
Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Γραµµατείς, Υπάλληλοι Γραφείου,
Εµποροϋπάλληλοι, Λογιστές

σελ. 6
Γραφίστες, Προγραµµατιστές

σελ. 8
Στελέχη ΙΤ, Εκπαίδευση, Γυµναστές,
Στελέχη Πωλήσεων 

σελ. 10
Στελέχη Επιχειρήσεων, 
Οικονοµικά Στελέχη, Call Center, Ιατροί

σελ. 12
Ιατρικοί Επισκέπτες, Νοσηλευτες,
Μηχανικοί

σελ. 14
Μηχανογράφηση, Οδηγοί, Τεχνικοί,
Τεχνίτες, Φύλακες, Εστίαση

σελ. 15
Τουρισµός, Αισθητική

432
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16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα

Μηχανογραφηµένο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης

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

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
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Human Factor M.E.Π.Ε.
 
ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.
 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.
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Μαριάννα Μάρκου
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Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

Δημαρχείο Ηλιούπολης 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Δημαρχείο Βριλησσίων
Δημαρχείο Αμαρουσίου 
Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Χαϊδαρίου
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Βύρωνα
Δημαρχείο Φιλαδέλφειας - 
Χαλκηδόνος
Δημαρχείο Ελληνικού - 
Αργυρούπολης
Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων 
ΗΣΑΠ Μοσχάτου
Δημαρχείο Κορυδαλλού
Δημαρχείο Νίκαιας - 
Αγίου Ιωάννου Ρέντη
Δημαρχείο Πειραιά
Δημαρχείο Αλίμου
Δημαρχείο Περιστερίου
Δημαρχείο Αιγάλεω
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
Δημαρχείο Αμαρουσίου
Δημαρχείο Πεντέλης
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Νέας Ιωνίας
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Παλλήνης
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Ηλιούπολης
Το σούπερ μάρκετ της Αλληλεγγύης 
στην Λ.Συγγρού
Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης 
στην Ηλιούπολη
Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο 
Βύρωνα, Ελλησπόντου 12

Δημαρχείο Αχαρνών

Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού

Δημαρχείο Χαλανδρίου

Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής

Δημαρχείο Μεταμόρφωσης

Δημαρχείο Πετρούπολης

Δημαρχείο Μαραθώνα

Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης

Δημαρχείο Παιανίας

Δημαρχείο Παλλήνης

Δημαρχείο Αθηνών

Πολιτιστικό κέντρο Αθηνών  

Δημαρχείο Βάρης

Δημαρχείο Βούλας

Δημαρχείο Βουλιαγμένης

Δημαρχείο Σαρωνικού

Δημαρχείο Ασπρόπυργου

Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

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

Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου

Mediterranean College Athens 
Campus

ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας

ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας

ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά

City Unity College

Από την Εταιρία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε., μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Βιομηχανία, 
η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας τροφίμων, ζητούνται για την 
ενίσχυση του Τμήματος Παραγωγής & Συντήρησης στελέχη από τις παρακάτω ειδικότητες:

A. Τεχνικός Βάρδιας (Κωδικός θέσης: SH_TE)
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Χειρισμός μηχανών παραγωγής και συστημάτων αυτοματισμού (προετοιμασία, τοποθέτηση 
καλουπιού, έναρξη παραγωγής, αντιμετώπιση προβλημάτων)  
•Εκτέλεση προγραμματισμένων / έκτακτων συντηρήσεων & εργασιών καθαρισμού με άμεση 
ενημέρωση αντίστοιχης καρτέλας μηχανήματος  
•Βελτιστοποίηση ρυθμίσεων μηχανών παραγωγής και συστημάτων αυτοματισμού  
•Εφαρμογή των καταγεγραμμένων απαιτήσεων του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της 
Επιχείρησης  
•Σύνταξη Αναφορών και ενημέρωση του Τεχνικού της επόμενης Βάρδιας  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι. τεχνολογικής κατεύθυνσης (Αυτοματισμού, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, κλπ) 
ή Τεχνικής Σχολής με ανάλογη εργασιακή εμπειρία  
•Άριστη γνώση Αγγλικών / επιθυμητή γνώση Γερμανικών  
•Δημιουργικότητα, υπευθυνότητα, λήψη πρωτοβουλιών  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή  
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

B. Εργοδηγός Βάρδιας (Κωδικός θέσης: SH_CO)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Παρακολούθηση βάσει ποιοτικών κριτηρίων της διαδικασίας παραγωγής & διενέργεια τακτικών 
ελέγχων με μέτρηση κρίσιμων παραμέτρων των προϊόντων  
•Συντονισμός και διαχείριση προσωπικού συσκευασίας και τεχνικών βάρδιας  
•Τήρηση του Πλάνου Παραγωγής  
•Υπεύθυνος για την αξιολόγηση και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού βάρδιας, καθώς και 
για την ευταξία του χώρου Παραγωγής  
•Εφαρμογή των καταγεγραμμένων απαιτήσεων του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της 
Επιχείρησης  
•Σύνταξη αναφορών και επικοινωνία κατά την αλλαγή βάρδιας με τον εργοδηγό της 
προηγούμενης/επόμενης βάρδιας.  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι./ Τεχνικής Σχολής ή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στη Βιομηχανία τουλάχιστον 2 
ετών  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες, λήψη πρωτοβουλιών  
•Δυναμική προσωπικότητα & δημιουργικότητα, υπευθυνότητα  
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
 
Η Εταιρία παρέχει: 
•Άριστες συνθήκες & φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@kotronis-plastics.gr αναγράφοντας απαραιτήτως 
τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει.

Athens Technology Center S.A. wishes to recruit:

ERP Consultant Working Abroad (Ref: ERPC/2013)

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

PrimeTel, the largest alternative provider of Electronic Communications in Cyprus, invites 
applications from high calibre individuals for this immediate opening:

Marketing Manager 
City: Limassol

Responsibilities: 
•Manages Marketing team and coordinates with other company departments  
•Establishes integrated marketing strategy to meet organizational objectives and oversees 
implementation  
•Undertakes and supports new product development  
•Develops media strategy, oversees agreements and maintains strong media relationships  
•Manages market research activities to provide information relating to sales potentials and market 
conditions of the company’s services and products  
•Oversees the production of advertising, marketing brochures, sales kits or other promotional 
material  
•Coordinates and develops the marketing activities of the company over the Internet, over email 
and other electronic media, including online promotion, sales and communication  
•Monitors the work performed by outside suppliers and estimate production costs  
•Evaluates consumer surveys, market conditions, competitor data and implements changes to 
marketing plan as needed  
•Makes decisions with regard to products such as labeling, packaging and display  
•Manages all marketing related activities with regard to distribution channels such as shops and 
retailers 
 
Requirements: 
•Bachelor’s Degree in Marketing, Business or Communication  
•Minimum ten years of marketing experience  
•Work experience in the field of technology will be considered as an advantage  
•Ability to analyze and interpret information  
•Meticulous attention to details; including proof reading skills  
•Creativity  
•Excellent communication skills and organizational skills  
•Multi-tasking skills required  
•Problem solving skills required  
•Good knowledge of the Greek and English language  
 
Remuneration: Salary and other benefits are commensurate with qualifications and experience.

Apply: Interested applicants should send their CV at jobs@prime-tel.com quoting the title of the 
position by 25 of July 2013. All applications will be treated in the strictest confidence.

Η ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. αποτελεί μία πανελλαδική online και offline εταιρία πώλησης Ωρολογίων, 
Κοσμημάτων και Αξεσουάρ πολυτελείας, η οποία φημίζεται για την ποιότητα των υπηρεσιών της και 
για τα υψηλά standards στην εξυπηρέτηση των πελατών της..

Η εταιρία μας απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό προσωπικού, το οποίο είναι ταλαντούχο και άρτια 
εκπαιδευμένο. Για το λόγο αυτό οι απαιτήσεις μας για  κάθε νέο μέλος που  προστίθεται είναι υψηλές. 
Η εταιρία μας απαιτεί δημιουργικούς, δυναμικούς ,αφοσιωμένους και γεμάτο όρεξη και πάθος 
ανθρώπους που έχουν ομαδικό πνεύμα, που αντέχουν στους γρήγορους και απαιτητικούς ρυθμούς 
της εργασίας και παίρνουν πρωτοβουλίες μέχρι να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Προσφέρουμε ένα άριστο περιβάλλον εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουμε τους υπαλλήλους μας 
σαν μέλη της οικογένειάς μας. Επίσης το κομμάτι στο οποίο δραστηριοποιήται η εταιρία μας έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον για τους νέους ανθρώπους που παρακολουθούν τις τάσεις της μόδας, καθώς 
ασχολούμαστε με ό,τι νέο υπάρχει  στο χώρο του κοσμήματος, του ρολογιού και του αξεσουάρ.

Πιο συγκεκριμένα το άτομο που ψάχνουμε: 
•Προϋπηρεσία σε κατάστημα λιανικής πώλησης τουλάχιστον 3 χρόνια,απαραίτητα στο χώρο του 
κοσμήματος και του ρολογιού.  
•Ταλέντο στην πώληση.  
•Άριστη γνώση υπολογιστών.  
•Ευχάριστος/η και επικοινωνιακός/η.  
•Ευπαρουσίαστος/η, πάντοτε καλοντυμένος/η.  
•Ηλικία από 25 έως 35 ετών.  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.  
•Ευφράδεια λόγου.  
•Θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν η γνώση του Photoshop.  
 
Οι υποχρεώσεις σας: 
•Λιανική πώληση και εξυπηρέτηση πελατών στο κατάστημα της εταιρίας μας.  
•Απασχόληση στα ηλεκτρονικά καταστήματα της εταιρίας. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία, λίγα λόγια για 
τους λόγους για τους οποίους θέλετε να εργαστείτε στην εταιρία Σαββίδης ΑΕ και πώς βλέπετε τον 
εαυτό σας στην εταιρία μας 5 χρόνια μετά.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@savvidis.com.
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ενδυμάτων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο 
προσόν  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών 
Microsoft Office  
•Καλή γνώση Αγγλικών και γραπτού λόγου  
•Άνεση επικοινωνίας και αποτελεσματική 
χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου  
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργατικότητας  
•Δέσμευση στην υλοποίηση στόχων  
•Ικανότητα παρακίνησης της ομάδας  
•Υπευθυνότητα και συνέπεια  
•Ικανότητες πώλησης, πρωτοβουλίας και 
αποτελεσματικότητας  
•Επικοινωνιακός χαρακτήρας με πελατειακό 
προσανατολισμό  
 
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Εξασφάλιση σωστής λειτουργίας του 
καταστήματος 
•Προσέλκυση και διατήρηση πελατών  
•Εξασφάλιση επίτευξης ποιοτικών και 
ποσοτικών στόχων του καταστήματος  
•Παρακολούθηση και ενημέρωση της ομάδας 
για τα KPIs του καταστήματος και δημιουργία 
reports  
•Αποτελεσματική διοίκηση ομάδας και ευθύνη 
σε θέματα διαχείρισης προσωπικού  
•Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και 
δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους  
•Μέριμνα για έγκαιρη τροφοδοσία του 
καταστήματος 

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί 
μας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα μέχρι τις 31/07/2013, αναφέροντας 
τον κωδικό SM/0713/VOL: με e-mail στη 
διεύθυνση: volos2@sarkk.gr ή με fax: 211 
1764601. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα 
θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά.

Ο αποκλειστικό αντιπρόσωπος της Tommy 
Hilfiger ζητά:

Πωλητές / Πωλήτριες 
Μερικής Απασχόλησης 

για το κατάστημα στο Βόλο

Απαραίτητα προσόντα:  
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 
τουλάχιστον 2 ετών στις πωλήσεις ειδών 
ένδυσης  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και 
εφαρμογών του Microsoft Office  
•Καλή γνώση χειρισμού ταμείου θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Επικοινωνιακός χαρακτήρας με πελατειακό 
προσανατολισμό  
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργατικότητας  
•Υπευθυνότητα και συνέπεια  
•Ικανότητες πώλησης, πρωτοβουλίας και 
αποτελεσματικότητας  
•Δέσμευση στην υλοποίηση στόχων  
 
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και 
δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους  
•Τακτοποίηση εμπορευμάτων και διατήρηση 
τάξης και καθαριότητας στο κατάστημα  
•Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων 
του καταστήματος 

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί 
μας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα μέχρι τις  20/07/2013, αναφέροντας 
τον κωδικό RET/0713/VOL: με e-mail στη 
διεύθυνση: volos1@sarkk.gr ή με fax: 211 
1764601. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα 
θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά.

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή 
αρτοζαχαροπλαστεία (patisseries-boulangeries) 
στη Δροσιά και στο Π. Φάληρο Αττικής, 
ψάχνουν για Πωλήτριες για το κατάστημα της 
Δροσιάς:

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις, 
σας αρέσει ο χώρος της εστίασης και να 
δουλεύετε ομαδικά, τότε θα χαρούμε να 
ακούσουμε από εσάς!

