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Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία  
της στην αναζήτηση εργασίας

Τι οφέλη έχουν οι εργοδότες από τη χρήση τεστ;

ƶĮǐ�İǌįǈĮĳƿǏǎǑǌ�

Πολλοί υποψήφιοι δε στέλνουν συνοδευτική επιστολή µε το βιογραφικό 
τους. Οι δικαιολογίες είναι πανοµοιότυπες. Θέλουν να στείλουν γρήγορα το 
βιογραφικό, θεωρούν ότι δεν την διαβάζει κανείς, πιστεύουν ότι δεν παίζει 
ρόλο στη διαδικασία επιλογής, η αγγελία δεν την ζητάει, ενώ κάποιοι δεν 
ξέρουν τι είναι. 

Η συνοδευτική επιστολή είναι ένα συνοπτικό κείµενο υπό µορφή 
γράµµατος. Απευθύνεται στο στέλεχος που θα διαβάσει το βιογραφικό µας. 
Στο γράµµα αυτό εξηγούµε τι µπορούµε να προσφέρουµε συνολικά στην 
εταιρία και γιατί είµαστε κατάλληλοι για τη συγκεκριµένη θέση. Στόχος είναι 
το στέλεχος να κρίνει ότι αξίζει να προχωρήσουµε στο επόµενο στάδιο της 
διαδικασίας επιλογής. Πρόκειται για επαγγελµατικό έγγραφο. Προσέχουµε 
πάρα πολύ τη γλώσσα µας, τη σύνταξη και τα ορθογραφικά λάθη. Η έκτασή 
της δεν πρέπει να ξεπερνάει τις δύο παραγράφους συνολικά. Στην πρώτη 
παράγραφο, συµπεριλαµβάνουµε αυτά που σίγουρα θέλουµε να διαβάσει ο 
παραλήπτης. ∆εν παραλείπουµε να αναφέρουµε για ποια θέση υποβάλουµε 
το βιογραφικό µας. 

∆εν πρέπει να θεωρούµε τη συνοδευτική επιστολή ως το έγγραφο 
εκείνο στο οποίο θα επαναλάβουµε τα όσα γράφουµε στο βιογραφικό µας 
σηµείωµα, αλλά υπό τη µορφή κειµένου! ∆εν πρέπει, για παράδειγµα, να 
γράψουµε: «Αποφοίτησα από το Λύκειο και στη συνέχεια, εργάστηκα στη Χ 
εταιρία». Επίσης, δεν ξεχνάµε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. Τα γράφουµε 
πάνω δεξιά, ενώ από κάτω και αριστερά γράφουµε το όνοµα της εταιρίας 
και το όνοµα του υπευθύνου. Αν δεν αναφέρεται στην αγγελία, αξίζει µια 
προσπάθεια να το βρούµε.

∆ύο σηµαντικές λεπτοµέρειες: Την υποβάλουµε, ακόµη και αν δεν 
την ζητάει η αγγελία εργασίας. Είναι παραπάνω από σίγουρο ότι το 
βιογραφικό σας θα ξεχωρίσει. Το δεύτερο σηµαντικό στοιχείο είναι πως 
όταν γράφετε για ποιο λόγο σας ενδιαφέρει η θέση, αυτός δεν µπορεί να 
είναι προσωπικός. Για παράδειγµα, δεν µπορούµε να γράψουµε ότι «µε 
ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η θέση, γιατί είµαι άνεργη 3 χρόνια και βρίσκοµαι 
σε τροµερά δύσκολη κατάσταση», ακόµη και αν αυτό είναι αλήθεια! Άλλωστε, 
µπορούµε να αναρωτηθούµε: θα θέλαµε να µας προσλάβουν σε µια εταιρία, 
επειδή µας λυπήθηκαν ή επειδή πιστεύουν ότι αξίζουµε και µπορούµε 
να συνεισφέρουµε στην πρόοδο του οργανισµού; Αν η απάντηση είναι το 
δεύτερο, καταγράφουµε τους λόγους για τους οποίους αξίζουµε τη θέση 
και πώς θα συµβάλουµε στην εξέλιξη της εταιρίας. Έτσι, έχουµε έτοιµο το 
περιεχόµενο της επιστολής µας. 

Ελένη Ροκά, ∆ιευθύντρια Marketing
skywalker.gr

Η εµπιστοσύνη των εργοδοτών στους τίτλους σπουδών σαν ασφαλές 
κριτήριο για την επιλογή προσωπικού έχει µειωθεί σηµαντικά. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στο ότι οι εργοδότες, πέρα από τα δεδοµένα τυπικά 
προσόντα, αναζητούν πλέον στα στελέχη προσόντα-δεξιότητες που 
προσθέτουν αξία στη θέση που θα απασχοληθούν και κατ’ επέκταση στον 
οργανισµό τους. Επιπλέον, λόγω της αυξανόµενης ζήτησης εργασίας είναι 
πιθανό ο εργοδότης να λαµβάνει έναν όγκο βιογραφικών, η διαχείριση 
του οποίου είναι αδύνατο να γίνει σωστά χωρίς να δαπανηθούν δεκάδες 
ώρες. Τα τεστ είναι µια αξιόπιστη και αντικειµενική µέθοδος αξιολόγησης 
για µια ευρεία γκάµα σύγχρονων εργασιακών δεξιοτήτων. Είναι ένα 
έγκυρος τρόπος για να κάνει ο εργοδότης, µε µικρότερη πιθανότητα 
σφάλµατος, τις επιλογές του. Παράλληλα προάγουν την αξιοκρατία στη 
φάση της επιλογής, διασφαλίζοντας ότι θα τοποθετηθεί ο «κατάλληλος 
άνθρωπος στην κατάλληλη θέση». Τα τεστ δίνουν µια σύντοµη και 
αξιόπιστη λύση σε διαδικασίες που περιλαµβάνουν µεγάλους αριθµούς 
υποψηφίων, µειώνοντας σε σηµαντικό βαθµό τον απαιτούµενο χρόνο 
για τον εντοπισµό των καταλληλότερων.

Τι πρέπει να προσέχουν οι εργαζόµενοι ή οι ενδιαφερόµενοι για µια 
θέση όταν κάνουν τεστ

Συνήθως τα τεστ προσωπικότητας, έχουν δείκτες εγκυρότητας οι 
οποίοι εξετάζουν την ειλικρίνεια του υποψηφίου κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης. Αν ο υποψήφιος προσπαθήσει να παρουσιάσει τον 
εαυτό του µε ένα περισσότερο θετικό τρόπο ή αν απαντήσει µε τυχαίο 
τρόπο, αυτό θα φανεί στα αποτελέσµατα, πράγµα που θα ακυρώσει τη 
διαδικασία µε αποτέλεσµα να χάσει ο υποψήφιος την ευκαιρία που 
του δόθηκε. Ειδικά στα τεστ Προσωπικότητας δεν υπάρχουν σωστές ή 
λάθος απαντήσεις, οπότε θα ήταν χρήσιµο οι εξεταζόµενοι να απαντούν 
ειλικρινά και να µην αγχώνονται από τη συµπλήρωση τέτοιου είδους 
ερωτηµατολογίων. Σχετικά µε τα τεστ ικανοτήτων ζητείται από τους 
υποψηφίους σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα να απαντήσουν σε ερωτήσεις 
που αφορούν για παράδειγµα την αριθµητική ή λεκτική ικανότητα. Σε 
αυτή την περίπτωση την απόδοση των υποψηφίων µπορεί να επηρεάσει 
η έλλειψη συγκέντρωσης που συνήθως προκαλείται από κούραση ή από 
υψηλά επίπεδα άγχους. Μερικές εταιρίες και σύµβουλοι χρησιµοποιούν 
επίσης τεστ Κινήτρων και τεστ Ενδιαφερόντων για να έχουν πληρέστερη 
εικόνα των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα της ISON 
Psychometrica: Επαγγελµατικός Προσανατολισµός - Κάνε ο,τι κάνουν 
οι πετυχηµένοι.

Έλλη Ανίτση, Assesment Consultant
 Ison Psychometrica
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ȖȡĮʌĲȫȢ�ĮȞĮȜȣĲȚțȐ�ĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�țĮȚ�
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ�ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ��țĮșȫȢ�
țĮȚ�ĲȘȞ�ıȤİĲȚțȒ�ĮȓĲȘıȘ��ǹȚĲȒıİȚȢ�
șĮ�ȖȓȞȠȞĲĮȚ�įİțĲȑȢ�ȝȑȤȡȚ�țĮȚ�ĲȘȞ�
ȆĮȡĮıțİȣȒ����ȈİʌĲİȝȕȡȓȠȣ������ 
țĮȚ�șĮ�ĲȘȡȘșİȓ�ıİȚȡȐ�ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ�

ȀȐșİ�ȉȡȓĲȘ���ȈȘȝİȓĮ�įȚĮȞȠȝȒȢ�İĳȘȝİȡȓįĮȢ�

ǻȚĮȡțȒ�ıȘȝİȓĮ�ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ�İĳȘȝİȡȓįĮȢ�

6N\ZDONHU�ȀȠȚȞȩĲȘĲİȢ�ȆȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ�	�ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȫȞ�ȊʌȘȡİıȚȫȞ�Ǽ�Ȇ�Ǽ�
ȁİȦĳ��ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ������Ĳ�ț����������ǾȜȚȠȪʌȠȜȘ

ĲȘȜ����������������VLWH��ZZZ�VN\ZDONHU�JU���H�PDLO��ISUHVV#VN\ZDONHU�JU

ǼțįȩĲȘȢ��ǻȘȝȒĲȡȘȢ�ĭȣȞĲȐȞȘȢ

ǹȡȤȚıȣȞĲȐțĲȡȚĮ��ǱȞȞĮ�ǺİȞȚȑȡȘ

ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ�ʌȦȜȒıİȦȞ��ȈȦĲȒȡȘȢ�ȋĮĲȗȘȚȦĮȞȞȓįȘȢ

ȊʌİȪșȣȞȘ�ĮȖȖİȜȚȫȞ��ǼȜȑȞȘ�ȀȠȪĲıȚțȠȣ

ȊʌȠįȠȤȒ�ĮȖȖİȜȚȫȞ��ȂȐȖįĮ�ǽȠȣʌĮȞĲȒ

ȊʌȠįȠȤȒ�ȝȚțȡȫȞ�ĮȖȖİȜȚȫȞ��ǹșĮȞȐıȚȠȢ�ȁȠȖĮȡȐȢ

ȊʌİȪșȣȞȠȢ�įȚĮĳȘȝȓıİȦȞ��īȚȐȞȞȘȢ�ȈȠȧȜİȝȑȢ

ȊʌȠįȠȤȒ�įȚĮĳȘȝȓıİȦȞ��ǼȜȚıȐȕİĲ�ȀĮȜĮȡȠȪĲȘ

ǻȚİȣșȪȞĲȡȚĮ�PDUNHWLQJ��ǼȜȑȞȘ�ȇȠțȐ

ǻȚĮįȚțĲȣĮțȩ�PDUNHWLQJ��ǹșĮȞĮıȓĮ�ȉıȠȣțĮȜȐ

ǻȚĮįȚțĲȣĮțȒ�ȑȡİȣȞĮ��īİȦȡȖȓĮ�ȀȦȞıĲĮȞĲȓȞȠȣ

ȀȠȚȞȦȞȚțȒ�įȚĮıȪȞįİıȘ��ǹȡĲȓȞĮ�īțȑĲıȘ

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ�įȚțĲȪȦıȘ��ǿȦȐȞȞĮ�ȆĮʌĮȖȖİȜȒ

ȈȣȞĲȠȞȚıȝȩȢ�ȪȜȘȢ��ǼȜİȣșİȡȓĮ�ǺİȞȚȗȑȜȠȣ

ǼʌȚȝȑȜİȚĮ�įȠȝȒȢ��ǲȜİȞĮ�ȀİȞĲȐȡȤȠȣ

ǼʌȚȝȑȜİȚĮ�țİȚȝȑȞȦȞ��ǺȐıȦ�ȀĮįȐ

ǻȚȩȡșȦıȘ�țİȚȝȑȞȦȞ��ǼȚȡȒȞȘ�ȂȒĲıȘ

ȀĮĲĮȤȫȡȘıȘ�țİȚȝȑȞȦȞ��ȂĮȡȓĮ�īțȠȪȞȘ

ȊʌİȪșȣȞȘ�ȡȠȒȢ�ĮȖȖİȜȚȫȞ��īİȦȡȖȓĮ�ȆĮȞĮȖȚȫĲĮȡȠȣ

ȅȚțȠȞȠȝȚțȩȢ�įȚİȣșȣȞĲȒȢ��ȃİțĲȐȡȚȠȢ�ȀȠȜȜȐȡȠȢ

ȁȠȖȚıĲȒȡȚȠ��ȆĮȞĮȖȚȫĲȘȢ�ȉȡȚȐȞĲȘȢ

ȊʌİȪșȣȞȘ�įȚİțʌİȡĮȓȦıȘȢ��ȀȠȡȞȑȜȚĮ�ȀĮȡĮȖȚĮȞȞȓįȠȣ

ǺȠȘșȩȢ�įȚİțʌİȡĮȓȦıȘȢ��īȦȖȫ�ǻȓȖțĮ

ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ�įȘȝȚȠȣȡȖȚțȠȪ��ȈĲȑȜȚȠȢ�ȈʌĮȞȠȣįȐțȘȢ

ȊʌİȪșȣȞȘ�įȘȝȚȠȣȡȖȚțȠȪ��īİȦȡȖȓĮ�ȀȠȪıțȠȣȡȘ

ǻȘȝȠıȚȠȖȡĮĳȚțȒ�ĲİțȝȘȡȓȦıȘ��ǹʌȠıĲȩȜȘȢ�ǽĮȕȚĲıȐȞȠȢ

ȉİȤȞȚțȒ�ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ��ȀȫıĲĮȢ�ȉıȠȣȡȐțȘȢ

ǻȚĮȞȠȝȒ��)DVW�0HVVHQJHUV�Ǽ�Ȇ�Ǽ�

ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘ�ȚıĲȩĲȠʌȠȣ��+XPDQ�)DFWRU�0�(�Ȇ�Ǽ�

ǼțĲȪʌȦıȘ��,ULV�ǼțĲȣʌȫıİȚȢ�ǹ�Ǽ�Ǻ�Ǽ�

ȊʌİȪșȣȞȘ�įȚĮȞȠȝȒȢ��ȂĮȡȚȐȞȞĮ�ȂȐȡțȠȣ

ȈȪȕȠȣȜȠȚ�ȑțįȠıȘȢ��ǼȚȡȒȞȘ�ȉıȚțȞȚȐ�ǹȡȚıĲȑĮ�ǻȘȝȘĲȡȠȪıȘ

� ȂİĲȡȩ���ǱȖȚȠȢ�ǻȘȝȒĲȡȚȠȢ
� ȂİĲȡȩ���ǻȐĳȞȘ
� ȂİĲȡȩ���ȈȣȖȖȡȠȪ�ĭȚȟ
� ȂİĲȡȩ���ǼȣĮȖȖİȜȚıȝȩȢ
� ȂİĲȡȩ���ȂȑȖĮȡȠ�ȂȠȣıȚțȒȢ
� ȂİĲȡȩ���ǹȝʌİȜȩțȘʌȠȚ
� ȂİĲȡȩ���ȀĮĲİȤȐțȘ
� ȂİĲȡȩ���ǼșȞȚțȒ�ǱȝȣȞĮ
� ȂİĲȡȩ���ȃȠȝȚıȝĮĲȠțȠʌİȓȠ
� ȂİĲȡȩ���ǻȠȣț��ȆȜĮțİȞĲȓĮȢ

� ȂİĲȡȩ���ǹĲĲȚțȒ
� ȂİĲȡȩ���ǱȖȚȠȢ�ǹȞĲȫȞȚȠȢ
� ȂİĲȡȩ���ǹȚȖȐȜİȦ
� Ǿ�Ȉ�ǹ�Ȇ����ȂĮȡȠȪıȚ
� Ǿ�Ȉ�ǹ�Ȇ����ǾȡȐțȜİȚȠ
� Ǿ�Ȉ�ǹ�Ȇ����ȃ��ǿȦȞȓĮ
� Ǿ�Ȉ�ǹ�Ȇ����ǱȞȦ�ȆĮĲȒıȚĮ
� Ǿ�Ȉ�ǹ�Ȇ����ȆİĲȡȐȜȦȞĮ
� Ǿ�Ȉ�ǹ�Ȇ����ȀĮȜȜȚșȑĮ
� Ǿ�Ȉ�ǹ�Ȇ����ȆİȚȡĮȚȐȢ

�ǹȉȉǿȀǾ
���ǱȖ��ǹȞȐȡȖȣȡȠȚ�ȀĮȝĮĲİȡȩ�� 
ȀİȞĲȡȚțȩ�ǻȘȝĮȡȤİȓȠ�īȡĮĳİȓȠ�ǹȞȑȡȖȦȞ

���ǱȖ��ǹȞȐȡȖȣȡȠȚ�ȀĮȝĮĲİȡȩ�� 
ȀȠȚȞȦȞȚțȒ�ȊʌȘȡİıȓĮ�ǻȒȝȠȣ

���ǹȖȓĮ�ǺĮȡȕȐȡĮ��ǻȘȝĮȡȤİȓȠ� 
�īȡĮĳİȓȠ�ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ�ǹȞȑȡȖȦȞ�

��ǹȖȓĮ�ȆĮȡĮıțİȣȒ��ǻȘȝȠĲȚțȒ�ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ
��ǱȖȚȠȢ�ȆĮȞĲİȜİȒȝȠȞĮȢ��ȈĲȡĮĲȩȢ�ȈȦĲȘȡȓĮȢ
���ǹȖȓȦȞ�ǹȞĮȡȖȪȡȦȞ�ĭȣȜȒȢ��ȀȠȚȞȦȞȚțȩ�
ȆĮȞĲȠʌȦȜİȓȠ�īȡĮĳİȓȠ�ǻȚĮȝİıȠȜȐȕȘıȘȢ

���ǹșȒȞĮ��īİȞȚțȩ�ĭȚȜȩʌĲȦȤȠ�ȉĮȝİȓȠ�ǿİȡȐȢ�
ǹȡȤȚİʌȚıțȠʌȒȢ�ǹșȘȞȫȞ

��ǹșȒȞĮ��&DUHHU�LQ�3URJUHVV
��ǹșȒȞĮ��&LW\�8QLW\�&ROOHJH
��ǹșȒȞĮ��)DXVW��EDU�WKHDWUH�DUWV
��ǹșȒȞĮ��0HGLWHUUDQHDQ�&ROOHJH
��ǹșȒȞĮ��ǺȡȣıȐțȚ��ȋȫȡȠȢ�ȉȑȤȞȘȢ�	�ǻȡȐıȘȢ
��ǹșȒȞĮ��īȡĮȝȝĮĲİȓĮ�ȃȑĮȢ�īİȞȚȐȢ
���ǹșȒȞĮ��īȡĮĳİȓȠ�ǻȚĮıȪȞįİıȘȢ�ǼșȞȚțȩ� 
ȂİĲıȩȕȚȠ�ȆȠȜȣĲİȤȞİȓȠ

���ǹșȒȞĮ��īȡĮĳİȓȠ�ǻȚĮıȪȞįİıȘȢ�ǼșȞȚțȩ�	�
ȀĮʌȠįȚıĲȡȚĮțȩ�ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ�ǹșȘȞȫȞ

��ǹșȒȞĮ��ǻȘȝĮȡȤİȓȠ
���ǹșȒȞĮ��Ǿ�ǹȖțĮȜȚȐ�ȈȪȜȜȠȖȠȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ�
ǹȖȑȞȞȘĲȠȣ�ȆĮȚįȚȠȪ

��ǹșȒȞĮ��ǿǼȀ�ǻȠȝȒ
��ǹșȒȞĮ��ǿǼȀ�ȄȣȞȒ
��ǹșȒȞĮ��ǿǼȀ�ǻǼȁȉǹ
��ǹșȒȞĮ��ǿǼȀ�ȈǺǿǼ
��ǹșȒȞĮ��ȀİȞĲȡȚțȒ�ǻȘȝȠĲȚțȒ�ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ
��ǹșȒȞĮ��ȀȠȜȜȑȖȚȠ�%&$
��ǹșȒȞĮ��ȀȠȜȜȑȖȚȠ�&1$0
��ǹșȒȞĮ��ȀȊǹǻǹ
��ǹșȒȞĮ��ȅȚțȠȞȠȝȚțȩ�ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ�ǹșȘȞȫȞ
��ǹșȒȞĮ��ȆȐȞĲİȚȠ�ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ
���ǹșȒȞĮ��Ȇ�Ǽ�Ȍ�ǹ�Ǽ�Ǽ�� 
�īȡĮĳİȓȠ�ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ�ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ�

���ǹșȒȞĮ��ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȚȠȪʌȠȜȘ�ĭȚȜȠıȠĳȚțȒȢ�
ȈȤȠȜȒȢ��īȡĮȝȝĮĲİȓȢ�ȉȝȘȝȐĲȦȞ�� 
īĮȜȜȚțȒȢ��īİȡȝĮȞȚțȒȢ�	�ǼȜȜȘȞȚțȒȢ� 
īȜȫııĮȢ�	�ĭȚȜȠıȠĳȓĮȢ�

��ǹșȒȞĮ��ȆȠȜȚĲȚıĲȚțȩ�ȀȑȞĲȡȠ
���ǹșȒȞĮ��ȀȑȞĲȡȠ�ȌȣȤȠȜȠȖȚțȒȢ�	�ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ�
ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ�ȂĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ�ǹȞȑȡȖȦȞ

��ǹșȒȞĮ��ȀȑȞĲȡȠ�ǾȝȑȡĮȢ�3UDNVLV
��ǹșȒȞĮ��ȆȠȜȣȚĮĲȡİȓȠ�3UDNVLV
���ǹșȒȞĮ��ǻȚİȪșȣȞıȘ�ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ 
�ǹȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ�	�ȊȖİȓĮȢ

��ǹȚȖȐȜİȦ��ǹȜȜȘȜȑȖȖȣȠ�ĭȡȠȞĲȚıĲȒȡȚȠ 
��ǹȚȖȐȜİȦ��ǻȘȝĮȡȤİȓȠ
���ǹȚȖȐȜİȦ��īȡĮĳİȓȠ�ǻȚĮıȪȞįİıȘȢ�ȉǼǿ�ȆİȚȡĮȚȐ
��ǹȚȖȐȜİȦ��īȡĮĳİȓȠ�ǿıȩĲȘĲĮȢ�ĲȦȞ�ĭȪȜȦȞ
���ǹȚȖȐȜİȦ��ȀȑȞĲȡȠ�ȌȣȤȠȜȠȖȚțȒȢ�	�ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ�
ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ�ȂĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ�ǹȞȑȡȖȦȞ

��ǱȜȚȝȠȢ��ǻȘȝĮȡȤİȓȠ

��ǹȡȖȣȡȠȪʌȠȜȘ��ǻȘȝȠĲȚțȒ�ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ
��ǹıʌȡȩʌȣȡȖȠȢ��ǻȘȝĮȡȤİȓȠ
��ǹȤĮȡȞĮȓ��īȡĮĳİȓȠ�ǻȚĮıȪȞįİıȘȢ
��ǹȤĮȡȞĮȓ��ǻȘȝĮȡȤİȓȠ
���ǹȤĮȡȞĮȓ��īȡĮĳİȓȠ�ȆȡȠȫșȘıȘȢ� 
ıĲȘȞ�ǹʌĮıȤȩȜȘıȘ

��ǺȐȡȘ��ǻȘȝĮȡȤİȓȠ
��ǺȠȪȜĮ��ǻȘȝĮȡȤİȓȠ
��ǺȠȣȜȚĮȖȝȑȞȘ��ǻȘȝĮȡȤİȓȠ
��ǺȡȚȜȒııȚĮ��ǻȘȝĮȡȤİȓȠ
���ǺȡȚȜȒııȚĮ��ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ�ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ�
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ�	�ǹȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ

��ǺȪȡȦȞĮȢ��ǻȘȝĮȡȤİȓȠ
��ǺȪȡȦȞĮȢ��ȀȠȚȞȦȞȚțȩ�ǿĮĲȡİȓȠ
��īİȦʌȠȞȚțȩ�ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ
��īțȪȗȘ��ȆȠȜȚĲȚıĲȚțȩ�ȀȑȞĲȡȠ��ǺĮĳİȚȤȦȡȓȠȣ
��īȜȣĳȐįĮ��%&$
��īȜȣĳȐįĮ��ǿǼȀ�ȄȣȞȒ
��ǻȐĳȞȘ��ǻȘȝĮȡȤİȓȠ
��ǻȐĳȞȘ��ǻȘȝȠĲȚțȒ�ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ
��ǻȚȩȞȣıȠȢ��ǻȘȝĮȡȤİȓȠ
��ǻȡĮʌİĲıȫȞĮ��ǻȘȝȠĲȚțȒ�ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ
��ǼȜȜȘȞȚțȩ��ȂȘĲȡȠʌȠȜȚĲȚțȩ�ȀȠȚȞȦȞȚțȩ�ǿĮĲȡİȓȠ
��ǼȜȜȘȞȚțȩ�ǹȡȖȣȡȠȪʌȠȜȘ��ǻȘȝĮȡȤİȓȠ
��ǼȟȐȡȤİȚĮ��Ǽ�Ȁ�ȆȠ�Ȉ�Ȇ�ȅ��ȃȩıĲȠȢ
��ǼȟȐȡȤİȚĮ��ȆȠȜȚĲȚıĲȚțȩ�ȀȑȞĲȡȠ
���ǽȦȖȡȐĳȠȣ��īȡĮĳİȓȠ�ǻȚțĲȪȠȣ�ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ�
ȂȑȡȚȝȞĮȢ

��ǽȦȖȡȐĳȠȣ��ǻȘȝȠĲȚțȒ�ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ
���ǾȜȚȠȪʌȠȜȘ��ǻȘȝĮȡȤİȓȠ� 
�īȡĮĳİȓȠ�ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ�ǹȞȑȡȖȦȞ�

��ǾȜȚȠȪʌȠȜȘ��ȆȠȜȚĲȚıĲȚțȩ�ȀȑȞĲȡȠ�
���ǾȜȚȠȪʌȠȜȘ��ǿĮĲȡİȓȠ�ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ�ǹȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ
��ǾȜȚȠȪʌȠȜȘ��ȀȠȚȞȦȞȚțȩ�ȆĮȞĲȠʌȦȜİȓȠ
���ǾȜȚȠȪʌȠȜȘ��ȀȠȚȞȦȞȚțȩ�ĭĮȡȝĮțİȓȠ�
ǹȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ

��ǾȜȚȠȪʌȠȜȘ��ȉȡȐʌİȗĮ�ȋȡȩȞȠȣ
��ǾȜȚȠȪʌȠȜȘ��6KLUWDNL�FRP
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ǱȡĲĮȢ ǹȚĲȦȜȠĮțĮȡȞĮȞȓĮȢ

Το φαινόµενο του σχολικού εκ-
φοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα 
την παρουσία του που δε γίνεται πια 
να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός 
των παιδιών που παραπονιούνται ότι 
έχουν πέσει θύµατα κοροϊδίας και 
απειλών από άλλα παιδιά συνεχώς 
αυξάνεται µε αποτέλεσµα η Ελλάδα 
να καταλαµβάνει πολύ υψηλή θέση 
στην παγκόσµια κατάταξη σε περι-

στατικά ενδοσχολικής βίας και 
εκφοβισµού ή bullying όπως 

ονοµάζεται διεθνώς.
Ο όρος σχολικός εκφοβισµός αναφέρεται στη χρήση βίας µεταξύ 

µαθητών ή συνοµήλικων παιδιών µε στόχο να προκληθεί πόνος ή 
αναστάτωση. Είναι µια κατάσταση επαναλαµβανόµενη, κατευθύνεται 
σε συγκεκριµένα παιδιά από παιδιά (πολλές φορές και οµάδα παιδιών) 
που υπερέχουν σωµατικά και έχουν ως αποτέλεσµα το παιδί που 
εκφοβίζεται να νιώθει αποµονωµένο, να βιώνει άγχος και φόβο, 
να παρουσιάζει σχολική άρνηση και διάφορες συναισθηµατικές 
δυσκολίες. Εµφανίζεται µε τη µορφή του λεκτικού εκφοβισµού 
(κοροϊδία, διακρίσεις, σεξουαλικά σχόλια), του κοινωνικού εκφοβισµού 
(διάδοση φηµών, καταστροφή προσωπικών αντικειµένων, αποµόνωση 
από την οµάδα), του σωµατικού εκφοβισµού (χτυπήµατα, σπρωξίµατα, 
κλωτσιές) και τέλος µε εκείνη του ηλεκτρονικού εκφοβισµού 
(εκβιασµός µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και του διαδικτύου 
ή µέσω µηνυµάτων στο κινητό τηλέφωνο).

Εκείνο που πρέπει οπωσδήποτε να τονισθεί είναι ότι τα περισσότερα 
παιδιά που βιώνουν εκφοβισµό δεν το λένε σε κανένα είτε από 
συναισθήµατα ντροπής που συνήθως ακολουθούν τον σχολικό 
εκφοβισµό, καθώς τα παιδιά - θύµατα νιώθουν ότι όλοι γελάνε 
µαζί τους, είτε από φόβο καθώς πιστεύουν ότι τα παιδιά - θύτες θα 
θυµώσουν και τα πράγµατα θα χειροτερεύσουν. Επίσης, δεν πρέπει 
να ξεχνάµε ότι η παιδική σκέψη είναι αρκετά ενοχική και, ιδιαίτερα σε 
καταστάσεις βίας, νιώθουν ότι φταίνε και εκείνα και θεωρούν τα ίδια 
µε τη στάση τους ή τη συµπεριφορά τους πως προκάλεσαν αυτήν την 
κατάσταση. Παράλληλα, όλα τα παιδιά αποζητούν τον θαυµασµό και 
την αγάπη των γονιών τους και συνεπώς πολλές φορές αποφεύγουν 
να τους µιλήσουν καθώς θεωρούν ότι θα τους απογοητεύσουν µε 
την δήθεν “αδυναµία” τους και θα τους στεναχωρήσουν µε την δήθεν 
«ατολµία» τους. Τέλος, ας µην ξεχνάµε και την παντοδύναµη σκέψη 
των παιδιών που θεωρούν ότι όλα θα λυθούν µε κάποιο τρόπο µαγικό 
και βολικό.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι γονείς θα πρέπει όχι µόνο να 
ενηµερωθούν για το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού αλλά κυρίως 
να παραµένουν όσο µπορούν κοντά στα παιδιά τους, να διατηρούν ένα 
ανοιχτό και ειλικρινή δίαυλο επικοινωνίας και να µην καλλιεργούν 
µια πιθανή κουλτούρα φόβου στην οικογένεια τους. Θα πρέπει να 
παρατηρούν τη συµπεριφορά του παιδιού τους. Οποιαδήποτε ξαφνική 
και χωρίς εµφανή αιτία αλλαγή στη συµπεριφορά τους, στη διάθεση τους, 
στην όρεξη τους, στον ύπνο τους, στη γνώµη τους για κάποια άτοµα, στη 
σχολική τους παρουσία και στην σχολική τους επίδοση πρέπει να τους 
προβληµατίσει και διακριτικά να διερευνήσουν τι συµβαίνει.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν ότι το παιδί τους βιώνει κάποιο 
είδους σχολικού εκφοβισµού θα πρέπει, σε πλαίσιο ασφάλειας και 
εµπιστοσύνης, να κουβεντιάσουν µαζί του για την εµπειρία του και 
γενικά για το φαινόµενο του bullying ενώ παράλληλα, θα πρέπει να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να το απενοχοποιήσουν. 
Επιπρόσθετα, µέσω της καθηµερινής συζήτησης και συνδιαλλαγής 
µε το παιδί τους, θα πρέπει να τονώσουν την αυτοεκτίµησή του και 
να του εξηγήσουν ότι κανείς δεν έχει το δικαίωµα να του φέρεται µε 
αυτόν τον τρόπο και ότι δεν το αξίζει. Γενικά, µε όλη τη στάση τους θα 
πρέπει να επιµείνουν στην αξία που έχει το παιδί και να προσπαθήσουν 
να του απαλύνουν τα όποια συναισθήµατα κατωτερότητας µπορεί 
να βιώνει. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να ζητήσουν και τη βοήθεια του 
δασκάλου και των υπευθύνων του σχολείου αναδεικνύοντας µε αυτόν 
τον τρόπο στο παιδί τη σηµασία του να έχει επικοινωνία µε το δάσκαλο 
και εξηγώντας του παράλληλα τη διαφορά του “µαρτυράω” από το 
“ζητάω” βοήθεια.

