεύθυνση:  
christina.Linou@gip-intensivpflege.de. Για 
περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε τη 
σελίδα: http://www.nursing-career-europe.gr/.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ Φαρμακευτική ζητεί Υπεύθυνο 
Πωλήσεων για προώθηση αισθητικών 
προϊόντων και μηχανημάτων. 
 
Βιογραφικά στο email: info@emergyproducts.gr, 
fax: 210 210 6654554.

Εταιρία με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο 
χώρο του Φαρμακείου ζητάει να προσλάβει:

Ένα Πωλητή/τρια για την περιοχή της 
Θεσσαλονίκης και  

Ένα Πωλητή/τρια για την περιοχή της Αθήνας

Προϋποθέσεις αποστολής βιογραφικών: 
•3 ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση  
•Ευχέρεια στην χρήση Η/Υ  
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και 
διαπραγματευτικές δεξιότητες  
•Συνέπεια, ομαδικότητα και οργάνωση του 
χρόνου του  
•Εστίαση στους στόχους και τα αποτελέσματα  
•Κάτοχος ΙΧ διπλώματος  
•Δυνατότητα για Ταξίδια και μετακινήσεις  
•Ηλικία ως 30 ετών  
 
•Θα προτιμηθούν άτομα με σπουδές στην 
αισθητική. 
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Φιλικό εργασιακό περιβάλλον  
•Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
farmaka1@skywalker.gr.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ανώνυμος μεγάλη Γεωργική και Εμπορική 
εταιρεία, με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητά:

Γεωπόνο – Τεχνολόγο 

Προσόντα:  
•Άριστη γνώση Βουλγαρικής γλώσσας και 
Αγγλικών.  
•Δυνατότητα ταξιδιών σε βαλκάνια.  
•Γνώση προγραμμάτων MS Office.  
•Δυναμικός χαρακτήρας με ικανότητα 
επικοινωνίας.  
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ  
 
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι κάτοικοι περιοχής 
Θεσσαλονίκης και θα εξεταστούν τα βιογραφικά 
που πληρούν τις προϋποθέσεις με συνοδευόμενη 
πρόσφατη φωτογραφία. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
geoponos@skywalker.gr.

Ζητούνται Στελέχη Ομαδάρχες – Κοινοτάρχες 
για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις “ΚΟΡΕΛΚΟ” 
στον Κάλαμο Αττικής. 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:  
•Είναι φοιτητές Γυμναστικής Ακαδημίας ή 
Παιδαγωγικών ΙΕΚ, ΤΕΙ  ή ΑΕΙ  

•Έχουν όρεξη και θέλουν να ζήσουν μια 
ξεχωριστή εμπειρία συντονίζοντας ομάδες 
παιδιών από 5 έως και 14 ετών, σε έναν 
μαγευτικό κατασκηνωτικό χώρο.  
•Έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης.  
•Τους αρέσει η δράση.  
 
Εμείς, προσφέρουμε αμοιβή, ασφάλιση και 
επιπλέον καλύπτουμε τα έξοδα διαμονής, 
διατροφής και μεταφοράς. 
 
Στείλτε τώρα το βιογραφικό σας με τον 
κωδικό: KAT13, στο email:    
ekp.omilos@gmail.com ή στο   
φαξ 210 33 03 336.

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

2 Ελαιοχρωματιστές

Technical Service. 

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:        
hydra05@otenet.gr. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Zητούνται για εργασία με σύμβαση αορίστου 
χρόνου στην Γερμανία:

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε: Υποσταθμούς – 
Σταθμοί Υψηλής Τάσης.

Αποστείλατε βιογραφικό σε μορφή EUROPASS 
στη Γερμανική γλώσσα, με φωτογραφία στο 
e-mail: ergasiade@yahoo.com. Για Πληροφορίες: 
2810 330009, ώρες γραφείου: 09:00–14:00 κα 
Εύα Βενιανάκη: 6973 348931.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μηχανικός Πωλήσεων

Η SimTec, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι 
προμηθευτής προηγμένου τεχνικού λογισμικού 
και υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, 
ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων στην Ελλάδα και Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Προσφέρουμε στους πελάτες μας 
εξειδικευμένα προϊόντα λογισμικού και καινοτόμες 
υπηρεσίες αιχμής με υψηλή προστιθέμενη αξία. 
Για περισσότερο από μία δεκαετία είμαστε το 
σημείο αναφοράς για υπολογιστική ανάλυση και 
προσομοίωση CFD και FEA της ANSYS. 