Κύρια Καθήκοντα: 
•Προετοιμασία του μαγαζιού το πρωί  
•Προετοιμασία φρέσκων σάντουιτς κάθε μέρα  
•Παρασκευή καφέ και άλλων ροφημάτων  
•Εξυπηρέτηση πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας  
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και 
τακτοποιημένου  
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
 
Απαραίτητα προσόντα: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
MAN PrimeServ Academy Piraeus Technical  

Instructor Assistant

The position: MAN Diesel & Turbo Hellas Ltd. 
is looking a Technical Instructor Assistant 
for its offices in Piraeus. 

Tasks and Competencies: 
•Data Management of PrimeServ Academy 
Piraeus courses (organization, planning, 
material, booking, registration and screening of 
procedures) 
•Dealing with all procedural issues of the 
Academy on a daily Basis 
•Marketing and Promotion of Academy. 
 
Qualifications: 
•University Degree 
•Excellent command of the English language 
•Proven IT skills, including MS Word, Excel 
and Outlook. 
•German knowledge is considered as a plus 
•Previous experience in interactive team 
working projects is considered as a plus. 
 
Skills: 
•Efficient time management 
•Multicultural attitude 
•Ability to work under pressure and have 
flexibility regarding job assignments 
•Able to prioritize and execute urgent issues 
•Ability to work as an efficient and reliable 
flexible team member; 
•Responsible, trustworthy and able to take 
initiatives. 
•Diligent and thorough 
 
E-mail: mdthellas@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η IN GROUP ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού 
στην Ελλάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα 
εύρεσης και επιλογής προσωπικού ζητά για 
λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας:

 Υπάλληλο Τηλεφωνικού κέντρου 
(HR 20338)

Καθήκοντα: 
•Παρακολούθηση του πελατολογίου της 
εταιρείας 
•Καταγραφή και έλεγχος παραγγελιών 
•Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων 
•Παρακολούθηση παραγγελιών και έκδοση 
τιμολογίων 
 
Προσόντα:  
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο 
επιθυμητή 
•Εμπειρία σε κομμάτι πωλήσεων – ιδανικά 
καταναλωτικών προϊόντων.| 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ, M/S Office 
•Πρωτοβουλία και υπευθυνότητα 
•Προγραμματισμός και οργάνωση 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού 
αποτελέσματος 
  
Παρέχονται 
•Ικανοποιητικό μισθολογικό πακέτο 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Μόνιμη συνεργασία
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν τα βιογραφικά τους αναγράφοντας 
τον κωδικό της αγγελίας (HR 20338) μέχρι τις 
20/07/2013, μέσω e-mail: cv@ingroup.gr  ή fax: 
210 8210230.

Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. μέλος του 
γερμανικού πολυεθνικού ομίλου εταιρειών Klüh 
Service Management GmbH, αποτελεί μία 
από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον 
τομέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου 
δυναμικού.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία 
πετρελαιοειδών ζητεί Υπεύθυνο Παραγγελιών 
στον Ασπρόπυργο.

Περιγραφή Θέσης: Φροντίζει για τη σωστή 
εκτέλεση των παραγγελιών ακολουθώντας τους 
κανονισμούς και τις διατάξεις της νομοθεσίας 
με σκοπό να εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή 
των πολιτικών της εταιρείας.

συνέχεια στη σελ. 06

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώση από τιμολόγηση  
•Καλή γνώση διαχείρισης ταμείου 
•Εμπειρία στην διαδικασία της 
παραγγελιοληψίας  
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Βασική γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ευγένια
Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο 
θέμα τον κωδικό θέσης, φωτογραφία απαραίτητη, 
e-mail: http://www.kluehhr.gr/submit-cv ή μέσω 
fax στον αριθμό 2118008866 ή στη διεύθυνση: 
Klüh Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., 
Περικλέους 32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 
15232. Τηλ. Επικοινωνίας: 2107472010. Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

H ασφαλιστική εταιρία ERGO, μέλος του ομίλου 
ERGO, κυρίαρχου ασφαλιστικού ομίλου στην 
Ευρωπαϊκή αγορά, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Υπάλληλο Τμήματος Εισπράξεων

Η θέση έχει ως κύρια καθήκοντα την 
παρακολούθηση και συμφωνία των 
λογαριασμών των επιχειρησιακών συνεργατών 
της εταιρίας καθώς και την αποτελεσματική 
διαχείριση και καταχώριση των εισπράξεων.

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ σε τομείς Λογιστικής ή 
Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Σχολής θετικής κατεύθυνσης.  
•Καλή γνώση των Αγγλικών  
•Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών MS Office 
και ιδίως του Excel.  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άντρες υποψήφιους.  
 
Ως επιπλέον προσόντα θα εκτιμηθούν: 
•Η επαγγελματική εμπειρία σε θέση με 
παρεμφερή καθήκοντα, κατά προτίμηση σε 
ασφαλιστική εταιρία  
•Οι γνώσεις ασφαλιστικών προϊόντων και 
λειτουργιών  
•Οι γνώσεις γενικής λογιστικής  
•Η εμπειρία στη χρήση λογιστικού πακέτου  
•Οι γνώσεις τεχνικών αποτελεσματικής 
είσπραξης οφειλών  
 
Ο κάτοχος της θέσης πρέπει να: 
•Διαθέτει την ικανότητα οργάνωσης, 
αξιολόγησης και ερμηνείας των στοιχείων και 
των πληροφοριών με λογικό και συνοπτικό 
τρόπο.  
•Επιτυγχάνει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας 
με ακρίβεια, αξιοπιστία, αποδοτικότητα και 
χρονική συνέπεια.  
•Λειτουργεί με γνώμονα την 
πελατοκεντρικότητα και την εφαρμογή 
προτύπων εξυπηρέτησης πελατών  
•Διαθέτει ικανότητες διαπραγμάτευσης, 
επιρροής και πειθούς  
•Είναι προσανατολισμένος στην επίτευξη 
αποτελεσμάτων.  
 
Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω 
e-mail στο hr@ergohellas.gr σημειώνοντας τον 
κωδικό θέσης CRE13.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΑΠΟ AEBE με αξεσουάρ μόδας ζητείται  για το 
κατάστημα χονδρικής στο κέντρο της Αθήνας:

Ταμίας 
Με γνώσεις Λογιστικής.

Επιθυμητή η γνώση του προγράμματος 
EnterSoft erp.   
Ωράριο συνεχές. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο fax: 210 3233544 
ή στο e-mail: ath1@nikolisgroup.com, υπόψη 
κας Φράγκου.

Ο αποκλειστικό αντιπρόσωπος της Tommy 
Hilfiger ζητά:

Διευθυντή / Διευθύντρια 
Καταστήματος 

για το κατάστημα στο Βόλο

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο Σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ)  
•Εργασιακή εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση  
•Εργασιακή εμπειρία στον τομέα πώλησης 

•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις, με 
προϋπηρεσία σε αρτοζαχαροπλαστείο, 
καφετερία, ξενοδοχείο, catering  
•Γνώση αγγλικών (επίπεδο Lower)  
•Βασικές γνώσεις Η/Υ  
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες  
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Οργανωτικές ικανότητες  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Προσεγμένη εμφάνιση  
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για 
δουλειά  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση  
•Βασικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση  
•Εκπαίδευση  
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους  
•Προοπτικές εξέλιξης 
Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία 
απαραίτητη) στείλτε μας e-mail στο jobs@
frankzepaul.com αναγράφοντας στο θέμα τον 
κωδικό FZP-POL-13.

Πωλητές - Πωλήτριες

Γαλλική Πολυεθνική Εταιρεία στον χώρο της 
εστίασης αναζητά για το νέο της κατάστημα στο 
κέντρο της Αθήνας:

Νέες και νέους για την εξυπηρέτηση 
πελατών

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Χαμόγελο  
•Διάθεση εξυπηρέτησης  
•Προϋπηρεσία σε καταστήματα εστίασης 
τουλάχιστον 3 ετών.  
 
Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας, 
δυνατότητες εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: jobs@paulgreece.com.

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

 
Υπεύθυνο Μισθοδοσίας Προσωπικού 

 (Κωδικός θέσης: GRC/6641) 
Είδος απασχόλησης: Μόνιμη 

Τόπος εργασίας: Αθήνα – Κέντρο

Κύριες αρμοδιότητες:  
•Έκδοση μισθοδοσίας προσωπικού  
•Ενημέρωση αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών 
για μεταβολές προσωπικού (Επιθεώρηση 
Εργασίας, Εφορία) 
•Τήρηση αρχείου πρόσληψης & συμβάσεων 
προσωπικού, βεβαιώσεων αποδοχών 
•Επικοινωνία με νεοπροσλαμβανόμενους και 
εργαζόμενους για ενημέρωση σε εργασιακά/ 
μισθολογικά θέματα 
•Καθημερινή συνεργασία & συντονισμός με 
λογιστήριο και εκπαιδευτικούς φορείς του 
Οργανισμού για ομαλή ένταξη προσωπικού, 
υλοποίηση μισθοδοσίας, ελέγχων 
 
Προφίλ Υποψηφίου:  
•Πανεπιστημιακό πτυχίο κατεύθυνσης 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών 
(μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί) 
•Επαγγελματική Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
3 έτη σε αντίστοιχη θέση ευθύνης σε μεγάλη 
εταιρεία 
•Γνώση χρήσης λογισμικού μισθοδοσίας - 
επιθυμητή η εμπειρία στο software της Epsilon  
•Άριστο επίπεδο Αγγλικών και MS Office 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, 
ομαδικότητας, οργάνωσης και διοικητικές 
ικανότητες 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
εκπαιδευτικού οργανισμού, θα εκτιμηθεί

Επισκεφθείτε τώρα την διεύθυνση  www.
manpowergroup.gr εγγραφείτε δημιουργώντας 
το δικό σας λογαριασμό My Manpower, 
ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και 
κάνετε αίτηση για όλες όσες σας ενδιαφέρουν.

Μηχανολόγος / Μηχανικός/  
Αυτοματιστής Δημιουργία προσφορών 

&  
Μελέτες (ΗΜΑ-ΤΜ/07.13)

Τμήμα: Μελετών

Η εταιρία: Η PAPPAS elevators & escalators, είναι η κορυφαία 
Ελληνική Πολυεθνική εταιρεία ανελκυστήρων με καινοτόμες και 
καθετοποιημένες υπηρεσίες (μελέτη, σχεδιασμό, εγκατάσταση, 
τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, επισκευή, πιστοποίηση), 
καθώς και όλα τα προϊόντα κάθετης και οριζόντιας μεταφοράς 
εντός κτιρίων (ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες/διαδρόμους, 
αναβατόρια φορτίων, αυτοκινήτων, ΑΜΕΑ κτλ). Η εταιρεία μας 
απασχολεί 100 υπαλλήλους και στεγάζεται σε ιδιόκτητες και 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην Αθήνα. Απολαμβάνοντας μία 
διαρκή εμπορική και επιχειρηματική ανέλιξη τα τελευταία χρόνια, 
στο πελατολόγιό μας ανήκουν μερικά από τα κορυφαία brands, 
ενώ τεχνικά υποστηρίζουμε πάνω από 4.000 ανελκυστήρες. 
Στην Pappas elevators & escalators επενδύουμε στην 
καινοτομία, είμαστε πάντα σε εγρήγορση, έχουμε πνεύμα νικητή, 
εξυπηρετούμε με ποιότητα, προσέχουμε τη λεπτομέρεια, έχουμε 
την τεχνογνωσία, σεβόμαστε τόσο τον άνθρωπο όσο και το 
περιβάλλον, αλλά πάνω από όλα ανεβαίνουμε με ασφάλεια! Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.pappaslift.
gr, βρείτε μας στο Face book και ακολουθήστε μας στο twitter, 
μάθε περισσότερα στο in και δείτε τα καινούρια μας video στο 
youtube.

Η Pappas  elevators & escalators επιθυμεί να καλύψει την 
παρακάτω ειδικότητα:

Μηχανολόγος/ Μηχανικός/ Αυτοματιστής   
Δημιουργία προσφορών & 

Μελέτες (ΗΜΑ-ΤΜ/07.13)

Η θέση:  
O/ η κατάλληλος/η υποψήφιος/α  θα αναφέρεται στο τμήμα 
μελετών, και τα κύρια καθήκοντα του / της θα περιλαμβάνουν: 
•Εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών μέσω ERP συστήματος. 
•Επικοινωνία με προμηθευτές για εύρεση λύσεων σε τεχνικά 
θέματα σε φάση προσφοράς 
•Απόκριση σε αιτήματα πελατών σε όσο το δυνατόν 
συντομότερους χρόνους 
•Απευθύνεται στον προϊστάμενο του τμήματος μελετών 
 
Απαιτούμενες γνώσεις, προσόντα & ικανότητες:   
•Ηλικία: 25-30 
•ΤΕΙ σχολής θετικής κατεύθυνσης (ηλεκτρολογία-ηλεκτρονική-
μηχανολογία-αυτοματισμός) 
•Πολύ καλή χρήση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Ms Office) 
•Εργασιακή εμπειρία στο χώρο του Η/Μ εξοπλισμού (επιθυμητό) 
•Χρήση σχεδιαστικού προγράμματος (επιθυμητό) 
•Υψηλή ποιότητα χαρακτήρα, εντιμότητα, μαχητικότητα, 
ομαδικότητα, οργανωτικός και δυναμικός χαρακτήρας

Η εταιρεία PAPPAS elevators & escalators προσφέρει: 
Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον, συνεχή 
εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@pappaslift.gr,  αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης. Η θέση εργασίας αφορά την περιοχή 
Καματερό, Αθήνα.