Όλοι οι γονείς τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιµετώπιση 
του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν περισσότερο κοντά στα παιδιά τους, να διατηρούν καθηµερινό 
διάλογο µαζί τους για το πως ήταν η µέρα στο σχολείο τους, για τα 
συναισθήµατα που τους προκάλεσε, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
παρατηρήσουν οποιαδήποτε αλλαγή στη συµπεριφορά τους. Θα πρέπει 
πάντα να θυµόµαστε ότι µόνο οι “στενές” σχέσεις µε το σχολείο, µε 
τους συµµαθητές και τους εκπαιδευτικούς µπορούν να σπάσουν τον 
“κώδικα σιωπής” που χαρακτηρίζει τα περισσότερα θύµατα, τα οποία 
φοβούνται να αναφέρουν το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού.

Η Εβελίνα Κοκκίνη είναι Σύµβουλος Καριέρας και Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού, Επιστηµονική Συνεργάτης της Career In Progress  

(www.careerinprogress.gr)

Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Εξασφαλίστε τώρα την καριέρα σας κατοχυρώνοντας µία 
θέση εργασίας στo ακόλουθo τµήµα:

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης,  
κωδ.1007

Απολαβές / Παροχές: Ασφάλεια, µισθός αναλόγως 
προσόντων  και θέσης εργασίας, καθώς και πριµ  
παραγωγικότητας.  
Παρέχονται: Συνεχής εκπαίδευση.  
�∆υνατότητα εξέλιξης σε µία εταιρεία  µε ιδιαίτερη 
δυναµική.
Αποστείλατε βιογραφικό µε πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: job@eyclub.gr σηµειώνοντας τον κωδικό της αντί-
στοιχης θέσης ενδιαφέροντος, website: www.eyclub.gr

Εµπορική και κατασκευαστική εταιρία ορθοπεδικών ει-
δών ζητά:

Υπάλληλο Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
�Ηλικία έως 30 ετών 
�2-3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
�Πολύ καλή γνώση αγγλικών και εφαρµογών Ms office 
(Word, Excel, Powerpoint) 
�Ευχάριστη προσωπικότητα µε ανεπτυγµένη ικανότητα 
επικοινωνίας 
�∆υνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ικανότητα 
τήρησης διαδικασιών  
Πρόσθετα προσόντα: 
�Πτυχίο ανώτατης σχολής  
Περιγραφή θέσης: 
�Έκδοση και παρακολούθηση λογιστικών εγγράφων 
�Παρακολούθηση πληρωµών και εισπράξεων 
�∆ιεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών 
�Εξυπηρέτηση πελατών  
Η εταιρία προσφέρει: 
�Ικανοποιητικό µισθό 
�∆υνατότητα εξέλιξης στην εταιρία 
�Φιλικό εργασιακό περιβάλλον  
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους στο e-mail: info@crcenter.eu

Η DHI Medical Group, πρωτοπόρος εταιρεία στην αντι-
µετώπιση των ασθενειών του τριχωτού της κεφαλής, µε 
περισσότερες από 40 κλινικές σε όλον τον κόσµο, επιθυµεί 
να προσλάβει κοπέλα για το Customer Service.
Απαραίτητα προσόντα: 
�3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
�Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
�Υπευθυνότητα και µεθοδικότητα 
�Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
�Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και Internet 
�Προσεγµένη εµφάνιση  
Προσφέρονται εκπαίδευση και άριστες συνθήκες  
εργασίας.  
Βιογραφικά στο e-mail: hr@dhiglobal.com

Υπάλληλοι Γραφείου
Η εταιρία WHITE-UP προσλαµβάνει άµεσα 4 άτοµα για 
4ωρη πρωινή ή απογευµατινή εργασία. 
Προσόντα: 
�Απόφοιτοι λυκείου 
�Ευχέρεια στην επικοινωνία 
�Εµπειρία στις πωλήσεις επιθυµητή αλλά όχι απαραίτητη  
Προσφέρονται: 
�Βασικός µισθός – ασφάλιση 
�Πριµ παραγωγικότητας 
�Ευκαιρίες εξέλιξης 
�Εύκολη πρόσβαση (100µ από σταθµό µετρό Πανόρµου)  
�Τηλ. επικοινωνίας: 210 7716706 
�Fax: 210 7716708 
�E-mail: whiteup@whiteup.gr

Υπάλληλος Γραφείου (SSC08)

Για απασχόληση µέσω του προγράµµατος επιταγής κα-
τάρτισης Voucher (για ανέργους από 25 έως 29 ετών)

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
�πτυχίο ΑΕΙ 
�άριστη γνώση του Ms Office (word, excel, powerpoint) 
�πολύ καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο CI ൟ Proficiency) 
�πολύ καλή γνώση γερµανικών 
�κάρτα ανεργίας 
�πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες, οργανωτικότη-
τα και ευελιξία

Παράκληση µόνο συµβατά βιογραφικά. Αποστείλατε C.V. 
µε τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: Θεσσαλονίκη: 
Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 - Fax: 2310 - 271025. Αθή-
να: Σεµιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια - Fax: 210 -7470380, 
e-mail: skywalker@createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη 
φωτογραφία. H απόλυτη εχεµύθεια είναι αυτονόητη.

Υπεύθυνος Back Office  
Εµπορικού Τµήµατος

Περιοχή: Αθήνα  
Τύπος απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση

Η Ελληνική εταιρεία Scooterise, πρωτοπόρα σε προϊόντα 
και υπηρεσίες βιώσιµης µετακίνησης, αναζητά υπεύθυνο 
back office για το εµπορικό της τµήµα.
Περιγραφή Θέσης Εργασίας 
�∆ιαχείριση παραγγελιών – τιµολόγηση 
�Γραµµατειακή υποστήριξη 
�∆ιαχείριση γκάµας προϊόντων, κερδοφορίας  
και δηµιουργία ανάλογων reports 
�Έλεγχος και απογραφή αποθήκης (stock) 
�Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από κατάστηµα 
�∆ιασφάλιση οµαλής λειτουργίας καταστήµατος,  
σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση 
�Εφαρµογή & έλεγχος τήρησης των λειτουργικών  
διαδικασιών της Εταιρείας 
�Πλήρης απασχόληση  
Απαραίτητα Προσόντα 
�Πολύ καλή γνώση και προϋπηρεσία χρήσης  
µηχανογραφικού συστήµατος (UNION εµπορικό  
ή συναφές πρόγραµµα) 
�Γνώση διαχείρισης τιµολογίων και παραστατικών 
�Άριστη χρήση Microsoft Office (excel σε πολύ καλό 
επίπεδο) 
�Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
�Ικανότητα εξυπηρέτησης λιανικών και χονδρικών  
πελατών 
�Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
Επιθυµητά Προσόντα 
�Προϋπηρεσία στη λιανική πώληση και εµπειρία εµπορι-
κών συναλλαγών χονδρικής  
Η Εταιρεία Προσφέρει 
�Άριστες συνθήκες εργασίας 
�Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
�Προοπτικές εξέλιξης
Οι υποψήφιες και υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστέλ-
λουν το βιογραφικό τους στο e-mail: hello@scooterise.
com. Τηλεφωνική επικοινωνία: 216 7003277. Scooterise 
IKE, Χατζηχρήστου 18, Αθήνα 11742. Πλησίον Μετρό 
Ακρόπολης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
We are looking for an experienced Secretary, preferably 
a native English speaker, for a full-time position at an 
International Medical Association based in Kolonaki.
Required knowledge: touch-typing, expert computer skills 
(ECDL Advanced), basic knowledge of CMS (preferably 
Joomla) for handling an online database.
�The ideal candidate will have experience in 
international correspondence and event management.  
�References welcome.  
Please send your CVs in English by e-mail to:  
cv_data@hotmail.com

∆ιαφηµιστική εταιρία ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Γραµµατέα 

έως 26 ετών, για τα Γραφεία  
της στον Πειραιά

Περιγραφή εργασίας 
�Ενηµέρωση και αρχειοθέτηση 
�∆ιαχείριση αλληλογραφίας και διεκπεραίωση  
στα αντίστοιχα τµήµατα 
�Οργάνωση, ενηµέρωση γραφείου και αρχειοθέτηση 
�Επικοινωνία µε τους πελάτες της εταιρείας  
Προφίλ υποψηφίου 
�Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
�Καλή χρήση Η/Υ (Ms Office, Internet) 
�Kατά προτίµηση κάτοικος Πειραιά ή γύρω περιοχών  
∆εξιότητες υποψηφίου 
�Αναπτυγµένες οργανωτικές και επικοινωνιακές  
ικανότητες 
�Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο 
�Επικοινωνιακό άτοµο  
Η εταιρία προσφέρει 
�Βασικό µισθό µε αναπροσαρµογή µετά την παρέλευση 
του πρώτου τριµήνου 
�Προοπτικές εξέλιξης
Λόγω του µεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση µη 
επιλογής, δεν θα µπορέσουµε να ενηµερώσουµε όλους 
τους υποψηφίους. Βιογραφικά στο e-mail: athensjobs@
gmail.com

Η ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ ζητά:
Υπάλληλο 

 για Γραµµατειακή Υποστήριξη
Προσόντα: 
�Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
�Γνώση Η/Υ 
�Εργασιακή εµπειρία  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@astronchemicals.gr

H DIGIMARK ΑΕ, εταιρεία πληροφορικής και τηλεπικοινω-
νιών, µε 25 συνεχή έτη παρουσίας στην ελληνική αγορά 
στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά 
νέα, έµπειρα και δυναµικά στελέχη.

Γραµµατεία 
 Πωλήσεων και Marketing

Προσόντα: 
�Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ µε κατεύθυνση στη διοίκηση  
επιχειρήσεων – marketing 
�Εµπειρία σε αντίστοιχη θέση, σε υποστήριξη  
πωλήσεων και marketing 
�Ευελιξία, οργάνωση, προσαρµοστικότητα, οµαδικό 
πνεύµα, καλή στην επικοινωνία, τη διαχείριση του  
χρόνου, οργάνωση, δεξιότητες επίλυσης προβλήµατος. 
�Άριστη γνώση του MS Office και Internet. 
�Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο. 
�Άριστη γνώση αγγλικής απαιτείται. 
�Προϋπηρεσία σε εταιρεία πληροφορικής θα συνεκτιµηθεί. 
�Εµπειρία στη χρήση προγραµµάτων ERP/ CRM 
(Softone) 
�Ευπαρουσίαστη, δυνατότητα ταξιδίων χωρίς  
οικογενειακές υποχρεώσεις  
Αρµοδιότητες: 
�∆ιαχείριση καθηµερινής επικοινωνίας  
µε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες 
�Οργανωτική και διοικητική υποστήριξη στον διευθυντή 
πωλήσεων και marketing 
�Προετοιµασία και αποστολή προσφορών  
στους πελάτες 
�Βοήθεια στη δηµιουργία πελατολογίου.  
�Συµµετοχή στην υλοποίηση και υποστήριξη  
στις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας  
(διαφηµιστικές καµπάνιες, δελτία τύπου, εκδηλώσεις, 
εκθέσεις, συνέδρια κτλ. 
�∆ιαχείριση εταιρικών ιστοσελίδων και ενηµέρωση. 
Υλοποίηση του ετήσιου marketing plan, σύµφωνα  
µε τη στρατηγική και τους στόχους της εταιρείας 
�Προετοιµασία και υλοποίηση διαφηµιστικών  
ενεργειών Αξιολόγηση διαφηµιστικών προτάσεων  
και δοµηµένη αναφορά προς τη διοίκηση.  
Προετοιµασία και επίβλεψη της εταιρικής παρουσίας  
σε εκθέσεις, ηµερίδες και συνέδρια. 
�Σύγκριση προωθητικών ενεργειών συναρτήσει  
των πωλήσεων. 
�∆ιαχείριση της δηµόσιας εικόνας της εταιρείας.  
∆ιαχείριση social media  
Η εταιρεία προσφέρει: 
�Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
�Ικανοποιητικές αποδοχές 
�∆υνατότητα εξέλιξης  
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούµε να στείλουν
τα βιογραφικά τους στο e-mail: cv@digimark.gr

Ανώνυµη εταιρία παραφαρµακευτικών ειδών, ζητά να 
προσλάβει:

Γραµµατέα ∆ιευθύνσεως
Απαραίτητα προσόντα: 
�Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8-10 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση 
�Πτυχίο σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ 
�Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και επιθυµητή  
η γνώση δεύτερης 
�Αποδεδειγµένη γνώση χειρισµού Η/Υ 
�Υψηλό επίπεδο επαγγελµατισµού, συνέπειας  
και οργάνωσης 
�Ισχυρή προσωπικότητα, ικανότητα δηµοσίων σχέσεων 
και επικοινωνίας 
�Ηλικία έως 45 ετών  
Προσφέρονται: 
�Ικανοποιητικός µισθός και δυνατότητα εξέλιξης  
σε σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να στείλουν ανα-
λυτικό βιογραφικό σηµείωµα στο e-mail: info@vican.
gr. Fax: 210 2847991.

Personal Assistant to the  
C.E.O of a Yachting Company in Greece

Native English speakers only. 
Male candidates only.  
Job description: 
�Highly organized with good personnel management. 
�Business and technology capability including 
computers and accounting. 
�Motivation skills. 
�Independent and team project management. 
�Problem solving and “get it done” attitude.  
Very “hands-on” and ready to pitch in. 
�Very resourceful, quickly learns the how and where  
to get things done in the local area. 
�Negotiating and supervisory skills for outside 
contractors and other staff. 
�Responsible for purchasing food and spirits for 
the principal; with money from a budget that he has  
to manage accordingly. 
�Caring for the principal’s wardrobe and providing 
other personal services like light cleaning and routine 
maintenance. He is expected to drive a car as well. 
�Maintaining confidentiality is a fundamental 
requirement. 
�Reading, monitoring and responding to the principal’s 
email, 
�Answering calls, whatsapp and handling queries, 
�Preparing correspondence on the principal’s behalf, 
�Commissioning work on the principal’s behalf, 
�Liaising with staff, clients, etc., 
�Writing reports, executive summaries and 
newsletters, 
�Organising travel and preparing complex travel 
itineraries, arranging travel, visas and accommodation 

�Planning, organising and managing events,  
gifts to clients, reminders for holidays

The assistant will have to fly with the principal to Greece, 
NY, Miami, Ibiza, Monaco, Lebanon, Paris and London. 
Start date: ASAP.

Please send your CV in English to the following e-mail: 
ekoudigeli@gmail.com

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

∆ιευθυντή Έργων ∆ηµόσιου  
Τοµέα Και Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Απαραίτητα προσόντα: 
�Πτυχίο Α.Ε.Ι και µεταπτυχιακός τίτλος (κατά προτίµηση 
πολυτεχνικής ή οικονοµικής κατεύθυνσης) 
�Αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον εφτά (7) ετών 
στην υλοποίηση και διαχείριση έργων δηµοσίου τοµέα 
και της Ευρωπαϊκής επιτροπής, την υποβολή  
προσφορών σε δηµόσιους διαγωνισµούς (τουλάχιστον 
τρία χρόνια σε tenders της Ευρωπαϊκής επιτροπής) 
�Εµπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης (ex ante,  
ex post, impact assessment) 
�Εµπειρία στον στρατηγικό σχεδιασµό 
�Εµπειρία σε προγράµµατα εδαφικής συνεργασίας 
�Επιθυµητή γνώση στον τοµέα science, technology  
and innovation policy. 
�Ικανότητα και εµπειρία στη συγγραφή µελετών. 
�Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικό και γραπτό λόγο) 
�Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)
Εάν σας ενδιαφέρει να συνεχίσετε την επαγγελµατική σας 
καριέρα σε ένα δυναµικό και ευχάριστο περιβάλλον, αποστεί-
λατε το βιογραφικό σας στο e-mail: hr@atlantisresearch.
gr µε κωδικό ΠΚ01.

Εξασφαλίστε τώρα την καριέρα σας κατοχυρώνοντας  µία 
θέση εργασίας στo ακόλουθo τµήµα:

Στέλεχος Marketing 
κωδ.1003

Απολαβές / παροχές: Ασφάλεια, µισθός αναλόγως 
προσόντων  και θέσης εργασίας, καθώς και πριµ  
παραγωγικότητας.  
Παρέχονται: Συνεχής εκπαίδευση.  
�∆υνατότητα εξέλιξης σε µία εταιρεία  µε ιδιαίτερη 
δυναµική.
Αποστείλατε βιογραφικό µε πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: job@eyclub.gr σηµειώνοντας τον κωδικό της αντί-
στοιχης  θέσης ενδιαφέροντος, website: www.eyclub.gr

Η εταιρία MARKET IN είναι σήµερα µία από τις µεγαλύτερες 
αλυσίδες super market στην Ελλάδα µε περισσότερα από 
130 καταστήµατα.
H MARKET IN εφαρµόζοντας στρατηγική ανάπτυξης µε 
εστίαση στον Πελάτη, την Ποιότητα και προσφέροντας 
Χαµηλές Τιµές, αναζητά τα κατάλληλα στελέχη για την 
κάλυψη των παρακάτω θέσεως εργασίας.

∆ιευθυντές – Υποδιευθυντές 
 (Κωδ. Θέσης MG 3/14)  

για τα Kαταστήµατα των Αθηνών
Προφίλ υποψηφίου: 
�Εµπειρία στο χώρο του λιανεµπορίου απαραίτητη 
�Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυµητή  
Προσφέρονται: 
�Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
�∆ιαρκή εκπαίδευση 
�Προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
σηµείωµα αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό της 
θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr, fax: 2299 
150 799,  Όλα τα βιογραφικά σηµειώµατα θα εξεταστούν 
µε απόλυτη εχεµύθεια.

Gepaworld is seeking for an:
Operation Manager

highly self motivated, with leadership skills and disposal 
to work in  order to improve the working environment 
and  business processes of the company.
Job description: 
�Conduct office management tasks 
�Ensure safety regulations are adhered to 
�Prepare, revise and submit reports, budgets and other 
documentation 
�Communicate information to the departments filtered 
for management 
�Implement quality management and regulatory 
compliance strategies 
�Reports directly to CEO
Desired skills & experience: 
The candidate must have: 
�2-4 years previous work experience in relevant 
position  
�Effective communication and strong administrative 
skills 
�Strong attention to detail and target oriented 
�Team spirit, flexibility and positive attitude 

www.voluntaryaction.gr
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συνέχεια στη σελ. 8

�Experience in decision making and problem solving 
�Fluency in English (more languages will be 
appreciated) 
�Computer skills: Fluently knowledge of MS Office 
�IT knowledge will be appreciated
Company description: GEPAWORLD is a vertically integrated 
design, production and distribution apparel company. 
From design and production right through marketing 
and distribution, these activities are consolidated under 
one umbrella. This gives us the flexibility to improve our 
products fast, always maintaining high quality standards. 
Based always on our corporate ethical values, we are 
committed to build long term business relationships.
Apply for this job by contacting us: info@gepaworld.com

Η ELICON E.E. µια δυναµική εταιρία που εδρεύει στη Θεσ-
σαλονίκη και δραστηριοποιείται διεθνώς στη δηµιουργία 
λογισµικού, ζητά να προσλάβει άµεσα:

Υπεύθυνο-η Marketing  
& Sales Department

Ο ιδανικός υποψήφιος: 
�έχει ικανότητα επικοινωνίας µε τους πελάτες καθώς 
και τη διεύρυνση αυτών. 
�έχει ικανότητα παρουσίασης των προϊόντων  
της εταιρίας σε εκθέσεις του εξωτερικού. 
�µπορεί να οργανώσει on line marketing µε στόχο  
τη διείσδυση των προϊόντων σε νέες αγορές. 
�µπορεί να οργανώσει τη παρουσία της ιστοσελίδας  
της εταιρίας στις µηχανές αναζήτησης καθώς και να 
προωθήσει τη σελίδα στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
�να διεξάγει έρευνα αγοράς και σύγκριση  
των προϊόντων της εταιρίας µε ανταγωνιστικές εταιρίες.  
Επιθυµητά προσόντα: 
�Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
�Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ µε κατεύθυνση marketing 
�Γενικές γνώσεις marketing & trade marketing 
�Άριστη γνώση αγγλικής Γλώσσας. Η γνώση  
της Ρωσικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών  
θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα. 
�Προσήλωση στην επίτευξη στόχων  
Προσφέρουµε: 
�Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
�Μισθός αναλόγως προσόντων  
Στείλετε το βιογραφικό σας µε e-mail στη διεύθυνση: 
info@eliconsoft.com

H b2b consulting, για λογαριασµό πελάτη της, Ανώνυµη 
Εταιρία, που δραστηριοποιείται στον χώρο του χονδρικού 
εµπορίου, µε έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής και µε ανα-
πτυσσόµενο δίκτυο λιανικών πωλήσεων, αναζητά ένα (1) 
άτοµο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: 

 Υπάλληλος ∆ιοικητικής  
Υποστήριξης (Κωδ. ADM.08.14)

O/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται  
στο γενικό διευθυντή της εταιρίας και τα κύρια  
καθήκοντα θα περιλαµβάνουν: 
�Data Reporting (συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση 
όλων των στοιχείων πωλήσεων) 
�Εξυπηρέτηση/υποστήριξη πελατών & συνεργατών 
(εµπορική αλληλογραφία, παρακολούθηση  
συνεργασιών κ.α.) 
�∆ιεκπεραίωση των καθηµερινών τραπεζικών  
εργασιών 
�Υποστήριξη λογιστηρίου (καταχώρηση παραστατικών)  
Απαιτούµενα προσόντα: 
�Άριστη γνώση MS Excel (Pivot Tables, advanced 
formulas κ.α.) καθώς και του πακέτου Office 
�Γνώση βασικών αρχών εµπορικής αλληλογραφίας 
�Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
�Ικανότητες παρουσίασης και επικοινωνίας 
�Εξοικείωση µε λογιστικές εφαρµογές Singular / 
SoftOne ή άλλο γνωστό πρόγραµµα 
�Προϋπηρεσία σε λογιστήριο ή µηχανογράφηση  
θα θεωρηθεί προσόν  
�Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψηφίου  
Επιθυµητά προσόντα υποψηφίου: 
�Ικανότητα επίλυσης προβληµάτων. 
�Ικανότητα να ανταποκρίνεται σε προθεσµίες. 
�Οµαδικό πνεύµα και άριστη συνεργασία. 
�Μεθοδικότητα. 
�Άτοµο εµπιστοσύνης. 
�∆ιακριτικός χαρακτήρας.
Η εταιρία προσφέρει: Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & δυνατότητα εξέλιξης 
σε µια αναπτυσσόµενη και αναγνωρίσιµη εταιρία της Ελ-
ληνικής αγοράς.
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν βιογραφικά  ση-
µειώµατα στο e-mail: hr@b2b-consulting.gr αναγράφοντας 
τον κωδικό ADM.08.14 στον τίτλο.

Within EY Assurance service line, Financial Accounting 
Advisory Services (FAAS) professionals provide accounting 
advisory services, encompassing GAAP conversion and 
implementation; On-call Financial Reporting advice; 
Accounting Policy Manual Solutions; Financing-related 
and Regulatory support (deal structures, IPOs and Carve-
outs, post-acquisition support, accounting support in 
purchase price allocations, debt covenants, complex 
financial instruments); Accounting Processes and Controls 

support (Consolidation and Reporting, Accounting Closing, 
Audit Remediation).
Our talented FAAS group is looking to establish a more 
dynamic presence and currently seeking seniors to join the 
team. As FAAS Senior you will have a great opportunity to 
expand your technical accounting and financial reporting 
knowledge and skills, work on different projects across 
industries, and frequently work with other service lines. At 
the same time you will have the opportunity to make a real 
difference to the FAAS team during a time of exciting growth.
Responsibilities: 
�Confer and agree with other team members to create 
or customize work plans. 
�Execute procedures using the FAAS service delivery 
framework. 
�Familiarize yourself with Global FAAS Solution Center 
and discuss the applicability of FAAS Solutions to the 
local market 
�Ensure quality in delivering client service by directing 
daily progress of fieldwork, informing supervisors of 
engagement status. 
�Follow through on client requests in a timely fashion 
and manage expectations regarding the timing of 
deliverables and reports. 
�Develop and maintain productive working 
relationships with client personnel and assess client 
satisfaction. 
Identify engagement and client service issues. 
�Understand the client’s critical success factors. 
�Discuss moderately complex accounting with the 
engagement team and client management. 
�Analyze evidence, reach conclusions, interpret and 
apply standards and identify non-compliance while 
applying a balanced view of all client matters. 
�Help prepare reports and schedules that will be 
delivered to clients and other parties 
�Comply with all applicable firm policies and guidelines 
as well as the AICPA Code of Professional Conduct and 
other professional standards. 
�Benchmark client data to industry data in order to 
make possible recommendations for improvements. 
�Apply independent and objective professional 
judgment in applying accounting standards to meet 
engagement expectations, including regulatory 
requirements. 
�Demonstrate good understanding of accounting 
concepts; keep informed of professional standards 
and firm policies (e.g., EY FAAS Policy Manual); and 
effectively apply this knowledge to moderately difficult 
and/or complex client situations. 
�Assist assistants in reaching their full potential by 
training and developing them and serving as a positive 
role model and mentor, willingly addressing questions, 
contributing constructively as a coach and providing 
timely on-the-job feedback. 
�Build strong internal relationships with EY Advisory 
Services and with other services across the organization.  
Qualifications, skills and other requirements: 
�To qualify for this position with excellent potential for 
career advancement, candidates must have: 
�Excellent academic background including a bachelor’s 
degree in Accounting, Finance, Economics or other 
related field. MSc degree will be considered a plus. 
�At least 3 years of audit experience and / or 
accounting advisory experience 
�Professional accountancy qualification or working 
towards gaining one (ACCA, ACA, CPA,SOEL) 
�Strong written and verbal communication (fluency in 
English and Greek), presentation, client service and 
technical writing skills. 
�Good IFRS knowledge and experience and willingness 
to perform research on accounting issues, self-study 
and learn on the job. 
�Ability and comfort level in researching client inquires 
and emerging issues, including regulations, industry 
practices and new technologies 
�Flexibility and willingness to travel as necessary 
�Ability to think “outside the box” and be creative and 
solution oriented. 
�Experience in servicing clients in financial services 
will be considered an additional valuable attribute.  
Send your CVs to the following link: 
 https://tas-ey.taleo.net/careersection/gexp01/
jobsearch.ftl?lang=en&location=77840070193

Job description  
Title: Senior Business Development Manager, Head 
of Out-Licensing  
Supervisors title: Business Development Director  
Deparment: Business Development  
Direct reports: Business Development Director
I. Position summary: As the head of the business development 
team for out-licensing, you will accelerate the growth of 
the business by leading, developing, and implementing 
transactions and strategies directly aligned with the 
company goals.
II. Essential duties and responsibilities 
�Essential duties and responsibilities include those 
set out below. Other duties may be assigned to meet 
business needs. 
�Manages the business development managers in their 
daily tasks 
�Manages key accounts for core markets 
�Prepares departmental budget and forecasts 
�Presents departmental monthly reports in 

coordination with the business development director 
�Prepares and follows up on commercial offers for 
certain markets 
�Participates in strategy meetings  
III. Qualifications  
Essential  
�Bachelor’s degree in business, marketing, finance 
or science/technology required; MBA in finance, 
marketing or strategy strongly preferred 
�5 or more years of combined work experiences in 
business development operations 
�Demonstrated leadership capabilities; previous 
experience working with senior leaders in teams and 
individually 
�Extensive healthcare business knowledge including 
experience in finance, sales, marketing, operations and 
supply chain 
�Strong strategic thinking skills 
�Solid problem structuring and solving skills including 
quantitative and qualitative ideas and assumptions 
�People and team leadership skills, including 
management of indirect people 
�Excellent oral and written communication and 
presentation skills  
Desirable  
�Fluency and/or proficiency in language/s other than 
English. 
�Ability to interact effectively with people from diverse 
cultural backgrounds.  
Send your CVs to the following e-mail: info@pharosgr.gr

Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:
Υπεύθυνο Α’ & Β’ Υλών

Απαραίτητα και επιθυµητά προσόντα: 
�Τουλάχιστον 10ετη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
�Άριστη γνώση αγοράς α’ & β’ υλών σε Ελλάδα  
& εξωτερικό. 
�Ανάθεση & συντονισµό παραγγελιών σε Ελλάδα  
& εξωτερικό. 
�Άριστη γνώση υφασµάτων σταθερών και ζέρσεϊ. 
�Άριστη γνώση ποιοτικού ελέγχου α & β υλών. 
�Αρίστη γνώση Η/Υ 
�Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
(γραπτώς/προφορικώς)  
�∆ιαπραγµατευτικές ικανότητες  
Αποστολή βιογραφικών µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΓΩΓΗ» 
στο e-mail: m.tafidi@alouette.gr

Ζητείται για το τµήµα µάρκετινγκ από εισαγωγική εται-
ρεία µε αλυσίδα καταστηµάτων και έδρα το Κορωπί.
Απαραίτητα προσόντα: 
�Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ τµήµατος marketing 
�Τουλάχιστον 2-3 χρόνια προϋπηρεσία στο marketing 
�Γνώσεις αγγλικών & Η/Υ 
�Γνώσεις χειρισµού Social Media Ads 
�Ηλικία έως 35 ετών 
�Συστάσεις απαραίτητες  
Θα προτιµηθούν υποψήφιοι από τις γύρω περιοχές.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@petcity.gr

Στέλεχος Εξαγωγών

O υποψήφιος καλείται να συµβάλει στην αναπτυξια-
κή προσπάθεια της εταιρίας στελεχώνοντας το τµήµα 
πωλήσεων. 
Αρµοδιότητες: 
�∆ιαχείριση (διατήρηση & ανάπτυξη) υπάρχοντος  
πελατολογίου. 
�Σύναψη νέων συνεργασιών και συµφωνιών 
�Ανάπτυξη νέων αγορών 
�Έρευνα αγοράς - έλεγχοs και ανάλυση  
του ανταγωνισµού  
Επιθυµητά προσόντα: 
�Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε πωλήσεις  
εξωτερικού 
�Πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης 
�Άριστη γνώση της αγγλικής. Γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας θα εκτιµηθεί 
�Γνώση Η/Υ, MS Office 
�Η θέση απαιτεί: εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, 
οργανωτικές ικανότητες, µεθοδικότητα, δηµιουργικότητα.  
Η εταιρία προσφέρει: 
�Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύµα συνεργασίας 
�Προοπτικές εξέλιξης 
�Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@tzanos.gr. (Υπ’ 
όψιν Κου Τσουρέ). Tηλ. επικοινωνίας: 210 2828603, fax: 
210 2819210. Αναφέροντας τον κωδικό θέσης ΠΕΞ/3.