Η εταιρεία στα πλαίσια της συνεχούς επέκτασής 
της, επιθυμεί να εντάξει στο στελεχιακό δυναμικό 
της έναν μηχανικό πωλήσεων υπεύθυνο για 
τις πωλήσεις τεχνικού λογισμικού και συναφών 
υπηρεσιών σε μεσαίους και μεγάλους πελάτες. 
Η θέση απαιτεί συχνά ταξίδια στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου, και επικοινωνία 
με υπάρχoν πελατολόγιο για επεκτάσεις, 
αναβαθμίσεις και διάγνωση νέων αναγκών. 

•Προετοιμασία ενημερωτικού υλικού και επίδειξη/ 
παρουσίαση λογισμικού με επιτόπου επισκέψεις 
στους πελάτες ή μέσω Internet.  
•Παρουσιάσεις σε ημερίδες, συνέδρια και 
ενημερωτικές εκδηλώσεις.  
•Σύνταξη προσφορών και διαπραγματεύσεις για 
το κλείσιμο της συμφωνίας.  
•Στενή συνεργασία με το τεχνικό τμήμα της 
Εταιρείας και συνεχής παρακολούθηση των νέων 
εκδόσεων και προιόντων.    
 
Προσόντα: 
•Μηχανικός ή πτυχιούχος τμήματος θετικών 
επιστημών ΑΕΙ.  
•Αριστη γνώση Αγγλικών.  
•Προϋπηρεσία σε υπεύθυνη θέση τεχνικών/
βιομηχανικών πωλήσεων τουλάχιστον 3 χρόνια.  
•Αριστη γνώση MS Office και AutoCAD ή άλλου 
σχεδιαστικού πακέτου.  
•Γνώση υπολογιστικών προγραμμάτων FEA/CFD 
ή σχετικό μεταπτυχιακό θα θεωρηθεί σοβαρό 
προσόν.       
•Ευχάριστη προσωπικότητα, άνεση στην 
επικοινωνία και ικανότητες διαπραγμάτευσης.  
•Δίπλωμα οδήγησης.  
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες.  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό και bonus.  
•Εργασία σε σύγχρονο περιβάλλον με 
αντικείμενο τις τεχνολογίες αιχμής.  
•Συνεχή εκπαίδευση. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: simtec@simtec.gr. 
Πληροφορίες: 2310-250-344. 

Η ΤΕΜΑΚ, εταιρεία εξειδικευμένη στην 
επεξεργασία νερού και στον εξοπλισμό δικτύων 
ατμού – νερού – ρευστών, με εξέχουσα θέση 
στην Ελληνική αγορά και Εξαγωγές ζητεί:

Μηχανικό Πωλήσεων

Σκοπός Θέσης: 
•Η προώθηση των Συστημάτων και των 
Προϊόντων της εταιρείας στη Ναυτιλία ή στη 
διεθνή αγορά.  
•Η ανάπτυξη Αντιπροσώπων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.  
 
Προσόντα υποψηφίων: 
•Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Εμπειρία 2-3 ετών στις Πωλήσεις στη Ναυτιλία ή 
στη διεθνή αγορά 
•Συνέπεια και εργατικότητα  
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα  
•Άνεση στην επικοινωνία και στην συνεργασία  
•Επικέντρωση στο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ/ΣΤΟΧΟ  
•Άνεση στη χρήση και αξιοποίηση Η/Υ, 
προγραμμάτων κειμένου, υπολογισμών και 
σχεδίασης  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και 
δίπλωμα οδήγησης 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός και Bonus, σύγχρονες συνθήκες 
εργασίας, και εκπαίδευση.