Apollo S.A. and Conet Technologies 
AG are seeking to employ a Senior Java 
Developer at its offices in Athens.

Job Role: Participate in a team providing software 
development services for Medical Informatics Projects. 
Candidates should meet following qualifications:

Key Skills / experience: 
•Java / J2EE – at least 3 years commercial experience 
•Java Server Faces (JSF), Java Server Pages (JSP), 
servlets 
•ORM/JPA /Strong Experience in SQL 
•JBoss AS 
•Web Services – SOAP and REST /JAX-RS /JMS /
JAXB 
•Knowledge of CSS, HTML, XML and JavaScript 
•Version Control System Git / Svn 
 
Desirable experience: 
•Eclipse IDE 
•Ant / Maven 
•Postgre SQL /Oracle DB 
•Linux OS 
•ESB /Service Mix / Apache Camel 
•Medical Informatics / HL7

Candidate must have strong personal skills, should be 
an integrated part of the team and develop software in a 
collaborative environment.

Please send us your CV at jobdev@apollo.gr.  Don’t 
forget to mention the reference code of the job 
advertisement.

About Apollo S.A.: APOLLO is an ISO 9001 QS 
advanced e-Health software house with extensive 
experience in intensive e-Health systems and services. 
APOLLO is active in the areas of software, networks 
and also integrated digital services and interoperability 
in the healthcare sector.

About Conet Technologies AG: “ Success. Our 
passion.”  Hybrid IT solutions provider conet currently 
ranks among the top 20 of German IT systems and 
consulting companies. The medium-sized IT group with 
its holding company CONET Technologies AG has been 
successfully offering consulting, software engineering, 
IT infrastructure solutions and IT staffing services since 
1987. 

AEBE με αξεσουάρ μόδας, ζητά για το κατάστημα χονδρικής 
στο κέντρο της Αθήνας:

Έμπειρους Πωλητές/ τριες 
Με προϋπηρεσία στο χώρο των αξεσουάρ. 

Ωράριο συνεχές.

Αποστείλατε βιογραφικό στο fax: 210 3233544 ή στο e-mail: 
ath1@nikolisgroup.com, υπόψιν κας Φράγκου.

Η εταιρία μας EMPTIES, είναι ατομική επιχειρηση και ιδρύθηκε 
το 1998.

Ξεκίνησε πραγματοποιώντας εισαγωγές - εμπορία ειδών 
πληροφορικής (αναλώσιμα-αξεσουάρ υπολογιστών). Σήμερα 
λειτουργούμε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στον Εύοσμο 
Θεσσαλονίκης. Από το 2004 ασχολούμαστε αποκλειστικά με την 
εισαγωγή εμπορία ανακατασκευασμένων μελανιών inkjet και  
toner.Τα ανακατασκευασμένα δοχεία εκτυπωτών, προσφέρουνε 
στον καταναλωτή μια οικονομικότερη λυση,.Συμβαλλουμε 
στην προστασία του περιβαλλοντος, και στη δραστηριόποίηση 
της βιομηχανιας της ανακατασκευης-περυσυλλογής ,η οποία 
δημιουργει θεσεις απασχόλησης. Από το 2007 λειτουργούμε και 
με ένα νέο  sub-brand: «empties’».

Η ‘’empties’’ είναι πιστοποιημένος φορέας περισυλλογής αδειων 
μελανοδοχειων με σκοπό την ανακύκλωση. Η άδεια, μας 
χορηγήθηκε απο το υπουργειο περιβάλλοντος .

Η ‘’empties’’ έχει αναλάβει μια εκστρατεια ευαισθητοποίησης 
του κοινού σε θέματα ανακύκλωσης. Περισυλλεγουμε τα άδεια 
δοχεία εκτυπωτων διανεμοντας ειδικούς καδους ανακύκλωσης, 
και εφαρμόζοντας διαφορα προγραμματα περισυλλογής 
προσαρμοσμενα στις αναγκες της κοινωνίας και της αγορας. Από 
την εισαγωγική εταιρία υλικών μηχανογράφησης Εmpties, στον 
Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ζητείται 

Στέλεχος Πωλήσεων  
με προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 έτη.

Ιστοσελίδα: www.epties.gr. Αποστολή βιογραφικών στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας: empties@otenet.gr.

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

Προϊστάμενος Αποθήκης 
(HR 20328)

Υπεύθυνος για την διαχείριση της αποθήκης. 
 
Καθήκοντα: 
•Διαχείριση του προσωπικού της αποθήκης 
•Οργάνωση και συντονισμός εμπορευμάτων και εργασιών της 
αποθήκης 
•Συντονισμός παραγγελιών και δρομολόγησης 
•Οργάνωση και διαχείριση παραλαβών 
•Παρακολούθηση και έκδοση τιμολογίων 
•Παρακολούθηση του ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκης 
(ERP) 
 
Προσόντα:  
•Προϋπηρεσία σε οργανωμένη αποθήκη τουλάχιστον 3 ετών 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ, M/S Office 
•Πρωτοβουλία και υπευθυνότητα 
•Προγραμματισμός και οργάνωση 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος 
 
Παρέχονται:  
•Ικανοποιητικό μισθολογικό πακέτο 
•Ασφαλιστική Κάλυψη 
•Μόνιμη συνεργασία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας (HR 
20328) μέχρι τις 20/07/2013, μέσω e-mail: cv@ingroup.gr  ή 
fax: 210 8210230.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Manpower Professional, member of Manpower Group, intensively attracts, assesses and delivers 
in-demand professionals (interim, permanent and project solutions) and executives for mission-
critical workforce opportunities in the fields of Information, Technology and Communications, 
Finance & Accounting, Engineering, Sales & Marketing. On behalf of our client, an educational 
organization, we’re looking for: 

Marketing Executive 
(Code: GRC/6640)

Employment place: Athens, Greece 
Employment type: Permanent

Main Responsibilities:  
•Take active part in planning and developing all Marketing Strategies 
•Implement and coordinate all marketing campaigns: 
•Managing/coordinating above the line and in-group communication 
•Support Sales department by managing and coordinating all promotional activities 
•Digital marketing development and supervision 
•Organize conventions, festivities and other PR events – Media planning 
•Annual plan and supply agreements of all printed material 
•Market Research, competition analysis, satisfaction measurement etc 
 
Candidate profile: 
•Degree in Business  
•Administration or Marketing. Post-graduate degree desirable 
•5-year experience in relevant position preferably in services sector 
•Account management skills and initiative  
•PC literacy via efficient knowledge of Google Adworks, Google Analytics and Social Media 
•Fluency in English 
•Marketing oriented, innovative, creative and client-centric mentality  
•Excellent verbal and written communication skills 
•Multitasking and prioritization skills in a demanding environment

Visit now www.manpowergroup.gr, register for your My Manpower Group account, view all the jobs 
currently available, and apply for all that interest you.

•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.  
•Επιπλέον γνώση Adobe Photoshop, 
Illustrator, Adobe Dreamweaver & Adobe 
Flash, InDesign, QuarkXPress, •Director θα 
εκτιμηθούν  
•Ηλικία έως 37 ετών  
 
Παροχές:  
•Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με 
Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης  
•Μισθός αναλόγως προσόντων  
•Συνεχή Εκπαίδευση και επιμόρφωση 
9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού, έξοδος 4, 
Θέση Ρουπάκι Ασπρόπυργος, e-mail: Cv2@
fournarakis.gr (απαραίτητη η αναγραφή του 
κωδικού θέσης). Αποστολή βιογραφικών 
μόνο από όσους διαθέτουν τα ζητούμενα 
προσόντα.

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. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
pvschools@ath.forthnet.gr.

ERP and Applications Consultant

Company Profile: Digimark SA, a leading 
Greek IT System Integrator and a member of 
a group of companies with a continuous and 
successful presence in Greek market more than 
25 years, is looking for: A self-motivated and 
highly professional individual to fulfill the position 
of ERP and Applications Consultant, reporting 
to the Services Manager. The appropriate 
candidate will be responsible for requirements 
gathering, design, develop, deploy and support 
ERP CRM software solutions in Greek market.

Main Responsibilities: 
•Participate in the requirements gathering 
process. 
•Analysis, design and implementation /
customization /parameterization of systems for 
various applications. 
•Executing delivery work that meets or exceeds 
expectations based on strong understanding of 
the client’s business and needs. 
•Work with users to define system 
requirements and resolve complex problems. 
•Provide expertise to client, deliver 
implementation and professional services. 
•Ensure issues are identified, tracked, reported 
and resolved in a timely manner. 
•Assist in presales efforts. 
 
Requirements: 
•Minimum 4 years of relevant working 
experience. 
•University degree in IT field. 
•Excellent knowledge of Software Applications, 
preferably Softone ERP. 
•Excellent communication, organization 
capabilities and presentation skills. 
•Ability to work effectively as part of a team in 
multi-task environments. 
•Fluent oral and written command of the Greek 
and English languages. 
•Excellent PC skills (MS-office). 
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package based on 
qualifications and experience 
•Excellent development potential 
•Bonus  

Candidates who meet the above requirements 
may forward an English version of their CV 
quoting the reference code ERPC at drandaki@
dimitra.gr or www.digimark.gr/ευκαιρίες 
καριέρας.   

Ζητείται Java Web Applications Developer 
για ανάθεση έργου κατασκευής portal.

Java Web Applications Developer 
  Λάρισα

Απαραίτητα προσόντα: 

Αποστολή βιογραφικών: drandaki@dimitra.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
ASP.NET Developer

Role description: 
•Responsible for the design, development, and 
expansion of existing CRM system developed 
in ASP.NET and SQL server 2005 linked with 
Genesys CTI solutions for the contact center  
•Participate in all phases of the development 
cycle from analysis, design to development, 
test & implementation, and documentation  
 
Qualifications: 
•University Degree in Software Engineering or 
similar discipline  
•2 years of experience in similar position  
•Excellent Knowledge of Microsoft Visual 
Basic.NET and ASP.NET development  
•Excellent knowledge of Microsoft SQL Server  
•Good database design skills  
•Knowledge and use of Microsoft's Windows 
Workflow Foundation Libraries  
•Fluency in both English and Greek  
•Experience on Javascript, Java will be 
considered a strong asset  
•Knowledge of PBX and computer telephony 
integration (CTI) will also be considered a 
strong asset 

The Company offers: A competitive 
remuneration package, along with excellent 
opportunities, for professional growth and 
advancement within a leading services 
organization with ambitious growth plans.

All information received will be treated with 
strict confidentiality. Send your cv to e-mail: 
asp.net@telesma.gr.

H Athens Technology Center ABETE 
επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

ERP .NET Developer (Ref: ERPD/07.13)

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

Όλοι οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν ανάλογα 
με προηγούμενη εμπειρία και εκπαιδευτικές 
γνώσεις και θα τύχουν απαντήσεως. 
Αν λοιπόν είστε έτοιμοι να εργαστείτε σε 
μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία 
πληροφορικής, αποστείλατε βιογραφικό σας 
σημείωμα στην: Athens Technology Center 
A.B.E.T.E., Υπ’όψιν: Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Email: hr@atc.gr. Τηλέφωνο 210 
6874300, Φαξ 210 6855564.

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ εισαγωγική εταιρεία 
βιομηχανικών εργαλείων ζητεί:

Web Project Manager 
(ΚΩΔ.WEB.02)

Περιγραφή θέσης: Αναφέρεται στον 
προϊστάμενο Marketing και είναι υπεύθυνος  
για την ηλεκτρονική διαφήμιση και προώθηση 
της εταιρείας και των BRANDS της. Αυτό 
περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των εταιρικών 
και προϊοντικών ιστοσελίδων αλλά και την 
προώθηση και την προβολή τους στον διαδίκτυο. 
Είναι επίσης υπεύθυνος για τον συντονισμό των 
δύο ατόμων του τμήματος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ απαραιτήτως  
•Άριστη γνώση HTML 5, CSS3, Basic 
Javascript , PHP, CMS (Wordpress or Drupal)  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 χρόνων και 
παρουσίαση Online Portfolio έργων  
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική και 
κέφι για φρέσκες ιδέες  
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα 
προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες.  
•Καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας  

Από Εμπορική Εταιρία στην Μύκονο ζητείται:

Λογιστής / Λογίστρια

Με 10 έτη προϋπηρεσία σε λογιστήριο 
Εμπορικής Εταιρείας. 
 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ  
•Άριστη γνώση Θεωρημένων Αποθηκών  
•Πολύ καλή γνώση ΚΒΣ, ΕΓΛΣ, ΦΠΑ 
Εργατικών Θεμάτων  
•Γνώση Προγραμμάτων ERP – Μισθοδοσίας. 

Βιογραφικό στην ηλεκτρονική 
διεύθ.: mykonos@alliot.gr. 

Ζητείται 
Βοηθός Λογιστή 

από εμπορική εταιρεία με έδρα την Αθήνα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε 
αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση  τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και Office 
•Καλή επικοινωνία 
•Ομαδικό Πνεύμα 
 
Καλή γνώση Αγγλικών και άλλων ξένων 
γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
 
Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: 
aggelies@rocketmail.com. 