The Natural Gas Supply Company of Thessaly S.A. wishes 
to cover the following position in the internal audit, quality, 
health & safety unit:

Quality Employee (QE-0914)
The successful candidate will report to the manager of 
internal audit, quality, health & safety unit. The position is 
based in Company’s main offices; Farsalon 219 str., Larissa.
Main accountabilities: 

�Participates in the implementation & monitoring of 
company’s quality management system 
�Supports in organizing & performing internal quality 
audits to ensure that all Units are in compliance with 
the policies and the procedures of the Company 
�Assists in the monitoring of any follow-up actions to 
ensure recommended steps have been applied effectively 
�Participates in the preparation/revision of quality 
management system’s reports in relation to company’s 
processes as well as standards and legal requirements 
�Promotes awareness of principles of the quality 
management system to all employees and contributes 
to their active involvement 
�Provides clarifications to employees for documents of 
the quality management system 
�Improves & maintains sector’s physical and electronic 
filing system  
Candidate’s profile: 
�Bachelor degree (AEI/TEI) in engineering or 
 business-related 
�At least 2 years prior experience in ISO9001 quality 
management system 
�Hands on experience in drafting procedures/work 
instructions/modules and identifying interactions/
inconsistencies in documents 
�Excellent command of the English language both 
verbally and in writing. Knowledge of the Italian 
language will be considered an asset 
�Advanced PC skills (Microsoft Office) 
�Certification of Internal auditor for standard ISO9001 
and/or prior experience in environmental/health & 
safety management systems are desirable attributes  
Other competences: 
�Have a strong personality and ability to meet tight 
deadlines 
�Strong analytical and organisational skills 
�Results driven 
�Strong verbal and written communication skills 
�Professional and career oriented individual 
�Commitment and team working ability
Those interested in the above position, and believe they 
fulfill the above requirements, are invited to submit 
their CV and cover letter to the following e-mail: cv@
epathessalia.gr. All applicants are kindly requested to 
mention the reference code of the position. Closing Date: 
September 29th 2014.

Η πρώτη ΚΟΛΕΚΤΙΒΑ Ελλήνων Τυπογράφων 
αναπτύσσεται και ψάχνει επαγγελµατίες πωλητές  
για το χώρο των γραφικών τεχνών.
Αρµοδιότητες: Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη πελατολογίου 
και νέων συνεργασιών στην περιοχή της Αττικής, στα πλαίσια 
της εµπορικής πολιτικής της επιχείρησης.
Απαραίτητα τυπικά προσόντα: 
�3 χρόνια εµπειρία σε παραγωγική θέση πωλήσεων 
�Ικανότητα εξεύρεσης νέων πελατών & διερεύνησης 
αναγκών 
�Αποτελεσµατική τηλεφωνική επικοινωνία 
�Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών (internet, e-mail, 
word, excel) 
�Προηγούµενη εµπειρία στο χώρο των γραφικών 
τεχνών ή υπάρχον πελατολόγιο εταιρειών & 
επιχειρήσεων από άλλη εργασία, θα βοηθήσει 
σηµαντικά το ξεκίνηµα σας  
Προσωπικές δεξιότητες: 
�Μεθοδικότητα και ικανότητα ατοµικής οργάνωσης 
�Προσανατολισµός στο αποτέλεσµα 
�∆ιάθεση για διαρκή βελτίωση 
�Ψυχολογία κυνηγού, νοοτροπία µαχητή  
Παρέχονται: 
�Εκπαίδευση στις πιο σύγχρονες και αποδοτικές 
τεχνικές πωλήσεων 
�Χρήση του πρωτοποριακού site που σχεδιάστηκε 
αποκλειστικά για αυτό το σκοπό, κάνοντας όλες τις 
διαδικασίες ευκολότερες για τον πωλητή των γραφικών 
τεχνών 
�Κινητό τηλέφωνο 
�Ελκυστική προµήθεια επί του τζίρου
Εφόσον, αξιολογήσετε ότι ταιριάζετε στο παραπάνω προφίλ 
και µπορείτε να λειτουργήσετε σαν ανεξάρτητοι πωλητές 
µε αξιόλογες αµοιβές, περιµένουµε το βιογραφικό σας. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nzeibekis@gmail.com

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Βοηθός Λογιστή µε Προοπτικές - Αθήνα

H Human Resources Expertise, HRM Consulting, Coaching, 
Training, αναζητεί Βοηθό Λογιστή, για εδραιωµένη και 
καινοτόµο εταιρεία συµβούλων Μanagement, που εδρεύει 
στο Μαρούσι.
Ο ιδανικός υποψήφιος είναι απόφοιτος ΤΕΙ Λογιστικής 
ή άλλο µε εµπειρία 2-3 έτη σαν βοηθός λογιστή, άριστα 
αγγλικά, διάθεση για ανάπτυξη, πρωτοβουλία, προθυµία 
και εργατικότητα , καλό τεχνικό υπόβαθρο.
Αρµοδιότητες: Εξωτερικές εργασίες λογιστικής φύσεως 
σε αρµόδιες υπηρεσίες, τράπεζες κλπ. Καταχωρήσεις, πλη-
ρωµές προµηθευτών, επικοινωνία µε τράπεζες, πιστωτικός 
έλεγχος πελατώ, τηλεφωνική επικοινωνία µε πελάτες, 
χρήση λογιστικού software. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην προσωπικότητα του υποψηφίου και κυρίως στη δι-
άθεση για ανάπτυξη, την πρωτοβουλία, την εργατικότητα 
και την οµαδική συνεργασία.



�ÆÎ�ÃÑ½ÌÂÓÆ�ÂØÓ¿��ÏØ�Ä®×ÎÂÓÆ��³�®Ñ×ÆÊ�ÌÂÊ�ÒØÎ¼×ÆÊÂ����XXX�TLZXBMLFS�HS

ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014�

Η εταιρεία προσφέρει προοπτικές ανάπτυξης σύµφωνα µε 
την επιθυµία, τις δυνατότητες και την αποτελεσµατικότητα 
του υποψηφίου, υποστήριξη και εκπαίδευση.
Οι υποψήφιοι/ες µπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους στο rec@hre.gr µε κωδικό ΒΛΜ. Human Resources 
Expertise HRM Consulting, Business and Executive Coaching, 
Training, 90, Kifisias Avenue, 151 25 Athens, Greece, Tel: 
+302108764831, +302108160255, website: www.hre.gr. 
“We take care of the people who take care of your business”.

Corporate Consulting Firm, located in North Athens 
District,  seeks to appoint a young candidate as:

Accounting-Administrative Assistant 
Preferably Fresh Graduates  

at Entry/Level Job
Summary: She/he should be a smart and proactive person, 
team player, self-motivated, and highly organized individual, 
flexible and capable of managing multiple projects at the 
same time with excellent attention to detail.
Essential requirements: 
�University degree in finance (preferred) or business 
management (from AUEB or UNIPI) 
�A maximum 12 months experience in office 
administration or computerized accounting 
environments would be an extra asset. 
�Good working knowledge in all Microsoft Office 
applications, particularly in spreadsheets on Excel  
and creating in Power Point 
�Familiarity of using a CRM program 
�Competency in the use of financial software such  
as X-Line 
�Proficiency (or relevant degree) in English  
Duties: 
�Handling accounting information and registration 
documents 
�Providing offers and billing invoices to clients 
�Conducting payments 
�Interacting / dealing with customers, suppliers, banks 
and other public organizations. 
�Managing the month-end reporting system and the 
annual operating budget 
�All-around office secretarial & archiving duties 
�Responding to all incoming calls and e-mails 
�Providing support for ad hoc administrative and 
reporting tasks 
�Develop and maintain a comprehensive client’s 
database. 
�Maintaining and updating company’s website.  
Skills / qualities: 
�Ability to work under pressure and meet deadlines 
�Ability to think creatively and strong attention to 
detail 
�Ability to multi-task and to take initiative and drive 
projects 
�Ability to identify and implement process 
improvements 
�Ability to jump from high profile projects to digging 
a trench type without missing a beat and maintaining 
enthusiasm 
�Exceptional inter-personal relationship builder 
�Strong knowledge of the Internet and emerging trends 
and applications 
�Consultative not aggressive approach 
�Proactive, bright, motivated, intelligent, well 
organized and upbeat 
�Excellent knowledge of English with written and oral 
communication skills
How to apply: Please forward a full CV and covering letter 
to the attention of Ms. Anagnostopoulou at: info@bonjour-
design.com. Candidates with qualifications that not match 
with above  requirements should kindly not apply. Only 
shortlisted candidates will be contacted.

Προϊστάµενος Λογιστηρίου

�Με άδεια Ά κατηγορίας από 35 έως 45 ετών.  
Πρόκειται για πλήρη απασχόληση σε όµιλο εταιρειών 
που διαθέτει  πενταµελές λογιστήριο και εδρεύει  
στην πλατεία Κάνιγγος.
Προσόντα: 
�Απόφοιτος ΑΕΙ 
�Τουλάχιστον δεκαετή εµπειρία 
�Άριστη γνώση επί φορολογικών και ασφαλιστικών 
θεµάτων 
�Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
�Άπταιστη γνώση excel
Επικοινωνία: Αποστείλατε βιογραφικό µε την ένδειξη: 
Προϊστάµενος Λογιστηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
hr@mastgroup.gr

Από ΑΕ µε έδρα τον Πειραιά ζητείται  κύριος υποψήφιος:

Βοηθός Λογιστή

�Πτυχιούχος ΤΕΙ ή ΑΕΙ έως 35 ετών µε 5ετή τουλάχιστον 
προϋπηρεσία.
�Απαραίτητες προϋποθέσεις η πολύ καλή γνώση αγγλικών, 
MS Office,  γενικής & αναλυτικής λογιστικής, θεωρηµένης 
αποθήκης, ΕΓΛΣ, Φ/Ε, ΚΒΣ-ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, ΦΜΥ.
Συστάσεις απαραίτητες.  
Βιογραφικά στο e-mail: voithos.logisti1968@gmail.com

Accountant (L- A)
Η TAXNET AE ζητά άµεσα:

Προϊστάµενο Λογιστηρίου
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στο γενικό 
διευθυντή και θα έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
�Επίβλεψη της προετοιµασίας των φορολογικών  
καταστάσεων 
�Παρακολούθηση της σωστής τήρησης και ενηµέρωσης 
των λογιστικών βιβλίων 
�∆ιεξαγωγή µηνιαίων και ετησίων εκθέσεων  
Απαραίτητα προσόντα: 
�Πολύ καλή γνώση εφαρµοσµένης αναλυτικής  
και διοικητικής λογιστικής  
�Άριστη γνώση αγγλικών και Η.Υ 
�Πενταετής (τουλάχιστον) προϋπηρεσία, ιδανικά  
στον ελεγκτικό χώρο 
�Μεταπτυχιακός τίτλος σποδών επιθυµητός και Πτυχίο 
ΑΣΟΕΕ η ΑΒΣΠ –Θ υποχρεωτικά.  
Προσωπικές δεξιότητες: 
�Εξαιρετική ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις  
και επικοινωνία, 
�Πρωτοβουλία και αποτελεσµατικότητα. 
�Αναλυτική ικανότητα, οµαδικότητα, ικανότητα  
χειρισµού πολλαπλών εργασιών, εργασία υπό πίεση  
Η εταιρία προσφέρει: 
�Άριστο περιβάλλον εργασίας –συνεχή εκπαίδευση 
�Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης  
Υποψήφιοι µε µέρος των παραπάνω προσόντων πρέπει 
να  αποστείλουν βιογραφικό στο e-mail: taxnetonline@
gmail.com
Ιnterested candidates who meet the above requirements 
should forward their CV with the above reference to  the 
following email address: taxveto@gmail.com

Ο εκπαιδευτικός όµιλος ΠΑΣΤΕΡ, έχοντας διανύσει µία 
µακροχρόνια επιτυχηµένη πορεία, στα πλαίσια της ανά-
πτυξής του, αναζητά:

Βοηθό Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα: 
�10 έτη προϋπηρεσίας σε τήρηση βιβλίων Γ΄κατηγορίας 
�Καλή γνώση φορολογικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας 
�Καλή γνώση αγγλικών 
�Καλή γνώση Η/Υ  
Επιθυµητά χαρακτηριστικά: 
�Ευχέρεια στην επικοινωνία, µεθοδικότητα, οργάνωση 
�Ευελιξία σκέψης και δράσης, εποικοδοµητική  
αντιµετώπιση των προβληµάτων 
�∆υναµική κι ευχάριστη προσωπικότητα 
�Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
�Οµαδικό πνεύµα / υπευθυνότητα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
�Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
�Σύγχρονο κι ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
�Προοπτικές εξέλιξης
Όσοι ενδιαφερόµενοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
µπορούν να προσκοµίζουν το βιογραφικό τους σηµείωµα 
µόνο στο νέο κέντρο εγγραφών ΠΑΣΤΕΡ (Τσιµισκή 131 
& Εθν. Αµύνης ισόγειο)  καθηµερινά από τις 9 το πρωί 
έως τις 9 το απόγευµα.

Η Σ.Α. Βαϊράµογλου ΑΒΕΕ αναζητά:
Υπάλληλο  

για το Τµήµα του Λογιστηρίου
Για τις παρακάτω εργασίες: 
�Επικοινωνία µε πελάτες & προµηθευτές για συµφωνία 
υπολοίπων 
�∆υνατότητα έκδοσης παραστατικών 
�Γνώση ΚΦΑΣ 
�∆υνατότητα εξωτερικών εργασιών (τράπεζες, εφορία)  
Απαραίτητα προσόντα: 
�Προϋπηρεσία 5 ετών σε θέση συµφωνίας  
λογαριασµών 
�Πτυχίο ΑΕΙ οικονοµικής κατεύθυνσης / ΤΕΙ λογιστικής 
/ ΙΕΚ λογιστικής 
�Άριστη γνώση H/Y & Microsoft Office 
�Καλή γνώση αγγλικών 
�Ηλικία έως 35 ετών 
�∆ίπλωµα οδήγησης µοτοσικλέτας  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@bairamoglou.gr

Account Assistant / Bookkeeper

�A yachting company in Greece, currently seeks  
an account assistant. 
�Minimum 18 months of experience. 
�Native English speakers preferred.  
Send your CV to: ekoudigeli@gmail.com.  
CVs in English only.

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

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

Κύριες αρµοδιότητες της θέσης: 

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

Are you interested in complex tasks?
Are you strong in communication and analysis?
Does project management in practice attracts you? 
Are you ready to invent and immplement new 
approaches in office work?  
Konica Minolta’s team is looking for:

Junior Process Analyst 
to Join its Team

Your new job description: 
�Auditing, analysis and create complex proposals  
for optimizing company business core processes 
�cooperate with other colleagues in order to collect 
inputs and prepare proposals for new processes 
�present the new process proposals to top 
management 
�coordinate implementation of given proposals  
What we expect: 
�English knowledge 
�completed higher education 
�High level communication and analytical skills 
�Proactive and creativity approach 
�IT and technical orientation, or business 
administration study direction 
�Strong computing skills with MS Office, mainly Excel, 
SAP business warehouse advantage 
�working experience 1-2 years advantage  
What we can offer: 
�Supporting background of multinational company 
with opportunity for international knowhow sharing 
(trainings, workshops abroad) 
�Challenging tasks – opportunity to self realization and 
carrier building 
�Professional development 
�Competitive package.  
Workplace: Athens 
You can start: immediately, resp. upon agreement
If you comply with the above described, please take 
a look at us at www.konicaminolta.com.gr,  and please 
send your professional English CV with a photo, and 
your motivation letter to the following address:  Cv2@
skywalker.gr

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ επιθυµεί να προσλάβει:

Βοηθό ΙΤ
Απαραίτητα προσόντα: 
�Απαραίτητο πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ µε ειδίκευση τεχνικού Η/Υ 
& δικτύου. 
�Πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστηµάτων Microsoft. 

�Πολύ καλή γνώση υποστήριξης HW&SW Η/Υ – 
περιφερειακών Η/Υ. 
�Πολύ καλή γνώση υποστήριξης & διαχείρισης server 
HW & SW. 
�Πολύ καλή γνώση τοπολογίας &υποστήριξης δικτύων. 
�Καλή γνώση υποστήριξης και διαχείρισης routers. 
�Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση. 
�Καλή γνώση MS Office. 
�Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.  
Προσφέρεται: 
�Αµοιβή αναλόγως προσόντων. 
�Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σηµείωµα  
(REF ΜΗΧ-2): στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
hr@alphagrissin.gr ή vaggelis@alphagrissin.gr

IT Technical Support Officer

A freelance IT technician is needed for a yachting 
company in Athens; responsible for: 
�installing and configuring computer hardware 
operating systems and applications; 
�monitoring and maintaining computer systems and 
networks; 
�talking staff or clients through a series of actions, 
either face to face or over the telephone to help set up 
systems or resolve issues; 
�troubleshooting system and network problems and 
diagnosing and solving hardware or software faults; 
�replacing parts as required; 
�providing support, including procedural 
documentation and relevant reports; 
�following diagrams and written instructions to repair 
a fault or set up a system; 
�supporting the roll-out of new applications; 
�setting up new users’ accounts and profiles and 
dealing with password issues; 
�testing and evaluating new technology; 
�conducting electrical safety checks on computer 
equipment.  
Please send your CV to: ekoudigeli@gmail.com.  
CVs in English only.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Software Engineer

Responsibilities: This is a position within Dynacom Tankers 
Mgmt IT Dept. Our team consists of experienced administrators 
and engineers who constantly deliver state of the art products 
and services to the company’s departments, subsidiaries 
and vessels.
The candidate will be responsible for the design, 
testing, implementation, integration and maintenance 
of the company’s software.  
The candidate will: 
�Maintain the already existing code base 
�Analyze requirements and functional specs 
�Design/implement/test/integrate new applications 
�Maintain the company’s database 
�Perform junior DBA assignments 
�Perform routine tasks related to the operation  
of the system  
Requirements: 
�Bachelor or master’s degree in computer science, 
comp/elec engineer or equivalent. 
�At least 3 years of professional experience 
�Serious experience with Linux/Unix systems 
�Acquainted with open source tools and open source 
philosophy 
�Proven knowledge and experience with large ORDBMS 
installations 
�Languages: Java, SQL 
�Front end technologies : Javascript, HTML5, CSS 
�Frameworks: J2EE, JSP, Servlet, XML, JSON, Ajax, 
RESTful web services, JAX-RS 
�App servers: Jboss 3.0.3->Jboss 6.0.0+, tomcat 
�Database servers: PostgreSQL 
�Development tools: Eclipse, Git, ant 
�OS: Unix/Linux (Suse, Debian) 
�System tools: sh, awk, sed 
�Deep knowledge of computer networking, TCP/IP  
Nice to have: 
�Java 7, Java 8 and latest developments 
�JavaMail, EJBs 2.x, EJBs 3.x, JAAS, maven 
�plpgsql, python, C, perl 
�MS SQL, mysql 
�Experience with bug tracking management software 
�Experience with unit/integration/system testing 
�Scala, other functional programming paradigms 
�Hibernate, RESTeasy 
�Legacy networking technologies: minicom, UUCP, 
Satellite comms 
�Ubuntu, FreeBSD  
Send your CVs to the following e-mail: jobs@cloud.
gatewaynet.com

Advantage FSE (www.afse.eu) is the regional business 
partner for Fiserv (www.fiserv.com), the world’s leading 
provider of information systems and services for the 
Banking and Finance industry and a Fortune 500 company.
Our major clients include top-25 European banks, major 
domestic financial institutions in Greece, Europe and 
Americas.

συνέχεια στη σελ. 10
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The company is seeking to employ IT professionals for 
its rapidly expanding Digital Banking business unit, in 
the following positions:

Java / JEE Developer

Main responsibilities: This is a software developer position 
for the development in our Digital Banking department. 
The successful candidate will participate in maintaining/
extending customer installations, product development as 
well as new customer implementation projects.
Required level: Junior, mid or senior level
Desired skills and experience: 
�University degree in computer science, engineering  
or mathematics 
�Excellent knowledge of software engineering 
principles 
�Experience in JEE application development in 
Websphere, Weblogic, JBoss/Wildfly or another major 
JEE �Application server 
�Knowledge of RDBMS / SQL principles. 
�Experience in developing enterprise, business-critical 
applications is a plus 
�Prior working experience in the related fields is not 
required but will be considered a plus 
�Fluency in English 
� (optional) experience in JavaScript is a plus
The company offers an excellent remuneration package 
and continuous learning and training opportunities for 
candidates who want to work with the best in the field.
Candidates are kindly requested to send a one-page resume, 
stating the position of interest, to the following e-mail 
address: hr@afse.eu
Candidates are kindly requested to provide a short response 
to the following question: Why are you interested in working 
with our company?

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

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

ATC are looking for:
Software Developers

To work on cutting edge projects with one of the most 
exciting brands in the world.  
Responsibilities: 
�Developing new features and functionality for high 
transaction, large scale betting websites 
�Producing robust, clear, polished, code in a short 
amount of time 
�Designing solutions that are modular, scalable, 
extendable and portable 
�Working with customers to extract requirements  
and agree the best designs  
The candidates must have: 
�A high standing bachelor’s degree in computer 
science, engineering or information systems  
from a well regarded university 
�Excellent communication skills in English,  
both written and spoken 
�Strong fundamental programming skills  
(data structures, algorithms) 
�Demonstrable talent coding in at least one major 
language (Java, C, C++, Python, TCL, etc.) 

�The ability to learn new technologies quickly  
The ideal candidates would also have: 
�Familiarity developing on Unix/Linux 
�Experience with LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) 
website design 
�Website development skills HTML, HTML5 and CSS 
�Web technologies and internet protocols  
(XML, HTTP, TCP/IP) 
�Experience using version control systems  
(Subversion, CVS, etc.) 
�Scripting skills: Perl, Python, JavaScript 
�Familiarity with designing/developing/supporting 
with at least one of the following databases: MySQL, 
PostgreSQL, Informix, or Oracle 
�Agile development experience  
We offer: 
�Competitive remuneration package 
�Excellent career progression opportunities  
in a multinational organization 
�A sociable fun-to-work environment 
�Chances to travel and work abroad for short periods 
of time 
�Continuous training and professional development 
opportunities
If all this sounds exciting to you please send your CV to 
the following e-mail address: hr@atc.gr
About ATC: ATC is an international software company. 
For more than 25 years, we provide innovative solutions 
for the Central Government, Media, Banking, Distribution, 
Manufacturing and Services.
Our main competitive advantage is our pertinent investment 
in Research and Development, which enabled us to create 
best-of-breed solutions for the industries we serve. In the 
course of our operation we evolved to a trusted partner 
of EU and member of the Steering Committee of NESSI, 
the European Technological platform for Software and 
Services, along with SAP, IBM, NOKIA SIEMENS, THALES, 
FRANCE TELECOM, TELECOM ITALIA. In 2010 we were 
ranked 6th of the top 20 SMEs in EU.

    Software Competitiveness International (SOFT COM 
INTERNATIONAL), is a rapidly growing company, specializing 
in software research & development and information & 
communications technologies services, located in Athens, 
and headquartered in Crete. The skills, the experience 
and the methodologies of the company and its experts, 
most of them with a long presence and a high recognition 
internationally, provide to its clients, both locally and 
internationally, technical excellence and valuable services, 
and to its employees the working conditions to further 
develop their technological expertise within a multi-
national environment. Currently the company expands 
its activities further, expanding a new and a very 
promising cooperation with the German Automotive 
Market. Currently we are looking for:

Senior Software Engineers, C++,  
for Automotive

To offer their services (SW architecture, analysis, design, 
coding, testing) for one new cooperation for the international 
market. Work will be carried out in our company’s premises 
in Athens.
In case: 
�you are a talented software engineer, passionate 
about C++, 
�you like to take on new challenges, 
�you have a strong analytical-, problem solving- and 
quantitative ability, 
�you are able to adapt quickly to new and challenging 
technical and business related environments 
�you are able to work independently, 
�you are a team player, able to cooperate with others 
within a multi-national team, 
�you are flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s mentality, 
�you like to be part of a very dynamically working 
company,  
And you cover the following set of skills: 
�University degree in computer science or relevant 
discipline 
�Excellent programming skills in C++ 
�knowledge of OO- programming and developing 
principles 
�Proven working experience of 4 years, as a minimum, 
as a professional software developer, using the 
required technologies 
�Strong oral and written communication skills  
in English and Greek  
The following skills will be considered as an asset: 
�Experience with versions management, UML, Case- 
Tools 
�Experience with embedded operating systems 
(Windows mobile, embedded Linux, QNX)
The successful will be part of teams of highly qualified 
professionals, which will be established in Greece (Athens), 
being involved in the full software development lifecycle 
for one of our international customers, who is one of the 
key players of the german automotive market. They 
will have an enabling in market- and product- specifics 
in Germany.
Prerequisites: 
�Ability to stay abroad (Germany) for 6 weeks to 3 

months, during the enabling period 
�Ability to travel abroad, as needed 
�Participation to a technical test
In case you are willing to become part of our team and 
make a difference, please send your detailed CV in English, 
quoting reference ref: AU-S/09/14, to the following e-mail 
address: hr@softcom-int.comnot later than 23.09.2014. 
Starting date of the cooperation: 9.2014. All applications 
will be treated as confidential. For information regarding our 
company, please consult our web site: www.softcom-int.com

Java EE Developer - Αθήνα
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)  
ALL CV’s are confidential, send your CV to:   
jobs@actionline.grREF: ACT_JA_0514

Η Mediatel A.E. ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί µια από 
τις πιο σύγχρονες και δυναµικά εξελισσόµενες εταιρείες 
στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Το πιστοποιηµένο µε ISO 
9001:2008 Call Center µας ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1999, 
µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που 
καλύπτουν πλήρως τις διαρκώς µεταβαλλόµενες ανάγκες 
της σύγχρονης αγοράς. Οι συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία 
και ανθρώπινο δυναµικό εξασφαλίζουν αποτελεσµατικές 
και ευέλικτες υπηρεσίες που παρέχονται άµεσα µέσω άρ-
τιας και σύγχρονης υποδοµής. Η πολύχρονη εµπειρία µας 
σε έργα υψηλών απαιτήσεων µας έχουν καθιερώσει, ως 
ένα από τα µεγαλύτερα Call Center στην ελληνική αγορά.
Γιατί στη mediatel; Το ταχέως αναπτυσσόµενο περιβάλλον 
µας, προσφέρει µια ιδανική ευκαιρία συµµετοχής σε µεγάλα 
έργα και προκλήσεις. Ως υπάλληλός µας, θα συνεργαστείτε 
µε µια ταλαντούχα οµάδα ανθρώπων µε ισχυρή δυναµι-
κή. Εάν είστε ενθουσιώδεις, έχετε θέληση για µάθηση και 
είστε πρόθυµοι να αντιµετωπίσετε τις προκλήσεις και να 
αφοµοιώσετε γρήγορα νέες έννοιες, τότε ανυποµονούµε 
να συνεργαστείτε µαζί µας!
Περιγραφή θέσης & αρµοδιότητες: Αναζητούµε Web 
Developer ο οποίος θα ανήκει στο τµήµα Information 
Technology (I.T.) και θα είναι υπέυθυνος για τη σχεδίαση, 
ανάπτυξη και συντήρηση των web εφαρµογών της εται-
ρείας, καθώς και του περιεχοµένου αυτών. Απαραίτητητα 
χαρακτηριστικά είναι η δέσµευση για ποιότητα, η θετική 
στάση και η ακεραιότητα!
Προφίλ υποψηφίου: 
�Ο υποψήφιος θα πρέπει: 
�Να γνωρίζει ASP.net v2, ASP.net v4, ASP.net mvc 4/
Razor, C#, XML Web Services, SOAP, XML, Javascript, 
jQuery, DevExpress controls, HTML/CSS, Ajax. 
�Να έχει εµπειρία σε σχεδιασµό βάσεων δεδοµένων MS 
SQL SERVER 2008+, TSQL και Stored Procedures. 
�Να έχει εξοικείωση σε Visual Studio 2010+. 
�Να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Παροχές εταιρείας: 
�Ανταγωνιστικός µισθός 
�Επαγγελµατική κατάρτιση 
�∆υναµικό εργασιακό περιβάλλον 
�Συµµετοχή σε σηµαντικά project 
�∆υνατότητες εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικού για τη θέση Web Developer [ΚΩ∆. 16] 
στο e-mail: hr@mediatel.gr. Μετά τη συλλογή και αξιολό-
γηση των βιογραφικών σηµειωµάτων θα επικοινωνήσουµε 
µε τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για 
συνέντευξη.
Για περισσότερες πληροφορίες: 
�Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 214 8000 (επιλογή 1) 
�Fax: 214 214 8090 
�∆ιεύθυνση εργασίας: Λεωφόρος Κηφισίας 125-127, 
Αµπελόκηποι (Αθήνα)

Η AcmonData, πιστοποιηµένος συνεργάτης της Microsoft, 
στην παραγωγή βιοµηχανικού λογισµικού, µε κύριο αντι-
κείµενο την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την συνεχή 
υποστήριξη πληροφοριακών συστηµάτων ελέγχου παρα-
γωγής και διαχείρισης αποθήκης στην Ελληνική και ∆ιεθνή 
αγορά, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της, επιθυµεί να 
προσλάβει, για το υποκατάστηµά της στην Αθήνα:

Software Engineer (SE08.14)
Αρµοδιότητες: 
�Βασικό του έργο θα είναι η περεταίρω ανάπτυξη και 
υποστήριξη του συστήµατος TracePro της AcmonData.  
Απαιτούµενα προσόντα: 
�Πτυχιούχος µηχανικός πληροφοριακών συστηµάτων 
και συστηµάτων αυτοµατισµού, µε ειδίκευση στην ανά-
πτυξη λογισµικού. 
�Καλή γνώση στην ανάπτυξη εφαρµογών σε γλώσσα C# 
µε MS SQL Server. 
�Καλή γνώση στην διασύνδεση και τον έλεγχο  
περιφερειακών συσκευών από Η/Υ. 
�Αρκετά καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
�Προϋπηρεσία στην ανάλυση / προγραµµατισµό εφαρ-
µογών πληροφορικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Η εταιρία παρέχει: 
�Ελκυστικό πακέτο αποδοχών. 
�∆υνατότητες προσωπικής ανάπτυξης. 

�Άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
�Συνεχή εκπαίδευση.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να αποστείλουν βιογρα-
φικά  σηµειώµατα αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης: 
Ταχυδροµικά: AcmonData – ∆ερβενακίων 9,  15125 Πα-
ράδεισος Αµαρουσίου. Fax: 210 6105838, e-mail: info@
acmondata.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6105831, 
websites: www.acmondata.gr www.tracepro.gr

Vision Solutions a dynamic startup developing innovative 
and integrated enterprise software solutions is seeking 
professionals to cover the following openings:

.NET Developer  
& Data Mining Developer

Candidate profile  
Required skills: 
�Degree in computer science or software engineering 
�2 years experience in development 
�Excellent understanding and practical experience of 
-C # 
-ASP.NET MVC 
-jQuery 
-SQL Server 
�Ability to quickly learn new technologies 
�Ability to meet objectives within specified time limits 
�Academic or professional experience in complex 
algorithmic work (such as data mining algorithms, 
pattern recognition, artificial neural networks, 
combinatorial optimization, machine learning), we will 
be considering this as a plus  
Personal characteristics: 
�Strong analytical & problem solving skills 
�Ability to work effectively as part of a team 
�Highly self-motivated and methodical, with attention 
to detail  
The company offers: 
�Competitive remuneration package 
�Training and development opportunities in a rapidly 
growing company 
�Pleasant environment  
You can send your CV at: info@vision-solutions.gr

Προγραµµατιστής  
Ανάπτυξης Web Εφαρµογών

Η Dual Logicom είναι µία δυναµική εταιρεία που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής, από το 2004, 
προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις µηχανογράφησης, 
web εφαρµογών & ανάπτυξης διαδραστικών εκπαιδευ-
τικών εφαρµογών.
Απαραίτητα προσόντα: 
�Adobe Flash Action Script 3 , Air για ANDROID και iOS 
, Photoshop 
�Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ µε κατεύθυνση  
πληροφορικής 
�Γνώση Windows, Office (world & excel), 
�Ικανότητα επικοινωνίας και αποτελεσµατικής οµαδικής 
συνεργασίας 
�Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας και 
πολλαπλών εργασιών 
�Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης  
αποφάσεων 
�Γνώση αγγλικών 
�Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Επιθυµητά προσόντα: 
�Γνώσεις συστηµάτων MySQL, mySQL Scripts 
�HTML 
�PHP / CSS Templates  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@dlgcom.gr

Ο ΧΡΥΣΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:
Junior Business Analyst  

για τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής
Αντικείµενο εργασίας: Ο υποψήφιος θα εργαστεί στη 
διεύθυνσης πληροφορικής, µε κύρια καθήκοντα: Την κα-
ταγραφή τεχνικών απαιτήσεων για συστήµατα λογισµικού 
καθώς και την ανάλυση και σχεδιασµό επιχειρηµατικών 
διαδικασιών.
Απαιτούµενα προσόντα: 
�Πτυχίο πληροφορικής (ή συναφή κλάδου) από ΑΕΙ 
�Εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε τµήµα 
πληροφορικής ως developer ή σε τµήµα υποστήριξης 
εφαρµογών 
�Γνώση στο σχεδιασµό και ανάλυση διαδικασιών 
�Γνώση καταγραφής τεχνικών απαιτήσεων. 
�Ευχέρεια στην γραπτή και προφορική επικοινωνία 
�Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
�Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων  
(για τους άνδρες υποψήφιους)  
Η εταιρεία προσφέρει: 
�Μισθό ανάλογα µε τα προσόντα του υποψήφιου 
�∆υναµικό εργασιακό περιβάλλον µε προοπτικές  
επαγγελµατικής εξέλιξης
Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις παραπάνω προδια-
γραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφι-
κό τους Σηµείωµα στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ 
Ο∆ΗΓΟΣ Α.Ε. διεύθυνση ανθρώπινου δυναµικού, Γεωργίου 
Αβέρωφ 26-28, Ν.Ιωνία-Περισσός Τ.Κ. 142 32 Fax: 210 
9204172 E-mail: hr@yellowpages.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεµύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σηµειωµάτων.
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Η εταιρία INSOFT στην συνεχώς ανοδική της πορεία αναζητά:
Προγραµµατιστή Delphi

Απαραίτητα προσόντα: 
�Προγραµµατισµό σε περιβάλλον και γλώσσα Delphi 
�Καλή γνώση σε SQL. 
�Ευχέρεια στην γραπτή και προφορική επικοινωνία  
Θα συνεκτιµηθούν επίσης και τα παρακάτω: 
�Γνώση FMX 
�Ν-Tier 
�MS Sql Server administration 
�Αγγλικά 
�Γνώση OOP 
�Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
�Web Services  
Προσφέρονται: 
�Πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων 
�Φιλικό ήρεµο και άνετο περιβάλλον 
�Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες 
�∆υνατότητες εξέλιξης  
Βιογραφικά στο e-mail: gbi@ghd.gr

Η ΤΕΛΕΣΜΑ Τεχνολογίες Επιχειρήσεων AE, εταιρεία 
παροχής υπηρεσιών και προϊόντων τεχνολογίας µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην ανάπτυξη λογισµικού και την ολοκλήρωση 
συστηµάτων στον κλάδο των συστηµάτων υποστήριξης 
λειτουργιών (www.telesma.gr) αναζητά:

Development Team Leader

Ρόλος: Σύλληψη, αρχιτεκτονική σχεδίαση, υλοποίηση και 
ανάπτυξη ολοκληρωµένων λύσεων υπολογιστικών υπο-
δοµών και εφαρµογών και καθοδήγηση οµάδας µηχανικών 
ανάπτυξης λογισµικού.

Ζητούµενα προσόντα: 
�Πτυχίο ΑΕΙ σε πληροφορική (µεταπτυχιακός τίτλος  
σε σχετικό πεδίο θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα), 
�Πολύ καλή γνώση σχεδιασµού και προγραµµατισµού 
και αποδεδειγµένη εµπειρία (τουλάχιστον 5-7 έτη)  
σε JAVA, (J2EE, JSF καθώς και σε περιβάλλοντα  
ανάπτυξης, πχ. Eclipse, Hibernate κτλ.), 
�Αποδεδειγµένη εµπειρία ανάπτυξης λογισµικού σε 
κάποιον Application Server (πχ. WebSphere, WebLogic, 
JBoss κτλ.), 
�Καλές γνώσεις σε λειτουργικά συστήµατα Linux/Unix 
και Windows, 
�Αξιοπρεπή εµπειρία σε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων 
(π.χ. Oracle, SQL Server, MySQL, ) 
�Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και ανάλυσης. 
�Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
�Ευελιξία, ικανότητα αυτοδιαχείρισης και προσήλωση 
στην υψηλή και ποιοτική απόδοση καθώς και  
στην επίτευξη αποτελεσµάτων. 
�∆ιάθεση για διερεύνηση και αυτοπεποίθηση  
για την εφαρµογή νέων ιδεών και τεχνολογιών 
�Εµπειρία σε ανάπτυξη mobile apps θα θεωρηθεί  
πλεονέκτηµα. 
�Άδεια εργασίας στην ΕΕ

Η εταιρία προσφέρει ενασχόληση µε σύνθετα, απαιτητικά 
και πρωτοποριακά έργα, δυνατότητα για διερεύνηση και 
εκπαίδευση, άριστο περιβάλλον εργασίας και ανταγωνιστι-
κές αποδοχές αναλόγως προσόντων. Οι ενδιαφερόµενοι 
παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σηµείωµα µε πλήρη στοιχεία.

ΤΕΛΕΣΜΑ Τεχνολογίες Επιχειρήσεων ΑΕ: Λεωφ. Αλε-
ξάνδρας 77, 114 74 Αθήνα. Tηλ: 216 900004, φαξ: 216 
9000007, e-mail: devtl@telesma.gr

Προγραµµατιστής Εφαρµογών Η/Υ -  
ΙΤ Programmer - Θεσσαλονίκη

Αρµοδιότητες 
�Ανάπτυξη εφαρµογών  
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω  
απαιτούµενα προσόντα: 
�Πολύ καλή γνώση σε εργαλεία της Oracle (Forms 6i, 
Reports 6i) ή εναλλακτικά καλή γνώση σε εργαλεία της 
Microsoft (.NET, C#, ASPx) 
�Πολύ καλή γνώση σε βάσεις δεδοµένων Oracle ή SQL 
�Απαραίτητα στοιχεία των υποψηφίων 
�Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ 
�Αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία 1 έτους  
τουλάχιστον σε ανάλογη θέση 
�Γνώση αγγλικής γλώσσας
Παρακαλείσθε τα βιογραφικά σας σηµειώµατα να τα στέλνετε 
σε µορφή επεξεργαστή κειµένου και να περιλαµβάνουν 
φωτό, τηλέφωνα επικοινωνίας, τα στοιχεία της διεύθυνσης 
κατοικίας και το email σας. info@uniquecom.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Γραφίστας / Web Designer

Περιγραφή: Εταιρία υπηρεσιών διαφήµισης και διαδικτύ-
ου, αναζητά Γραφίστα για τις ανάγκες στελέχωσης του 
δηµιουργικού της τµήµατος.
Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί 
µε την δηµιουργία και επεξεργασία υλικού της εταιρείας 
(websites, newsletters, έντυπα, social media, διαφηµιστικές 
καταχωρήσεις, κλπ).
Απαραίτητα προσόντα: 
�Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής µε κατεύθυνση 
την γραφιστική. 

�Πολύ καλή γνώση επεξεργασίας εικόνας (Photoshop, 
Illustrator κλπ) 
�Πολύ καλή χρήση Η/Υ και εξοικείωση µε τις νέες  
τεχνολογίες (Web, Social Media, κλπ) 
�Σχετική προϋπηρεσία απαραίτητη 
�Ικανότητα συνεργασίας, οµαδικότητας και επικοινωνίας
Αποστολή βιογραφικού: 
�Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο e-mail:  
hr@istopolis.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

H  CENTRONET GROUP,  µε έδρα στο κέντρο της Αθήνας 
κοντά στο µετρό Πανεπιστήµιο προσφέρει σε:

18 Υπαλλήλους Τηλεφωνικού Κέντρου

Θέση εργασίας µε αντικείµενο την διαχείριση εξερχοµέ-
νων κλήσεων των προγραµµάτων: - του οµίλου Wind 
(Σταθερή και κινητή Τηλεφωνία, Internet) - του οµίλου 
Forthnet – Nova (Internet, Σταθερής Τηλεφωνίας, συν-
δροµητική τηλεόρασης).
Απαραίτητα προσόντα: 
�Ηλικίας 19-55 ετών 
�Τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου 
�Ευχέρεια & άνεση στην επικοινωνία 
�Υψηλοί στόχοι 
�Εµπειρία στις πωλήσεις (προαιρετική)  
Η εταιρία προφέρει: 
�Αποδοχές πολύ υψηλότερες του βασικού µισθού 
�Ασφάλεια µέσα από µία εταιρεία που επενδύει  
στους εργαζόµενους της 
�Συνέπεια στις πληρωµές 
�Μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ 
�Υψηλά bonus παραγωγικότητας 
�Επαγγελµατική και µισθολογική εξέλιξη (Supervisor, 
team leader) 
�Πρωινή απασχόληση (4ωρο, 5ωρο, 6ωρο) 
�Απογευµατινή απασχόληση (4ωρο)  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@centronet.
gr ή στο fax: 210 3610152 ή στα τηλέφωνα 210 
3619279 / 210 3668903.

Yπάλληλοι Εξερχοµένων Κλήσεων 
Μερική - Πλήρης απασχόληση 

Όνοµα: Όµιλος ΒΜ Τοποθεσία: Περιστέρι  
Αµοιβή / Παροχές: Σταθερός µισθός & bonus  
(κάθε Παρασκευή) 
Κλάδος: Τηλεφωνία  
Μεγάλος όµιλος ενδιαφέρεται για άµεση κάλυψη  
θέσεων Yπαλλήλων Εξερχοµένων Κλήσεων.  
Περιγραφή εργασίας 
�Τηλεφωνική επαφή και επικοινωνία µε πελάτες µε 
σκοπό την ενηµέρωση και την προώθηση τηλεπικοινω-
νιακών προϊόντων & υπηρεσιών σε νέο πελατολόγιο 
�Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
�Πρωινή- απογευµατινή απασχόληση  
Προφίλ υποψηφίου 
�Απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
�Ευελιξία ωραρίου 
�Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ  
∆εξιότητες υποψηφίου  
�∆ιάθεση και όρεξη για εργασία 
�Θετική σκέψη 
�Ευχέρεια επικοινωνίας & γρήγορη αντίληψη 
�Ευγένεια, δυναµισµός
Μισθός µεγαλύτερος του βασικού. 
Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή προκαταβολικά.  
Βιογραφικά στο παρακάτω e-mail:  
telecon23@gmail.com, Κα Παπαδακη 211 1828794 

H εταιρία RELATE A.E. από τις δυναµικά αναπτυσσόµενες 
εταιρίες στην παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέ-
τησης και διαχείρισης επαφών, αναζητά για την στελέχωση 
κέντρων εισερχόµενης και εξερχόµενης επικοινωνίας:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης  
(ΕΤΕ-14) για Μερική Απασχόληση 

Επιθυµητά προσόντα: 
�Απόφοιτοι λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ – µέχρι 30 ετών 
�Άνεση στην επικοινωνία 
�Γνώση χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών –  
θα προτιµηθούν κάτοχοι ECDL 
�Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας γραπτή και 
προφορική 
�Γνώση αγγλικών 
�∆υνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες και ευέλικτα 
ωράρια 
�Επιθυµητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
Προσφέρονται: 
�Σύµβαση απασχόλησης µισθωτού µε ασφαλιστική 
κάλυψη ΙΚΑ 
�∆υνατότητα αυξηµένων αποδοχών βάσει πρόσθετων 
ωρών/βραδινής απασχόλησης/Κυριακών –αργιών 
�Συνεχής εκπαίδευση σε διαφορετικά προϊόντα  
των πελατών µας και σε µεθόδους εξυπηρέτησης  
καταναλωτών 
�Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
�∆υνατότητες εξέλιξης 

Εύκολη πρόσβαση µε metro (στάση Πανόρµου)  
και λεωφορεία.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν άµεσα το βιο-
γραφικό τους στη διεύθυνση hr@relate.gr ή µε fax: 210 
2805001, αναγράφοντας τον κωδικό ΕΤΕ-14.

H ACTION LINE ζητά:
Εκπροσώπους Τηλεφωνικής  

Εξυπηρέτησης Πελατών 
(Κωδ. θέσης: ACT-CSV-1605)

Απαραίτητα προσόντα 
�Απόφοιτος/η δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
�Πολύ καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον windows MS-
Office 
�Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
�∆υνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
�Προηγούµενη εργασιακή εµπειρία σε contact center, 
θα εκτιµηθεί.  
Παρέχονται 
�Βασικός µισθός και ασφάλιση 
�Πενθήµερη απασχόληση
Για αποστολή βιογραφικού e-mail: jobs@actionline.gr, 
fax: 210 3637544,  ACTION LINE ΜΟΝ ΕΠΕ, mailing 
address: Ακαδηµίας 35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο: 210 3637585 και 210 3637822.

Η εταιρία Mikel Coffee Company Α.Ε προκειµένου να 
στελεχώσει το τηλεφωνικό της κέντρο στην περιοχή της 
Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, αναζητά άτοµα ηλικίας 
20-35 ετών.
Αποστολή βιογραφικών (µε επισυναπτόµενη φωτογραφία) 
στο e-mail: hr.ath@georgiaff.gr. Fax: 211 8004885.Τηλ. 
210 2517255 / 210 2514649.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η GREEN PROMOTIONS µία από τις ταχύτερα αναπτυσ-
σόµενες διαφηµιστικές εταιρίες στην Ελλάδα, ζητά:

Προωθήτριες για In Store Promotion 
(µε Κωδικό: IP)

Απαραίτητα προσόντα: 
�18-40 ετών. 
�Επικοινωνιακή-δραστήρια, ευχέρεια λόγου. 
�Ευχάριστη προσωπικότητα. 
�Άτοµο µε διάθεση να ενταχθεί σε νέο περιβάλλον  
και να εκπαιδευτεί. 
�Επιθυµητή προϋπηρεσία στο χώρο του promotion  
Προσφέρονται: 
�Υψηλές αποδοχές 
�Ευέλικτο ωράριο απασχόλησης 
�Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Οι ενδιαφερόµενες που πιστεύουν ότι µπορούν να ανταπο-
κριθούν δυναµικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται 
να αποστείλουν τα βιογραφικά τους καθώς και φωτογραφίες 
µέσω e-mail στο: hr@greenpromotions.gr, αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης εργασίας.

Η εταιρία Apopsis, που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
προώθησης πωλήσεων (promotion), ζητά:

Νέες για Part - Time Εργασία  
για Προγράµµατα In Store Προώθησης  

σε Καταστήµατα και Super - Market
Προσόντα 
�∆ιάθεση και όρεξη για δουλειά 
�Επαγγελµατισµός και επικοινωνιακές δεξιότητες 
�Ενδεχόµενη εµπειρία σε ανάλογα προγράµµατα θα 
συνεκτιµηθεί 
�Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα ασφάλισης  
Παρέχονται 
�Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
�∆υναµικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
�Ασφάλιση  
Οι ενδιαφερόµενες παρακαλούνται να καλέσουν  
στο 210 9249506 αναφέροντας τον κωδικό SM1.

Promoters

Η West AE δραστηριοποιείται στο χώρο της προώθησης 
πωλήσεων και αναζητά νέες promoters πολύ εµφανίσιµες 
νέες για εκπροσώπηση µεγάλων brand σε εκθέσεις, συνέ-
δρια, events, προγράµµατα κινητής τηλεφωνίας.

Επιθυµητή η προϋπηρεσία στο χώρο.  
Προφίλ υποψηφίων: 
�Ηλικία 18-28 ετών 
�Ύψος 1,70 και άνω 
�Συνέπεια και διάθεση για εργασία  
Παρέχονται: 
�Υψηλές αποδοχές 
�Συνεχής ροή εργασίας 
�Σταθερή συνεργασία 
�Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόµενες παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιο-
γραφικά τους µε επισυναπτόµενη φωτογραφία προσώπου 
και ολόσωµη, µέσω e-mail: cva@westsa.gr ή fax: 210 
9735005. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6390010 (10:00-16:00).

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Θέλουµε να δώσουµε στο κάθε πελάτη µας ξεχωριστά την 
εξυπηρέτηση και τη γνώση εκείνη, ώστε να αισθάνεται 
σιγουριά και ικανοποίηση που επέλεξε εµάς για τις ανάγκες 
του. Αναζητάµε άτοµα που αγαπάνε την ενασχόληση µε τα 
λευκά είδη και να έχουν αντίστοιχες σπουδές για να µας 
βοηθήσουν να πετύχουµε το στόχο µας. 
Για να πετύχουµε αυτό:  
Χρειάζεται 
�Να χαµογελά αβίαστα 
�Γνώση και εµπειρία για τα λευκά είδη 
�Να απολαµβάνει να εργάζεται µε άλλους 
�Να είναι ενεργητικό και ενθουσιώδης  
Αναλαµβάνουµε να σας παρέχουµε ένα περιβάλλον 
�Ασφαλές 
�Ευχάριστο 
�Εξελίξιµο 
�Ξεκάθαρο  
Αν θέλετε να γίνεται µέλος της οµάδας στείλτε το 
βιογραφικό σας στο e-mail: career@tzambaspiti.gr

Ο πελάτης µας είναι καταξιωµένη αλυσίδα λιανικής πώλησης µε 
ανεπτυγµένο δίκτυο καταστηµάτων. Στα πλαίσια της δυναµικής 
της παρουσίας, αναζητούνται κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες, 
για την κάλυψη της θέσης στελέχους στη Λάρισα:

Στέλεχος Καταστήµατος  
(κωδ LS) 

Το έργο: οργάνωση, διοίκηση, και aποτελεσµατική κα-
θηµερινή λειτουργία του καταστήµατος, µε έµφαση στην 
εξυπηρέτηση των πελατών.
Προφίλ κατάλληλων υποψηφίων: 
�Επιθυµητές σπουδές σε πωλήσεις, µάρκετινγκ  
ή διοίκηση επιχειρήσεων 
�Απαραίτητη εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση 
υπεύθυνου καταστήµατος λιανικής 
�Άτοµο µε πολλαπλά προσόντα και ικανότητες,  
µε επαγγελµατική εµφάνιση, και προσανατολισµό  
στην εξυπηρέτηση των πελατών 
�Εµπορική αντίληψη, αίσθηση της δυναµικής της αγοράς 
και του ανταγωνισµού 
�Σύγχρονος τρόπος διοίκησης καταστήµατος,  
αξιοποιώντας τα στατιστικά/αριθµητικά δεδοµένα 
�Εµπειρία στην αποτελεσµατική καθοδήγηση και  
συντονισµό οµάδας πωλητών 
�Ανάληψη πρωτοβουλιών και δυναµική λήψη αποφάσεων 
�Αναλυτικό τρόπο σκέψης σε συνθήκες πίεσης 
�∆υνατότητα απασχόλησης σε διευρυµένο ωράριο  
λειτουργίας καταστήµατος 
�Επαγγελµατισµός και προσανατολισµός  
στο αποτέλεσµα  
Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας και περαιτέρω 
ανάπτυξης.
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άµεσα το βιογραφικό τους σηµείωµα (µε 
φωτογραφία σε επαγγελµατικό ύφος) αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-
hellas.gr
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα µας www.peopleatwork-hellas.gr, follow us on 
facebook. Όλες οι υποψηφιότητες λαµβάνουν απάντηση 
και αντιµετωπίζονται µε εχεµύθεια και επαγγελµατισµό.

Η εταιρεία ΗΡΑ ζητά:
Πωλητήρια για  

Κατάστηµα στα ∆υτικά και Νότια Προάστια
Καθήκοντα 
�∆ιασφάλιση άψογης εξυπηρέτησης πελατών  
και διαδικασιών καταστήµατος 
�Παρακολούθηση ανταγωνισµού  
Απαραίτητα προσόντα 
�5ετή εµπειρία σε θέση πωλήτριας 
�Γνώσεις Η/Υ 
�∆υναµικότητα και ανεπτυγµένη ικανότητα επικοινωνίας 
και οργάνωσης
Βιογραφικά στο e-mail: info@irabebe.gr,  
fax: 210 9885706.

Υπεύθυνος Καταστήµατος
Ζητάει η γαλλική εταιρία ORCHESTRA, η οποία δραστη-
ριοποιείται στον χώρο της παιδικής ένδυσης και ειδών 
βρεφανάπτυξης για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής.
Προσόντα: 
�Εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
�Ικανότητες διαχείρισης προσωπικού 
�Γνώση παιδικού ενδύµατος και ειδών βρεφανάπτυξης 
�Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας 
�Πολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισµό Η/Υ 
�Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση γαλλικών  
Προσφέρονται: 
�Ευχάριστο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
�Ανταγωνιστικές αποδοχές 
�Προοπτικές εξέλιξης στον όµιλο
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210-9887829,  
αναγράφοντας τον κωδικό ORC- MSP.

H PERIDEO GROUP κατέχει ηγετική παρουσία στον 
χώρο του κοσµήµατος, µε καταστήµατα σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα κλπ.:

Πωλητές / Πωλήτριες
Απαραίτητα προσόντα  
�Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών 
�Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
�Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) 
�Ευχάριστη προσωπικότητα µε άνεση στην επικοινωνία 
και θέληση για προσφορά και γνώση 
�Οµαδικό πνεύµα εργασίας 
�Οργανωτικές ικανότητες και ευελιξία 
�∆υνατότητα προσαρµογής σε ένα δυναµικό  
και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας 
�Εστίαση στην επίτευξη στόχων
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να αποστείλουν άµε-
σα  το βιογραφικό τους και συνοδευτική φωτογραφία 
στο e-mail: retail@perideo.gr

Η εταιρεία PET CITY ΑΕΒΕ, η µεγαλύτερη αλυσίδα ειδών 
κατοικιδίων στην Ελλάδα µε σηµαντικές διακρίσεις και µία 
από τις µεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο της σε ολόκληρη 
την Ευρώπη ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναµικό της 
ως πωλητές - πωλήτριες νέους ανθρώπους ηλικίας 18-
29 ετών, δικαιούχους των προγραµµάτων voucher 2014 
του ΟΑΕ∆(επιταγή εισόδου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για 
απόκτηση εργασιακής εµπειρίας) που έχουν διάθεση και 
όρεξη να εργαστούν σε ένα σύγχρονο και δυναµικά ανα-
πτυσσόµενο περιβάλλον αξιοποιώντας τις δεξιότητές τους 
και αποκτώντας σηµαντική εργασιακή εµπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@petcity.gr

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητή/Πωλήτρια Καταστήµατος 
Πλήρης Απασχόλησης, 

για το Υποκατάστηµα Αγίου Στεφάνου

Απαραίτητα προσόντα / ικανότητες: 
�Άνεση στην επικοινωνία 
�Οµαδικό πνεύµα εργασίας 
�Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο των πωλήσεων 
�Γνώση αγγλικών 
�Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
�Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες 
�Ηλικία έως 25 ετών  
Επιθυµητά προσόντα: 
�Εµπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
�Επιθυµητή προϋπηρεσία στον χώρο της υπόδησης 
�Γνώση της αγοράς υπόδησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
�Συνεχόµενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές πωλήσεων, 
σύµφωνα µε τις νέες τάσεις της αγοράς 
�Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
�∆υνατότητα επαγγελµατικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Παρακαλούµε αποστείλατε βιογραφικό σηµείωµα: DEXIM 
A.E.: 22ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαµίας, Άγιος Στέφανος 
Αττικής, 145 10. Τηλ. 210 6217691, fax: 210 8140802, 
ή e-mail: cv@dexim.gr. Κωδικός αγγελίας: 2014029.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η φαρµακευτική εταιρεία NEXUS MEDICALS που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο των οφθαλµολογικών προϊ-
όντων, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ALLERGAN 
στην Ελλάδα, επιθυµεί να προσλάβει:

Ιατρικούς Επισκέπτες 
για την Αθήνα (Κωδ.: Ι.Ε.Α./08.14)

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
�Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
�Επιθυµητό πτυχίο επιστηµών υγείας ή βιολογίας 
�Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ενασχόλησης,  
κατά προτίµηση µε οφθαλµολογικά προϊόντα 
�∆υνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος  
Προσφέρουµε: 
�Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
�Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, ιδιωτική 
ασφάλεια 
�Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
�Ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης σε ένα δυναµικό 
περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σηµείωµα στα αγγλικά στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: e.georgatou@genepharm.com

Η Vamvas Medicals ζητά να προσλάβει:
Πωλητές Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Περιγραφή θέσης: 
Υπεύθυνοι πωλήσεων µε βάση τη Θεσ/νίκη  
για τις εµπορικές διευθύνσεις: 
�Ορθοπεδικών 
�Χειρουργικής  
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
�Εµπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε εταιρεία ορθοπεδικών 
(χώρος χειρουργείου) για τη θέση του πωλητή  
ορθοπεδικών 
�Εµπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε εταιρεία ιατροτεχνολο-
γικού εξοπλισµού για τη θέση του πωλητή χειρουργικής 
�Επιθυµητό πτυχίο σχολής βιοϊατρικής τεχνολογίας / ιατρι-

κών οργάνων / νοσηλευτικής / παραφαρµακευτικών. 
�Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
�Επαγγελµατισµός 
�Γνώση αγγλικής γλώσσας 
�Χρήση Η/Υ 
�Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
�Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άντρες) 
�∆υνατότητα ταξιδιών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
�Ανταγωνιστικό πακέτο αµοιβών 
�Συνεχή εκπαίδευση 
�∆υνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης 
�Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
�Εταιρικό αυτοκίνητο & τηλέφωνο
Στείλτε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση ανθρωπίνου 
δυναµικού & εκπαίδευσης: hr@vamvasmedicals.gr (κωδ. 
αγγελίας ορθοπεδικών: ΠΩΛΟΧΘ02 & κωδ. αγγελίας γενικής 
χειρουργικής: ΠΩΛΓΧΘ01) fax: 210 6078401.

Πωλητής Φαρµακείων (Part Time)  
(SAL 1309),Αθήνα

Περιγραφή: Αναπτυσσόµενη εµπορική εταιρεία γνωστών 
συµπληρωµάτων διατροφής αναζητά Πωλητή Φαρµακεί-
ων (part time) για την ανάπτυξη της παρουσίας της στα 
φαρµακεία της Αττικής.
Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει 
την ανάπτυξη του δικτύου συνεργαζόµενων φαρµακείων, 
µε προσωπικές επισκέψεις σε επιλεγµένα σηµεία, µε σκοπό 
την καλύτερη εκπροσώπηση της εταιρείας στο κατανα-
λωτικό κοινό.
Απαραίτητα Προσόντα: 
�πολύ καλή γνώση των φαρµακείων Αττικής 
�δυνατότητα για πρωινή απασχόληση (part time)  
ή παράλληλη απασχόληση (∆ΠΥ) 
�προσφέρεται µισθός + bonus πωλήσεων βάση στόχων 
�άριστες διαπροσωπικές ικανότητες, διάθεση για εργα-
σία και ανάπτυξη (µελλοντική πλήρης απασχόληση)  
Αποστολή Βιογραφικού: cv@anadeixi.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Παθολόγος

Ζητείται για εργασία σε ιατρείο χρόνιων νοσηµάτων, πλήρης 
απασχόληση, πενθήµερο.
�Προσόντα: Άριστη γνώση Αγγλικών και υπολογιστών, 
µη καπνιστής 
Απολαβές 1.300€ µηνιαίως.
Βιογραφικά στο e-mail:iatreio@drtsoukalas.com. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 210-3646084, 12.00 - 19.00 εκτός 
Παρασκευής 10.00-17.00.

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ παρέχουν εδώ και 20 χρόνια, ιατρικές 
υπηρεσίες σε ασθενείς κατ’ οίκον 24 ώρες το 24ωρο και 
αναζητούν:

Παθολόγους
Απαιτούµενα προσόντα: 
�Πτυχίο ιατρικών σχολών (Α.Ε.Ι.)  
�Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
�Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών  
Επιθυµητή η γνώση άλλων ξένων γλωσσών  
και η προϋπηρεσία.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακα-
λούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα, 
αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση sosiatroi@sosiatroi.gr. Η εταιρία διαχειρίζεται 
όλες τις αιτήσεις µε απόλυτη εχεµύθεια. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία µας, µπορείτε να 
επισκεφθείτε το Facebook και να µας ακολουθήσετε στο 
Twitter και στο LinkedIn.

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

Η GLOBALMEDIREC έχει 6 άµεσες θέσεις εργασίας- 
Central England – Κεντρική Αγγλία
�3 Θέσεις για την ειδικότητα της νεφρολογίας  
σε πανεπιστηµιακό κρατικό νοσοκοµείο NHS 
�3 Νέες θέσεις Specialty Doctor Nephrologist 
�3 Θέσεις για την ειδικότητα της γενικής χειρουργικής 
σε κρατικό νοσοκοµείο NHS µε εξαιρετική εµπειρία 
στην µεταµόσχευση νεφρού  
�3 Νέες θέσεις Specialty Doctor General Surgeon with 
excellent experience in Renal Transplant
Θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που µόλις έχει 
αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας του ή είναι πολύ κοντά 
στην λήψη αυτού, καθώς επίσης και για τα επόµενα 2-3 
χρόνια σαν ειδικός.  
Ετήσιος, µικτός µισθός ενός specialty doctor  
από £50000 - £55000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). 
Ώρες εργασίας είναι 48/εβδοµάδα  
συµπεριλαµβανόµενες οι εφηµερίες (On-Calls).
Ετήσια συµβόλαια, µε προοπτική ανανέωση αν και εφόσον 

το επιθυµεί ο ιατρός και το νοσοκοµείο µετά την λήξη του 
αρχικού συµβολαίου.
Απαραίτητη η άµεση διαθεσιµότητα ιατρών και σε 
όλες τις θέσεις (τουλάχιστον εντός 2 µηνών µετά  
τις συνεντεύξεις). 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν 
για τους ιατρούς.
Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συµπεριλαµβάνο-
νται: Προετοιµασία του βιογραφικού – προετοιµασία του 
ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – βοήθεια µε την 
εγγραφή του ιατρού στον GMC – άνοιγµα λογαριασµού 
τραπέζης στην αγγλία κτλ.
Τα απαιτούµενα προσόντα είναι: 
�∆ικαίωµα εγγραφής στο general medical council 
�Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έρθουν σε επικοινωνία 
µαζί µου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρι-
νίσεις. Κατερίνα Κοντάλιπου GlobalMediRec. Τηλ: 6934 
803930. E-mail: katerina.kontalipou@globalmedirec.com. 
Website: www.globalmedirec.com/jobs/greek-doctors.htm

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η εταιρεία ADVANCE PRODUCTS που δραστηριοποιείται 
στην διάθεση εξειδικευµένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού 
και επιθεµάτων ελκών και εγκαυµάτων αναζητά:

Νοσηλευτές/τριες
�Για τη στελέχωση του τµήµατος των επιθεµάτων  
µε απαραίτητη εµπειρία τουλάχιστον 2 έτη, για πλήρης  
ή µερική απασχόληση.  
Βιογραφικά στο e-mail: hr@advanceproducts.gr.  
Θα τηρηθεί πλήρης εχεµύθεια.