Αποστολή Βιογραφικών, TEMAK A.E. 
Λεωφόρος Τατοϊου 254, Τ.Κ. 136 77 – Αχαρνές 
(Μενίδι) Αττική. Τηλ. 210-2581583, Fax: 210-
2533989, E-mail: hr@temak.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εμπιστευτικότητα.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Database Administrator (DBA)

ZuluTrade welcomes creative, motivated 
individuals to join our team at offices located 
in a prominent waterfront location at the port 
of Piraeus. Our collaborative workplace offers 
exciting and diverse opportunities to learn, grow 
professionally, and make a real contribution to the 
success of an industry leader in the fast-growing 
world of the Forex market.

Facts & figures: 
•Innovative platform, providing middleware 
financial services / social networking  
•70,000+ international clientèle  
•80+ employees  
•High-growing rates and prospects  
•Fresh .com philosophy  
 
Job Description 
 
Scope of work includes: 
•Perform daily administration and support of 
a large number of database servers running 
MySQL  
•Maintain database backup and perform recovery 
procedures when necessary 
•Run required database housekeeping tasks 
scheduled out of normal business hours during 
maintenance windows  
•Perform installation, upgrades, and patching of 
database software  
•Collaborate with software development teams 
to efficiently design queries and expand DB 
schemas for existing and new applications  
•Enhance and develop new tools for DB 
monitoring and reporting. Monitor the 
performance of database servers  
•Optimize and review SQL queries  
•Complete required reports and special project 
assignmentsts  
 
Requirements: 
•3 years of experience in supporting production 
database systems  
•Extensive knowledge of SQL and MySQL 
relational databases  
•Knowledge of UNIX, Linux and Windows server 
operating systems 
•Strong skills in SQL and SQL optimization  
•Being flexible and always willing to learn  
 
Preferable Skills: Highly dependable, 
responsible, with attention to detail 
 
We offer: 
•Competitive salary directly dependent on 
candidate's qualifications, performance & 
commitment (starting 1500€ net upwards)  
•Company Insurance  
•Remarkable working space at central location 
of Piraeus including facilities (restaurant, game 
room, parking space, etc)  
•Flexible working hours  
•Friendly environment comprising young, 
enthusiastic, multi-national staff 

Contact 
Any candidates meeting the above requirements, 
are welcome to send their CV in .doc or .pdf 
format at jobs@zulutrade.com. The subject of the 
email must be “DBA0213”.

Help Desk/IT Support Engineer – Thessaloniki

Qualified engineer needed to offer IT/Networking 
help desk support to clients world wide. 
 
Education:  
•University degree or equivalent in 
Telecommunications or Computer Science  
•Experience 2-4 years in IT/Networking  
•Certifications CCNA or equivalent  
 
Languages: All work is in English, French is 
desirable 
 
Send your cv to e-mail: alex@servicesat.net. 

ΟΔΗΓΟΙ
Ζητούνται Oδηγοί για συνεργασία με σύμβαση 
έργου από μεγάλη ιατρική εταιρεία. 
 
Απαραίτητα:  
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης 
•Τιμολόγιο (Απόδειξη) παροχής υπηρεσιών  
•Προϋπηρεσία  

∆ιάλεξε σήµερα 
µια εθελοντική 
εργασία στο
www.voluntaryaction.gr

ΒΟΗΘΗΣΕ
ΤΟΥΣ ΝΑ

ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ
ΟΠΟΥ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Υπάρχουν µη κυβερνητικές
- µη κερδοσκοπικές

οργανώσεις που δρουν
καταλυτικά στην παραγωγή

κοινωνικών αγαθών
και στην αναδιανοµή πόρων

στην Ελλάδα της κρίσης.

Οι τιµές ισχύουν µέχρι 30/06/2013. ∆εν περιλαµβάνεται ΦΠΑ 23%. Προκαταβολή 
40%, και εξόφληση µε την υλοποίηση του έργου. Η προβλεπόµενη µέθοδος 
διανοµής είναι είσοδος πολυκατοικίας - γραµµατοκιβώτιο ή/και υαλοκαθαριστήρας, 
µε διανοµή 10.000 εντύπων σε µια ηµέρα, σε περιοχές πυκνής κατοίκησης. Αλλαγές 
σε ποσότητα εντύπων, πυκνότητα κατοίκησης ή/και µέθοδο διανοµής τροποποιούν 
το κόστος.