Τεχνική εταιρία ζητά:

Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι., Οικονομικού Πανεπιστημίου  
•Γνώσεις Αναλυτικής Λογιστικής όλων των 
οικονομικών και λογιστικών εργασιών  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών  
 
Αποστολή βιογραφικών: ntoufexi@freemail.gr.

Ζητείται:

Βοηθός Λογιστή - Πτυχιούχος ΤΕΙ,  
με 10ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε βιβλία 

Γ’ κατηγορίας. 

Έδρα εταιρείας: Βόρεια Προάστια. 
 
Αποστολή βιογραφικών: ntoufexi@freemail.gr.

Στηρίζουμε τον Κόσμο της Υγείας Α.Ε. 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων με έδρα τον 
Γέρακα, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα:

Λογιστή

Απαραίτητα Προσόντα 
•Δικαίωμα υπογραφής Λογιστή Α’ Τάξης  
•Προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο 
λογιστηρίου Α.Ε., τουλάχιστον 7  χρόνων.  
•Άριστη γνώση ΚΒΣ, λογιστικού σχεδίου, 
ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος και υποβολής 
δηλώσεων.  
•Άνεση χειρισμού & παραμετροποίησης 
εμπορολογιστικών  εφαρμογών ERP, κατά 
προτίμηση SingularLogic - Business  
•Εξαιρετική γνώση Excel  
•32-40 ετών, με αυξημένο αίσθημα ευθύνης, 
συνέπειας και επαγγελματισμού 
 
Προσφέρονται 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
•Ανταγωνιστικές αποδοχές  
•Σταθερή & υπεύθυνη εργασία 

Αποστολή βιογραφικών αυστηρά για 
όσους ανταποκρίνονται στο σύνολο των 
παραπάνω προσόντων στην διεύθυνση: 
christina.alevra@envivo.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Java Web Applications Developer – Λάρισα

Ζητείται Java Web Applications Developer 
για ανάθεση έργου κατασκευής portal. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώσεις διαχείρισης και προγραμματισμού 
(portlet development) Liferay Portal  
•Γνώσεις βάσεων δεδομένων (MySQL)  
•Γνώσεις Application Servers (Tomcat, JBoss)  
•Γνώσεις Client - Side τεχνολογιών (HTML5, 
CSS3, Javascript / jQuery, Ajax)  

συνέχεια στη σελ. 08

•Γνώσεις διαχείρισης και προγραμματισμού 
(portlet development) Liferay Portal 
•Γνώσεις βάσεων δεδομένων (MySQL) 
•Γνώσεις Application Servers (Tomcat, JBoss) 
•Γνώσεις Client - Side τεχνολογιών (HTML5, 
CSS3, Javascript / jQuery, Ajax) 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: drandaki@
dimitra.gr.

Software Engineer

ISI Hellas S.A., the leading Developer of Military 
Command & Control, Data Link, and Simulator/
Trainer Systems is looking for new talent to join 
our Technical department. You will be working 
in a creative work environment where your input 
and contribution will matter.

Main Responsibilities include: 
•Analysis, design and development of software 
modules for Military Command and Control 
Systems, Data Link, Simulators & Trainers. 
•Producing internal productivity tools. 
•Production of requirements and design 
documents. 
 
Candidate’s Profile:  
•To comply as a candidate for this position the 
applicant should meet the following minimum 
requirements: 
•Degree in Computer Science, Software 
Engineering, Physics, or related field 
•Knowledge of C/C++, Java and/or ADA 
•Knowledge and experience in software 
engineering using Object oriented design  
•Experience with Computer Networks and 
Network programming 
•Excellent verbal and written communication 
skills in the English language 
•Ability to learn new technologies and enhance 
his/her skills quickly
If this position is of interest to you and matches your 
background, please send us your CV in English to: 
ISI Human Resources Dept., Gravias 12 & 
Kritis 2, 16451 Argyroupoli, tel: 210-9647756 
or fax: 210 9634892, e-mail: marilena.
mavrodopoulou@isihellas.com.

Περιοχή: Λακωνία. 
Απασχόληση: Πλήρης 
Κατηγορία: Πληροφορική/ Web Εφαρμογές

Ανώνυμη Εταιρία ζητά:

Php Developer 
 για μόνιμη εργασία στη Λακωνία.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ  
•Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
χρόνων σε  web-development.  
•Άριστη γνώση  PHP, HTML , CSS, 
JAVASCRIPT, SQL , MYSQL  
•Επιθυμητές οι γνώσεις Joomla και άλλων 
Open Source Εργαλείων  
•Επιθυμητές γνώσεις σε σχεδιασμό social 
media campaigns , Analytics  
 
Η εταιρία παρέχει: 
•Ιδιαίτερα ανταγωνιστικός μισθός.  
•Ασφάλιση.  
•bonus.  
 
Αποστολή βιογραφικών στο: viografikanew@
gmail.com.

Μηχανικοί Υποστήριξης Δικτύων   
(κωδ. PRS- CISCO)

HBYTECOMPUTER A.B.E.E, www.byte.gr, 
πρωτοπόρος στην παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων και εφαρμογών Πληροφορικής, αναζητά 
δυναμικά στελέχη για το Τμήμα Professional 
Services της εταιρείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδικότητα Μηχανικός 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή σχετικό 
αντικείμενο Πληροφορικής. 
•Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε δίκτυα και 
τεχνολογίες CISCO. 
•Επιθυμητές Πιστοποιήσεις CCNA, CCNP. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
•Άνεση στην επικοινωνία, ανεπτυγμένο πνεύμα 
συνεργασίας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Επιθυμητό μεταφορικό μέσο. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 

Η Forthnet, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρία παροχής ευρυζωνικών και συνδρομητικών τηλεοπτικών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει: 

Προγραμματιστή Ανάπτυξης 
 Web Εφαρμογών .Net 

Κωδ.Θέσης: SEnet07-13

O κάτοχος της θέσης ανήκει στην ομάδα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών της 
εταιρίας. Συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια ανάπτυξης λογισμικού και έχει την ευθύνη 
για:  
•Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών 
•Την ανάπτυξη τεχνικής τεκμηρίωσης 
•Την εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών 
•Τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα/ χαρακτηριστικά:  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 έτη σε προγραμματισμό web εφαρμογών 
•Άριστη γνώση ASP.NET (C#) 
•Άριστη γνώση τεχνολογιών web (HTML, HTTP, DOM, CSS, Javascript, XML, XSL) 
•Εμπειρία στη χρήση και διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (MS SQL Server, MySQL) και 
Νο-SQL (MongoDB) 
•Eμπειρία στη χρήση/διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Windows Server 
•Εμπειρία στη χρήση συστημάτων version control (Git / SourceSafe) 
•Θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα οι γνώσεις και η εμπειρία σε ανάπτυξη mobile web 
εφαρμογών, σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού και συστήματα (PHP, Linux) και σε διαχείριση/
ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας και πολλαπλών εργασιών 
•Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους) 
 
Η εταιρία προσφέρει:  
•Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@forthnetgroup.gr.

Integration & Testing Engineer

ISI Hellas S.A., the leading Developer of Military Command & Control, Data Link, and 
Simulator/Trainer Systems is looking for new talent to join our Technical department. 
You will be working in a creative work environment where your input and contribution 
will matter.

Main Responsibilities include: 
•Testing of single or integrated Computer Systems 
•Design comprehensive Test Strategies 
•Prepare Acceptance Test Plans, Procedures and Reports 
•Create and execute test cases/scenarios based on system requirements 
•Perform development testing of HW and/or SW 
•Defect reporting and verification 
•Analyze test data (HEX, Binary, analogue, etc.)  
•Use and develop test tools 
•Perform integration testing with other systems and/or communications equipment 
•Perform Factory Acceptance Tests 
•Installation and system validation in the operational environment 
•Handling of customer problem reports 
 
Candidate’s profile: 
•To comply as a candidate for this position the applicant should meet the following 
minimum requirements: 
•Degree in Computer Science, Software Engineering, Physics, or related field 
•Basic programming knowledge 
•Knowledge of software development methodologies 
•Experience with Computer Networks 
•Excellent verbal and written communication skills in the English language 
•Strong analytical and creativity skills related to software quality 
•Ability to work independently and be team oriented 
•Ability to learn new technologies and enhance his/her skills quickly

If this position is of interest to you and matches your background, please send us your 
CV in English to: ISI Human Resources Dept., Gravias 12 & Kritis 2, 16451 Argyroupoli, 
tel: 210-9647756 or fax: 210 9634892, e-mail: marilena.mavrodopoulou@isihellas.com.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και 
τεχνολογίας, ζητά να προσλάβει στέλεχος που θα συμμετάσχει στην υποστήριξη και την ανάπτυξη 
εφαρμογών επιχειρηματικής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Software Developer (Κωδ. SD 0713)

Τεχνικές γνώσεις: 
•C#, My SQL Server, CSS, PHP, HTML 5. 
•Απαραίτητη η γνώση του προγράμματος Cs Scart. 
 
Επιθυμητά προσόντα:  
•Γνώση του εμπορολογιστικού κυκλώματος  
•Γνώση του ηλεκτρονικού εμπορίου  
 
Γενικά & προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•2 χρόνια τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Ικανότητα ανάλυσης αναγκών και σχεδιασμού εφαρμογών πληροφορικής  
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

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

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα 
www.e-gate.gr.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας 
στο email: hr@e-gate.gr.
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•Δημιουργικό περιβάλλον με άριστες 
προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους με την ένδειξη του κωδικού 
PRS - CISCO μέσω e mail: hr@byte.gr ή μέσω 
fax: 210 9002055.

Vector Mrarine Software Ltd

Vector Marine Software Ltd (VMS Ltd) is a 
company with strong relations to traditional 
Greek shipping companies. VMS Ltd develops, 
office and shipboard, integrated Maritime 
Asset Management & Resource Planning 
Systems, for clients in Greece and Abroad, 
and is:Seeking highly efficient and responsible, 
IT professionals with analytical mind and 
excellent communication skills in Greek and 
English. Offering competitive salary packages, 
with continues training and challenging carrier 
opportunities in a demanding but rewarding 
dynamic environment

Senior and Junior Java Developers 
(KS-JDEV, J-JDEV)

Job Description: The successful candidate 
will be an experienced IT professional who will 
join a team of highly motivated professionals 
and be involved in the design, production and 
implementation of the Vector’s Office (J2EE) 
and Shipboard (J2SE), mission critical, marine 
management ERP system, for clients in Greece 
and abroad

Qualifications Required: 
•University Degree in Computer Science 
Engineering or other relevant discipline. 
Postgraduate degree(s) in distributed systems 
will be considered as asset(s). 
•Experience in Object Oriented design and 
programming 
•3+ years of working experience with Java SE 
is required 
•Experience with Java EE 5+ and/or Spring 
and ORM frameworks(e.g. Hibernate) 
•Experience in SQL and relational databases 
(specially Oracle RDBMS). 
•Experience in XML related technologies. 
•Experience in unit, integration and load testing 
(e.g. JUnit, Arquillian ,etc.) 
•Experience in build management and 
configuration tools(e.g. Maven, Ant, etc.) 
•Experience with at least one SCM tool (e.g. 
Subversion, Git) 
•Experience with CI(Teamcity and/or Jenkins), 
issue tracking(e.g. JIRA) and documentation 
tools (e.g. Confluence). 
•Good communication and presentation skills 
•Excellent command of the English language. 
•Experience in shipping software will be an 
asset. 
•Ability to work under pressure. 
•Self motivation. 
•Team spirit. 
•Fulfilled military obligations (for men).
Applicants should send their analytical cv 
(with Ref.No) to: Vector Marine Software Ltd, 
2 Defteras Merarchias  St., 185 35 Piraeus, 
Athens, fax: 2111051000 / e-mail: personnel@
vector.gr.

Software Engineer (multi-skilled)

Job summary: The successful candidate will be 
part of Indice’s team and exclusively focused on 
delivering the Covve start-up project. Working 
in Covve’s agile product development team to 
create the Covve software, collaborating with 
our designers and business leads. Working in 
collaboration with senior software engineers 
to bring a broad range of skills, from front-
end development, to database design and 
manipulation, testing and deployment.

Company overview: Indice is an award 
winning software development and cloud 
computing company. We pride ourselves in 
our engineering excellence: the company’s 
team brings decades of experience in software 
architecture, telecommunications and high 
performance computing.

Indice provides custom software consulting 
and development focused on Line of Business 
Applications. Success stories span in the 
banking, retail, telecom and consumer mobile 
sectors, with clients spanning in Europe and 
North America. Portfolio of services includes 
development of custom Internet, cloud or mobile 
applications, using the latest and greatest 

technologies in the Microsoft ecosystem. 
Indice has deployed numerous applications in 
the Windows Marketplace and App Store, either 
for internally developed products or bespoke 
applications for clients.

It is our philosophy to invest in research and 
training of our people. Indice was awarded the 
Windows Azure Early Adopter 2011 for being 
first to market cloud based SaaS offerings on 
the Azure platform.

Project Description – Covve: After more than 
50 years of use we feel the time has come for 
the address book to make way to something a 
bit more modern. Covve is about to revolutionise 
how individuals and corporations capitalise on 
their network of contacts and we’re looking for 
enthusiastic developers to join our team and 
turn a start-up vision into reality.