Νοσηλευτής – Αθήνα 
 Κωδικός Θέσης: ΝΑ

Η Γενική Χηµικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από το 
1977 στα φαρµακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία 
της εταιρίας οφείλεται στον δυναµικό στρατηγικό σχεδι-
ασµό και στην δέσµευση της στον ανθρώπινο παράγοντα.
Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
�Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
�Καλή παρουσία και άνεση µε τους πελάτες 
�Φιλοδοξία και εργατικότητα 
�Επιθυµητή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
�Χωρίς απαραίτητη εµπειρία  
�Τριετές πτυχίο νοσηλευτικής ΤΕΙ ή πανεπιστηµίου 
�∆ίπλωµα οδήγησης 
�Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 
�Βαθµολογική εξέλιξη µετά από σύντοµο αρχικό  
διάστηµα 
�Ανταγωνιστικές αποδοχές 
�Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
�Αυτοκίνητο, iphone 
�Εργασία σε µια δυναµική και αναπτυσσόµενη αγορά 
�Πενθήµερη εργασία, οχτάωρο
Αποστολή βιογραφικών στα fax: 210 6201332 στο 
e-mail: cv@gcp.gr, ταχυδροµικώς στην διεύθυνση  
Αυγής 60, 145 64 Κηφισιά, website: www.gcp.gr

Η 3M Hellas MEPE, πολυεθνική εταιρεία που διακινεί µία 
µεγάλη σειρά ιατρικών / οδοντιατρικών, βιοµηχανικών, 
καταναλωτικών και ειδικών επαγγελµατικών προϊόντων, ζητά:

Υπεύθυνο/η Κλινικών Εφαρµογών  
& Εκπαίδευσης Ιατρικών Προϊόντων 

µε έδρα Αθήνα

Οι υποψήφιοι/ες είναι απαραίτητο να είναι κάτοχοι  
πτυχίου νοσηλευτικής Π.Ε. η Τ.Ε. µε άριστη γνώση  
της αγγλικής γλώσσας και χειρισµού Η/Υ. 
Κάτοχοι συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν.

Η εµπειρία ως νοσηλευτής/τρια στο χώρο του νοσοκοµείου 
(2-4 χρόνων) είναι απαραίτητη και ειδικότερα στο χώρο του 
χειρουργείου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Η εταιρεία µας, προσφέρει ικανοποιητικό µισθό, ειδικό κίνητρο 
πωλήσεων, αυτοκίνητο, ελκυστικό πρόγραµµα πρόσθετων 
παροχών και δυνατότητες εκπαίδευσης, ανάπτυξης και στα-
διοδροµίας σε µία µεγάλη, διεθνή, πρωτοποριακή εταιρεία.
Παρακαλώ, στείλτε το βιογραφικό σας για τη θέση «Υπεύ-
θυνος/η Κλινικών Εφαρµογών & Εκπαίδευσης Ιατρικών 
Προϊόντων» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: fsakaroudi@
mmm.com

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Φιλόλογος 

 για Σύνταξη Κειµένων
∆ιαφηµιστική εταιρία, ενδιαφέρεται να προσλάβει κατά 
προτίµηση Απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας έως 26 ετών 
ή κοπέλα που να γνωρίζει άπταιστα τα αγγλικά για τα γρα-
φεία της στον Πειραιά.
Περιγραφή εργασίας: 
�∆ιορθώσεις, επιµέλεια και σύνταξη κειµένων  
τουριστικού περιεχοµένου στα αγγλικά 
�Γραµµατειακή υποστήριξη 
Προφίλ υποψηφίου: 
�Πολύ καλή γνώση αγγλικών 

�Καλή χρήση Η/Υ (Ms Office, Internet) 
�Kατά προτίµηση κάτοικος Πειραιά ή γύρω περιοχών  
∆εξιότητες υποψηφίου: 
�Αναπτυγµένες οργανωτικές και επικοινωνιακές  
ικανότητες 
�Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο 
�Επικοινωνιακό άτοµο  
Η εταιρία προσφέρει: 
�Βασικό µισθό µε αναπροσαρµογή µετά την παρέλευση 
του πρώτου τριµήνου 
�Προοπτικές εξέλιξης
Λόγω του µεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση µη 
επιλογής, δεν θα µπορέσουµε να ενηµερώσουµε όλους 
τους υποψηφίους. Βιογραφικά στο e-mail: athensjobs@
gmail.com

Το κέντρο σπουδών Αρνός µε αντικείµενο την on line 
εκπαίδευση ζητά Συνεργάτες - Καθηγητές Πληροφορι-
κής για δηµιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και 
διδασκαλία σε βίντεο για ΕΑΠ.
Με εξειδίκευση στα ακόλουθα: 
�Σχεδιασµός λογισµικού (ΠΛΗ 24) 
�Τεχνιτή νοηµοσύνη – εφαρµογές (ΠΛΗ 31) 
�Προστασία και ασφάλεια συστηµάτων (ΠΛΗ 37)  
Απαραίτητα προσόντα: 
�Άριστη γνώση του αντικειµένου 
�Άριστη χρήση Η/Υ 
�Συνέπεια 
�Αξιοπιστία 
�Ευχέρεια στην επικοινωνία 
�Μεράκι και διάθεση για έρευνα  
Επιθυµητά προσόντα: 
�Εµπειρία στην εκπαίδευση 
�∆ιδακτική και ερευνητική εµπειρία 
�Μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών σε συναφές 
αντικείµενο  
Το κέντρο σπουδών Αρνός προσφέρει: 
�Ελεύθερη και αυτόνοµη ανάπτυξη on-line ζωντανών 
µαθηµάτων 
�Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο της on-line 
εκπαίδευσης (e-learning) 
�Ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης σε νέες αγορές 
�Ευχάριστο και δηµιουργικό εργασιακό περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  hr@arnos.gr (Κωδικός 
θέσης 5101). Προσοχή, στο θέµα του e-mail να αναφέρεται 
ο κωδικός θέσης.

Μαθηµατικός
�Με φροντιστηριακή εµπειρία σε τάξεις Λυκείου 
ζητείται από πολυχώρο εκπαίδευσης  στο Πέραµα του 
Πειραιά.  
Αποστολή βιογραφικών, µε συνηµµένη φωτογραφία, 
στο e-mail: fme-kex@otenet.gr

Ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΠΑΣΤΕΡ, έχοντας διανύσει µία 
µακροχρόνια επιτυχηµένη πορεία, στα πλαίσια της ανάπτυξής 
του, επιθυµεί να προσλάβει:

Καθηγητές
Στους παρακάτω τοµείς: 
�Παιδαγωγικoύ 
�Υγείας 
�Αισθητικής/Οµορφιάς 
�Οικονοµίας/∆ιοίκησης 
�Τουρισµού 
�Επισιτισµού 
�Πληροφορικής 
�Εφαρµοσµένων Τεχνών  
Απαραίτητα προσόντα: 
�Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ – IEK 
�Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
�Βασική γνώση υπολογιστή  
Επιθυµητά χαρακτηριστικά: 
�Ενδιαφέρον για το χώρο της εκπαίδευσης 
�∆υναµική κι ευχάριστη προσωπικότητα 
�Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
�Οµαδικό πνεύµα / υπευθυνότητα  
Η εταιρεία προφέρει: 
�Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
�Σύγχρονο κι ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
�Προοπτικές εξέλιξης
Όσοι ενδιαφερόµενοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
µπορούν να προσκοµίζουν  το βιογραφικό τους σηµείωµα 
µόνο στο νέο κέντρο εγγραφών ΠΑΣΤΕΡ  (Τσιµισκή 131 & 
Εθν. Αµύνης ισόγειο) από Τετάρτη 27/8 και  καθηµερινά 
από τις 9 το πρωί έως τις 9 το απόγευµα.

Ανώνυµη Εκδοτική εταιρεία µε ηγετική θέση στο χώρο των νοµι-
κών & φορολογικών βιβλίων και των CD ROM, για τη στελέχωση  
των γραφείων µε έδρα την Αθήνα ζητά:

Στοιχειοθέτη 
(Ένδειξη: ΓΠ-14ΣΤ)

Απαιτούµενα προσόντα: 
�Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε εκδοτικό οίκο στη 
στοιχειοθεσία βιβλίων (κατά προτίµηση επιστηµονικών 
συγγραµµάτων) 
�Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
�Οµαδικό πνεύµα εργασίας 
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�Άριστη γνώση ms office (ο υποψήφιος θα πρέπει να 
µπορεί να πιστοποιήσει την εµπειρία και τις γνώσεις του 
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης) 
�Άριστη γνώση εφαρµογής indesign (ο υποψήφιος θα 
πρέπει να µπορεί να πιστοποιήσει την εµπειρία και τις 
γνώσεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης) 
�Γνώση ξένων γλωσσών θα εκτιµηθεί  
Προσφέρονται:  
�Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
�∆υνατότητες εξέλιξης 
�Άριστες συνθήκες εργασίας 
�∆υναµικό & αναπτυσσόµενο εργασιακό περιβάλλον 
�Συνεχής εκπαίδευση  
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια. Βιογραφικά σηµειώµα-
τα να αποστέλλονται µε την αντίστοιχη ένδειξη e-mail: 
jobs@sakkoulas.gr

ΝΟΜΙΚΟΙ
Ασκούµενος ∆ικηγόρος 

�Για συνεργασία µε νοµικό τµήµα εταιρίας. 
�Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
�Μεταπτυχιακές σπουδές θα συνεκτιµηθούν.  
Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικά στο e-mail: 
lawdepinsuranceco@gmail.com

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
H Career In Progress (www.careerinprogress.gr) είναι 
µια εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στους 
τοµείς της αναζήτησης εργασίας, του επαγγελµατικού προ-
σανατολισµού και της ανάπτυξης επιχειρηµατικής ιδέας.
Για λογαριασµό του Συνεργάτη της, ∆ικτύου Εκπαίδευσης 
– Avakas.net αναζητά:

Εφαρµοσµένο Φυσικό ή Φυσικό

Καθήκοντα θέσης: 
�∆ιδασκαλία κατ’ οίκον ή εξ’ αποστάσεως µαθηµάτων 
µεγάλων εξαµήνων της κατεύθυνσης φυσικού  
εφαρµογών της σχολής εφαρµοσµένων µαθηµατικών 
και φυσικών επιστηµών του Ε.Μ.Π. και φυσικών  
µαθηµάτων κορµού σε όλες τις σχολές του Ε.Μ.Π. 
�Προετοιµασία και παράδοση διαλέξεων βασισµένη  
στη διδακτέα ύλη της σχολής.  
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
�Πτυχίο ή δίπλωµα ελληνικού πανεπιστηµίου σχετικό  
µε το αντικείµενο διδασκαλίας 
�∆ιδακτική εµπειρία στο αντικείµενο διδασκαλίας 
�Ικανότητα προετοιµασίας, οργάνωσης και εκπόνησης 
διαλέξεων στη διδακτέα ύλη της σχολής
Η θέση θα καλυφθεί από άτοµο οργανωτικό, υπεύθυνο, µε 
υψηλή µεταδοτικότητα και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, 
αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβληµάτων.
Παρακαλούµε αποστείλατε βιογραφικό σηµείωµα και συ-
νοδευτική επιστολή στο e-mail: info@careerinprogress.gr 
 αναγράφοντας τον κωδικό «ΦΥΣ_09».

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Cocoon Eco Energy αποτελεί µία από τις κορυφαίες 
ελληνικές εταιρείες στο χώρο των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας & των συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας. 
∆εδοµένης της επέκτασης των δραστηριοτήτων της στον 
τοµέα του κλιµατισµού αναζητά: 

Μηχανικό Πωλήσεων  
σε Συστήµατα Κλιµατισµού 

Κωδ.: ΖΧΥ
Αρµοδιότητες: 
�Υποστήριξη υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη 
νέου 
�Προώθηση των µηχανηµάτων κλιµατισµού  
των εταιρειών Wesper & Apolloteck 
�Σύνταξη προσφορών  
Απαραίτητα προσόντα: 
�Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου  
µηχανικού 
�Επαρκής προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών  
στην παραπάνω θέση 
�Κατανόηση σχεδίων σε AUTOCAD 
�Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
�Πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ 
�Άριστες επικοινωνιακές & διαπραγµατευτικές  
ικανότητες 
�Προσανατολισµός στην επίτευξη στόχων 
�Ευχάριστη & δυναµική προσωπικότητα 
�∆υνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδας.
Όσοι ενδιαφερόµενοι πληρούν όλες τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν το CV τους στο 
e-mail: aggelies@rocketmail.com µε θέµα Κωδ. ΖΧΥ.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η Cocoon Eco Energy αποτελεί µία από τις κορυφαίες 
ελληνικές εταιρείες στο χώρο των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας & των συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας. 
∆εδοµένης της επέκτασης των δραστηριοτήτων της στον 
τοµέα του κλιµατισµού αναζητά:

Τεχνικό Συστηµάτων Κλιµατισµού 
Κωδ.: KLIM1

Αρµοδιότητες: Υποστήριξη δικτύου σε θέµατα service 

κεντρικών συστηµάτων κλιµατισµού (κυρίως στα µηχα-
νήµατα κλιµατισµού της γαλλικής Wesper και της γερ-
µανικής Apolloteck.
Απαραίτητα προσόντα: 
�Πτυχίο τεχνικού ή µηχανολόγου τεχνολόγου 
�Τουλάχιστον 4 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
�Κατανόηση σχεδίων σε AUTOCAD 
�Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
�Πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ 
�Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
�Ευχάριστη & δυναµική προσωπικότητα 
�∆υνατότητα ταξιδιών εντός Ελλάδας
Όσοι ενδιαφερόµενοι πληρούν τις παραπάνω προϋπο-
θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν το CV τους στο 
e-mail: aggelies@rocketmail.com µε θέµα Κωδ. KLIM1. 

Auto Marin A.E. αναζητά:
Υπεύθυνο Φανοβαφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
�Πτυχίο ΤΕΙ µηχανολογίας 
�Τεχνική εκπαίδευση  
�Εµπειρία στον τοµέα εµπορίας αυτοκινήτων 
�Πειστικότητα και ικανότητα επιβολής 
�Ικανότητα επικοινωνίας 
�Ικανότητα συνεργασίας 
�Οργανωτική ικανότητα 
�Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση  
Προσφέρονται: 
�Μισθός & bonus 
�∆υνατότητα εξέλιξης 
�∆ιαρκής εκπαίδευση 
�Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιο-
γραφικό τους σηµείωµα στο e-mail:  hr@automarin.gr Για 
ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E  επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα µας στη διεύθυνση www.automarin.gr. 
Στα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια.

Τεχνίτες  
W 0907 Θεσσαλονίκη

Συγκολλήσεων - µόνωσης - σωληνουργοί -  
τεχνοποιοίας - ελαιοχρωµατιστές 
Περιγραφή: Μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, επιθυµεί 
να προσλάβει τεχνίτες των παραπάνω ειδικοτήτων για την 
κάλυψη των αναγκών της.
Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα απα-
σχοληθούν στις ανάλογες µε τον κλάδο τους τοµείς  
Απαραίτητα Προσόντα: 
�Τουλάχιστον ένα έτος συναφούς µε τον κλάδο  
τους αποδεδειγµένης προϋπηρεσίας 
�Κάρτα ανεργίας  
Αποστολή Βιογραφικού: 
Ε-mail: cv@anadeixi.gr  
Περιοχές: Ανατολική και δυτική Θεσσαλονίκη,  
κέντρο Θεσσαλονίκης, Σίνδος

Εισαγωγική εταιρία µηχανηµάτων – εργαλείων & εξο-
πλισµού συνεργείων (www.paraskevas-m.gr) ζητά για 
άµεση πρόσληψη:

Ηλεκτρονικό / Ηλεκτρολόγο
Προσόντα: 
�Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ 
�Εξαιρετική Γνώση Η/Υ 
�Προϋπηρεσία απαραίτητη 
�Γνώση αγγλικών απαραίτητη (ικανότητα επικοινωνίας)  
Αντικείµενο εργασίας: 
�Τεχνική υποστήριξη προϊόντων 
�Επικοινωνία µε κατασκευαστικούς οίκους 
�∆ιάγνωση & επιδιόρθωση βλαβών 
�Εκπαίδευση πελατών  
Προσφέρονται: 
�Αποδοχές ανάλογα µε τα προσόντα 
�∆υνατότητα εξέλιξης
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν βιογραφικό ση-
µείωµα στο φαξ: 210 2521074 ή e-mail: cv@skywalker.
gr Λεωφ. Θεσσαλονίκης 16 – Ν. Φιλαδέλφεια.  Τηλ.: 210 
2521005. Υπεύθυνος για την αγγελία: Μιχάλης Παρασκευάς.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ο όµιλος εταιριών Τεχνική Ολυµπιακή  ζητά να προσλάβει:

Μηχανολόγο Μηχανικό 
 (Code: ΜE)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
�Πτυχίο µηχανολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής 
ελληνικού ή διεθνούς πανεπιστηµίου 
�Τουλάχιστον δεκαετή εργοταξιακή εµπειρία σε  
εργασίες συντήρησης και επισκευής µηχανολογικού 
εξοπλισµού 
�Εµπειρία στην ανάπτυξη και την εφαρµογή  
µηχανολογικών µελετών σε δηµόσια έργα 
�Γνώση διαδικασιών ασφάλειας και ποιότητας 
�Άριστη γνώση Η/Υ 
�Άριστη γνώση αγγλικών 
�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 από-
λυτη εµπιστευτικότητα.

Μηχανικοί
Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, µε έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριο-
ποιείται από το 1994 µε επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόµων 
υπηρεσιών και προϊόντων µε στρατηγικούς πελάτες από την 
ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιοµηχανία και αεροδιαστηµική. Η 
ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή πείρα στους τοµείς της εφαρµοσµένης 
ψηφιακής µηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της 
δραστηριότητας της εταιρείας είναι η βιοµηχανική έρευνα 
σε συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια. Στην 
εταιρεία εργάζονται µηχανολόγοι µηχανικοί, ηλεκτρολόγοι 
µηχανικοί, µηχανικοί λογισµικού, βιοµηχανικοί σχεδιαστές, 
φυσικοί και επιστήµονες των ανθρωπιστικών σπουδών.
Η ΝΙΚΙ ζητά µηχανολόγους/αεροναυπηγούς/πολιτικούς 
µηχανικούς, κατόχους µεταπτυχιακού ή διδακτορικού µε 
εµπειρία στον σχεδιασµό µε προγράµµατα CAD. Οι θέσεις 
είναι διαθέσιµες στα Ιωάννινα και σε πόλεις της Γερµανίας.
Απαραίτητα προσόντα: 
�Πολύ καλή γνώση του λογισµικού Siemens NX ή άλλου 
CAD εργαλείου όπως το CATIA V5 
�Ενδιαφέρον για διεπιστηµονική συνεργασία 
�Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
�Βασική γνώση γερµανικών  
Επιθυµητά προσόντα: 
�Εµπειρία στην ψηφιακή ανάπτυξη οχηµάτων 
�Εµπειρία στην προσοµοίωση µε πεπερασµένα στοιχεία 
και/ή στο macro scripting (Multi Body Analysis, CFD)
Αποστολή βιογραφικού σηµειώµατος και συνοδευτικής 
επιστολής στα αγγλικά στη διεύθυνση: career@nikitec.
gr. NIKI ΜΕΠΕ Digital Engineering Κα. Βιβή Ζάψα δι-
εύθυνση ανθρώπινου δυναµικού. Εθνικής Αντίστασης 
205 45500 Κατσικάς- Ιωάννινα Τηλ.: +30 26510 85240 Fax: 
+30 26510 85249, site: www.nikitec.gr

Ηλεκτρολόγος  
Μηχανικός Πολυτεχνείου

Αρµοδιότητες: 
�Turn key project manager 
�Ηλεκτρολογικές µελέτες 
�Σύνταξη φακέλων προσφορών 
�Τεχνική υποστήριξη πελατών 
�Έρευνα αγοράς  
Απαραίτητα προσόντα: 
�Άριστη γνώση αγγλικών 
�Πτυχίο πολυτεχνείου ηλεκτρολόγου µηχανικού 
�Εµπειρία σε µελέτες και σχεδίαση συστηµάτων µέσης 
τάσης, αυτοµατισµούς. 
�Γνώση σχεδιαστικού προγράµµατος  
(Caddy Electrical, AutoCAD κτλ…) 
�Όρεξη για µάθηση 
�∆ιαθέσιµος για ταξίδια 
�Έως 40 ετών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
�Σταθερές αποδοχές µε προοπτικές αύξησης 
�Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
�Βαθύτατες γνώσεις σε όλους τους τοµείς  
των συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας. 
�Μοναδικές εµπειρίες σε πολύ εξειδικευµένες εφαρµο-
γές του ηλεκτρισµού σε σταθµούς παραγωγής και  
υποσταθµούς υψηλής και µέσης τάσης & βιοµηχανίες. 
�Ταξίδια σε όλη την Ελλάδα & στο εξωτερικό  
Θα πρέπει να έχει όρεξη για µάθηση, να έχει µεγάλο 
αίσθηµα υπευθυνότητας και να αφοσιωθεί βαθιά  
στο επάγγελµα.  
Παρακαλώ, µε µεγάλη έµφαση στα ανωτέρω,  
µόνο σοβαρές προτάσεις, µισθός συζητήσιµος.  
Βιογραφικά στο e-mail: i.xaskis@xaskis.gr

Ανώνυµη εταιρεία κατασκευής ειδών γραφίτη µε έδρα 
τον Ρέντη, ζητεί:

Μηχανοτεχνίτη
�Mε γνώσεις χειρισµού τόρνου, φρέζας, ρεκτιφιέ.  
 Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: konkarpr@gmail.com

Ο∆ΗΓΟΙ
Εταιρία τροφίµων µε έδρα τη Θεσ/κη ζητά:

Οδηγό – Merchandiser 
για ∆ιανοµή στη Βόρεια Ελλάδα

Προδιαγραφές θέσης: 
�Απολυτήριο λυκείου 
�Απαραίτητη εµπειρία 2 ετών σε θέση οδηγού  
στη Βόρεια Ελλάδα 
�Ικανότητα µεταφοράς και φόρτωσης εµπορευµάτων 
�∆ίπλωµα ερασιτεχνικό η Γ κατηγορίας 
�Έλεγχος των προϊόντων στην αποθήκη 
�Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή απαραίτητη 
�Συνεργασία-συνέπεια, καλή επικοινωνία, ενδιαφέρον 
για την εταιρία  
Προφέρονται: 
�πενθήµερη εργασία 
�Ικανοποιητικός µισθός 
�κινητό τηλέφωνο 
�Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Βιογραφικά στο e-mail: Hrffood@gmail.com

Η εταιρεία ADVANCE PRODUCTS που δραστηριοποιείται 
στην διάθεση εξειδικευµένου ιατροτεχνολογικού εξοπλι-
σµού αναζητά:

Οδηγό - Αποθηκάριο  
για Εργασία Μερικής Απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα: 
�Κάτοχος διπλώµατος µηχανής και αυτοκινήτου. 
�Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση.  
Βιογραφικά στο e-mail: gtsitsoni@anymel.gr

ΦΥΛΑΞΗ
Security / Iδιωτική Ασφάλεια

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) ζητείται από 
µεγάλες και επώνυµες επιχειρήσεις του κλάδου. O εκπαι-
δευτικός οργανισµός ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ µε έδρα στην Αθήνα, 
αναλαµβάνει την επιµόρφωση και προώθηση σε θέσεις 
εργασίας, στο αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών ιδι-
ωτικής ασφαλείας µέσω συµµετοχής σε αντίστοιχο εκ-
παιδευτικό πρόγραµµα. 
Οι θέσεις αναφέρονται σε ενδιαφερόµενους µε ή άνευ 
προηγούµενης εργασιακής εµπειρίας.
Παρακαλούµε στείλτε βιογραφικό σηµείωµα στο e-mail: 
ng@nea-gnosi.gr µε θέµα ΚΕΜΕΑ, ή καλέστε µας στο 210 
9029780 για µία προσωπική συνάντηση. ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. – 
Κασοµούλη 108 - Αθήνα – ∆ίπλα στο Μετρό Αγ. Ιωάννης.

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

∆ιευθυντής Εργοστασίου  
(κωδ. PM-14)

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

Προσόντα: 
�Πτυχίο ΑΕΙ χηµικού µηχανικού ή χηµικού. Επιθυµητή 
ειδίκευση σε τοµέα τροφίµων 
�Εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε παραγωγή  
τροφίµων, εκ των οποίων 3 χρόνια σε θέση ευθύνης 
�∆ιοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
�Πολύ καλή επικοινωνία και ικανότητα παρουσιάσεων 
�Πολύ καλή γνώση αγγλικών, πολύ καλή χρήση Η/Υ 
�∆υνατότητα εργασίας µε διευρυµένα ωράρια 
�Επαγγελµατισµός και προσανατολισµός στο αποτέλεσµα 
�∆ίπλωµα οδήγησης  
Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας.
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άµεσα τo βιογραφικό τους σηµείωµα (µε 
φωτογραφία σε επαγγελµατικό ύφος), αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-
hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες λαµβάνουν απάντηση 
και αντιµετωπίζονται µε εχεµύθεια και επαγγελµατισµό.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Ζαχαροπλάστης

�Με ειδίκευση στη ζαχαρόπαστα, στην τούρτα παραγγελία 
και στα διακοσµητικά.

Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

H ταχύτατα αναπτυσσόµενη αλυσίδα στο χώρο της εστίασης 
LNKO, ζητάει:

Προσωπικό Κουζίνας 
Για να στελεχώσει τα νέα της καταστήµατα στην Αθήνα.  
Απαραίτητα προσόντα: 
�Προϋπηρεσία 
�Προσεγµένη επαγγελµατική εµφάνιση 
�Απαραίτητη γνώση αγγλικών
Όλα τα βιογραφικά να συνοδεύονται από φωτογραφία 
του ενδιαφερόµενου γιατί σε αντίθεση περίπτωση δεν 
θα ληφθούν υπόψη. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hrforlo@gmail.com

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαροπλαστεία 
(patisseries-boulangeries), ψάχνουν για Βarista για το 
κατάστηµα του Κέντρου.
Αν έχετε προηγούµενη εµπειρία στο χώρο τoυ bar, σας 
αρέσει ο χώρος της εστίασης και να δουλεύετε οµαδικά, 
τότε θα χαρούµε να ακούσουµε από εσάς!
Κύρια καθήκοντα: 
�Προετοιµασία όλων των ειδών καφέ και ροφηµάτων 
(espresso, cappuccino, φίλτρου, σοκολάτας κλπ) 
�∆ιατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιηµένου 
�Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
Απαραίτητα προσόντα: 
�Προϋπηρεσία απαραίτητη στο χώρο του bar,  
σε καφετέριες ή αρτοζαχαροπλαστεία 
�Ηλικία έως 30 ετών 
�Γνώση αγγλικών 
�Ευελιξία εργασίας σε κυλιόµενες βάρδιες 
�Οργανωτικές ικανότητες 
�Οµαδικό πνεύµα 
�Προσεγµένη εµφάνιση 
�Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 

συνέχεια στη σελ. 18

�

�
�

�

�
�|±¦¸�´µ°�

ZZZ�ZDONHU�JU
¬¢ª�¥©®°´�¦º´¦�¥·³¦�¯�
µ©¯�¢¨¨¦�¢�´°º�¨ª¢�
±³°´§°³��¦³¨¢´�¢¸�
��º±©³¦´ª²¯��d²´¦�´¦�
�´°º¸�¦¯¥ª¢§�³°¯µ¢ª
µ©¯�¦º¬¢ª³�¢�¯¢�
´¦�£³°º¯�

DG
�G
H
VL
J
Q
��
��
��
��
��
��
��
�  

   
 S
R
Z
H
UH
G
�E
\�



ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ��ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014��

�ÆÎ�ÃÑ½ÌÂÓÆ�ÂØÓ¿��ÏØ�Ä®×ÎÂÓÆ��³�®Ñ×ÆÊ�ÌÂÊ�ÒØÎ¼×ÆÊÂ����XXX�TLZXBMLFS�HS

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Τεχνικός Σύµβουλος Πωλήσεων 

 (Αθήνα)
Τεχνική - εµπορική εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας & των συστηµάτων 
εξοικονόµησης ενέργειας, µε εµπειρία που ξεπερνά τα 17 
χρόνια, ενδιαφέρεται να προσλάβει Τεχνικό Σύµβουλο 
Πωλήσεων για το υποκατάστηµά της στην Αθήνα.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
τα εξής προσόντα/ χαρακτηριστικά: 
�Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
�Προϋπηρεσία στον τοµέα των πωλήσεων, τουλάχιστον 
2 έτη. 
�Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
�Καλές γνώσεις χειρισµού Η/Υ. 
�Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα 
και ευελιξία. 
�Άριστη αντίληψη τεχνικών θεµάτων 
�Οµαδικό πνεύµα λειτουργίας. 
�∆ίπλωµα οδήγησης 
�∆υνατότητα για ταξίδια 
�Οι υποψήφιοι θα εργάζονται αυτόνοµα, λειτουργώντας 
µε βάση τους εταιρικούς στόχους και τους στόχους  
πωλήσεων.  
Αρµοδιότητες: 
�Υποστήριξη υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη 
νέου. 
�Προώθηση προϊόντων της εταιρίας. 
�Σύνταξη προσφορών.  
Η εταιρία προσφέρει: 
�Σταθερό µισθό. 
�∆υνατότητες επαγγελµατικής εξέλιξης. 
�Άριστο περιβάλλον εργασίας.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@ecosun.gr

Από µεγάλο οργανισµό µε έδρα στην Αθήνα, ο οποίος παρέχει 
υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις ψυχαγωγίας και 
εστίασης σε ολόκληρη τη χώρα, ζητείται Στέλεχος Εξωτερι-
κών Πωλήσεων µε δυνατότητα συχνών και µακροχρόνιων 
ταξιδιών εκτός Αθηνών.

Το κατάλληλο στέλεχος θα πρέπει να διαθέτει: 
�Πενταετή εµπειρία (τουλάχιστον) σε εξωτερικές  
πωλήσεις υπηρεσιών, π.χ. χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, 
ασφάλειες, επιχειρηµατικοί κατάλογοι, τηλεφωνικές 
συνδέσεις προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις, λογισµικό 
για µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
�Εξωστρέφεια χαρακτήρα, δυναµισµό, µαχητικότητα, 
ευελιξία, ικανότητα διαπραγµάτευσης, εκπαίδευση  
στις πωλήσεις. 
�Επαγγελµατισµό µε έµφαση στην εχεµύθεια και  
την εµπιστευτικότητα, ικανότητα αυτόνοµης δράσης  
και σχεδιασµού πλάνου πωλήσεων-επισκέψεων. 
�Φιλοδοξία και επιθυµία για προσωπική ανάπτυξη  
και σταδιοδροµία στο χώρο των πωλήσεων.
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να προωθήσουν το βιο-
γραφικό τους στην παρακάτω διεύθυνση. Θα επικοινωνηθούν 
µόνον οι υποψήφιοι των οποίων η προϋπηρεσία, σύµφωνα µε 
το βιογραφικό τους, κριθεί πως ταιριάζει µε το απαιτούµενο 
προφίλ υποψηφίου. Βιογραφικά στο e-mail: ps@amrop.gr

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

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
 (HR 22248)

Ο/Η συνεργάτης θα αναλάβει την ανάπτυξη της αγοράς και 
τη διαχείριση του υπάρχοντος πελατολογίου για το συγκε-
κριµένο Brand (τρόφιµο).