ΚΑΝΤΕ
ΕΝΤΥΠΟ∆ΙΑΝΟΜΗ

ΑΠΟ

25€
ανα 1.000
εντυπα

Οι τιµές ισχύουν µέχρι 30/06/2013. ∆εν περιλαµβάνεται ΦΠΑ 23%. Οι χρόνοι 
υλοποίησης εξαρτώνται από τη δυνατότητα παράδοσης εντύπων. Προκαταβολή 40%, 
και εξόφληση µε την υλοποίηση του έργου. Τα έντυπα είναι τετραχρωµία σε χαρτί 
illustration 150γρ, διπλής όψης. Η προβλεπόµενη µέθοδος διανοµής είναι είσοδος 
πολυκατοικίας - γραµµατοκιβώτιο ή/και υαλοκαθαριστήρας, µε διανοµή 10.000 
εντύπων σε µια ηµέρα, σε περιοχές πυκνής κατοίκησης και συµπεριλαµβάνει το κόστος 
µακέτας και εκτύπωσης. Αλλαγές σε ποσότητα ή ποιότητα εντύπων, πυκνότητα 
κατοίκησης ή/και µέθοδο διανοµής τροποποιούν το κόστος.

ΜΑΚΕΤΑ + ΕΚΤΥΠΩΣΗ
10.000 ΕΝΤΥΠΑ Α5

ΜΟΝΟ ΜΕ

150€
Ή

ΜΑΚΕΤΑ + ΕΚΤΥΠΩΣΗ + ∆ΙΑΝΟΜΗ
ΜΟΝΟ ΜΕ

0,04€
ΑΝΑ ΕΝΤΥΠΟ

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ
∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΤΕ

ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΑΣ;

8 ΕΝΤΥΠΑ
MAXIMUM

ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ

15 ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ
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•Ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα με 
ευχέρεια λόγου  
•Χρήση Η/Υ, ταμπλετών  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
odigos2@skywalker.gr.

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

Courier (κωδ. Courier)

Περιγραφή θέσης: Ο courier, είναι υπεύθυνος για 
τη διανομή υλικών των πελατών μας βάσει των 
διαδικασιών της εταιρείας. Οι διανομές γίνονται 
εντός Αττικής και σε συγκεκριμένες περιοχές 
κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών 
μας.

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

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

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

8 Μπαρίστες

Food & Beverage

Εμβληματικές ικανότητες πωλήσεων σε ένα 
μοναδικό περιβάλλον για τα υψηλότερα standards 
φιλοξενούμενων. Εξυπηρέτηση πελατών, 
ικανότητες πωλήσεων, μέτρια γνώση αγγλικής και 
γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτικά. 
Βασική προϋπόθεση η 4 ετής εμπειρία σε διεθνής 
ή εθνικές  ξενοδοχειακές αλυσίδες. Βασική γνώση 
αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:       
hydra05@otenet.gr.

Sushi Chef

New Asian restaurant in the area of Athens 
is looking for a Sushi Chef responsible for 
contributing to menu creation and managing and 
training the kitchen brigade to deliver an excellent 
Guest and Member experience while managing 
food cost controls.

Requirements: 

•At least 5 years work experience in a similar 
position.  
•Knowledge of Asian Cuisine.  
•Knowledge of food supply management and 
procurement.  
•Experience in managing food cost controls to 
contribute to F&B revenue  
•Experience in managing and training the 
kitchen. 
•Experience in ensuring compliance with food 
hygiene and Health and Safety standards  
•Good knowledge of English language.  
•Working license-permit  
 
The Company offers: 
•Competitive fixed salary  
•Excellent working conditions  
•Bonus on achieving profits targets  
 
Send your cv to e-mail: sushichef@skywalker.gr.  

Το Χαρτί & Καλαμάρι, στο Πέραμα αναζητά:

Μάγειρες Β’ 

Έως 28 ετων, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
έτη. Μόνιμη απασχόληση και πρόσληψη άμεσα.  
 