Key responsibilities: 
Working in collaboration with our senior 
software engineers, business leads and 
designers to: 
•Take ownership of packages of development 
work and deliver them on time and on spec  
•Investigate technology solutions and present 
options for considerations  
•Participate in testing activities  
•Develop documentation and diagrams to 
support any code development  
•Coach junior developers 
•Bring enthusiasm, ideas and energy to the 
team, work hard, play hard and be part of an 
ambitious and driven start-up  
 
Required skills 
•Overall over 3 years of professional 
experience 
•Worked with Microsoft Visual Studio Any 
version 
•Strong .Net Framework development 
experience 
•Front-end development in JavaScript. 
Knowledge of jQuery is mandatory 
•HTML 5 / CSS3 
•Know about Responsive design / Grid system 
•Worked at least with a front-end framework. 
(e.g. Twitterbootstrap, foundation, etc.) 
•Proven knowledge of Data Access 
frameworks: Familiar with ORM like Hybernate 
and/or Entities Framework 
•Have used a Source control system at 
least once (SVN, GIT, Source Safe, Team 
Foundation Server) 
•Confidence, to present and explain ideas to 
clients and colleagues 
•A matter-of-fact approach when ideas are 
rejected  
 
“Nice to have” skills and qualifications 
•University degree in Computer Science or a 
relevant field of study 
•Experience in Team foundation server 
•Experience in Agile development / continuous 
integration 
•Experience of working in a similar scale 
development project in a collaborative 
environment 
•Experience in managing teams 
•Experience in Windows Azure Paa 
•MVC programming pattern in any language or 
framework (Asp.Net, JSP, PHP, Python, Node.
js)  
 
Location: Athens (Greece) 
 
Recruiter contact information: jobs@indice.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΤ
Μηχανικός Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών         

Περιγραφή θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος 
θα πλαισιώσει την ομάδα του IT Infrastructure 
& Information Security της εταιρίας η οποία 
εγκαθιστά, διαχειρίζεται και υποστηρίζει, 
συστήματα, δίκτυο, τηλεπικοινωνίες, 
και εξοπλισμό των τελικών χρηστών, με 
στόχο την διασφάλιση παροχής υψηλού 
επιπέδου διαθεσιμότητας και ασφάλειας των 
υποστηριζόμενων υπηρεσιών. Ο υποψήφιος θα 
πρέπει να αναλύει και να επιλύει endhardware/
software προβλήματα χρηστών κατά τρόπο 
έγκαιρο και ακριβή και να παρέχει επαγγελματική 
κατάρτιση τελικών χρηστών, όπου απαιτείται.

Προφίλ υποψηφίου 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδικότητα Μηχανικός 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή σχετικό 

αντικείμενο Πληροφορικής. 
•Πολύ καλή γνώση και εμπειρία με συστήματα 
βάσεων δεδομένων, ιδίως Microsoft SQ L 
Server 2008/2008 R2. 
•Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε δίκτυα, 
PC, λειτουργικά συστήματα Linux, Microsoft 
Windows 7, Server 2003/2008/2008 R2, 
VMware, Microsoft Exchange Server, Active 
Directory, λογισμικό σταθμών εργασίας τελικού 
χρήση. 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office. 
•Πιστοποιημένη γνώση σε Microsoft, VMware, 
Cisco τεχνολογίες καθώς και γνώση και 
εμπειρία στη διαχείριση firewall και κανόνων 
πολιτικής ασφάλειας θα ληφθούν ιδιαίτερα 
υπόψη.  
•Αρίστη γνώση αγγλικών γραπτά και 
προφορικά 
 
Χαρακτηριστικά προσωπικότητας: 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργάνωση, αποτελεσματική διαχείριση 
χρόνου 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
•Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης 
προβλημάτων  
•Ικανότητα να λειτουργεί υπό πίεση 
•Προσοχή στη λεπτομέρεια 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ευελιξία 
•Αυτοπαρακίνηση, επιζήτηση Μάθησης 
 
Η εταιρία προσφέρει:  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση

Γενικές Προϋποθέσεις: Όλοι οι υποψήφιοι 
πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος: 
pinelopipantelaki@gmail.com.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Lecturer LLB

 
The Law Department of the College of Crete 
MBS in collaboration with Staffordshire 
University, seeks to appoint lecturers in the LLB 
course starting in September 2013.
 
The ideal candidate will be joining the academic 
team of the LLB degree in English Law and is 
required to be a holder of an undergraduate 
(LLB) and postgraduate (LLM) degree from a 
British University. He/she will be expected to 
teach on the LLB Undergraduate programme 
and specifically on the core modules (Law of 
Contract, Public Law, Criminal Law, Tort, Land 
Law, European Law and Equity and Trusts).
 
The minimum requirements set for this role 
(LLB lecturer) are: 
•Previous undergraduate and postgraduate 
studies in UK (Essential) 
•Holder of LLB and LLM (Essential) 
•Excellent command of English (Essential) 
•Working experience in legal practice 
(Essential) 
•Working experience in Higher Education or 
Further Education (Essential) 
•Research (a plus) 

For applications, please forward your full CV 
and cover letter to Dr. Vangelis Tsiligiris, College 
Principal. E-mail: manager@mbs.edu.gr.

Από Καθημερνή Εφημερίδα ζητείται:

Συντάκτης 
Με εμπειρία σε ελεύθερο/  

πολιτικό/ κοινωνικό ρεπορτάζ, 
για μόνιμη απασχόληση στο Ρέθυμνο.

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει 
να: 
•Είναι έως 35 ετών, 
•Μόνιμος κάτοικος Ρεθύμνου 
 
Συναφείς σπουδές και πρόσθετα προσόντα θα 
εκτιμηθούν. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  cvgrrn@
gmail.com.

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

Yoga/Pilates Instructor με γνώσεις μασάζ
Προσόντα: 

•Γνώση και ικανότητα διδασκαλίας γιόγκα-
πιλάτες  
•Γνώση μασάζ-θεραπευτικής μάλαξης 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας – γνώση της Γερμανικής ή Ρώσικης 
γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων  
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχιακή απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 
22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Εταιρία συμβούλων Marketing και 
στρατηγικού σχεδιασμού ζητά να προσλάβει:

 Πωλητή

Για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης 
εμπορικής Α.Ε. στο χώρο των τροφίμων, με 
έδρα την Πάτρα και εμπορική δραστηριότητα σε 
όλη την Ελλάδα.

Αρμοδιότητες: 
•Εφαρμογή του ετήσιου πλάνου πωλήσεων 
της εταιρίας  
•Διαχείριση του υπάρχοντος δικτύου 
πωλήσεων  
•Παρακολούθηση Πελατών  
•Ανάπτυξη νέων αγορών  
•Ανάπτυξη δικτύου λιανικής  
•Ανάπτυξη Χονδρεμπορίου  
•Εφαρμογή της εμπορικής & οικονομικής 
πολιτικής της εταιρίας  
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία 25-38 ετών  
•Μόνιμη  κατοικία στην ευρύτερη περιοχή της 
Πάτρας  
•Τουλάχιστον 2 ετής επαγγελματική εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο των τροφίμων  
•Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Δυνατότητα μετακινήσεων και 
διανυκτερεύσεων εκτός νομού  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ  
•Κατεύθυνση στους τομείς της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Χημείας, Τεχνολογίας τροφίμων 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
•Γνώση του κλάδου Αρτοποιίας – 
Ζαχαροπλαστικής  
 
Άλλα χαρακτηριστικά: 
•Οργανωτική ικανότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Ικανότητες επικοινωνίας
Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και 
συνοδεύεται από ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, εταιρικό αυτοκίνητο, πρόσθετες 
παροχές, bonus επί των πωλήσεων και ένα 
ατομικό πλάνο εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε 
ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον εργασίας. 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με 
τον κωδικό ΕΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@primemarketing.gr, ή μέσω συμβατικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση Prime Marketing, 
Βασιλείου Ρούφου 27, 26225 Πάτρα. Όλα τα 
βιογραφικά θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

Ο όμιλος ΑΦΟΙ Μουσαμά ΑΞΕ αναζητά 
Sales Executive με τα παρακάτω απαραίτητα 
προσόντα για τα ξενοδοχεία του Crowne Plaza 
Athens City Centre & Holiday Inn Athens 
Attica, Airport West:

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο τουριστικής-ξενοδοχειακής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 
3 ετών 
•Αυτοκίνητο 
Παρακαλώ όπως μας στείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: 
salesmanager@cpathens.com. Όλες οι αιτήσεις 
διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων
Εργαζομένων

Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Προγράμματα ΛΑΕΚ

Συνεργασία με επιχειρήσεις για την Πρακτική άσκηση

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

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Παράρτημα Χαλκιδικής-  Πετράλωνα, Δήμου Νέας Προποντίδας, 

Ν. Χαλκιδικής , 63080  
Τηλ: 23730.71352

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

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

ΙΜΕ&Ε

ΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης

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

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

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

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

Όλοι οι χώροι των δομών είναι προσβάσιμοι από Άτομα με Αναπηρίες

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

Web Site:
www.imee.gr

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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Μπές στο www.walker.gr 
και δηµοσίευσε δωρεάν την 
αγγελία σου για προσφορά 
εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε 
σε όσους ενδιαφέρονται 
την ευκαιρία να σε βρούν.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 12

Πωλητής

Εργασιακά χαρακτηριστικά: 
•25 - 35 ετών  
•Εμπειρία στις πωλήσεις Door to Door. (2-3 
έτη)  
•Καλή γνώση της Θεσσαλονίκης  
•Επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της 
HO.RE.CA θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
•Άνεση στην επικοινωνία και ισχυρές 
διαπραγματευτικές ικανότητες  
•Άριστη γνώση και χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας  
•Καλή γνώση της χρήσης Η/Υ και του 
περιβάλλοντος ERP/CRM  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (τουλάχιστον 
3 χρόνια)  
 
Αρμοδιότητες – Υποχρεώσεις  
•Ανάπτυξη πελατολογίου  
•Διαχείριση, διατήρηση και εξυπηρέτηση 
των ήδη υπαρχόντων πελατών (After Sales 
Service)  
•Προετοιμασία παρουσιάσεων, προτάσεων 
συνεργασίας  
•Δημιουργία αναφορών ενημέρωσης των 
προϊσταμένων του  
•Τήρηση αρχών και διαδικασιών της εταιρίας  
 
Αποδοχές:  
•Βασικός μισθός  
•Bonus  
•Αυτοκίνητο  
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο  
•Προοπτική εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών: coffee@skywalker.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Junior Product Manager

One of the largest car importers-
distributors in Greece is seeking for a Junior 
Product Manager.

Job Description: As a junior product manager, 
the member of the marketing team will 
contribute to Competitive Analysis, design and 
implementation of Pricing Policy as well as 
Promotion Strategy of new and existing products. 
 
Candidate Profile: The ideal candidate should 
demonstrate good communication skills, ability 
to work under pressure, a “can do” attitude, 
together with deadlines achieving skills, in 
combination with the following features: 

•Bachelor’s degree ideally in Marketing 
or in the field of Economics-Business 
Administration.  
•An MBA or a Master’s degree in Marketing will 
be considered as an asset.  
•1-2 years previous experience in product 
management, preferably in the car industry.  
•Advanced Microsoft Excel user.  
•Experience in product launch and re-launch.  
•Fluency both in Greek and English.  
•Aged up to 33 years. 

The company offers a competitive remuneration 
package and a pleasant working environment 
with development prospects.

Send your cv to e-mail: hrgmail@skywalker.gr.

Η φαρμακευτική εταιρεία Rafarm S.A. ζητά:

Επιστημονικό Συνεργάτη 
για το τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στη διασφάλιση ποιότητας 
φαρμακευτικής εταιρείας με εξαγωγική 
δραστηριότητα απαραίτητη  
•Πτυχίο ανώτατης σχολής Χημικού, Χημικού 
Μηχανικού, Φαρμακοποιού ή Βιολόγου.  
•Άριστη γνώση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας  
καλής παρασκευαστικής πρακτικής 
φαρμακευτικών προϊόντων και επιθυμητή 
γνώση της Αμερικάνικης νομοθεσίας  21 CFR 
part 210, part 211 και part 11.  
•Εμπειρία στη συγγραφή πρωτοκόλλων 
αξιολόγησης εξοπλισμού παραγωγής και 
κρίσιμων βοηθητικών παροχών.  
•Άνεση στη συγγραφή και τον έλεγχο 
διαδικασιών λειτουργίας που αφορούν 
εξοπλισμό παραγωγής και διεργασιών 
παραγωγής στείρων προϊόντων.  
•Γνώση στατιστικής για την επεξεργασία 
δεδομένων.    

•Άριστη γνώση υπολογιστών και της Αγγλικής 
γλώσσας (προφορική και γραπτή  
•Δυναμική προσωπικότητα με επικοινωνιακές 
και οργανωτικές δεξιότητες 
Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@rafarm.gr 
ή στο 210-6776552 (υπόψη κας Βάουτση)

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια για τα Β.Σ.

Ζητείται 
Υπεύθυνος Marketing

Από εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας με 
αντικείμενο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
τις Αντλίες Θερμότητας και τους Ηλιακούς 
Θερμοσίφωνες.