Προσόντα: 
�Απαραίτητη εµπειρία σε πωλήσεις ή/και merchandising/ 
pre-seling 
�Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
�∆υνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη 
�Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα  
και ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
�Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προ-
βληµάτων  
Παρέχονται: 
�Ανταγωνιστικό µισθολογικό πακέτο (µισθός & bonus 
επί των πωλήσεων) 
�Εταιρικό αυτοκίνητο & πλήρη κάλυψη εξοδολογίων 
�Μόνιµη συνεργασία
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιο-
γραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας (HR 
22248) µέχρι τις 30/09/2014, µέσω e-mail: cv@ingroup.
gr ή fax: 210 8210230

Ο πελάτης µας, ασφαλιστικό πρακτορείο της Αθήνας 
επιθυµεί να συνεργαστεί µόνιµα µε έναν/µία:

∆ιευθυντή  
Πωλήσεων Ασφαλίσεων

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άντρες επιθυµητά θα 
πρέπει να είναι απόφοιτοι ανωτάτης σχολής και να διαθέτουν 
επιτυχή προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 ετών σε καθήκοντα 
πωλήσεων ασφαλιστικής εταιρίας ή ασφαλιστικού πρακτο-
ρείου, στην Ελλάδα ή άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
�Η προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί σε θέσεις 
ευθύνης κατά τα τελευταία 3 τουλάχιστον έτη.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει εκτός από την ελληνική να 

µιλούν άριστα και την αγγλική καθώς επίσης να χειρίζονται 
µε ευχέρεια προσωπικούς υπολογιστές.
Παρακαλείσθε να στέλνετε βιογραφικά σηµειώµατα σε 
µορφή Microsoft Word: cv@cremedelacreme.gr

Satellite telecommunication services.
Sales Director

EiST, a satellite telecommunications service provider is 
seeking an experienced sales executive to promote its 
products and services in Europe, Africa and the Middle East.
Job requirements: 
�Identification and contact of potential clients. 
�Planning, coordination and execution of direct sales. 
�Analysis of market requirements.  
Skill set required: 
�Graduate in marketing. 
�5+ years experience in telecommunications 
�Fluency in English. 
�Fluency in French or Arabic is a plus. 
�Ability to travel  
Send your CVs to the following e-mail: pavlos@eist.gr

Sales Executive

Intersys the exclusive CANON Partner in Greece and a 
market leader in office automation systems, information 
technology, is currently looking for a sales executive to 
join the sales team.
Key responsibilities: 
�Performs complex business analyses of customers 
business communication requirements and develops 
demonstrations, proposals and value propositions 
that meet customers requirements resulting in the 
development of new customers as well as meeting  
the requirements of existing ones. 
�Investigate and record any client needs in technological 
or functional level. 
�Develop sales opportunities by providing information 
on product capabilities and technical specifications, 
applications, pricing, positioning. 
�Perform business case analysis and proceed  
with appropriate proposal. 
�Understands and delivers, proposal presentations  
to the client as appropriate. 
�Actively identify and pursuit new sales opportunities 
with new and existing customers. 
�Exploit sales opportunities in cooperation  
with other sales departments. 
�Actively collaborates with the clients district managers 
to ensure established relationships and further 
collaboration and/or maintenance & improvement  
of current services. 
�Coordinates with internal departments, such as, legal, 
presales and finance. 
�Meets or exceeds sales target revenue and gross profit 
expectations. 
�Be responsible for the full sales lifecycle of the project. 
�Proactively develops new customer contacts, reviews 
leads, and participates in customers’ strategic planning 
sessions. 
�Promotes products and represents the company  
at off-site customer meetings.  
Required skills: 
�Strong sales experience in the IT/telecom industry. 
�Experience in B2B sales would be preferred. 
�Excellent communication and client-facing skills. 
�Must have drive and ability to excel in a fast-paced, 
competitive sales environment. 
�Strong presentation and customer service skills 
required. 
�Strong organizational and negotiation skills.  
�An excellent team-player. 
�Ability to meet sales quotas and deadlines, and use 
good judgment in performing conflicting demands  
and managing priorities. 
�Degree educated. 
�Good knowledge of MS Office tools. 
�Fluent in English.
This is an absolute excellent opportunity to work on 
this massively growing industry and for a market leader 
with fantastic prospects for further career development. 
As a sales executive you can expect to earn a unique 
salary package with exceptional proven salary bonuses

We would like to thank you personally for applying to 
Intersys. Please note that we will review your application and 
only those candidates selected for further consideration 
will be contacted directly. However, we will retain your 
application on file and would be pleased to contact you if 
further opportunities arise.

Again, thank you for your interest in a Career  
at Intersys! Send your CVs to the following e-mail:  
hr@intersys.gr

Εταιρεία: Η TALANTON business consulting & marketing 
services, εταιρεία ανάθεσης εξειδικευµένων υπηρεσιών 
δικτύων πωλήσεων & merchandising τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στα Βαλκάνια και την Κύπρο, πιστοποιηµένη σύµ-
φωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τοµέα 
παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών, αναζητά να προσλάβει 
για τις ανάγκες ανάπτυξης πωλήσεων πολυεθνικής εται-
ρείας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, άτοµα πλήρους 
απασχόλησης για την περιοχή της Αττικής.

Πωλητής

Ρόλος: Είναι υπεύθυνος/η για την ενηµέρωση και ανάπτυξη 
των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών πωλήσεων των 

κωδικών (προϊόντων) στα σηµεία πώλησης, καθώς και για 
την παραγγελία αυτών. Καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών 
στοιχείων και δηµόσιες σχέσεις µε τους υπεύθυνους των 
σηµείων πώλησης.
Περιοχές Έδρας: Αττική
Καθήκοντα: 
�Παραγγελιοληψία, ενηµέρωση εµπορικής πολιτικής, 
εκπλήρωση στόχων, κλπ.  
Προσόντα: 
�Απόφοιτοι λυκείου ή ανωτέρας εκπαίδευσης 
�Εµπειρία σε καταναλωτικό προϊόν και υπηρεσίες σε 
µικρά σηµεία πώλησης (mini market, περίπτερα, ψιλικά) 
�Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
�Γνώση χειρισµού Η/Υ 
�∆υνατότητα αντίληψης των αναγκών του πελάτη 
�Επιθυµία για την επίτευξη στόχων και αποτελεσµάτων 
�Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύµα συνεργασίας, ευελιξία 
και ευγένεια 
�∆ίπλωµα οδήγησης (κατηγορίας Β ή Α)  
�Κάτοχος ΙΧ ή µηχανής  
Παρέχονται: 
�Ανταγωνιστικό µισθολογικό πακέτο και ασφαλιστικές 
καλύψεις 
�Κάλυψη εξόδων κινήσεως 
�Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
�∆ιαρκής εκπαίδευση στον κλάδο των πωλήσεων  
�∆υνατότητες σύντοµης εξέλιξης
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους, µέσω email: merch@talanton.gr (site: 
www.talanton.gr). Επιπλέον µπορείτε να επικοινωνήσετε 
στο 210 9407745-7 για περισσότερες πληροφορίες µε τον 
κο Καλογερόπουλο Κίµωνα.

Πωλητές 
Για την περιοχή Αττικής, µε στόχο την ανάπτυξη και εξυ-
πηρέτηση πελατολογίου.  
Απαραίτητα προσόντα 
�Ηλικίας έως 35 ετών 
�Οργανωτικές ικανότητες – οµαδικό πνεύµα 
�Επίτευξη στόχων 
�∆ίπλωµα αυτοκινήτου και µηχανής 
�Αγγλική γλώσσα 
�Προηγούµενη εµπειρία τουλάχιστον ένα έτος  
Προσφέρονται 
�Μισθός – ασφάλιση 
�Bonus αποδοτικότητας 
�Κινητό τηλέφωνο 
�Αρχική εκπαίδευση τουλάχιστον 2 εβδοµάδων 
�Συνεχής εκπαίδευση µετά την ανάληψη καθηκόντων 
�Ευχάριστο περιβάλλον 
�Εξέλιξη καριέρας  
Για αποστολή βιογραφικών σηµειωµάτων e-mail: 
chmpampos@megasystems.gr ή fax: 211 10 99599.

Στελέχη Πωλήσεων Χονδρικής

Η Ελληνική εταιρεία Scooterise, πρωτοπόρα σε προϊόντα και 
υπηρεσίες βιώσιµης µετακίνησης αναζητά συνεργάτες για 
την ανάπτυξη και επιλεκτική διανοµή του δικτύου χονδρικής 
στις περιοχές της Αττικής αλλά και επαρχίας.
Απαραίτητα προσόντα 
�Προϋπηρεσία 3-5 έτη στην αγορά παιχνιδιών  
(τροχήλατων, ηλεκτρικών και µη) ή/και χαρτοσχολικών 
προϊόντων. 
�Απαραίτητη γνώση αγγλικών, 2η Γλώσσα θεωρείται 
επιπρόσθετο προσόν. 
�Γνώση Η/Υ, λήψη και αποστολή επαγγελµατικού email 
εσωτερικά στην εταιρεία καθώς και σε πελάτες 
�Γνώση βασικών προγραµµάτων όπως Microsoft Word, 
Excel, Powerpoint. 
�Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής προσφοράς  
και υλικού προϊόντων σε υποψήφιους πελάτες 
�Ηλικία 26 – 40 ετών  
Περιγραφή θέσης εργασίας 
�∆ιαχείριση, παρακολούθηση και ανάπτυξη πελατολογίου 
�Πραγµατοποίηση δειγµατισµών σε πελάτες χονδρικής 
στο showroom της Scooterise 
�Σύνταξη report για την πορεία πωλήσεων του τµήµατος 
�∆ηµιουργία και παρακολούθηση budget για πελάτες 
χονδρικής 
�Ισχυρή ικανότητα στη διαπραγµάτευση  
και επιχειρηµατολογία 
�Επικοινωνιακή ικανότητα και πειθώ 
�∆υνατότητα διαχείρισης και σωστής τοποθέτησης  
πολλαπλών brands που αντιπροσωπεύει η εταιρεία. 
�Ικανότητα επίτευξης βραχυπρόθεσµων και  
µακροπρόθεσµων στόχων 
�Εργασία πλήρης απασχόλησης  
Η εταιρεία προσφέρει 
�Άριστες συνθήκες εργασίας 
�Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
�Προοπτικές εξέλιξης στο τµήµα πωλήσεων  
της εταιρείας
Οι υποψήφιες και υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστέλ-
λουν το βιογραφικό τους στο e-mail: hello@scooterise.
com. Τηλεφωνική επικοινωνία: 216 7003277. Scooterise 
IKE, Χατζηχρήστου 18, Αθήνα 11742. Πλησίον Μετρό 
Ακρόπολης.

Άνδρας, Απόφοιτος ΑΣΟΕ

Με εκπληρωµένες τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, κά-
τοχος διπλώµατος οδήγησης για θέση στο τµήµα πωλήσεων 
εµπορικής εταιρείας www.sas.com.gr

�Σταθερός µισθός, bonus, αυτοκίνητο. 
�Ευπρόσδεκτη εργασιακή εµπειρία.  
Αποστολή βιογραφικών: info@sas.com.gr

Εταιρία ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού ζητεί:

Υπεύθυνο για  
Στελέχωση Τµήµατος Πωλήσεων

�Σε νοσοκοµεία της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

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

Βιογραφικά στο e-mail: info@emergyproducts.gr

Από την MEGA SYSTEMS ζητούνται:

Ένας Πωλητής  
και Μία Πωλήτρια

�Από 25 έως 35 ετών και πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ για το νοµό 
Κορινθίας.  
Αποστολή βιογραφικών στο email: giokasxa@otenet.gr

Gepaworld is seeking for an:

 Export Sales Manager

Highly self motivated, with leadership skills and strong 
background in sales.  
Job description: 
�Ongoing communication and portfolio development  
of existing accounts 
�Identification of potential customers through research, 
networking, trade shows, etc. 
�Establishment of new clientele and creation of partner 
relations 
�Creating and implementing penetration strategies  
for new customer affiliations 
�Participation in building brand awareness 
�Promoting company products 
�Assisting in annual company development planning  
to achieve corporate market target  
Desired skills & experience: 
The candidate must have: 
�2-4 years previous work experience in relevant position 
 �Effective communication skills 
�Strong customer service skills 
�Familiarity with realization of everyday quantitative 
and qualitative objectives as required by the sales 
department 
�Strong attention to detail and target oriented 
�Administration skills, team spirit, flexibility 
�Possibility of frequent travelling 
�Positive attitude 
�Experience in decision making, problem solving and 
analytical skills 
�Fluency in english (more languages will be appreciated) 
�Computer skills: fluently knowledge of MS Office

Company description: GEPAWORLD is a vertically integrated 
design, production and distribution apparel company. 
From design and production right through marketing and 
distribution, these activities are consolidated under one 
umbrella. This gives us the flexibility to improve our products 
fast, always maintaining high quality standards. Based 
always on our corporate ethical values, we are committed 
to build long term business relationships.

Apply for this job by contacting us to the e-mail: 
info@gepaworld.com

Η E-GATE Ε.Π.Ε. µία από τις πλέον αναπτυσσόµενες εται-
ρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, επιθυµεί 
να προσλάβει:

Product Manager 
 για το Τµήµα Αγορών 

(Κωδ. PM 0515)

Ρόλος / αρµοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει 
µέλος µίας δυναµικής οµάδας στελεχών που έχει στόχο την 
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας στους 
πελάτες µας.

Οι βασικές αρµοδιότητες περιλαµβάνουν: 
�Θα συµµετέχει στην αγορά προϊόντων από τους προµη-
θευτές και θα κατευθύνει την τιµολογιακή πολιτική. 
�Θα συντονίζει µέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας και 
συγκεκριµένα το stock των προϊόντων καθώς και την 
ανατροφοδοσία του καταστήµατος. 
�Θα συµβάλει στην προβολή των προϊόντων σε όλα  
τα κανάλια πώλησης 
�Θα συµµετέχει στην εκπαίδευση των πωλητών στα νέα 
προϊόντα.  
Απαραίτητα προσόντα: 
�Θα πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ µε κατεύθυνση 
σπουδών στα οικονοµικά, στο marketing ή τη διοίκηση 
επιχειρήσεων 
�Θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
τουλάχιστον 2 έτη. 
�Θα πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές  
και διαπραγµατευτικές ικανότητες 
�Θα πρέπει να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες  
και να έχεις ικανότητα ανάλυσης στοιχείων 
�Θα πρέπει έχει γνώσεις αγγλικής γλώσσας  
και χειρισµού MS Office και Internet 
�Θα πρέπει να έχει εκπληρωµένες τις στρατιωτικές  
υποχρεώσεις (για τους άνδρες) 
�Θα πρέπει να έχει δηµιουργικό και καινοτοµικό τρόπο 
σκέψης, φιλοδοξία και αποφασιστικότητα.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύνολο 
αµοιβών και ανταµοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση 
και την επαφή µε την «αφρόκρεµα» της επιχειρηµατικής 
κοινότητας, 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

Εισαγωγική εταιρία µηχανηµάτων – εργαλείων & 
εξοπλισµού συνεργείων (www.paraskevas-m.gr) ζητά 
για άµεση πρόσληψη:

Εξωτερικό Πωλητή  
Επαγγελµατικού Εξοπλισµού 

Προσόντα: 
�Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ 
�Γνώση Η/Υ 
�Προϋπηρεσία απαραίτητη 
�Γνώση αγγλικών επιθυµητή 
�Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα εµπειρία στο χώρο  
των προϊόντων αυτοκινήτου  
Αντικείµενο εργασίας: 
�Προώθηση των προϊόντων της εταιρείας Β2Β  
Προσφέρονται: 
�Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών 
�Ποσοστά / bonus 
�∆υνατότητα εξέλιξης

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν βιογραφικό ση-
µείωµα στο e-mail: cv@skywalker.gr, Λεωφ. Θεσσαλονίκης 
16 – Ν. Φιλαδέλφεια. Τηλ.: 210 2521005. Υπεύθυνος 
για την αγγελία: Μιχάλης Παρασκευάς.

Εάν είστε ένας έµπειρος επαγγελµατίας πωλήσεων και 
ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε τις επαγγελµατικές σας 
δεξιότητες, - σας δίνουµε την ευκαιρία για µια πραγµατικά 
επιτυχηµένη καριέρα στην εταιρεία µας.
Περιγραφή εργασίας: Αναζητούµε υποψηφίους µε πάθος, 
φιλοδοξία, ικανότητα ανάπτυξης networking που να έχουν 
τη δυνατότητα να διαχειρίζονται superior υπηρεσίες σε υφι-
στάµενους και νέους πελάτες.
Για εµάς δεν έχει σηµασία η εµπειρία αλλά η διάθεση και ο 
προσανατολισµός στον στόχο. Επενδύουµε στην επιτυχία σας, 
συµβάλλουµε στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων 
και σας υποστηρίζουµε σε κάθε βήµα της επαγγελµατικής 
σας πορείας.

Αρµοδιότητες: 
�∆ιαχειρίζεται την επικοινωνία µε πελάτες, φροντίζοντας 
την παρακολούθηση και την ανάπτυξή της πελατειακής 
βάσης 
�Λειτουργεί συµβουλευτικά για προϊόντα και υπηρεσίες 
της εταιρίας  
Προσόντα: 
�Πτυχίο επιθυµητό αλλά όχι απαραίτητο 
�Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπραγµατευτικές 
ικανότητες 
�Εµπειρία σε πωλήσεις 
�Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και άριστη  
επικοινωνία 
�Θετική στάση και ευέλικτη προσωπικότητα 
�Ικανότητα αντίληψης αναγκών και δυνατότητα  
επεξήγησης περίπλοκων πληροφοριών µε σαφείς  
και ακριβείς όρους 
�Αυτοπαρακίνηση και εστίαση στην επίτευξη στόχων 
�Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωµένες  
(για τους άνδρες)  
Παροχές: 
�Μισθός βάση παραγωγικών αποτελεσµάτων 
�Bonus 
�Οµαδική ασφάλιση 
�Εκπαίδευση και συνεχής εξέλιξη γνώσεων  
Άριστες προοπτικές εξέλιξης στην ιεραρχία  
των πωλήσεων  
Βιογραφικά στο e-mail: dimostsintziras@gmail.com

Στελέχη για το Τµήµα Πωλήσεων

Αποκλειστικός εµπορικός αντιπρόσωπος, κορυφαίας εται-
ρείας παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, 
για την ανάπτυξη του πελατολογίου της ζητά να προσλάβει:

Στελέχη για το Τµήµα Πωλήσεων 
 6ωρης Απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα: 
�Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
�Γρήγορη αντίληψη 
�∆ιάθεση για εργασία 
�Επαγγελµατισµός – συνέπεια 
�Ευγένεια – οµαδικό πνεύµα 
�Απολυτήριο λυκείου 
�Καλή χρήση H/Y 
�Προηγούµενη εργασιακή εµπειρία στις πωλήσεις θα 
εκτιµηθεί ιδιαίτερα  
Η εταιρεία προφέρει: 
�Βασικό µισθό 
�Bonus επίτευξης στόχου 
�Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
�Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση από ικανά στελέχη 
�Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
�6ωρη πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση 
�Εύκολη πρόσβαση (πλησίον ΗΣΑΠ Καλλιθέας) 

Αποστολή βιογραφικών: 
�E-mail: g.tragomalou@befon.gr 
�Fax: 211 8004211 
�Tel: 211 2117355

Η εταιρεία MATRIX PACK SA, βιοµηχανία υλικών και ειδών 
συσκευασίας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των δρα-
στηριοτήτων της, επιθυµεί να προσλάβει δυναµικό στέλεχος 
πωλήσεων εξωτερικού µε έµφαση στην Τούρκικη αγορά.
Κύριες Αρµοδιότητες: 
�∆ιαχείριση υπαρχόντων πελατών 
�∆ιεύρυνση πελατολογίου   
�Παρακολούθηση των εξελίξεων του χώρου  
και της αγοράς  
Απαιτούµενα Προσόντα: 
�Πτυχίο ανώτατης σχολής 
�Θα ληφθεί υπόψη η εµπειρία χώρο στο των πωλήσεων 
(εξαγωγών) 
�Ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο 
�Άριστη γνώση τούρκικης και αγγλικής γλώσσας 
�Άριστη γνώση χειρισµού Η/Υ (Ms Office) & Internet
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σηµείωµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info.matrixpack@matrixpack.gr

Η εταιρεία MATRIX PACK SA, βιοµηχανία υλικών και ει-
δών συσκευασίας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης 
των δραστηριοτήτων της, επιθυµεί να προσλάβει δυναµικό 
στέλεχος πωλήσεων εξωτερικού.
Κύριες Αρµοδιότητες: 
�∆ιαχείριση υπαρχόντων πελατών 
�∆ιεύρυνση πελατολογίου   
�Παρακολούθηση των εξελίξεων του χώρου και της 
αγοράς 
Απαιτούµενα Προσόντα: 
�Πτυχίο ανώτατης σχολής 
vΘα ληφθεί υπόψη η εµπειρία χώρο στο των πωλήσεων 
(εξαγωγών) 
�Ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο 
�Άριστη γνώση αγγλικών. 
�Επιθυµητή γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας. 
�Άριστη γνώση χειρισµού Η/Υ (Ms Office) & Internet
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σηµείωµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info.matrixpack@matrixpack.gr

H PERIDEO GROUP κατέχει ηγετική παρουσία στον χώρο 
του κοσµήµατος, µε καταστήµατα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα κλπ.:

Store Manager
Αρµοδιότητες 
�∆ιασφάλιση εύρυθµης λειτουργίας του καταστήµατος 
και τήρηση όλων των διαδικασιών, στρατηγικής  
της εταιρίας. 
�Επίτευξη στόχων πωλήσεων 
�Έλεγχος και απόδοση του βέλτιστου εµπορευµατικού 
µείγµατος 
�Αποτελεσµατική διοίκηση οµάδας και εκπαίδευση  
προσωπικού. 
�∆ιασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης  
και δηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης  
µε τους καταναλωτές. 
�Παρακολούθηση του ανταγωνισµού  
και των εξελίξεων της αγοράς.  
Απαραίτητα προσόντα 
�Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, τουλάχιστον 5 ετών 
(κατά προτίµηση στον κλάδο του κοσµήµατος - ειδών 
πολυτελείας) 
�Αποδεδειγµένη γνώση της αγοράς ευθύνης –  
πελατολόγιο / δηµόσιες σχέσεις 
�Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσα 
�Γνώση Windows / Ms Office 
�Οµαδικότητα και προσανατολισµός στο αποτέλεσµα 
�Άριστη επικοινωνιακή, διοικητική και οργανωτική  
ικανότητα 
�∆υναµική, ευχάριστη προσωπικότητα µε ικανότητα  
ανάληψης πρωτοβουλιών  
Η εταιρεία προσφέρει 
�Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
�Συνεχή εκπαίδευση 
�Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
�Επαγγελµατική εξέλιξη

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να αποστείλουν άµε-
σα το βιογραφικό τους και συνοδευτική φωτογραφία στο 
e-mail: retail@perideo.gr

Η εταιρεία MeliAlice, από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες εται-
ρείες υπηρεσιών marketing & προώθησης πωλήσεων, ζητά 
για λογαριασµό πελάτη της, µεγάλης πολυεθνικής εταιρείας:

Πωλητές Ηλεκτρονικών Προϊόντων 
(κωδ. GrL-09.2014)

Η θέση αφορά πώληση προϊόντων της εταιρείας σε µεγάλες 
αίθουσες καταστηµάτων ηλεκτρικών ειδών. Η θέση αφορά 
ηµι-απασχόληση (Πέµπτη ή Παρασκευή και Σάββατο).
Απαραίτητα προσόντα: Οι υποψήφιοι που θα στελεχώσουν 
τις συγκεκριµένες ενέργειες, θα πρέπει να είναι τυπικοί, 
επαγγελµατίες και το σηµαντικότερο να έχουν ταλέντο 
στις πωλήσεις καθώς η ενέργεια αφορά πωλήσεις. Πιο 
συγκεκριµένα, τα χαρακτηριστικά των οµάδων που θα δη-
µιουργηθούν είναι τα εξής:

Ελληνική γλώσσα: άριστα οµιλούµενη 
Ξένες γλώσσες: Αγγλικά (επιθυµητή αλλά όχι απολύτως 
απαραίτητη) 

Χαρακτηριστικά: ευχάριστη προσωπικότητα,  
επικοινωνιακή δεξιότητα & ευχέρεια λόγου, πειθώ, 
συνέπεια, ακεραιότητα 
Εµφάνιση: απαραίτητα περιποιηµένη και προσεγµένη 
Προϋπηρεσία: απαραίτητη η προϋπηρεσία σε πώληση 
προϊόντων FMCG ή προϊόντων τεχνολογίας σε µεγάλες 
αίθουσες καταστηµάτων βάσει στόχου πωλήσεων 
Ηλικία: 25 - 35 ετών  
Προσφέρονται: 
�Μισθός συν ασφαλιστική Κάλυψη 
�Bonus επί των πωλήσεων 
�Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικές πώλησης 
�Ευχάριστο περιβάλλον απασχόλησης
Οι ενδιαφερόµενοι-ες που πιστεύουν ότι µπορούν να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται να 
αποστείλουν άµεσα τα βιογραφικά τους, αναγράφοντας τον 
κωδικό GrL-09.2014 µέσω e-mail στο: hr@melialice.gr ή να 
καλέσουν στα τηλέφωνα: 211-18.28.239, 6951-66.89.47 
(10:00-15:00) για ραντεβού.

Η FOCUS-ON GROUP (www.focus-on.gr) στελεχώνει 3 
νέες θέσεις του τµήµατος Web Consulting. 
Oι θέσεις αναφέρονται σε έµπειρα στελέχη πωλήσεων 
µε κύριες αρµοδιότητες: 
�πώληση διαφηµιστικού χώρου 
�πώληση e-shop 
�πώληση mobile application  
Απαιτούµενα προσόντα: 
�Πτυχίο ανώτατης σχολής 
�Εµπειρία πωλήσεων 
�Ικανότητα επικοινωνίας 
�Γνώση χειρισµού Η/Υ 
�Γνώση αγγλικής γλώσσας 
�Μεταφορικό µέσο 
�Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)  
Παρέχονται: 
�∆υνατότητες εξέλιξης 
�Σύγχρονο και δηµιουργικό περιβάλλον εργασίας 
�Συνεχής εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό  τους 
σηµείωµα στα e-mail: career@focus-on.gr. Επικοινωνία: 210 
8943068, 210 8920915. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
και απόλυτη εχεµύθεια στη  διαχείριση των βιογραφικών 
σηµειωµάτων.

Buses Sales Consultant  
for the Commercial Vehicles dpt.  

of MB Hellas SA
The position 
�The candidate reports to the sales buses senior 
manager, with the following duties: 
�Promote and define the proper used buses model mix, 
for the Greek market 
�Promote the sales of Mercedes-Benz mini buses 
�Support the sales of the new MB buses with special 
focus on trade-ins 
�Negotiate the price and method of payment within the 
limits agreed with the sales buses senior manager 
�Travel to customer premises & report back, on a 
regular basis (customer visits report, analysis of needs 
per territory, market developments & changes) 
�Contribute to the definition and implementation of 
marketing activities for the used buses & MB minibuses 
�Coordinate and ensure, together with administration 
dept., the proper delivery of the buses to the customers, 
following the MBH standards 
�Coordinate with accounting dept. the follow-up  
for the receipt of the amount due from the bus sales  
The requirements 
�The ideal candidate should have: 
�University degree 
�At least 2 years of experience in sales, preferably  
in bus sales 
�Very good working knowledge of MS Office  
(e.g. Excel, Word, PowerPoint) 
�Fluency in Greek & English required, German 
knowledge will be an asset 
�Dynamic personality, strong communication and 
negotiation skills, team work spirit, analytical thinking, 
self-motivation and adaptability  
Candidates, who are interested in, can submit their CV 
to e-mail: HR_MBhellas@daimler.com

Η εταιρεία DRAPA chemie βιοµηχανία χρωµάτων και 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος της γερµανικής εταιρείας 
συστηµάτων δόµησης Sto AG µε έδρα τον Ασπρόπυργο 
Αττικής, ζητεί:

Στέλεχος Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
�Ηλικία 28 – 45 ετών 
�Προϋπηρεσία πωλήσεων τουλάχιστον 3 ετών στο χώρο 
των δοµικών υλικών – χρωµατοπωλείου 
�Γνώση αγγλικών και χειρισµού Η/Υ 
�∆υνατότητα ταξιδίων  
�∆ίπλωµα οδήγησης  
Η εταιρεία προσφέρει: 
�Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
�Bonus βάσει απόδοσης 
�∆υνατότητα εξέλιξης 
�Συνεχή εκπαίδευση 
�Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
E-mail: ssakkiotou@drapa.gr, τηλ.: 210 5570191, φαξ: 
210 5593945, website: www.drapa.gr, www.stohellas.gr

Προσωπικό για τη Στελέχωση του  
Τµήµατος Αγορών Εξωτερικού

Από εταιρεία µε αλυσίδα καταστηµάτων και έδρα  
το Κορωπί.  
Απαραίτητα προσόντα: 
�Τουλάχιστον 3-4 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τµήµα 
�Γνώσεις αγγλικών επίπεδο Proficiency 
�∆εύτερη ξένη γλώσσα επιθυµητή 
�Γνώσεις Microsoft Office 
�Ηλικία έως 30 ετών  
Θα προτιµηθούν υποψήφιοι από τις γύρω περιοχές.  
Αποστολή cv στο e-mail: customercare@petcity.gr

Είµαστε µια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόµενες εταιρεί-
ες παραφαρµακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Για την 
ενίσχυση του δυναµικού του τµήµατος πωλήσεων ζητάµε:

Στελέχη Πωλήσεων 
 για Θεσσαλονίκη

Οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
�∆υναµική προσωπικότητα, ευχέρεια στην επικοινωνία, 
ικανότητα διαπραγµάτευσης 
�Πάθος και ενθουσιασµό για την επίτευξη υψηλών  
στόχων 
�∆υνατότητα ταξιδιών στην ευρύτερη περιοχή  
της Βορείου Ελλάδος 
�1-2 έτη προϋπηρεσία στις πωλήσεις στο χώρο  
του φαρµακείου 
�Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής  
H εταιρεία προσφέρει: 
�Aνταγωνιστικό πακέτο παροχών (µηνιαίο µισθό  
& bonus, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο) 
�Συνεχή εκπαίδευση & 
�Προοπτικές εξέλιξης σε ένα άριστο περιβάλλον  
εργασίας.  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν το βιογραφι-
κό τους σηµείωµα στο e-mail: thomas@medisei.gr

Η εταιρία GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ζήτα:
Εξωτερικό Πωλητή  

 για τις Κεντρικές Εγκαταστάσεις  
στο Κάτω Σχολάρι 

Προσόντα που απαιτούνται:  
�Εµπειρία σε εξωτερικές πώλησης 3-5 χρόνια 
�∆ίπλωµα οδήγησης  
�Πολύ καλή χρήση Η/Υ, office 
�Ενασχόληση µε είδη καθαρισµού, επιθυµητή  
όχι απαραίτητη  
Παροχές:  
�Αρχική άλλα και συνεχής εκπαίδευση  
�Πλήρης απασχόληση 
�Μισθός και bonus επί των πωλήσεων 
�Εταιρικό αυτοκίνητο 
�Εταιρικό τηλέφωνο  
Αποστολή cv στο e-mail: totalcleaninghr@gmail.com

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

Πεπειραµένες Πωλήτριες

Απαραίτητα προσόντα: 
�Προϋπηρεσία άνω των 2 ετών στον χώρο  
των καλλυντικών στην λιανική πώληση 
�Οµαδικό πνεύµα 
�Επαγγελµατισµός 
�Ευγένεια και επικοινωνία 
�Γνώσεις µακιγιάζ  
*Ιδιαίτερες γνώσεις στις βαφές των µαλλιών  
θα αξιολογηθούν ως πρόσθετο προσόν  
Προσφέρονται: 
�Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
�Φιλικό και άνετο περιβάλλον 
�Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ  
Αποστολή cv στο e-mail: beautystores@hotmail.com

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

Εξωτερικούς Πωλητές 
(Ένδειξη: ΕΠ-14Α)

Απαιτούµενα προσόντα:  
�Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλήσεων 
Door to Door (Απαραίτητη προϋπόθεση) 
�Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
�∆υναµική προσωπικότητα 
�Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
�Ηλικία έως 45 ετών 
�∆ίπλωµα αυτοκινήτου 
�∆υνατότητα συχνών ταξιδιών  
Προσφέρονται:  
�Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (προµήθειες & bonus)* 
�∆υνατότητες εξέλιξης 
�Άριστες συνθήκες εργασίας 
�∆υναµικό & αναπτυσσόµενο εργασιακό περιβάλλον 
�Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 
�Συνεχής εκπαίδευση  
* Θα προτιµηθούν όσοι διαθέτουν ΑΠΥ. 