Βιογραφικά στο e-mail:  tsakbab@yahoo.gr. 

Restaurant Team Leader (Ref.Code:RTL.13) 
Are you active, social and hosting is your 

passion?

 Costa Navarino team is capable, dedicated and 
determined in providing exceptional services to 
all our guests. As the ambassadors of this unique 
destination we focus on flawless and authentic 
service which turns every moment of our guests 
into an unforgettable experience. We are seeking 
for an experienced and exceptional Restaurant 
Team Leader who loves hosting and interacting 
with people and wants to manage, train and 
develop a thriving team.

Being part of our Food and Beverage team 
you will: 
•Create a fascinating dining experience for our 
guests  
•Assist them in their choice of taste and meal  
•Be responsible for ensuring that guests receive 
a high quality, professional and well organized 
service 
•Understand our guests to exceed their 
expectations  
•Be responsible for the training of our associates  
•Maintain all hygiene and safety policies and 
HACCP standards  
 
To be successful in this role you will have: 
•3-5 years of experience in a fine dining 
environment  
•a hotel school or equivalent qualification  
•Proper communication etiquette in both Greek 
and English  
•Ability to build rapport with team and guests  
•Ability to work effectively as part of a team  
•Hosting, organizational and problem solving 
skills  
 
Navarino Dunes offers: 
•Chance to be developed within the most 
innovative operator of lifestyle hospitality brands 
in the world.  
•Competitive compensation package  
•Οn going training opportunities  
•Accommodation in the vicinity of Navarino 
Dunes (for non - Messinian residents)  
•Meals within the premise.  
•Private Medical Plan  
•Use of Navarino Dunes Facilities, according to 
the relevant policies. 

CVs to be sent at:                                                                    
career@costanavarino.com. Please note: CVs 
with no reference code and not fulfilling 
the above prerequisites won’t be taken under 
consideration.

Για εποχιακή καλοκαιρινή απασχόληση σε 
επαγγελματικό σκάφος αναψυχής ζητείται:

Chef (Κωδικός Θέσης: ΥC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής  
•Αποδεδειγμένη 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε Σκάφη Αναψυχής  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Γνώση και πείρα στις κοστολογήσεις, 
παραγγελίες, παραλαβές, σωστές συνθήκες 
αποθήκευσης - συντήρησης των τροφίμων  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών και 
διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με 
φωτογραφία τους αναφέροντας τον αντίστοιχο 
κωδικό με e-mail στο: yachtchef140@gmail.com. 
Όλα τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

Η εταιρία  καταστημάτων  καφεστίασης  ‘’MIKEL’’ 
εστιάζει στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών της. Διακρίνεται για την 
οργάνωση των τμημάτων– τον εκσυγχρονισμό 
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 στο κέντρο Αθηνών ζητά προσωπικό 
ηλικίας 20-35 για τις παρακάτω θέσεις:
 
α) Service (με εμπειρία), β) Barista, 
γ) Κουζίνα. 
 
Βιογραφικά στο e-mail:  hr@mikelcc.gr.

Μάγειρας Α’ Κρύας Κουζίνας

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος Σχολής Μαγειρικής Τέχνης  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 4*- 5* ξενοδοχείου της Ελλάδος ή του 
εξωτερικού 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές  
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης  
•Δυνατότητες εξέλιξης  
 
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: 
fbmanager@doryssa.gr. Απαραίτητες 
συστάσεις.

Το Ξενοδοχείο “Poseidonion Grand Hotel” στις 
Σπέτσες ζητά: 

Barman - Myxologist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ξενοδοχεία 5 
αστερων ή/και σε cocktail bars πολυτελείας.  
•Άριστη γνώση των classic cocktails και 
ικανότητα δημιουργίας signature cocktails  
•Άριστη ενημέρωση γύρω από τις νέες τάσεις στο 
συγγεκριμένο πεδίο εργασίας  
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής καθώς και 
προϋπηρεσία στο εξωτερικό θα θεωρηθούν 
επιπλέον προσόντα  
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών  
•Ηλικίας έως 35 ετών  
 
Απαραίτητες Διαπροσωπικές Ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
πηγαία ευγένια και εξωστρέφεια, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας  
•Προσαρμοστικότικα, αποδοτικότητα υπό 
συνθήκες πίεσης 

H εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς 
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον  
 
Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά 
που πληρούν τις άνω προυποθέσεις, 
συνοδεύονται από πρόσφατη φωτογραφία 
αποστέλλονται μεσω email. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail:    
gm@modus-amplio.com.