Επιθυμητά Προσόντα: 
•Εμπειρία (προϋπηρεσία) 5 ετών στον τομέα  
•Οικονομικές γνώσεις  
•Διερευνητικές ικανότητες με στόχο την έρευνα 
της υπάρχουσας αγοράς για ανάπτυξη νέων 
τομέων της εταιρείας  
•Καλή επικοινωνία 
•Ομαδικό Πνεύμα  
 
Καλή γνώση Aγγλικών και άλλων ξένων 
γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
 
Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: 
aggelies@rocketmail.com.

Ζητείται 
Αναπληρωτής Διευθυντής

Από εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας με 
αντικείμενο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
τις Αντλίες Θερμότητας και τους Ηλιακούς 
Θερμοσίφωνες.

Επιθυμητά Προσόντα: 
•Εμπειρία (προϋπηρεσία) 5 ετών στον τομέα  
•Οικονομικές γνώσεις  
•Οργανωτικές ικανότητες με σκοπό τον 
συντονισμό των πωλήσεων και την επαφή με 
τις τράπεζες  
•Καλή επικοινωνία  
•Ομαδικό Πνεύμα  
 
Καλή γνώση Aγγλικών και άλλων ξένων 
γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
 
Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: 
aggelies@rocketmail.com.

Συντονιστής Τομέα Δράσης & Ακτιβισμού

To Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, 
αναζητά: Άτομο με κατάλληλα προσόντα, να 
αναλάβει το συντονισμό του τομέα Δράσης και 
Ακτιβισμού.

Κατάθεση δικαιολογητικών έως τις 10 
Αυγούστου 2013. Πληροφορίες στο www.
amnesty.org.gr.

FAMAR S.A., a leading international service 
provider in health care industry with activities 
both in the Greek and the Western European 
area, seeks to recruit for its Head Office in 
Alimos:

Packaging Lead Buyer (Ref: PLBP_0713)

The position holder will report to the Purchasing 
Director and will be responsible for the set up of 
buying strategies at Group level with the best 
value proposal in terms of prices, quality and 
service, for the implementation of business 
recommendations and to provide inputs to 
business quotations.

Main Accountabilities: 
•Lead purchasing strategies for specific 
packaging categories at Group level  
•Interface with all European production sites  
•Build and develop relationships with key 
suppliers and build effective partnerships  
•Monitor cost parameters and market trends  
•Participate in auditing & evaluating suppliers 
for compliance with site and company 
requirements for quality and safe 
•Investigate for new or alternative suppliers  
•Deal in a timely and cost effective way while 
maintaining appropriate quality standards and 
specifications  
•Optimize supply chain terms to secure supply 
in accordance with company policy  
•Discuss defective or unacceptable goods with 
users, vendors in order to determine the cause 

of problem and take corrective and preventive 
action  
•Continually develop expertise to support 
growth for new projects  
 
Position Requirements:  
•Business University degree or Engineering in 
addition with a purchasing Certification  
•Minimum 5 years of experience in relevant 
position within an industrial and international 
multi-sites background (FMCG or Food 
industry)  
•Fluent in English (Oral & Written)  
•Computer literate (Excellent Excel skills)  
•Business and finance understanding, 
commercial awareness 
•Excellent communication, negotiation skills, 
networking skills  
•The ability to make important decisions and 
cope with the pressure of demanding targets 
and tight deadlines  
•Highly credible  
•Achievement oriented, with analytical skills  
 
We offer:  
•Attractive remuneration package  
•Continuous training and development  
•Career opportunities / challenges within an 
international corporate environment 

If you believe you fulfil the above mentioned 
requirements, please send your Curriculum 
Vitae (indicating position code) to the following 
e-mail address: http://famarforms.applymycv.
gr/mainsite/careers.html.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Ζητείται Απόφοιτος Οικονομικής Σχολής με 
τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, απαραίτητα γνώστης 
του λογιστικού προγράμματος ATLAS, Office, 
Αγγλικών για απασχόληση στο λογιστήριο της 
εταιρείας.

Βιογραφικά στο email: asarbani@mesogeos.
gr.

 

CALL CENTER
ON LINE SALES – call center services 
άμεσα ζητά για τη στελέχωση των νέων της 
τμημάτων.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών

Συγκεκριμένα: 
•5 άτομα άνω των 25 ετών για το τμήμα 
προώθησης τραπεζικών προϊόντων στο τμήμα 
πιστωτικών καρτών για λογαριασμό μεγάλου 
τραπεζικού ομίλου με διεθνή παρουσία.  
 
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. 
 
Προσόντα: 
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Οργανωτικές ικανότητες  
•Διάθεση και όρεξη για δουλειά  
 
Παρέχονται: 
•Βασικός Μισθός  
•Επιπλέον Bonus  
•Ασφάλιση ΙΚΑ  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: spappa@
onlinesale.gr η κάλεσε στο τηλέφωνο: 213 
0393130.

Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της εβδομάδας

Υπάλληλοι – Υπεύθυνοι Call Center για 
Wind

Απαραίτητα προσόντα:    
•Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο  
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Απολυτήριο λυκείου(πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
θα εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν 
προσόν για προοπτικές εξέλιξης)  
•Εμπειρία στις πωλήσεις (επιθυμητή)  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή    
 
Παρέχονται:   
!!! Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο 
κλείσιμο της εβδομάδας!!!    
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες 
αποδοχές  

•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας  
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση   
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός 
αγγελίας TUES0901:   
•στο FAX: 211 101 8808  
•στο e-mail: hr@aerotel.gr 
•στη διεύθυνση: HR Department, Aerotel, Λ. 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 564, (κοντά στο σταθμό 
μετρό Αγ. Δημήτριος) 

Η Εταιρία NETWAY ζητεί άμεσα:

Στελέχη Call Center 
για 5ωρη πρωϊνή ή απογευματινή 

απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
•Επαγγελματισμός - Συνέπεια  
•Ευγένεια – Ομαδικό Πνεύμα  
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Εμπειρία στις Πωλήσεις (προαιρετική)  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό  
•Bonus  
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
 
Εύκολη πρόσβαση (πλησίον Μετρό Συγγρού- 
Φιξ).

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@
netway.gr ή στο fax: 211 1093 510, τηλ: 211 
1093500. Περιοχή: Λεωφ.Συγγρού 80- 88, Τ.Κ. 
117 41 – ΑΘΗΝΑ (πλησίον Μετρό Συγγρού – 
Φιξ).

Η Netway ζητά να προσλάβει άμεσα 
υπαλλήλους, για πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση στα τμήματα:

Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία  
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Προϋπηρεσία επιθυμητή  
 
Προσφέρονται: 
•Βασικός μισθός  
•Bonus Αποδοτικότητας  
•Ασφάλιση  
•Προοπτικές Εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@
netway.gr ή στο fax: 211 1093 510, τηλ: 211 
1093500. Περιοχή: Λεωφ.Συγγρού 80- 88, 
Τ.Κ. 117 41 – ΑΘΗΝΑ (πλησίον Μετρό 
Συγγρού – Φιξ).

ΙΑΤΡΟΙ
Νέα Θέση Εργασίας 

Specialty Doctor Paediatric Oncology / 
Haematology

Η GLOBALMEDIREC έχει άμεση θέση 
εργασίας σε κρατικό νοσοκομε NHS 
Southern England.

Ιδανική θέση για έναν Ιατρό που μόλις απέκτησε 
τον Τίτλο Ειδικότητας ή είναι πολύ κοντά στην 
διαδικασία λήψης του.

Συμβόλαιο 6 μηνών, ΑΜΕΣΗ διαθεσιμότητα 
ιατρού, λήξη συμβολαίου Ιανουάριο 2014. 
 
Ετήσιος, μικτός μισθός ενός Specialty 
Doctor από £50000 - £55000 (αναλόγως 
προϋπηρεσίας). 
Ώρες εργασίας είναι 48/7 
συμπεριλαμβανόμενες οι  εφημερίες. 
Το αρχικό συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί 
εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι 
εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec 
συμπεριλαμβάνονται: Προετοιμασία του 
βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για 
την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την 
εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα 
λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: INTEGRATION ΚΕΚ ΑΕ:

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

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

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

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

Χτίζει

τα όνειρα σου…

για επαγγελματική 

γνώση, 

εργασία και καλύτερη 

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

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical 
Council  
Πολύ Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν 
σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω 
πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις. Μετά 
τιμής, Κατερίνα Κοντάλιπου, GlobalMediRec.

Τηλ: 6934 803930. Email: katerina.kontalipou@
globalmedirec.com.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ζητούνται από τους SOS 
IATPOYΣ της Θεσσαλονίκης. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο: sosiatroi@
sosiatroi.gr. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 867680 και στην 
ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ ζητούνται  από τους SOS 
IATPOYΣ της Θεσσαλονίκης. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο: sosiatroi@sosiatroi.
gr. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 867680 και 
στην ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr.

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ζητούνται από τους SOS 
IATPOYΣ της Θεσσαλονίκης. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο: sosiatroi@sosiatroi.
gr. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 867680 και 
στην ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr.

To DEREE - The American College of 
Greece αναζητεί:

Ιατρό  
για μερική απασχόληση. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
το: www.acg.edu/jobs-deree. 
 
Για αποστολή βιογραφικών απευθυνθείτε στο: 
vacancies@acg.edu.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρία βιοτεχνολογίας Biohellenika, 
προτίθεται να προσλάβει έναν:

Ιατρικό Eπισκέπτη 
με έδρα την Πάτρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Βιολογίας  ή από τον χώρο των 
επιστημών υγείας θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν.  
•Προϋπηρεσία επιθυμητή  στο χώρο των 
πωλήσεων ιατρικών προϊόντων  
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας  
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτική αντίληψη  
•Γνώσεις Αγγλικών, χρήση Η/Υ  
•Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για τους άντρες)  
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου & Ι.Χ.  
•Κάτοχος κάρτας ανεργίας άνω των 6 μηνών  
 
Άμεση διαθεσιμότητα.

Για τις παραπάνω θέσεις, προσφέρεται: 
εταιρικό κινητό, συνεχής εκπαίδευση και 
ευκαιρίες εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται 
να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@biohellenikasa.
gr, ή στο fax: 210 7790788, υπ’ όψιν κας 
Καργάκου. Biohellenika Α.Ε, Αρχελάου 
28Α, τ.κ. 16635, Αθήνα, 11527 Αθήνα. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 210 7708882.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
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 
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/.

Νοσηλευτικό Προσωπικό (HEALTH 0708) 
Θεσσαλονίκη & Αθήνα

Περιγραφή: Μεγάλη ιδιωτική κλινική αναζητά 
άμεσα Νοσηλευτικό Προσωπικό (νοσηλεύτριες/ 
νοσηλευτές, μαίες), με απαραίτητη την κατοχή 
voucher (Επιταγή Εισόδου στην Αγορά 
Εργασίας) για πεντάμηνη απασχόληση.

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι 
θα απασχοληθούν στα διάφορα τμήματα 
των κλινικών, ανάλογα με τις επιχειρησιακές 
ανάγκες.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Ηλικία ως 29 ετών  
•Κάτοχοι voucher (Επιταγή Εισόδου στην 
Αγορά Εργασίας)  
•Σχετικός τίτλος σπουδών, ανάλογα με το 
αντικείμενο εργασίας  
 
Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η Doppler SA, η ελληνική πολυεθνική 
βιομηχανία ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, 
parking lifts και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
ζητά άτομο για τη θέση με κωδικό MM13 και 
τίτλο Μηχανικό Παραγωγής, για την έδρα της 
στο Πολύκαστρο Κιλκίς.

Μηχανικός Παραγωγής

Έδρα: Πολύκαστρο Κιλκίς  
Κωδ: MM13 
Διεύθυνση / Τμήμα: Τεχνικό Τμήμα

Συνοπτική παρουσίαση θέσης: Σχεδίαση 
και ανάπτυξη νέων προϊόντων, σχετικών με 
ανελκυστήρες, καθώς και βελτιστοποίηση των 
ήδη υπαρχόντων. Συνεχής υποστήριξη όλων 
των εμπλεκομένων τμημάτων ώστε το υπό 
ανάπτυξη προϊόν να ολοκληρωθεί και να ενταχθεί 
στις διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης της 
Εταιρίας. Παρακολούθηση και βελτίωση των 
υπαρχόντων προϊόντων ανελκυστήρων, καθώς 
και των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτά.

Ικανότητες: 
•Καλή γνώση μηχανολογίας 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας απαραίτητη 
•Άριστη γνώση ρώσικης γλώσσας απαραίτητη 
•Άριστος χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή 
σε περιβάλλον Windows- MS office 
•Καλή γνώση σχεδιαστικών πακέτων κυρίως 
δισδιάστατης σχεδίασης (AutoCAD) και θα 
εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η γνώση •τρισδιάστατης 
σχεδίασης στο πακέτο Solidworks 
 
Εμπειρία και εκπαίδευση: 
•Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΕΙ/
ΤΕΙ) 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός 
έτους 
 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Ομαδικό πνεύμα, 
ευγένεια, οργανωτικότητα, εξωστρέφεια 
 
Παροχές: 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Μεταφορικό μέσο από την περιοχή της 
Θεσσαλονίκης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα διεθνές 
περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  kkhr@
doppler.gr.