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



�ÆÎ�ÃÑ½ÌÂÓÆ�ÂØÓ¿��ÏØ�Ä®×ÎÂÓÆ��³�®Ñ×ÆÊ�ÌÂÊ�ÒØÎ¼×ÆÊÂ����XXX�TLZXBMLFS�HS

ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014��

Επιθυµητά προσόντα: 
�Βασικές γνώσεις Η/Υ 
�Βιβλιάριο υγείας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
�Πλήρη απασχόληση 
�Πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
�Εκπαίδευση 
�Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
�Προοπτικές εξέλιξης
Για αποστολή βιογραφικού στείλτε µας e-mail στο: jobs@
frankzepaul.com αναγράφοντας στο θέµα τον κωδικό FZP-
ΒΑR-14/Κέντρο.

Ξενοδοχείο πολυτελείας Castello Boutique Resort  
& Spa, Σίσσι Λασιθίου ζητά:

Σερβιτόρο/α Κεντρικού Εστιατορίου 
για Άµεση Πρόσληψη

Απαραίτητα προσόντα: 
�Πτυχιούχος τουριστικής σχολής. 
�Ικανή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ξενοδοχείων 5*. 
�Άριστη γνώση αγγλικής, επιθυµητή γνώση Γερµανικής. 
�Καλή γνώση στην οινολογία.  
Προσωπικές ικανότητες: 
�Ευχάριστη εµφάνιση και συµπεριφορά. 
�Οργανωτική και δυναµική προσωπικότητα, µε ευχέρεια 
στην επικοινωνία. 
�Οµαδικό πνεύµα, µε ευελιξία και προσαρµοστικότητα.  
�Άριστα αποτελέσµατα στις πωλήσεις.  
Προσφέρεται:  
�Εργασία έως 31 Οκτωβρίου 2014, δυνατότητα  
επέκτασης συνεργασίας για εποχιακή εργασία. 
�Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας. 
�Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.  
Βιογραφικό µε πρόσφατη φωτογραφία.  
Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com

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

Bartender
Περιγραφή εργασίας: Υπεύθυνος για την οργάνωση, λει-
τουργία και καθαριότητα του χώρου του σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες της εταιρείας. ∆ιατηρεί υψηλό επίπεδο παροχής 
υπηρεσιών και προϊόντων, συνεργάζεται άριστα µε τον 
maître και τον bar supervisor, όπως και µε το προσωπικό 
του σέρβις, έχει έλεγχο των αποθηκευµένων προϊόντων 
και καταγράφει τις καθηµερινές αναπληρώσεις του στοκ. 
Αναφέρει παράπονα και επιθυµίες πελατών.
Απαραίτητα προσόντα: 
�Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής η σχολής 
bartenders 
�Εµπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία 4 και 5 
αστέρων 
�Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Ρωσική 
γλώσσα 
�Ευχάριστη και δυναµική προσωπικότητα 
�Οµαδικό πνεύµα εργασίας 
�Ευχέρεια λογού και συµβολή στην αύξηση πωλήσεων 
�Άριστη γνώση Η/Υ (Windows, Excel) 
�Εµπειρία σε προγράµµατα POS  
Το ξενοδοχείο µας προσφέρει: 
�Άριστες συνθήκες εργασίας 
�∆ιαµονή και διατροφή 
�Αποδοχές αναλόγως προσόντων
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους µε πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη διεύθυνση: 
hrd@iliomare.gr Fax: 25930 72085.

H Brunchy, το νέο concept All Day Ιταλικής γρήγορης 
εστίασης, ζητά να προσλάβει για το νέο κατάστηµα της 
στην πλατεία Αγίας Παρασκευής:
�Barista / προετοιµασία & service Ιταλικών  
προϊόντων (Καφέ, snacks, πίτσα, ζυµαρικά) σύµφωνα 
µε τα πρότυπα της εταιρίας  
�Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση.  
�∆εν απαιτείται προϋπηρεσία. 
�Επιθυµητή η γνώση παρασκευής ζεστών και κρύων 
ροφηµάτων. 
�∆υνατότητα γρήγορης επαγγελµατικής εξέλιξης  
για άτοµα που επιθυµούν καριέρα.  
Αποστολή βιογραφικών µε πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: christoforidis@xenodoxos.com

Ζητούνται για Γερµανία: Η εταιρεία MD STUDIES & 
RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων γερµανικών εται-
ρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο του Recruiting, ζητά:

Βοηθούς Μάγειρα
Προφίλ υποψηφίου 
�Καλά γερµανικά σε επίπεδο Α2 
�Απόφοιτος τουλάχιστον ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΤΕΕ ή ανάλογο 
�Καθαριότητα, οργάνωση, ετοιµότητα, προσοχή στη 
λεπτοµέρεια  
�Εµπιστοσύνη, τυπικότητα, ευελιξία, οµαδικό πνεύµα  
Προφίλ θέσης 
�Εργασία για τη σεζόν 2015 (5-7µήνες) 
�Βόρεια γερµανία / ξενώνες για νέους 
�Παρέχεται διαµονή 

�Πολύ καλές αποδοχές/ασφάλιση βάσει γερµανικής 
κλίµακας
Αποστολή βιογραφικών αυστηρώς σε µορφή Europass 
/ αρχείο WORD, στην αγγλική ή γερµανική γλώσσα, µε 
φωτογραφία στο e-mail: kariera@md-hellas.gr

Μάγειρας
Το ξενοδοχείο Petra, µέλος των ξενοδοχείων Small 
Luxury Hotels of the World, έχει ξεχωρίσει ως ο ιδανικός 
χώρος για πολυτελείς διακοπές στην Πάτµο, µαγεύοντας τους 
επισκέπτες που αναζητούν αυθεντική φιλοξενία, προσωπική 
φροντίδα και παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. 
Για επιπρόσθετες πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6972 000277.
Απαιτούµενα προσόντα: 
�2-4 χρόνια προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο 
υψηλών απαιτήσεων. 
�Επαγγελµατική εµφάνιση και συµπεριφορά. 
�Οµαδικό πνεύµα και ευελιξία. 
�Προσαρµοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@petrahotel-patmos.com

Ζαχαροπλάστης
Ξενοδοχείο στην Αθήνα 5* αναζητά Ζαχαροπλάστη.  
�Προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση 
�Τουλάχιστον 3 έτη απαραίτητη  
�Προσφέρουµε άριστο περιβάλλον εργασίας.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: chef@themargi.gr

Η PHILIAN HOTELS & RESORTS είναι µια ελληνική εταιρία 
που αναπτύσσεται  ταχύτατα και δραστηριοποιείται στο χώρο 
του τουρισµού. Philian σηµαίνει Φιλία, λέξη που αποτελεί το 
πρώτο συνθετικό του όρου Φιλοξενία. Η φιλοξενία αποτελεί 
το κύριο αντικείµενο των επιχειρήσεων που  αναπτύσσει 
ο όµιλος PHILIAN HOTELS & RESORTS. Αναζητούµε:

Food & Beverage Manager
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη  
Απαραίτητα προσόντα: 
�Απόφοιτος σχολής hotel/tourism 
�Μεγάλη εµπειρία σε αντίστοιχη θέση 
�Οργανωτικότητα, άριστη επικοινωνία, ευχάριστη προ-
σωπικότητα, γνώση λειτουργίας bar και εστιατορίων. 
�Άριστες γνώσεις χρήσης PC 
�Ξένες γλώσσες  
Προσφέρονται: 
�∆ιαµονή 
�∆ιατροφή 
�Ικανοποιητικές αποδοχές 
�Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
olga@philianhotels.gr 
Όλες οι αιτήσεις θα είναι εµπιστευτικές.

Η αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων THE BAKERS Α.Ε αναζητά:

Πωλητές - Πωλήτριες

�Mε κύριο χαρακτηριστικό την επικοινωνία  
και το οµαδικό πνεύµα 
�∆υνατότητα εξέλιξης και ικανοποιητικό πακέτο  
αµοιβών και παροχών 
�Ηλικία έως 35 ετών.
Περιοχές καταστηµάτων: 
�Καλλιθέα, Ζωγράφου, Χαλάνδρι, Ν. Πεντέλη, Μελίσσια  
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για:
Chef De Partie

Απαραίτητα προσόντα: 
Ηλικία 24-35 ετών 
Άριστη γνώση βασικού κορµού γαλλικής κουζίνας 
Προϋπηρεσία σε πόστο κρύας κουζίνας µε έµφαση  
στην Ιαπωνική κουζίνα 
Προϋπηρεσία εκτός Ελλάδος θα θεωρηθεί µεγάλο 
προσόν 
Γνώση και σεβασµός Ελληνικών πρώτων υλών 
Ενασχόληση µε µοριακή γαστρονοµία 
Έµπρακτη πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγελίες,  
παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσης- 
συντήρησης των τροφίµων 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Βασικές γνώσεις ζαχαροπλαστικής
Η επιχείρηση προσφέρει: Σταθερό και µακροπρόθεσµο 
περιβάλλον εργασίας
Αποστείλατε το βιογραφικό σας µόνο µέσω email στο 
ari.vezene@gmail.com. Οι υποψηφίοι παρακαλούνται να 
προσάψουν και φωτογραφία. Επισκεφτείτε µας στο www.
vezene.gr

Μάγειρας - Chef

Η εταιρεία Provil ΑΕ µε έδρα τη Θεσσαλονίκη που δραστηρι-
οποιείται στο χώρο της παραγωγής προϊόντων για τη γαστρο-
νοµία, ζητά Μάγειρα (Chef) για την ανάπτυξη και υποστήριξη 
των προϊόντων της.
Προσόντα: 
�Πτυχίο σχολής µαγειρικής (επιπλέον σχετικοί τίτλοι  

και γνώσεις θα θεωρηθούν προσόν) 
�Προϋπηρεσία 10 χρόνια τουλάχιστον στο χώρο  
της επαγγελµατικής κουζίνας, ηλικίας έως 40 ετών 
�Άριστη γνώση αγγλικών 
�Γνώση χειρισµού H/Y 
�∆ίπλωµα οδήγησης 
�∆ηµιουργική και αναλυτική σκέψη στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων 
�∆υνατότητα παρουσίασης προϊόντων - εκπαιδευτική 
ικανότητα 
�∆υνατότητα επαγγελµατικών ταξιδιών εντός  
και εκτός Ελλάδος 
�Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις    
Η εταιρεία προσφέρει:  
�Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
�Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
�Συνεχής εκπαίδευση - δυνατότητες επαγγελµατικής 
ανέλιξης 
Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις παραπάνω προδια-
γραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σηµείωµα στο e-mail:  hr@provil.gr

Ζαχαροπλάστης

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά για τα καταστήµατά της Ζαχαροπλάστη.  
�Προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση τουλάχιστον 3 έτη  
απαραίτητη.  
�Προσφέρουµε άριστο περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες 
εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
jobs@paulgreece.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το Holiday Inn Athens Attica Avenue, Airport West, ζητεί:

Υπαλληλο Υποδοχης
�Έως 30 ετών µε άριστη γνώση της αγγλικής και  
προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών. 
�Επιθυµητή η γνώση OPERA, FIDELIO.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
tmarousopoulos@hiathens.com  
υπ’ όψιν Κου Μαρουσόπουλου.

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

Υπάλληλους Υποδοχής

Περιγραφή εργασίας: Συµµετέχει σ’ όλες τις διεργασίες της 
υποδοχής. Οργανώνει την εργασία, εξυπηρετεί άµεσα και 
µε προθυµία τους πελάτες, διαχειρίζεται τηλέφωνα και το 
ταµείο και συνεργάζεται - εξυπηρετεί συναδέλφους άλλων 
τµηµάτων όπως και εξωτερικούς συνεργάτες.
Απαραίτητα προσόντα: 
�Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής 
�Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων 
�Γνώση ξενοδοχειακού προγράµµατος κατά προτίµηση 
PROTEL 
�Άριστη γνώση αγγλική και ρωσική γλώσσα 
�Ευέλικτος/η σε ωράρια 
�Ευχάριστη και δυναµική προσωπικότητα 
�Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
�∆ιαχείριση παραπόνων 
�Επαγγελµατική συµπεριφορά και οµαδικό πνεύµα  
συνεργασίας  
Το ξενοδοχείο µας προσφέρει: 
�Άριστες συνθήκες εργασίας 
�∆ιαµονή και διατροφή 
�Αποδοχές αναλόγως προσόντων
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν  
το βιογραφικό τους µε πρόσφατη φωτογραφία  
στην ακόλουθη διεύθυνση: hrd@iliomare.gr.  
Fax: 25930 72085.

Ο ξενοδοχειακός όµιλος Civitel Hotels & Resorts επιθυµεί 
να εντάξει στην οµάδα του:

Receptionist  
 για τo Ξενοδοχείο των Αθηνών 

 Civitel Attik

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

Απαραίτητα προσόντα: 
�Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων 
�Γνώση ξενοδοχειακού προγράµµατος κατά προτίµηση 
Opera 
�Άριστη γνώση αγγλική γλώσσας 
�Ευχάριστη και δυναµική προσωπικότητα 
�Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
�Επαγγελµατική συµπεριφορά και οµαδικό πνεύµα  
συνεργασίας 
�Πτυχίο τριτοβάθµιας τουριστικής εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σηµείωµα στο e-mail: hr@civitelhotels.
com. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σηµειωµάτων, θα επικοινωνήσουµε µε τους υποψήφιους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στε-
λέχωση, ώστε να οριστεί συνάντηση προς συνέντευξη.

Η PHILIAN HOTELS & RESORTS είναι µια ελληνική εταιρία 
που αναπτύσσεται  ταχύτατα και δραστηριοποιείται στο χώρο 
του τουρισµού. Philian σηµαίνει φιλία, λέξη που αποτελεί το 
πρώτο συνθετικό του όρου Φιλοξενία. Η φιλοξενία αποτελεί 
το κύριο αντικείµενο των επιχειρήσεων που  αναπτύσσει 
ο όµιλος PHILIAN HOTELS & RESORTS. Αναζητούµε:

Sales Manager

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη  
Θα αναφέρεται στον general manager του οµίλου  
και οι αρµοδιότητές του θα είναι: 
�∆ιαχείριση συµβολαίων µε tour operators. 
�Σχεδιασµός ετήσιου πλάνου marketing και budget. 
�∆ιαχείριση rates, offers. 
�∆ιαχείριση όλων των OTAs των ξενοδοχείων  
tτου οµίλου. 
�Αύξηση της αναγνωρισιµότητας του οµίλου  
µε συνεργασίες και συµµετοχή σε events. 
�Χειρισµός των σελίδων κριτικής ξενοδοχείων.  
Απαραίτητα προσόντα: 
�Εµπειρία στον τοµέα του τουρισµού 
�Άριστη γνώση αγγλικών, επιπλέον γλώσσα επιθυµητή. 
�Άριστο χειρισµό υπολογιστών. 
�Επικοινωνική ευχάριστη προσωπικότητα. 
�Εµπειρία στη διαχείριση των OTAs  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@philianhotels.com. Όλες οι αιτήσεις θα είναι  
εµπιστευτικές.

New established 5 star resort in Zakynthos island wants:
Hotel Manager

Responsible for the day to day management of the 
hotel and its staff, recruiting, training and monitoring 
staff.  
Qualifications 
�Degree in hospitality – tourism 
�Previous experience in similar positions, of at least  
3 years in a 5 star resort 
�Excellent command of both English and Greek 
language is essential 
�Knowledge of a second foreign language will be 
considered as an asset 
�Excellent MS Office skills 
�Self-motivated, enthusiastic and able to work under 
pressure 
�Well groomed with strong interpersonal skills  
An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications.  
Send your CVs to the following e-mail:  
aggelos.mln@gmail.com

Night Auditor Receptionist
Απαραίτητα προσόντα: 
�Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
�Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
�Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
�Γνώση ξενοδοχειακών προγραµµάτων και  
συγκεκριµένα PROTEL 
�Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
�Επαγγελµατική εµφάνιση και συµπεριφορά 
�Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας  
Αρµοδιότητες: 
�Γνώση & έλεγχο Main Courante 
�Εξασφάλιση της σωστής και έγκαιρης διεκπεραίωσης 
των εργασιών άφιξης-υποδοχής του πελάτη κατά  
την διάρκεια της νύχτας, καθώς και των υπηρεσιών 
παροχής διευκολύνσεων κατά την διαµονή του 
�Έλεγχος αφίξεων/αναχωρήσεων για το κλείσιµο  
της ηµέρας 
�Καταχώρηση & έλεγχος παραστατικών 
�Έλεγχος ταµείου 
�Εκκρεµής αφίξεις/αναχωρήσεις 
�Έλεγχος στον χώρο του ξενοδοχείου 2-3 φορές  
κατά την διάρκεια της νύχτας 
�Αφυπνίσεις πελατών  
Η εταιρεία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας.
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν άµε-
σα το βιογραφικό  τους σηµείωµα, συνοδευόµενο µε µία 
πρόσφατη φωτογραφία στην παρακάτω διεύθυνση: DAIOS 
LUXURY LIVING 59, Nikis Avenue 546 22 Thessaloniki, 
Greece. Tel.: +30 2310 254 691. Fax: +30 2310 250 900. 
E-mail: v.karalioliou@daioshotels.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Η MEDI SEI A.E παραφαρµακευτική εταιρεία ζητά να 
προσλάβει για τη Θεσσαλονίκη:

Αισθητικό
Mε εµπειρία έως 40 ετών, για προώθηση και πώληση 
καλλυντικών στο χώρο του φαρµακείου.  
Παρέχεται: 
�Εκπαίδευση 
�Μισθός 
�Ασφάλιση  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν 
το βιογραφικό τους σηµείωµα στο fax: 210 9761872 
ή e-mail: thomas@medisei.gr

H Career In Progress (www.careerinprogress.gr) είναι µια εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στους 
τοµείς της αναζήτησης εργασίας, του επαγγελµατικού προσανατολισµού και της ανάπτυξης επιχειρηµατικής ιδέας. 
Για λογαριασµό του Συνεργάτη της, ∆ικτύου Εκπαίδευσης – Avakas.net αναζητά:

Χηµικό Μηχανικό ή Χηµικό
Καθήκοντα Θέσης: 
�∆ιδασκαλία κατ’ οίκον ή εξ’ αποστάσεως µαθηµάτων 
της Σχολής Χηµικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. (όπως 
φυσικοχηµεία, αναλυτική χηµεία, κ.α.) 
�Προετοιµασία και παράδοση διαλέξεων βασισµένη στη 
διδακτέα ύλη της Σχολής.  
Απαραίτητες Προϋποθέσεις: 
�Πτυχίο ή δίπλωµα ελληνικού πανεπιστηµίου σχετικό 
µε το αντικείµενο διδασκαλίας 

�∆ιδακτική εµπειρία στο αντικείµενο διδασκαλίας 
�Ικανότητα προετοιµασίας, οργάνωσης και εκπόνησης 
διαλέξεων στη διδακτέα ύλη της Σχολής

Η θέση θα καλυφθεί από άτοµο οργανωτικό, υπεύθυνο, µε 
υψηλή µεταδοτικότητα και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, 
αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβληµάτων.

Παρακαλούµε αποστείλατε βιογραφικό σηµείωµα και συ-
νοδευτική επιστολή στο e-mail: info@careerinprogress.gr 
αναγράφοντας τον κωδικό «ΧΜ_09».

Marketing Assistant
H The Franchise Co. αναζητεί για πελάτη της, ηγέτιδα εταιρία στο χώρο της παραγωγής και εµπορίας κοσµηµάτων, 
marketing assistant.
Υπευθυνότητες: 
�Παρακολούθηση των τάσεων της µόδας & του ευρύτερου ανταγωνισµού 
�Συνεργασία µε το τµήµα σχεδιασµού, για την ανάπτυξη και εξέλιξη σειρών κοσµηµάτων 
�Καθορισµός τιµολογιακής πολιτικής και κοστολόγησης 
�Ευθύνη παραγγελιών και stock management  
Προφίλ υποψηφίων: 
�Πτυχίο ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων, µάρκετινγκ ή σχετικό αντικείµενο 
�Αποδεδειγµένη εµπειρία µε αποτελέσµατα σε θέση marketing & branding 
�Ανάληψη πρωτοβουλιών & προσανατολισµός στην επίτευξη αποτελεσµάτων 
�Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών και Microsoft Office 
�Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, οµαδικότητα, πελατοκεντρική αντίληψη 
�Εµπειρία στον κλάδο παραγωγής και εµπορίας κοσµηµάτων ή εναλλακτικά σε εταιρεία accessorize, faux bijoux ή 
κοσµηµάτων µόδας θα προσµετρηθεί θετικά  
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και άριστες προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα µε την ένδειξη ΜΑ/V στο παρακάτω 
e-mail: oroussopoulos@tfc.gr

Meet the future: Manpower Professional, member of ManpowerGroup, 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 a SW Development firm, we are looking for an:

Software Engineer 
(Code: GRC/7539)

Employment type: Permanent Employment place: 
Athens  
Main Responsibilities 
�Works with software engineers to design and develop 
new products, product revisions or components 
�Conducts testing to verify that the design meets  
the engineering specification in compliance  
with the company’s quality management system 
�Documents development work in compliance with the 
company’s quality management system 
�Assess failures and conducts technical risk analysis 
�Performs other work-related duties as necessary 

Candidate Profile 
�Bachelor degree in IT 
�2-4 years of experience in similar  
positions 
�Very good experience in .NET framework, C#/VB, 
.NET/MMVM 
�Working experience with databases 
�Experience in Objective C (iOS) and Signal R  
will be an advantage

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

Law Advisor Vacancy
Deloitte Greece is a member of the Deloitte international 
network, that has a presence in more than 150 countries 
and with about 200,000 professionals, all committed to 
becoming the standard of excellence.

Deloitte Greece provides through 3 separate legal entities 
audit, financial advisory, consulting, tax and accounting 
services. With a staff of more than 580 and offices in 
Athens and Thessaloniki, Deloitte Greece focuses on all 
major industries including financial services; tourism & 
leisure, shipping; energy; manufacturing, consumer business; 
life sciences & health care and public sector services.

Due to the continuing expansion of Deloitte’s tax practice, 
we are currently seeking to recruit a dynamic, high-caliber 
law professional to join our tax division.

Potential candidates should fulfill the following 
criteria: 
�University degree in law 
�LLM or M.Sc. (preferably in taxation) or equivalent 
postgraduate qualification 
�Completion of the long-term tax seminar provided 
either by AUEB or by Deloitte academy will be 

considered a strong asset 
�Up to 3 years of relevant work experience - either in 
a corporate tax environment, a professional services 
firm or a legal firm 
�Excellent command of the English language 
�Computer literacy 
�Excellent written, verbal & presentation skills 
�Commitment to high levels of client service and 
ability to build strong relationships 
�Focus on delivering work of high quality

Candidates will be expected to work under pressure and 
maintain a professional demeanor, exhibit high level of 
discretion of confidential work and information as well 
as excellent interpersonal skills and team spirit.

Our organization offers a highly competitive remuneration 
package, continuous training both in Greece and abroad, 
medical insurance scheme, excellent career prospects 
and opportunities for rapid career development.

Please send your CV (quoting the reference code LA/0914) 
to the following e-mail: career@deloitte.gr. All applicants 
will be acknowledged and treated in strict confidence.

Η KSM Human Resources Ελλάς δηµιουργήθηκε 
µε σκοπό την κάλυψη των µόνιµων ή προσωρινών 
αναγκών των εταιρειών σε ανθρώπινο δυναµικό. 
Λειτουργεί σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, σέβεται τον 
εργαζόµενο και προστατεύει τον επιχειρηµατία.

Πελάτης: Μεγάλη πρωτοπόρος εταιρία στον χώρο του 
Τουρισµού ζητεί Υπεύθυνους Τηλεφωνικής ∆ιαφή-
µισης.  
Απαιτούµενα προσόντα: 
�Τηλεφωνική επαφή και επικοινωνία µε πελάτες µε 
σκοπό τη προώθηση υπηρεσιών. 
�Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
�Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. 
�Υψηλό µηνιαίο bonus. 

�Προοπτικές εξέλιξης.  
Επιθυµητά προσόντα: 
�Γνώση αγγλικών 
�Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
Προσφέρονται: 
�Μισθός και bonus 
�Ασφάλιση.
Παρακαλούµε να στείλετε άµεσα το βιογραφικό σας σηµεί-
ωµα µε φωτογραφία, αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέµα 
τον κωδικό θέσης, µέσω fax στον αριθµό 211 8008866, 
µέσω e-mail: cv@ksmhr.gr ή στη διεύθυνση: KSM HUMAN 
RESOURCES Α.Ε.Π.Α., Περικλέους 32 & Παπανικολή 62, 
Χαλάνδρι 15232. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 7472010 . Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εµπιστευτικές.

We are looking for experienced Sushi Chefs.
Candidates should have a minimum of 3 years relevant experience within a similarly high end and high volume kitchen 
with previous experience preparing sushi and sashimi of the highest quality.
�An outgoing and passionate approach is desired, as you will interact with a multi-cultural kitchen team 
and guests around the Sushi counter.
�Excellent knife and food preparation skills are a must.  
Interested candidates should send a CV to:  jdasilva@matsuhisaathens.com

Experienced Sushi Chef 
Matsuhisa

Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε., η µεγαλύτερη εταιρία πωλήσεων από την τηλεόραση, δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας 
και επιθυµεί να προλάβει:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
Μερική Απασχόληση

Αρµοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων ανήκουν στη διεύθυνση πωλήσεων και οι αρµοδιότητες περιλαµβάνουν  
την τηλεφωνική προώθηση και πώληση προϊόντων της εταιρίας στο ήδη υπάρχον πελατολόγιο της.
Απαραίτητα προσόντα: 
�Απόφοιτος/η δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
�Άνεση στην προφορική επικοινωνία  
Επιθυµητά προσόντα: 
�Προηγούµενη εργασιακή εµπειρία σε τηλεφωνική πώληση  
Παροχές: 
�Υψηλές προµήθειες επί των πωλήσεων, επιπλέον του παρεχόµενου µισθού 
�Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις 
�Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
�Εύκολη πρόσβαση (πλησίον ΗΣΑΠ)  
Στείλτε το βιογραφικό σας µε e-mail στη διεύθυνση: hr@telemarketing.gr

Product Manager
Our client, an international pharmaceutical company, well-
established in Greece, wants to hire a product manager 
for its gynaecological products.
Prerequisites: 
�University level education, most preferably in Health 
Sciences. 
�At least five (5) years experience in Marketing 
with a training-oriented, disciplined and structured 
pharmaceutical company. Ideally, the incumbent 
should have experience in gynaecological products, 
however, candidates with experience in the non-
gynaecological fields will be considered, too. 

�30-42 years old. 
�Good command of the English language. 
�Computer literate. 
�Effective communication, analytical skills,  
team-spirited, hands-on management, flexible, hard 
working.  
The company offers competitive remuneration and 
healthy work environment.  
Interested candidates may forward their CV quoting 
reference code: PL/PM/DK to the following e-mail: 
athens@amrop.gr

Απαραίτητα προσόντα: 
�Προϋπηρεσία στο χώρο ένδυσης. 
�Ηλικία 35 έως 45 ετών        
�∆υνατότητα ταξιδίων εκτός Αττικής 
�Κάτοχος διπλώµατος οδήγησης 

�Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας 
�Άνευ υποχρεώσεων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@matoufrance.com

Η εταιρία MATOUFRANCE ζητά:
Εξωτερικό Πωλητή
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
∆ιοικητικά και Επιτελικά 
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΕΤΑΙΡΙΑ του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα ζητεί 2 
άτοµα (Απόφοιτους ΑΕΙ - ΤΕΙ) για συµµετοχή σε 
12µηνο επιδοτούµενο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 
Βιογραφικά στο e-mail: imer2008@gmail.com.
ΑΠΟ ΤΗ µεγαλύτερη αλυσίδα internet cafe ζη-
τούνται 2 ∆ιευθυντές για νέα καταστήµατα της 
στην Αθήνα µε άριστες γνώσεις πληροφορικής, 
διοίκησης και εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: 
nikos@inspot.gr.
FERRO’ is looking to recruit an Assistant Exports 
Manager to plan and carry out sales activities, so 
as to maintain and develop globally in accordance 
with business plans. e-mail: ferro@ferro.gr.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια έµπειρη για όλα τα επίπεδα, 
ζητείται ως ∆ιευθύντρια Σπουδών και Μarketing 
από σύγχρονο φροντιστήριο ξένων γλωσσών, 
πληροφορικής, περιοχής Λ. Αλεξάνδρας, Αθήνα. 
E-mail: nosos@otenet.gr, τηλ: 6972 451100.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Επιχειρήσεων ζητά η iNFODATA για 
δράσεις προώθησης και προβολής στις αγορές 
ζήτησης. Παρέχουµε στατιστικά πρόβλεψης ζή-
τησης ή τάσεις της αγοράς ανά προϊόν/υπηρεσία 
από 218 χώρες µε πλήρη υποστήριξη. E-mail: 
info@infodata.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Εµπορίας και 
∆ιαφήµισης, ∆ηµοσίων Σχέσεων και ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων για Πρακτική Άσκηση από εταιρία 
διαφήµισης στο ίντερνετ, προοπτικές µόνιµης 
εργασίας µετά το πέρας της πρακτικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@exnet.gr.
H ALEXANDER Moore Certification στα πλαίσια 
των διαρκώς διευρυµένων υπηρεσιών της επιθυµεί 
να προσλάβει άτοµα µε Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ, γνώση 
της Αγγλικής. E-mail: hr@alexandermoore.com, 
τηλ: 210 6657312, κωδ: IS.Adm.2014/5.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιοικητικό Στέλεχος Πωλήσεων και 
∆ιοίκησης Σχολής σε θέση ευθύνης σε σχολή 
οµορφιάς. Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, γνώση Η/Υ, εµπει-
ρία στις πωλήσεις, οργανωτική, επικοινωνιακή, 
συνεπής, υπεύθυνη, µε προσιτή εµφάνιση. E-mail: 
peiraias@evabeauty.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Απόφοιτοι - Τελειόφοιτοι ΑΕΙ/
ΤΕΙ/ΙΕΚ κλάδου ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων για 
Πρακτική Άσκηση. Άριστη γνώση Αγγλικής, πολύ 
καλή γνώση Η/Υ, µεθοδικότητα και συνέπεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: bios@otenet.gr.
ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κάλυψη τµηµάτων συντο-
νισµού, οργάνωσης και εποπτείας εµπορικής 
επιχείρησης για συνεργασία. Τηλ: 6973 910604.
ΑΕ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ-δηµοσιογραφική ζητά κύριο-α 
για Οικονοµικό-∆ιοικητικό Στέλεχος, µε γνώσεις 
λογιστικής, διοικητική εµπειρία 3 έως 5 χρόνια 
και αποδεδειγµένη διοικητική ικανότητα. Άρι-
στη εµφάνιση. Βιογραφικά στο e-mail: editor.
karamanlis@gmail.com.

ΑΠΟ Α.Ε. ζητείται Πτυχιούχος ∆ιοικητικών – 
Οικονοµικών σχολών. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvzoubsa@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε καλή γνώση Ρώσικων 
και Ελληνικών για εργασία σε διαφηµιστική 
εταιρία διαδικτυακών υπηρεσιών. Η εργασία 
παρέχει προοπτικές, εκπαίδευση και δυνατότητα 
εργασίας και εξ’ αποστάσεως. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο από κέντρο δια βίου µάθησης 
µε διετή τουλάχιστον εµπειρία στη διαχείριση 
προώθηση και υλοποίηση προγραµµάτων ΕΣΠΑ 
(voucher ανέργων), επιδοτούµενων και µη σε-
µιναρίων. Βιογραφικά στο e-mail: kdm1jobs@
gmail.com.