Το Ξενοδοχείο “Poseidonion Grand Hotel” στις 
Σπέτσες ζητά: 

Food & Beverage Management Τrainee

Η θέση αφορά την εκπλήρωση πρακτικής 
άσκησης απόφοιτου τουριστικής σχολής μέσα από 
ειδικά συγκροτημένο πρόγραμμα  εκπαίδευσης. 
Το πρόγραμμα αφορά κυκλική απασχόληση σε 
όλα τα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου 
και επαγγελματική κατάρτιση μέσω ειδικά 
διαμορφωμένων σεμιναρίων. Το πρόγραμμα δίνει 
την δυνατότητα στον υποψήφιο να θέσει τις βάσεις 
για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο χώρο των 
πολυτελών ξενοδοχείων  και εστιατορίων.

Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
πηγαία ευγένια και εξωστρέφεια, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας  
•Προσαρμοστικότικα, αποδοτικότητα υπό 
συνθήκες πίεσης  
 
H εταιρία προσφέρει: 
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς 
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον  
 
Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά 
που πληρούν τις άνω προυποθέσεις, 
συνοδεύονται από πρόσφατη φωτογραφία 
αποστέλλονται μεσω email. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail:    
gm@modus-amplio.com.

Blue Circle Hotel Management Company is a 
new hotel management brand which delivers high 
quality services in management and marketing of 
small luxury hotels in Greece and abroad.

Blue Circle Hotel Management is seeking to 
recruit: 
Title: Baristas 
Reports to: F&B Manager 
Location: Mykonos

The candidates are responsible in making 
and mixing different varieties of coffee. They 
are responsible in serving hot or cold coffee, 
depending on the customer’s desire. Basic 
alcoholic and non-alcoholic  cocktails will be 
needed as well. (shift: 8.30-17.30)

Requirements 
•Up to 33 years old.  
•At least 3 years of experience at the same 
position in a four/five star hotel or bar.  
•Making delicious and relaxing coffee.  
•Make different variety of coffee such as latte, 
espresso, brewed and other coffee mixes  
•Make coffee presentations.  
•Ask for orders and ask the customer’s desired 
coffee.  
•Make coffees according to customer’s order  
•Serve hot or cold coffee to customers.  
•Must know how to mix, make and invent 
different varieties of coffee.  
•Know how to make and design appealing 
presentations on coffee.  
•Knowledge of drinks and cocktails.  
•Knowledge of P.O.S  
•Excellent Knowledge of English.  
•Knowledge of  good customer service.  
•Must have knowledge and skills on different 

varieties of coffee.  
•Know how to make hot and cold variety of 
coffee.  
•Knowledge in using different coffee equipment 
like coffee makers and espresso.  
•Must have good communication  
 
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment. We 
also provide continuous training and evaluation. 
Finally, we give you the great opportunity 
of Development within Blue Circle Hotel 
Management company. 
 
Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address or 
e- mail: hr@bluecirclehm.com.

Blue Circle Hotel Management Company is a 
new hotel management brand which delivers high 
quality services in management and marketing of 
small luxury hotels in Greece and abroad. 

Blue Circle Hotel Management is seeking to 
recruit: 
Title: Assistant Waiter 
Location: Mykonos 
Reports to: F&B Manager 
 
Job Description: The candidates should be 
responsible for serving food and beverages to 
the guests, preparing and setting up F&B areas, 
following the instructions given by the Maître. 
They should also provide friendly service in order 
to maximize guest satisfaction, consistent with 
hotel standards. 
 