A Leading Multinational Organization in the 
FCMG sector is looking to hire a qualified 
Engineer for the manufacturing site in the area 
of Viotia, for the position of:

Production Engineer 

Key accountabilities: 
•Coordination and participation in all needed 
activities according to the health and safety 
standards to achieve the production plan. 
•Execution of all activities to ensure 
compliance to production standards, timeframe 
and cost  
•Participation in the daily maintenance of 
production lines, identification of potential/ 
actual problems during the production process 
and active participation in their resolution. 
•Suggestion of corrective/improving activities 
for all production systems 
•Participation in various manufacturing projects 
 
Candidate profile: 
•University Degree in Mechanical, Chemical or 
Electrical Engineering 
•Fluency in English 
•Perfect knowledge of MS- Office environment 
•Driving License 
•Fulfilled  military obligations for male 
candidates  
•Excellent communication, team working and 
leadership skills, along with a continuous 
improvement mentality are essential for this 
role.

The position holder will work under shifts.

Compensation: The company offers a 
competitive remuneration package (base 
salary, bonus, medical and pension scheme, 
plus other benefits), continuous training, as well 
as possibilities of professional development in 
senior manufacturing roles. If you would like to 
use your skills and expertise to the full and are 
interested in working in a dynamic and growing 
company, please send your CV by e-mail to the 
following address: miro@skywalker.gr

Όμιλος Εταιριών με  πολυετή παρουσία 
και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον 
Εμπορικό κλάδο των Μηχανημάτων ζητά: 

Μηχανολόγους Μηχανικούς & Τεχνολόγους 
Γεωπόνους  

Γεωργικών Μηχανημάτων

Άνδρες ή γυναίκες (απ’ όλη την Ελλάδα) για 
την κάλυψη θέσεων Τμημάτων Πωλήσεων, 
Marketing, Service, Ανταλλακτικών, Τεχνικής 
εξυπηρέτησης και  υποστήριξης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών ή Γεωπόνων Αξιοποίησης Φυσικών 
Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής)  
•Επιθυμητή ανάλογη εμπειρία 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για τους άνδρες)
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
στείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας 
Κωδ. ΜΤΓΓΜ1-07.13 στο  e-mail: human.
resources@papadopoulos.com.gr.

Μεγάλη Βιομηχανία ζητά για άμεση 
πρόσληψη:

Πολιτικό Μηχανικό (Κωδ. CENG) 
(Για την έκθεση της εταιρείας, στην περιοχή 

του Αμαρουσίου)

 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής  
•Καλή γνώση Αγγλική Γλώσσας και Η/Υ  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ικανότητα στην 
λύση προβλημάτων, οραγνωτικότητα και 
μεθοδικότητα.  
•Ευχάριστη παρουσία.  
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα.  
•Ηλικία έως 35 ετών  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.  
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση  
•Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες για 
επαγγελματική ανάπτυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, 
αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας. 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
hrm140142@gmail.com.

Η Randstad Hellas για λογαριασμό 
εταιρίας πελάτη, πολυεθνικής εταιρείας 
που δραστηριοποιείται στην παραγωγή 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναζητά να 
προσλάβει Senior Μηχανικό Δικτύων Υψηλής 
Τάσης.

Περιγραφή εργασίας: 
•Συμμετοχή σε κατασκευαστικά έργα δικτύων 
υψηλής τάσης. 
•Διαχείριση φακέλων υποβολής σε 
διαγωνισμούς 
•Έλεγχο , έγκριση μελετών 
•Την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους μηχανικούς  
•Τη συνεργασία με τον μηχανικό  εργοταξίου, 
project manager κ.α. 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει τα εξής προσόντα: 
•Τουλάχιστον 10έτη εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση σε έργα υψηλής τάσης  
•Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/ 
Μηχανολόγου Μηχανικού  
•Γνώση ελληνικών προδιαγραφών Υψηλής 
Tάσης και Προδιαγραφών ΔΕΗ 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, CAD 
Software, Visio 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Επικοινωνιακή ικανότητα 
•Οργανωτική Ικανότητα 
•Αντίληψη αριθμητικών μεγεθών 
•Ευελιξία, εστίαση στο αποτέλεσμα και την 
οργάνωση 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Η θέση αφορά ταξίδια κατά 30% & και 
απασχόληση επί τω έργω συνολική διάρκειας 
7 μηνών. Βιογραφικά στο e-mail: randstad@
randstad.gr. Τηλ: 210 6770523 και fax: 210 
6770526. Ακολουθήστε μας στο: Facebook,  
LinkedIn,  Twitter. Site: http://www.randstad.gr.

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

∆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.

ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ  
Εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και 

υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών  
προγραμμάτων.  

√ Μακροχρόνια εμπειρία 

√ Σύγχρονα εποπτικά μέσα και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας 

√ Διαρκή ανανέωση και εκσυγχρονισμό των προσφερομένων υπηρεσιών 

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

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

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

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

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

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

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

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

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανολόγου 
– Μηχανικού (ΤΕΙ). Εξαιρετική γνώση της 
λειτουργίας και συντήρησης σχολικών 
λεωφορείων.Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος 
για τη συντήρηση των λεωφορείων και την ορθή 
και εύρυθμη λειτουργία του στόλου. Θα πρέπει 
να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε 
ανάλογη θέση, οργανωτικές ικανότητες και 
δυναμική προσωπικότητα για την διαχείριση 
προσωπικού και γνώση Η/Υ. Ικανότητα να 
διεκπεραιώνει περισσότερες από μια εργασίες  
ταυτόχρονα και με προσοχή στη λεπτομέρεια.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.mandoulides.gr για αποστολή αίτησης 
πρόσληψης.

Η LEVER ΑΕ (www.lever.gr), εταιρία παροχής 
ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
ζητά για λογαριασμό εταιρείας Μελετών 
Τεχνικών Έργων στην Θεσσαλονίκη:

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού  
•5ετή εμπειρία στην σύνταξη μελετών 
Εφαρμογής Η/Μ κτιριακών εγκαταστάσεων.  
•Απαραίτητες γνώσεις AutoCAD  
•Υπολογιστικά προγράμματα, π.χ.4Μ κλπ  
•Ευχέρεια στην εκπόνηση πολυγραμμικών 
ηλεκτρολογικών σχεδίων κατασκευής.  
 
Αποστολή βιογραφικών: info@lever.gr. 
Κωδικός Θέσης: ΜΕΚ1.

Η LEVER ΑΕ (www.lever.gr), εταιρία παροχής 
ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
ζητά για λογαριασμό εταιρίας Μελετών 
Τεχνικών Έργων στην Θεσσαλονίκη:

Μηχανολόγο – Μηχανικό

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού  
•5ετή εμπειρία στην σύνταξη μελετών 
πυρασφάλειας ειδικών και μη κτιρίων 
•Απαραίτητες γνώσεις AutoCAD  
•Υπολογιστικά προγράμματα, π.χ.4Μ κλπ  
•Ευχέρεια στην αποτύπωση υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων  
•Ευχέρεια στις μετακινήσεις εκτός 
Θεσσαλονίκης  
•Κάτοχος διπλώματος ΙΧ  
 
Αποστολή βιογραφικών: info@lever.gr. 
Κωδικός Θέσης: ΜΜ1.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Μηχανικός Πληροφορικής (IT Engineer)

Η Εταιρία: Η Business Effect Α.Ε. είναι 
πάροχος ολοκληρωμένων συστημάτων και 
λύσεων που αυτοματοποιούν αποτελεσματικά 
επιχειρηματικές διαδικασίες αξιοποιώντας 
τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της 
αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων 
μέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency 
Identification - RFID). Η εταιρία σχεδιάζει και 
παράγει η ίδια πρωτότυπες κατασκευές RFID, 
αναπτύσσει και διανέμει τυποποιημένες ή κατά 
παραγγελία εφαρμογές λογισμικού και παρέχει 
όλες τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την 
ορθή και έγκαιρη υλοποίηση των συστημάτων 
της, καθώς και τη μετέπειτα ομαλή λειτουργία 
τους και έχει υλοποιήσει διεθνώς πρωτότυπες 
εφαρμογές σε μερικές από τις σημαντικότερες 
Ελληνικές επιχειρήσεις. 

Η Θέση: 
•Αναφέρεται στον Τεχνικό Διευθυντή  
•Υπεύθυνος για την παραμετροποίηση 
υπάρχοντος λογισμικού, ανάπτυξη νέου και 
υλοποίηση έργων  
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής 
Ανώτατης Σχολής 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Εμπειρία σε C# και SQL  
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση  
•Όρεξη για δουλειά και επιθυμία για καριέρα 

Επιθυμητά Προσόντα: Εμπειρία σε 
Τεχνολογίες αυτόματης αναγνώρισης 
αντικειμένων  
 
Η Εταιρία Παρέχει: 
•Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: marina_
chatzianastasiou@businesseffect.gr.
 
Drupal Back – End Developer
Eresus is looking for a Drupal Developer 
(frontend or backend) with experience in 
Drupal and PHP. As part of our team you will 
be developing and enhancing multiple Drupal 
projects, following the Drupal way...
Responsibilities 
•Able to develop, modify and debug Drupal 
code  
•Knowledge of the Drupal API  
•Excellent analytical/problem solving skills  
•Transform designs into functional websites  
 
Skills Required 
•Strong skills in PHP, MySQL and LAMP stack  
•Experience working efficiently in multi-stage 
environment (e.g., some combination of 
development, staging, and production)  
•Experience using source control systems, or 
simply GIT  
 
Nice to Haves 
•Great ping pong player  
•You have worked in an Agile Team before  
 
Send your CV at email: hi@eresus.co.

ΟΔΗΓΟΙ
Κηπουροί & Οδηγοί (MISC 0610) 

Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Μεγάλος ιδιωτικός παιδικός 
σταθμός αναζητά Οδηγούς (με άδεια ΠΕΙ) και 
Κηπουρούς για πεντάμηνη απασχόληση μέσω 
του Προγράμματος Επιταγής Εισόδου για την 
Αγορά Εργασίας για νέους ως 29 ετών.

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι 
θα καλύψουν λειτουργικές ανάγκες παιδικών 
σταθμών στις περιοχές της Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης (Πανόραμα, Θέρμη, Καρδία, Νέο 
Ρύσιο, Τρίλοφος).

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχοι voucher Επιταγής Εισόδου στην 
αγορά εργασίας  
•Επιθυμητή σχετική επαγγελματική εμπειρία  
•Κατοχή άδειας ΠΕΙ (για τους οδηγούς)  
 
Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Τεχνικός Επισκευής Ιατρικών Εργαλείων 

Προσλαμβάνεται σε εταιρεία ιατρικών - 
χειρουργικών εργαλείων.  
 
Απαραίτητες μηχανουργικές γνώσεις και 
χρήση μικρών εργαλειομηχανών. 
 
Επιθυμητή η γρήγορη ταχύτητα εργασίας.  
 
Η θέση είναι μόνιμη και η εργασία οκτάωρη 
και πενθήμερη με προοπτική εξέλιξης.  
Μισθός άνω του βασικού.  
 
Βιογραφικά στο email: gougousisk@gmail.
com.

Η Sopray Energy Co, Ltd είναι ένας από 
τους κατασκευαστές, στον τομέα της ηλιακής 
ενέργειας της Κίνας. Ζητείται:

Τεχνικός Μηχανολογικού Τομέα

Με εμπειρία σε μελέτες και εγκαταστάσεις 
αντλιών θερμότητας, για συνεργασία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: 
aggelies@rocketmail.com.

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Ο Όμιλος Εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή ζητά 
να προσλάβει για απασχόληση σε εργοτάξιό 
της στην περιοχή της Μακεδονίας:

Τεχνίτη Οχημάτων (Code Vech)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο Αντίστοιχης Σχολής  
•Εμπειρία στην συντήρηση οχημάτων και 
μηχανημάτων έργων οδοποιίας με τουλάχιστον 
πενταετή προϋπηρεσία  
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα 
ομαδικότητας 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με 
φωτογραφία τους αναφέροντας τον αντίστοιχο 
κωδικό υπ’ όψη τμήματος προσωπικού στο fax 
210 9955586 ή με e-mail στο hr@techol.gr.

Όλα τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με 
απόλυτη εμπιστευτικότητα.

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

Συντηρητή 
Ψυκτικό - Ηλεκτρολόγο - Υδραυλικό

Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις Ψυκτικού ή 
Ηλεκτρολόγου ή Υδραυλικού

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

ΦΥΛΑΚΕΣ
Το Porto Carras Grand Resort στη 
Χαλκιδική, το ομορφότερο και πληρέστερο 
ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ελλάδα, 
επιθυμεί να προσλάβει:

 Επιστάτη Κτήματος (Code: EK)

Κύρια Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση σε αμπελώνες και ελαιώνες  
•Γνώση διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας  
•Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες  
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και 
ομαδικής συνεργασίας  
 
Η εταιρεία προσφέρει διαμονή και σίτιση 
σε άτομα με τόπο κατοικίας μακράν του 
Συγκροτήματος του Πόρτο Καρράς.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με 
φωτογραφία τους αναφέροντας τον αντίστοιχο 
κωδικό υπ’ όψη τμήματος προσωπικού στο fax: 
2109955586 ή με e-mail στο hr@techol.gr. Όλα 
τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Aquis Hotels and 
Resorts αναζητά για το ξενοδοχείο Aquis Capo 
Di Corfu, στην Κέρκυρα, υποψήφιους για τη 
θέση:

Μάγειρας Γ’ (ΜΓ/13)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 1 έτους, σε 
ανάλογη θέση εργασίας, κατά προτίμηση σε 
ξενοδοχειακή μονάδα all inclusive  
•Πτυχίο Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων  
•Ανώτατο όριο ηλικίας έως 26 ετών  
•Πνεύμα συνεργασίας  
•Διάθεση για εργασία και υπευθυνότητα στην 
εκτέλεση των καθηκόντων του/της 

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα 
ανωτέρω προσόντα, παρακαλούμε όπως 
αποστείλουν το αναλυτικό βιογραφικό τους 
σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό θέσης 
στο email: slinardou@aquisresorts.com.

Ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Aquis Hotels and 

Resorts αναζητά για το ξενοδοχείο Aquis Capo 
Di Corfu, στην Κέρκυρα:

Υποψήφιους Μαθητές – Σπουδαστές 
Μαγειρικής Τέχνης 

για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα της 
Κουζίνας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
όπως αποστείλουν το αναλυτικό 
βιογραφικό τους σημείωμα, 
αναγράφοντας τον κωδικό θέσης ΠΑ/ΜΑΓ/13 
στο email: slinardou@aquisresorts.com.

Μεγάλος Ξενοδοχειακός Όμιλος αναζητά για 
ξενοδοχειακή μονάδα στην Κρήτη, περιοχή 
Ηρακλείου, υποψήφιους για τη θέση:

Chef (CH/13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 4 ετών, σε 
ανάλογη θέση εργασίας, κατά προτίμηση σε 
ξενοδοχειακή μονάδα all inclusive  
•Πτυχίο Μαγειρικής Σχολής (Σ.Τ.Ε.)  
•Γνώση προϋποθέσεων ΗΑCCP  
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών  
•Ικανότητα εκπαίδευσης προσωπικού  
•Απαραίτητες συστάσεις 

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα 
ανωτέρω προσόντα, παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν το αναλυτικό βιογραφικό τους 
σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης 
στο e-mail: chef@skywalker.gr. 

Β’ Μάγειρας  
για Παραγωγική Κουζίνα

Άριστες γνώσεις σε: 
•Ψησίματα (ψησταριά νερού υγραερίου) 
•Τηγάνια – φριτέζες 
•Κρύα κουζίνα 
•Καθημερινή προετοιμασία 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Σχολής 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Προϋπηρεσία σε εστιατόριο τουλάχιστον 3 
χρόνια 
•Ομαδικό Πνεύμα 
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και 
διαχείρισης χρόνου 
•Πελατοκεντρικός Προσανατολισμός 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση 
πρόσθετων ξένων γλωσσών 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
 
Η εταιρία παρέχει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων 
•Άριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Μόνιμη εργασία 
 
Περιοχή: Παλαιό Φάληρο 
Βάρδιες: Βραδινές 
 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο 
e-mail: petros@multitaste.gr. 

Μπουφετζής

Άριστες γνώσεις σε: 
•Προετοιμασία μπουφέ 
•Παρασκευή καφέ – ποτού 
•Σερβίρισμα snack – γλυκού 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ή Σπουδαστής οποιασδήποτε 
Σχολής 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Διάθεση για εργασία 
•Προϋπηρεσία σε εστιατόριο καφέ τουλάχιστον 
ένα χρόνο 
•Ομαδικό Πνεύμα 
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και 
διαχείρισης χρόνου 
•Πελατοκεντρικός Προσανατολισμός 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση 
πρόσθετων ξένων γλωσσών 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
 
Η εταιρία παρέχει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων 
•Άριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Μόνιμη εργασία 
 
Περιοχή: Παλαιό Φάληρο 
Βάρδιες: Πρωινές και Βραδινές 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο 

e-mail: petros@multitaste.gr. 

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

Α’ Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής 
•Προϋπηρεσία 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

Απαραίτητη φωτογραφία. Συστάσεις 
απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών στο 
ακόλουθο e-mail: eliasuites@hotmail.com.

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

Μάγειρες Β’

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση 
•Γνώση διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχιακή απασχόληση

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

 Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Κυπριώτης που 
βρίσκεται στην Κω, ζητά για τη σεζόν 2013:

Μάγειρες Α’ 
με εξειδίκευση στην  

Ζεστή ή Κρύα κουζίνα

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση 
•Γνώση διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχιακή απασχόληση

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

Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στην Σκιάθο,  
επιθυμεί να προσλάβει για την σεζόν 2013:

Captain εστιατορίου

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία  τουλάχιστον 5 χρόνια σε 
αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο, με εμπειρία 
στην ημιδιατροφή σε στυλ buffet, σε a la carte 
εστιατόρια και στο banqueting 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης 
ξένης γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα 
στo πρόγραμμα Ερμής 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
 
Καθήκοντα: 
•Ακολουθεί συγκεκριμένο καθημερινό 
πρόγραμμα επίσκεψης στα εστιατόρια 
(στο σέρβις) και ελέγχει την παρουσία 
του προσωπικού, την εμφάνιση τους, την 
συμπεριφορά τους, την αποτελεσματικότητα 
στην εργασία τους αναλαμβάνει ο ίδιος 
διορθωτικές ενέργειες. 
•Παρουσία στα τμήματα εστίασης, 

εξυπηρέτηση πελάτη και επικοινωνία 
με πελάτες για ερωτήματα, παράπονα, 
ευχαριστήρια κλπ. Διασφάλιση πελάτη οτι 
λαμβάνει ζεστή υποδοχή, φροντίδα και ατομική 
αναγνώριση 
•Καθοδηγεί, ελέγχει και επιβλέπει τους 
υπαλλήλους παραγωγής προϊόντων και 
προσφοράς υπηρεσιών στα εστιατόρια. 
•Έχει την ευθύνη εκτέλεσης εκδηλώσεων 
και γάμων, για τον εξοπλισμό και για τα 
προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες 
•Αναφέρει καθημερινά στον manager τις 
παρατηρήσεις του για το προσωπικό, τις 
υπηρεσίες των τμημάτων και εν γένει ότι πέφτει 
στην αντίληψή του και αφορά την εύρυθμη 
λειτουργία των τμημάτων. 
•Είναι υπεύθυνος για τoν έλεγχο  των εντύπων 
του F&B (Καταλόγους, Posters κτλ.) και τη 
σωστή διανομή και ποιότητα αυτών  στα 
τμήματα. 
•Προσέρχεται στην εργασία του στο 
προκαθορισμένο ωράριο με την ενδεδειγμένη 
στολή. 
•Ακολουθεί τις εντολές και τις οδηγίες της 
διεύθυνσης. 
•Εκτέλεση καθηκόντων σύμφωνα με τις 
επίσημες ποιοτικές προδιαγραφές της 
εργασίας και τις διαδικασίες λειτουργίας. 
 
Η επιχείρηση προσφέρει:  
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση των προσόντων 
σας
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό 
σας σημείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω fax: 
24270-21992 /22990-73795 ή μέσω e-mail: 
kassandrabay@gmail.com. Kassandra 
Bay Hotel Περιοχή Βασιλιάς, Σκιάθος, tel. 
24270-24201 (-4) fax. 24270-21992, win tel. 
22990-73095, win fax. 22990-73795,  www.
kassandrabay.com. 

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

Sous-Chef

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

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

Α’ Μάγειρα

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

Το Iliomare a 5* Hotel & Resorts στη Θάσο 
επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για την 
περίοδο 2013:

A Σερβιτόρους - Σερβιτόρες

Περιγραφή Εργασίας: Γνώστες λειτουργίας 
μπουφέ και a la carte. Υπεύθυνοι για την 
οργάνωση και καθαριότητα του χώρου ευθύνης 
σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας. 
Διατηρούν υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών 
στους πελάτες, εξυπηρετούν με χαμόγελο, 
ευγένεια και ταχύτητα, ακολουθούν τις οδηγίες 
του Maître και αναφέρουν επιθυμίες ή παράπονα 
πελατών.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Τουριστικής σχολής  
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία 4 

και 5 αστέρων    
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και 
Ρωσική γλώσσα  
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευέλικτος/η σε ωράρια    
•Ευχέρεια λογού και συμβολή στην αύξηση 
πωλήσεων  
•Εμπειρία σε προγράμματα POS  
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Διαμονή και Διατροφή  
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν 
το βιογραφικό τους με πρόσφατη 
φωτογραφία στην ακόλουθη διεύθυνση: 
hrd@iliomare.gr ή στο Fax: 25930 72085.

Unique opportunity for a Job as a Greek 
Assistant Restaurant Manager

Mangiatutto Group of Restaurants (www.
mangiatutto.com.sg), which manages three 
Italian restaurants and one Spanish Taberna & 
Tapas Bar, seeks a young and highly motivated 
Assistant Restaurant Manager, with proven 
experience and outmost dedication to the job 
FOR THEIR NEW OUTLET “MYKONOS ON 
THE BAY”, a traditional Greek Restaurant in 
Sentosa Cove, Singapore.

We are currently looking for: Greek 
Assistant Restaurant Manager 
 
Responsibilities for Assistant Restaurant 
Manager:  
•Entertain good relationship with clients;  
•Have good knowledge of Menu and Specials;  
•Overseeing service floor operations;  
•Be accountable for beverages stock and 
readiness of bar and floor on a daily basis;  
•All other duties as assigned by the Director of 
Operations  
 
Requirements: 
•Experience in similar role in restaurant / hotel 
with good spoken English ability  
•Hard working attitude.  
•Able to work long hours, weekends and public 
holidays  
•Diploma or professional course in culinary / 
Hospitality school, preferable  
 
We offer: 
•Attractive wage;  
•Food and accommodation provided: Private 
room in a shared apartment;  
•5 ½ days work week. Standard restaurant’s 
lunch & dinner working hours;  
•Total of 21 days of paid leave per year. 
 
E-mail: corrado@mangiatutto.onmicrosoft.
com.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Από την ταξιδιωτική εταιρεία Getaway Planner 
by PCO CONVIN, ζητείται:

Έμπειρος Υπάλληλος, 
για ημιαπασχόληση σε θέση counter.

Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται: 
•Η άριστη γνώση συστημάτων forthcrs, 
amadeus, και travel force  
•Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και  
•Ο πολύ καλός χειρισμός Η/Υ, ms office.  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης τουριστικής σχολής (ΤΕΙ/
ΙΕΚ)  
•Πτυχίο IATA, καθώς και  
•Επιπλέον γλώσσες.  
 
Προοπτικές εξέλιξης και πλήρης 
απασχόλησης σε ένα σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας.  
 
Θα ληφθούν υπόψη μόνον τα βιογραφικά που 
τηρούν τα παραπάνω κριτήρια.   
Βιογραφικά στο e-mail: fververis@pco-convin.
gr.

Το ξενοδοχείο The Athens Gate, στο κέντρο 
της Αθήνας αναζητά: 

Προσωπικό για τη θέση  
της Καμαριέρας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα 

προσόντα: 
•Γνώση των απαιτήσεων της ζητούμενης θέσης  
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
•Επιθυμητή Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες 
θέσεις σε ξενοδοχεία 4*  
•Επιθυμητή η γνώση αγγλικών  
•Ηλικία έως 38 ετών 
 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
e-mail: info@athensgate.gr, τηλ: 210 9238302, 
fax: 210 9237493.

Γαλλική Πολυεθνική Εταιρεία στον χώρο της 
εστίασης αναζητά για το νέο της κατάστημα 
στην Γλυφάδα:

 Υπεύθυνο Σάλας Εστιατορίου

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Χαμόγελο 
•Διάθεση εξυπηρέτησης 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 
3 ετών. 
 
Προσφέρουμε: Άριστο περιβάλλον εργασίας, 
δυνατότητες εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: jobs@paulgreece.com.

Γαλλική Πολυεθνική Εταιρεία στον χώρο της 
εστίασης αναζητά για το νέο της κατάστημα 
στην Γλυφάδα:

Βοηθό Αρτοποιού

Απαραίτητα Προσόντα: Προϋπηρεσία σε 
παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 ετών.  
 
Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας, 
δυνατότητες εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: jobs@paulgreece.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Ο πελάτης μας είναι εταιρία εμπορίας 
καλλυντικών και προϊόντων αισθητικής. Στα 
πλαίσια της ενίσχυσης του καταστήματος 
λιανικής της εταιρίας, αναζητείται κατάλληλη 
υποψήφια με στόχο την κάλυψη της παρακάτω 
θέσης στη Θεσσαλονίκη:

Αισθητικός – Πωλήτρια Καταστήματος 
(κωδ SLT-13)

Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή στην 
αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος 
και στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Πτυχίο Αισθητικής των ΤΕΙ  
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε θέση 
προώθησης καλλυντικών εντός φαρμακείου  
•Προσεγμένη εμφάνιση  
•Ανετη χρήση Η/Υ και  ταμειακής μηχανής  
•Ικανότητα διαχείρησης χρημάτων  
•Ευγένεια, καλή επικοινωνία και συνεργασία  
•Εστίαση στην εξυπηρέτηση των πελατών  
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ωράριο 
καταστήματος λιανικής  
•Επαγγελματισμός και Αποτελεσματικότητα 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με φωτογραφία) αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης στο careers@
peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.