Candidate Profile 
•Up to 25 years old.  
•At least 1 year of experience at the same 
position in a four/five star property  
•Excellent command of English language  
•Pleasant and friendly personality  
•Excellent communication and organizational 
skills  
 
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment. We 
also provide continuous training and evaluation. 
Finally, we give you the great opportunity 
of Development within Blue Circle  Hotel 
management company. 
 
Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address or 
e- mail: hr@bluecirclehm.com. 

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

Ζαχαροπλάστης

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση  
•Πνεύμα συνεργασίας  
•Απαραίτητα συστάσεις  
 
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο  
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα)  
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας 

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν στο e-mail: 
hotelsaintjohn@gmail.com. Τηλ. 6977 439894.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η Barcelò Hydra Beach, μέλος γνωστής διεθνούς 

αλυσίδας με περισσότερα από 75 χρόνια εμπειρίας 
στον ξενοδοχειακό τομέα, αναζητεί εργαζόμενους 
στις ακόλουθες θέσεις με πάθος στην υποδοχή, 
την εξυπηρέτηση, την ποιότητα, την επικοινωνία 
και την φιλοξενία.

6 Ρεσεψιονίστ

Reception

Να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που 
να υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών, 
πρόγραμμα υποστήριξης OPERA. Με ταλέντο 
στην εξυπηρέτηση πελατών, μεσαίο επίπεδο 
αγγλικών και δεύτερη ξένη γλώσσα υποχρεωτικά. 
Βασική προϋπόθεση η 4 ετής εμπειρία σε διεθνής 
ή εθνικές  ξενοδοχειακές αλυσίδες. Βασική γνώση 
αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:       
hydra05@otenet.gr.

Το SAN GIORGIO HOTEL Member of Design 
Hotels στη Μύκονο επιθυμεί να προσλάβει για 
εποχιακή απασχόληση:

Υπάλληλους Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά 
Επαγγέλματα  
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση απαραίτητη σε ξενοδοχεία πέντε 
αστέρων  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση άλλης γλώσσας 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
Γνώση του Protel system θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν  
 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών μόνο στα Αγγλικά 
στο e-mail: gm@sangiorgio-mykonos.com.

Το πολυτελές συγκρότημα Porto Zante Villas & 
Spa, ζητά για την θερινή σεζόν:

 Ρωσόφωνη για εξυπηρέτηση πελατών 
(Ζάκυνθος)

Προσόντα: 
•Άριστη γνώση της Ρωσικής & Αγγλικής γλώσσας   
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις   
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά   
•Προσφέρεται διαμονή, διατροφή και 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.   
 
Αποστολή βιογραφικού & φωτογραφία: 
reception@portozante.com. Τηλ. Επικοινωνίας: 
210-8218640.

Από το ξενοδοχείο Palladium Βoutique 5* στην 
Μύκονο ζητείται:

 
Γκρουμ  

με άπταιστα αγγλικά και προϋπηρεσία.
 

Παρέχεται: Διαμονή και διατροφή. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: kassavetis@saintjohn.gr. 
 
(www.hotelpalladium.gr, member of:   
www.resortsofmykonos.gr).

Το ξενοδοχείο Lindos Royal της εταιρείας Lindos 
Hotels, στην περιοχή Βληχά Λίνδου στην Ρόδο 
ζητεί για την σεζόν 2013:

Γαλλόφωνο Προσωπικό Υποδοχής

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Άριστη γνώση Γαλλικής,  
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4* ή 5*,  

•Γνώση Ρωσικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.  
 
Παρέχεται: διαμονή και διατροφή. 
 
Αποστολή Βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail:    
fbmlr@lindoshotels.com. Fax: 22440 32007, 
Τηλ: 22440 32001.

Blue Circle Hotel Management Company is a 
new hotel management brand which delivers high 
quality services in management and marketing of 
small luxury hotels in Greece and abroad.

Blue Circle Hotel Management is seeking to 
recruit: 
Title: Front Office Receptionist  
Location: Mykonos 
Reports to: F.O Manager 
 
Job description: 
•Prompt and efficient completion of front 
office duties (Check in – check out – invoices 
– telephone services – assistance with guest 
requests and complaints – concierge) 
•Daily preparation of reports 
•Demonstrate exceptional customer service and 
regularly exceed expectations of owner – guests 
and associates 
•Excellent guest service by discovering all of our 
guest needs and acting on these needs promptly, 
effectively and with confidence 
•Maintaining a good condition at the reception 
area and controlling guests 
•Provide a friendly and warm service to hotel 
guests 
•Provide a friendly and warm service to 
associates 
 
Candidate profile: 
•2 years minimum experience as a Receptionist 
in a 4* or 5* Hotel.  
•Excellent command of both English and Greek 
language.  
•Knowledge of hotel Software  
•Knowledge of Mykonos Island  
•Computer Literacy.  
•Additional knowledge of a second foreign 
language would be considered as an asset 
(preferably French or Italian)  
•Organization skills  
•Team Spirit  
•Friendly and kind personality.  
•Well groomed with strong interpersonal skills. 

The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment. We 
also provide continuous training and evaluation. 
Finally, we give you the great opportunity 
of Development within Blue Circle  Hotel 
Management company. 
 
Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address or 
e- mail: hr@bluecirclehm.com. 

Blue Circle Hotel Management Company is a 
new hotel management brand which delivers high 
quality services in management and marketing of 
small luxury hotels in Greece and abroad.

Blue Circle Hotel Management is seeking to 
recruit: 
Reservations Manager 
Location: Mykonos 
Reports to: Sales Manager 
 
Job Description: The candidates will have the 
responsibility to implement the sale plan of the 
hotel. They will be responsible of monitoring 
the hotel’s reservations and creating the pricing 
strategy of the property on a daily basis.  
Additionally they will be responsible of managing 
the hotel’s online system and booking engines 
in order to achieve the best positioning in the 
domestic and international markets. 
 
Requirements: 

•Age up to 40  
•2 years minimum experience in a 4* or 5* Hotel.  
•Excellent command of both English and Greek 
Language  
•Good knowledge of the Market (Travel Agencies 
and Tour Operators)  
•I.T. literacy (Hospitality/Hotel software/
programmes)  
•Ability to conduct sales calls.  
•Knowledge of developing sales through Social 
Media.  
•Creation of Sales Packages/Offers.  
•Management of online booking engines.
(booking-expedia)  
•Friendly & communicative personality. 

The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment. We 
also provide continuous training and evaluation. 
Finally, we give you the great opportunity 
of Development within Blue Circle Hotel 
Management company.

Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address or 
e- mail: hr@bluecirclehm.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Το ξενοδοχείο «Palazzo Del Mare” ζητά 
προσωπικό για την κάλυψη τις παρακάτω θέσης:

 Γυμνάστρια με γνώσεις Aqua Aerobic 
& Yoga Pilates

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτη ή τελειόφοιτη ΤΕΦΑΑ ή άλλης σχολής  
•Άριστη Γνώση Ελληνικών, Αγγλικών & 
Γερμανικών  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον  2 
χρόνια σε ξενοδοχειακή μονάδα  
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής  και 
συνεργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον  
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα στην 
εργασία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο 
από μια πρόσφατη φωτογραφία, στην παρακάτω 
διεύθυνση:   hr@palazzodelmare.gr.

PROMOTION
MERCHANDISERS

Our company, holding a leading position in the 
integrated marketing and sales services sector, 
wishes to appoint a dynamic highly motivated 
professional for the position of:

Promotion Marketing 
Account Director 

Qualifications needed: 
•A degree in Marketing or Communications and 
preferably postgraduate studies  
•Minimum 4 years of account handling 
experience in BTL communication  
•Great understanding of web & social media  
•Fluency in both Greek and English language  
•Excellent project management, communication 
and presentation skills  
•Exceptional client service & interpersonal skills  
•Strong leadership, team spirit, ability to work 
under pressure 

The company offers a competitive remuneration 
package and great opportunities for professional 
development. Candidates are kindly asked to 
forward their CV to: hr@msps.net, (ref. code 
PMAD).