Γραµµατείς - Υπάλληλοι 
Γραφείου και Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ, ως 
Υπάλληλος Γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
healthway@otenet.gr, fax: 210 9938533.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα ζητεί Υπάλληλο 
Γραφείου, Απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ µηχανολόγων αυ-
τοκινήτων. Full time εργασία. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ, Autocad, δίπλωµα οδήγησης, 
εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
E-mail: ermisbus@ermisbus.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για διαχείριση επικοινωνίας, και 
στρατηγική δηµοσίων σχέσεων και γραµµατεία 
εξ’ αποστάσεως για συγκεκριµένες ώρες την 
εβδοµάδα. Βιογραφικά στο e-mail: info@elepa.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Γραµµατείας ξενόγλωσσου 
οργανισµού. Απαραίτητα προσόντα οργανωτικές, 
επικοινωνιακές ικανότητες, άριστη γνώση ξένων 
γλωσσών-πληροφορικής. E-mail: eduschoolscv@
gmail.com, κωδ: HR.155.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραµµατεία ∆ιοίκησης στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λογιστική - φο-
ροτεχνική εταιρία. Γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ 

θα εκτιµηθούν. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο 
e-mail: logistiki.etaireia@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατέας για τη στελέχωση πο-
λυιατρείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, µε 
γνώσεις Η/Υ και άριστη γνώση ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης. Fax: 210 5200075.

COMPANY in Paleo Faliro engaging in healthcare 
innovation and services is seeking a full-time 
Secretary. Fluency in English, PC literacy and 
private vehicle required. Residing in vicinity is 
preferred. CVs: vasiliki@viocare.eu.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ µε γνώσεις λογιστικών, Αγγλικών 
ζητείται από εταιρία στα Άνω Λιόσια. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.kipourou@mmvapors.com, τηλ.: 
210 2400670.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το εκδοτήριο του προ-
αστιακού στο σταθµό Πλακεντίας, για πρωινή ή 
βραδινή βάρδια. Μισθός 500€. Τηλ: 6970 837119, 
6974 454822, 6986 728814, 6974 640005.

ΝΕΑ εµφανίσιµη ζητείται από γραφείο εξυπη-
ρέτησης οχηµάτων µε γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ, 
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ: 6942 823090, 6940 
700799.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία έρευνας αγοράς στο 
Χαλάνδρι (πλησίον µετρό ∆ουκίσσης Πλακεντίας) 
για τηλεφωνική συµπλήρωση ερωτηµατολογίων 
σε δηµοσκοπήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
threesixtyone.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραµµατειακή υποστήριξη σε 
κέντρο ξένων Γλωσσών στο Περιστέρι. Βιογραφικά 
στο e-mail: liagklava@hotmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Προέδρου, ∆ιευθυντή Συµβούλου 
ζητείται. Εµφανίσιµη, µε άνεση στις δηµόσιες 
σχέσεις και στην επικοινωνία, γνώση Αγγλικών 
και H/Y, δυνατότητα ταξιδιών θα ληφθεί υπόψη. 
Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: email.
madnet.tv@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Άνεργοι για voucher από 18 έως 
29 ετών µε κάρτα ανεργίας. 4 θέσεις εργασίας 
στην εστίαση και σαν Υπάλληλοι Γραφείου. Βι-
ογραφικά στο e-mail: kekdiavlos@gmail.com, 
τηλ: 2310 523512.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπάλληλος Γραφείου να οµιλεί και να 
γράφει άπταιστα Ιταλικά µε γνώσεις Η/Υ, για 4ωρη 
απασχόληση από εµπορική εταιρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@coffees.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για υποστήριξη 
BackOffice από εταιρία τηλεπικοινωνιών µε έδρα 
το Γέρακα. Μερική απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@sequence.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Υπάλληλο Γραφείου. 
Απαραίτητα: Αγγλικά σε καλό επίπεδο, χρήση 
Η/Υ, internet, λογιστικά φύλλα και δίπλωµα 
οδήγησης. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@imel.gr.

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ όµιλος εταιριών, επιθυµεί να 
προσλάβει άµεσα Κεντρική Γραµµατέα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@global-media.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α για γραµµατειακή υποστήριξη 
πελατών σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Απαιτούνται 
γνώσεις Η/Υ, άριστη γνώση Αγγλικών, εµπει-
ρία σε διαχείριση social media και social media 
support. Απαραίτητη γνώση Photoshop. E-mail: 
info@trust-it.gr.

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισµός ζητεί µια νέα 
για Γραµµατεία Προέδρου, Υπεύθυνη ∆ηµοσίων 
Σχέσεων. Άριστη εµφάνιση, χρήση Η/Υ, Αγγλικών 
και άριστη επικοινωνία. Βιογραφικά µε φωτο-
γραφία στο e-mail: info@ellinikesekdoseis.gr, 
κωδ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Γ∆Σ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α για γραµµατειακή υποστήριξη 
πελατών σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Απαιτούνται 
γνώσεις Η/Υ, άριστη γνώση Αγγλικών, εµπει-
ρία σε διαχείριση social media και social media 
support. Απαραίτητη γνώση Photoshop. E-mail: 
info@trust-it.gr.

ΜΕΓΑΛΟ Κοµµωτήριο στο Χαλάνδρι ζητεί Υπάλ-
ληλο Υποδοχής µε πείρα, άνεση στην επικοινωνία, 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ.Βιογραφικά στο e-mail: 
athinaminioti@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α για γραµµατειακή υποοστήριξη. 
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχος µοτοσυ-
κλέτας για να καλύπτει τις εξωτερικές δουλειές. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@autoschool.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για γραµµατειακή υποστήριξη 
σε εταιρία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο 
Παλαιό Φάληρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ipel.gr, τηλ: 210 9719180.

H ALEXANDER Moore εταιρία παροχής υπη-
ρεσιών οργάνωσης και πρωτοπόρος του SAP 
Business One επιθυµεί να προσλάβει άτοµα για 
την γραµµατειακή υποστήριξη της. Μερική απα-
σχόληση. E-mail: hr@alexandermoore.com, τηλ: 
210 6657312, κωδ: AMGR/9/2014.

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ή Φοιτητές µε εξοικείωση στους 
Η/Υ, στο Office Word και µεγάλη ταχύτητα στο 

γράψιµο στα Ελληνικά (µε τόνους, όχι greeklish), 
για απογευµατινή ηµιαπασχόληση, µερικές ηµέ-
ρες την εβδοµάδα. E-mail: greeknews.jobs@
gmail.com.
ΕΤΑΙΡΙΑ στο Πεδίον Άρεως ζητεί νέες για τα 
τµήµατα αρχειοθέτησης – ενηµέρωσης πελατο-
λογίου καταχώρισης στοιχείων, µισθός 550€, 
ασφάλιση, άµεση πρόσληψη εξέλιξη. Τηλ :211 
4071446.
ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί εµφανίσιµη Γραµµατέα 
για προετοιµασία φακέλων συµµετοχής σε δη-
µόσιους διαγωνισµούς. Επιθυµητή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@kolossosnet.gr, 
τηλ: 210 5242437.
ΕΤΑΙΡΙΑ ενδυµάτων ζητεί στην περιοχή Πατή-
σια, Υπάλληλο Γραφείου, γνώστη γραφιστικών 
προγραµµάτων Corel, illustrator, in Design, 
Photoshop. Βιογραφικά στο e-mail: office@
elenic.eu, τηλ: 210 2583200.
ΑΤΟΜΑ ευπαρουσίαστα µε ευχέρεια στις δηµό-
σιες σχέσεις ζητούνται για υποδοχή εταιρίας, 2 
φορές την εβδοµάδα, 18:00– 23:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: publicrelations.work@gmail.com.
ΕΤΑΙΡΙΑ συµβούλων στο Μαρούσι, ζητά να προ-
σλάβει 2 Υπαλλήλους Γραφείου, Απόφοιτους 
Ανωτάτων ή Ανωτέρων Οικονοµικών Σχολών 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
cpdata1@hotmail.com.
ΑΤΟΜΑ για 6ωρη – 8ωρη εργασία γραφείου, 
ωράριο πρωινό ή απογευµατινό. Άµεση πρόσλη-
ψη, µετρό Αµπελοκήπων. Τηλ: 210 8254282, 
210 6456304.
ΑΛΥΣΙ∆Α γραφείων ζητεί άτοµα για πρωινή ή 
απογευµατινή 5θήµερη εργασία. Άµεση πρόσληψη, 
ασφάλιση ΙΚΑ, κέντρο Αθήνας. Τηλ: 213 0396605.
ΑΛΥΣΙ∆Α γραφείων άµεσα προσλαµβάνει άτοµα 
για µόνιµη πρωινή 5θήµερη εργασία, µισθός βα-
σικός, συν ΙΚΑ, ευχάριστο περιβάλλον, περιοχή 
Μουσείο. Τηλ: 213 0396603.
ΑΛΥΣΙ∆Α γραφείων άµεσα προσλαµβάνει 2 άτοµα 
για 5θήµερη εργασία. Παρέχεται βασικός µισθός, 
ΙΚΑ, στάση Μουσείο. Τηλ: 213 0396601.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραµµατειακής Υποστήριξης 
για εταιρία στο Μαρούσι, Αθήνα. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη, Αγγλικά, Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
mhrdpt@gmail.com.
ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στο χώρο κατάρτισης και 
συµβουλευτικής, ζητείται Υπάλληλος Γραµµατεί-
ας Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων, 
στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Προσόντα: 
κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, εµπειρία σε αντίστοι-
χη θέση, γνώση Η/Υ, Αγγλικών. E-mail: gram@
masterkek.gr.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ όµιλος στο Καλαµάκι ζητεί 
Γραµµατέα, part time απασχόληση. Απαραίτη-
τη γνώση χρήση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
portokaligonia@hotmail.gr, τηλ: 210 9847008.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται, µε άριστο βιογραφικό, 
Αγγλικά, Η/Υ, επίσηµη άδεια διδασκαλίας, απα-
σχόληση Κ.Ξ.Γ. 40ετούς λειτουργίας Καλλιθέα. 
Επικοινωνιακή, υπεύθυνη, έµπιστη, εργατική υπό 
πίεση, συνεπής, σοβαρή, συστάσεις. Άµεση πρό-
σληψη. E-mail: elenisrc@windowslive.com, τηλ: 
6936 932107.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου µε γνώσεις Η/Υ ζητείται 
για εργασία γραφείου. Τηλ: 210 7299505.
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου, 
Τµήµατος Μάρκετινγκ ζητείται για εργασία σε 
γραµµατεία κεντρικού φροντιστηρίου. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@thetiko.gr, τηλ: 210 3824659.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνεργοι νέοι από 18 εώς 29 ετών 
µε κάρτα ανεργίας. 4 θέσεις εργασίας για χώρους 
εστίασης και γραφείου. ΚΕΚ ∆ιάβλος, Χρήστου 
Πίψου 9, 1ος όροφος. Τηλ: 2310 536218, 2310 
523512.
Η PSOMAKARA Diving Services & Consulting 
Co ζητά Υπάλληλο Γραφείου. Πλήρης απασχό-
ληση. Απαραίτητη µητρική γλώσσα τα Αγγλικά. 
Πρώτη εβδοµάδα δοκιµαστική για να διαπιστωθεί 
αν το επίπεδο των Αγγλικών είναι αντίστοιχο 
των απαιτήσεων. E-mail: eleni@psomakara.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α µε γνώσεις Αγγλικών για 
απασχόληση σε γραµµατεία Μεταπτυχιακού 
προγράµµατος. Τηλ: 210 5381018, ώρες γραφείου.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου µε καλά Αγγλικά ή Γερ-
µανικά, ζητείται. Επιθυµητή εµπειρία σε πωλήσεις 
τηλεφωνικές, κάτοικος ∆υτικών Προαστίων, µισθός 
800€, έξοδα κίνησης πληρωµένα, 5θήµερο, 8ωρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: olympiasgr@gmail.com, 
τηλ: 210 5509200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για διαχείριση site και 
e-shop. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ηλεκτρικά 
είδη. Βιογραφικά στο e-mail: skrekis@gmail.com.
ΑΤΟΜΑ 3 σοβαρά ζητούνται για συνεργασία, 
πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση, βασικές 
γνώσεις internet επιθυµητές. Τηλ: 6973 910604.

Marketing - ∆ηµόσιες Σχέσεις 
- ∆ιαφήµιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για διαχείριση επικοινωνίας, 
και στρατηγική δηµοσίων σχέσων και γραµµατεία 
εξ’ αποστάσεως για συγκεκριµένες ώρες την 
εβδοµάδα. Βιογραφικά στο e-mail: info@elepa.gr.
MARKETING Manager Assistant, ζητείται από 
εταιρία τροφίµων στη Σίνδο. 5ετή προϋπηρεσία, 
Πτυχίο Marketing, άριστη γνώση σε γραφιστικά 
προγράµµατα, site, Αγγλικά. Βιογραφικά µε 2 
συστατικές στο e-mail: accounts@flavour-factory.gr.
ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για µερική ή πλήρης απασχό-
ληση από πολυεθνική εταιρία για τοµείς marketing, 
εποπτείας, ανάπτυξης. Ικανοποιητικά εισοδήµατα, 
internet επιθυµητό. Τηλ: 6973 910604.
ΕΤΑΙΡΙΑ του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα ζητεί 2 
άτοµα (Απόφοιτους ΑΕΙ - ΤΕΙ) για συµµετοχή σε 
12µηνο επιδοτούµενο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 
Βιογραφικά στο e-mail: imer2008@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εµπορική εταιρία Ανεξάρτητος 
Συνεργάτης για µερική ή πλήρη απασχόληση. 
Ελεύθερο ωράριο. ∆ωρεάν εκπαίδευση. Όχι ντίλερ 
- πλασιέ. ∆υνατότητα εισοδήµατος, απεριόριστη 
βάση προσωπικής δουλειάς. Τηλ: 2341 070332.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ζητά Πωλητές ∆ιαφήµισης. Μι-
σθός και ποσοστά. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση επιθυµητή. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ. SALES 0914.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες µε καλή γνώση Ρώσικων και 
Ελληνικών για εργασία σε διαφηµιστική εταιρία 
διαδικτυακών υπηρεσιών. Η εργασία παρέχει 
προοπτικές, εκπαίδευση και δυνατότητα εργασί-
ας και εξ’ αποστάσεως. Βιογραφικά στο e-mail: 
job@exnet.gr.
ΑΤΟΜΑ για δηµόσιες σχέσεις και marketing 
ζητούνται για την υλοποίηση εργασιών ακόµα 
και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info2@ergasiomania.gr τηλ: 6939 785533.
ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ οίκος αναζητεί Freelance Manager 
µε εµπειρία στο χορηγικό marketing για τη δη-
µιουργία χορηγικού πακέτου καθώς και την 
προσέγγιση Ελλήνων χορηγών. Βιογραφικά 
στο e-mail: humanresources@multipedia.com.
ΝΕΑ για το τµήµα δηµοσίων σχέσεων και marketing 
ζητείται, ευπαρουσίαστη µε δυναµική προσω-
πικότητα. Βιογραφικά στο e-mail: madnet.tv@
gmail.com.
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α της ∆υτικής Αθήνας ζητεί Παρα-
γωγούς ∆ιαφήµισης. Βιογραφικά στο e-mail: 
kgalariotis@gmail.com.
ΜΕΓΑΛΗ βιοµηχανική εταιρία στο χώρο των 
τροφίµων ζητεί Brand Manager για το τµήµα 
marketing µε προϋπηρεσία στο κλάδο τροφίµων 
µε έδρα στο Χολαργό. Ε-mail. info@ferro.gr, 
fax: 210 6039002.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για ανεξάρτητη συνεργασία 
από περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6971 827871.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια έµπειρη για όλα τα επίπεδα, 
ζητείται ως ∆ιευθύντρια Σπουδών και Μarketing 
από σύγχρονο φροντιστήριο ξένων γλωσσών, 
πληροφορικής, περιοχής Λ.Αλεξάνδρας, Αθήνα. 
E-mail: nosos@otenet.gr, τηλ: 6972 451100.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Επιχειρήσεων Εξαγωγικού Marketing 
ζητά η iNFODATA για δράσεις προώθησης και 
προβολής στις αγορές ζήτησης. Παρέχουµε στα-
τιστικά πρόβλεψης ζήτησης ή τάσεις της αγοράς 
ανά προϊόν/υπηρεσία απο 218 χώρες µε πλήρη 
υποστήριξη.Υψηλές προµήθειες. E-mail: info@
infodata.gr.
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ για Β2Β δράσεις προώθησης, 
προβολής στις αγορές ζήτησης ζητούνται Σύµ-
βουλοι Εξαγωγικού Marketing - Αντιπρόσωποι. 
Παρέχει στατιστικά για τις τάσεις ζήτησης ανά 
προϊόν/υπηρεσία από 218 χώρες. Παρέχει πλήρη 
υποστήριξη. E-mail: info@infodata.gr.
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ µε απαραίτητα προσόντα 3ετη 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις διαφηµιστικού χώ-
ρου Β2Β, στη σύνταξη προσφορών, γνώση Η/Υ, 
Αγγλικής γλώσσας. Παρέχονται υψηλές προµή-
θειες. Βιογραφικά στο e-mail: info@infodata.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σοβαρά άτοµα για συνεργασία. Υψηλές 
αποδοχές και πολλά bonus. Τηλ: 6950 118261.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για εργασία άτοµα µε καλή γνώση 
Ρώσικων και Ελληνικών για εργασία σε δια-
φηµιστική εταιρία διαδικτυακών υπηρεσιών. 
Η εργασία παρέχει εκπαίδευση και δυνατότητα 
εργασία εξ’αποστάσεως. Βιογραφικά στο e-mail: 
job@exnet.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Εµπορίας και 
∆ιαφήµισης, ∆ηµοσίων Σχέσεων και ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων για Πρακτική Άσκηση από εταιρία 
διαφήµισης στο ίντερνετ. Βιογραφικά στο e-mail: 
job@exnet.gr.
MARKETING Assistant ζητείται για part-time µε 
προοπτική full-time, εταιρία Β2Β, συσκευασίες 
φαρµάκων, Αθήνα. Εξυπηρέτηση και επίσκεψη 

πελατών, παραγγελίες, ενηµέρωση προµηθευ-
τών εξωτερικού. Άριστα Ελληνικά, Αγγλικά, MS 
Office. Βιογραφικά στο e-mail: info@mtcltd.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραµένος Copywriter σε εκλαϊ-
κευµένα ιατρικά βιβλία. Βιογραφικά στο e-mail: 
fotlazarou@gmail.com.
O ΟΜΙΛΟΣ So easy µε έδρα στον Πειραιά ζητά 
Μarketing Αssistant. Βιογραφικά στο e-mail: 
support@soeasy.gr.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία αναζητά άτοµα στο κλά-
δο Marketing και ∆ηµοσίων Σχέσεων για την 
επέκταση και προώθηση των προϊόντων της. 
Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com, 
τηλ: 6941 591109.
WEB DESINGER-∆ιαφηµιστής-Γραφίστας ζητείται, 
για σταθερή συνεργασία µε Κ.Ξ.Γ. 40ετούς λειτουρ-
γίας Καλλιθέα. ∆ηµιουργικός/συνεπής, γρήγορη 
εργασία, προσιτές τιµές, για κάθε προωθητική 
και διαφηµιστική ενέργεια. ∆είγµατα, συστάσεις 
απαραίτητα. E-mail: elenisrc@windowslive.com, 
τηλ: 6936 932107.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ επιχειρήσεων επεκτείνεται 
και αναζητά άτοµα για συνεργασία σε τµήµατα 
διαφήµισης, πωλήσεων και διαχείρισης δικτύου. 
Προµήθεια µέχρι 90%. Τηλ: 6947 593865.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Department Manager µε 3-5 ετή 
εµπειρία σε Jacquard µηχανές, κινητήρες κτλ. 
Αγγλική γλώσσα απαραίτητη, άµεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάνατζερ σε αλυσίδα εταιρίας καθαρι-
στριών µε 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογο τοµέα. 
Αγγλική γλώσσα απαραίτητη, άµεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για εργασία άτοµα µε γνώση Ρώσι-
κων και Ελληνικών για εργασία σε διαφηµιστική 
εταιρία διαδικτυακών υπηρεσιών. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις η θέληση διάθεση και επικοινω-
νιακές ικανότητες. Βιογραφικά στο e-mail: job@
exnet.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι σχολών Εµπορίας και 
∆ιαφήµισης, ∆ηµοσίων Σχέσεων και ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση από εταιρία 
∆ιαφήµισης στο internet, προοπτικές µόνιµης 
εργασίας µετά το πέρας της πρακτικής. E-mail: 
job@exnet.gr.
ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο κατάρτισης και συµβουλευτικής, ζητείται 
Marketing Assistant για στελέχωση τµήµατος 
Marketing της εταιρίας. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, γνώ-
ση web εφαρµογών-social media, εµπειρία σε 
αντίστοιχη θέση. E-mail: gram@masterkek.gr, 
κωδ: ASSISTANT.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Συνεργάτης µε ικανότητες 
καλής επικοινωνίας ζητείται από διεθνή οµά-
δα µάρκετινγκ για άµεση συνεργασία σε τοµείς 
internet marketing/εκπαίδευσης. Επιθυµητή χρήση 
internet - όχι απαραίτητη. Τηλ: 23410 70332.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΣ όµιλος ζητά 6 νέες επικοινω-
νιακές, εµφανίσιµες για promotion, διαφήµιση, 
συννεχής συµµετοχή σε επώνυµους εκθεσιακούς 
χώρους στην Αθήνα. Ικανοποιητικές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@spyrouholidays.gr, 
κωδ: 7.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρεία ζητεί 5 άτοµα, για συνεργα-
σία, δραστήρια µε όρεξη για δουλειά για κάλυψη 
τµηµάτων της. Τηλ: 6973 910604.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο χώρο του marketing επεκτεί-
νεται και αναζητά 3 άτοµα για µερική ή πλήρη 
απασχόληση µε καλές γνώσεις υπολογιστή και 
internet. Προµήθεια µέχρι και 90%. Τηλ: 6947 
593865.
ΑΠΟ ∆ΙΕΘΝΗ οµάδα µάρκετινγκ που επεκτείνεται 
ζητούνται 3 άτοµα για µερική ή πλήρη απασχό-
ληση µε καλές γνώσεις υπολογιστή και internet. 
Προµήθεια µέχρι και 90%. Τηλ: 23410 70332.
ΜΕΓΑΛΗ βιοµηχανική εταιρία στο χώρο των 
τροφίµων ζητείται Brand Manager για το τµήµα 
Marketing µε προϋπηρεσία στον κλάδο τροφίµων 
µε έδρα στον Χολαργό. Ε-mail: info@ferro.gr, 
κωδ: (Brand), fax: 210 6039002.
Η ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ εταιρία ‘ΟΝΕ’ θα καλύψει 3 θέσεις 
στο τµήµα διαφήµισης περιοδικού Γάµου-Βά-
πτισης. Ωράριο συνεχές. Μισθός, ασφάλιση. Οι 
ενδιαφερόµενοι πρέπει να τηλεφωνήσουν για 
προσωπικό ραντεβού. Τηλ: 210 6984280, κα 
Βασιλείου.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέσεων και 
Marketing, από κεντρική κλινική στην Αθήνα, µε 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών και διετή προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@centralclinic.gr.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρεία ζητεί 5 άτοµα, δραστήρια 
µε όρεξη για δουλειά για κάλυψη τµηµάτων της. 
Τηλ: 6943 950447.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο, µε όρεξη για δουλειά, στόχους 
και θέληση για επιτυχία, για συνεργασία σε τµή-
µατα διαφήµισης, πωλήσεων και management 
συναιτερισµού. Τηλ: 6947 593865.
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Software Competitiveness International (SOFT COM INTERNATIONAL), is a rapidly growing company, specializing 
in software research & development and information & communications technologies services, located in Athens, 
and headquartered in Crete. The skills, the experience and the methodologies of the company and its experts, 
most of them with a long presence and a high recognition internationally, provide to its clients, both locally and 
internationally, technical excellence and valuable services, and to its employees the working conditions to further 
develop their technological expertise within a multi-national environment. Currently the company expands its 
activities further, expanding a new and a very promising cooperation with the german automotive market. 
Currently we are looking for:

Junior Software Engineers, C++, for Automotive
To offer their services (SW architecture, analysis, design, coding, testing) for one new cooperation for the international 
market. Work will be carried out in our company’s premises in Athens.
In case: 
�you are a talented software engineer, passionate about C++, 
�you like to take on new challenges, 
�you have a strong analytical-, problem solving- and quantitative ability, 
�you are able to adapt quickly to new and challenging technical and business related environments 
�you are able to work independently, 
�you are a team player, able to cooperate with others within a multi-national team, 
�you are flexible enough to work in a fast paced environment, according to the customer’s mentality, 
�you like to be part of a very dynamically working company,  
Αnd you cover the following set of skills: 
�University degree in computer science or relevant discipline 
�Excellent programming skills in C++ 
�knowledge of OO- programming and developing principles 
�Proven working experience of 1.5 years, as a minimum, as a professional software developer, using the required 
technologies 
�Strong oral and written communication skills in English and Greek  
The following skills will be considered as an asset: 
�Experience with Versions Management, UML, Case- Tools 
�Experience with embedded Operating Systems (Windows Mobile, embedded Linux, QNX)
The successful will be part of teams of highly qualified professionals, which will be established in Greece 
(Athens), being involved in the full software development lifecycle for one of our international customers, who is 
one of the key players of the German Automotive Market. They will have an enabling in market- and product- 
specifics in Germany.
Prerequisites: 
�Ability to stay abroad (Germany) for 6 weeks to 3 months, during the enabling period 
�Ability to travel abroad, as needed 
�Participation to a technical test
In case you are willing to become part of our team and make a difference, please send your detailed CV in English, 
quoting reference ref: AU-J/09/14, to the following e-mail address: , not later than 23.09.2014. Starting date of 
the cooperation: 9.2014. All applications will be treated as confidential. In case you are willing to become part of 
our team and make a difference, please send your detailed CV in English, quoting reference ref: AU-S/09/14, to the 
following e-mail address: hr@softcom-int.com not later than 23.09.2014. For information regarding our company, 
please consult our web site: www.softcom-int.com

Αναζητάς ένα δυναµικό ξεκίνηµα στην επαγγελµατική σου σταδιοδροµία;

Vodafone Franchise συνεργάτης επιθυµεί να απασχολήσει Sales Representative, µε πλήρη απασχόληση για τη στε-
λέχωση καταστήµατος Vodafone στην περιοχή της Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Εάν διαθέτεις ευχέρεια στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις και σου αρέσει να εργάζεσαι οµαδικά σε ένα 
περιβάλλον γεµάτο προκλήσεις στείλε σήµερα το βιογραφικό σου για τη θέση του:

Sales Representative
Από τη θέση αυτή θα είσαι υπεύθυνος/η για την παροχή ολοκληρωµένης εξυπηρέτησης στους πελάτες που επισκέ-
πτονται τo κατάστηµα.

Βιογραφικά στο e-mail: VF042@vfshop.gr

Oι ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ ζητούν:

Στέλεχος για το Εκδοτικό Τµήµα των Εκπαιδευτικών Βιβλίων
Η θέση: Αφορά την επιλογή και την παρακολούθηση της έκδοσης εκπαιδευτικών βιβλίων όλων των βαθµίδων.
Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία µέχρι 40 ετών, πτυχίο φιλοσοφικής σχολής, καλή γνώση της Αρχαίας Ελληνικής και 
Νεοελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας, γνώση της εκδοτικής διαδικασίας, καλή γνώση της αγγλικής και γερµανικής 
γλώσσας, γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφαρµογών γραφείου, επικοινωνιακές και οργανωτικές 
ικανότητες, εργατικότητα και υπευθυνότητα.
�Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα τυχόν γνώση και άλλων ξένων γλωσσών καθώς και διδακτική πείρα.  
Προσφέρονται: Αµοιβή ανάλογη µε τα προσόντα και προοπτικές εξέλιξης, δυνατότητες επιµόρφωσης.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν βιογραφικό σηµείωµα στο e-mail:  contracts@patakis.gr  ή στη διεύθυν-
ση: Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38, 104 37 Αθήνα αναγράφοντας τον κωδικό αγγελίας: ΣΕΤ/09-2014.

Η My Company Projects www.mycompany.com.gr, δυναµικά αναπτυσσόµενη εταιρεία στο χώρο του SMS marketing 
παγκοσµίως, στα πλαίσια ανάπτυξης τoυ τµήµατος τηλεφωνικών πωλήσεων B2B σε περισσότερες χώρες του εξω-
τερικού, ζητά να προσλάβει:

Key Account Manager  
for Spain Region

�Τηλεφωνική εξυπηρέτηση υπαρχόντων Ισπανών 
πελατών 
�Τηλεφωνικές πωλήσεις B2B σε δυνητικούς  
Ισπανούς πελάτες 
�Έδρα εταιρίας & υποψηφίου: Θεσσαλονίκη-κέντρο  
Αρµοδιότητες υποψήφιου 
�Καθηµερινή τηλεφωνική ενηµέρωση και εξυπηρέτηση 
νέων και υπαρχόντων πελατών Ισπανίας 
�Καθηµερινή καθοδήγηση πελατών σε online πλατφόρ-
µες και διαχείριση-διαπραγµάτευση πελατολογίου 
�Τηλεφωνικές πωλήσεις B2B σε κατηγορίες  
πελατολογίου σε όλη την Ισπανία 
�Προώθηση-πώληση προϊόντων & υπηρεσιών sms 
marketing – bulk sms σε νέο δυνητικό πελατολόγιο 
�Εύρεση & διεύρυνση πελατολογίου (new leads) στην 
χώρα της Ισπανίας 
�Εντοπισµός αναγκών & τηλεφωνική διαπραγµάτευση 
µε νέο ή υπάρχοντα πελάτη µε σκοπό την πώληση  
Απαιτούµενα προσόντα υποψηφίου 
�Άριστη / πολύ καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας,  
σε επίπεδο καθηµερινής επικοινωνίας µε πελάτη 
(Native speaker)(∆εν υπάρχει ορολογία, δεν απαιτείται 
η χρήση επαγγελµατικής γλώσσας. Απαιτείται η πολύ 
καλή κατανόηση και η ευχέρεια στον απλό, καθηµερινό, 
γραπτό και προφορικό λόγο) 
�Εµπειρία στην εξυπηρέτηση και διαχείριση πελάτη 
�Εµπειρία σε προσωπικές ή τηλεφωνικές πωλήσεις 

B2B (όχι telemarketing) 
�Πολύ καλές επικοινωνιακές & οργανωτικές  
ικανότητες 
�Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ - θα εκτιµηθεί 
�Άνδρες ή γυναίκες, ηλικίας έως 38 ετών 
�Άριστη γνώση MS Office & internet 
�Καλή γνώση & χρήση της ελληνικής & αγγλικής 
γλώσσας 
�Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες  
Προσφέρονται 
�Σταθερός µηνιαίος µισθός και bonus επίτευξης στόχων 
�Άµεση πρόσληψη 
�Ιατρική κάλυψη 
�Εκπαίδευση (τόσο σε πρώτο επίπεδο όσο και  
on-the-job) 
�Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναµικά  
αναπτυσσόµενο περιβάλλον 
�Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούµε να αποστέλλονται αυστηρά µόνο βιο-
γραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Βιογραφικά που δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις, 
δηλ. την πολύ καλή ευχέρεια λόγου στα Ισπανικά σε 
συνδυασµό µε την διάθεση για εργασία στο αντικείµενο 
των πωλήσεων δεν θα απαντώνται. Επικοινωνία: My 
Company, τηλ. 2310 231557. E-mail: cv@mycompany.
com.gr

Ζητείται από µελετητική εταιρία για τοποθέτηση µερικής απασχόλησης σε Θεσσαλονίκη / Αθήνα:

Χηµικός Μηχανικός
�Με ειδίκευση στις προσοµοιώσεις διεργασιών. 
�Εµπειρία και χρήση του ASPEN PLUS αναγκαία. 
�Γνώση της γερµανικής υποχρεωτική.

Οι αιτήσεις παρακαλώ να αποσταλούν  
υπόψη κυρίου Γιοβανούδη στη διεύθυνση:  
giovanoudis@encos-hellas.com

Account Manager – Αττική 
Κωδικός Θέσης: AcMAtc01/09/14

Εταιρικό προφίλ: Είµαστε η µεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού και διαθέτουµε εξειδικευµένα 
τµήµατα φωτισµού, φωτοβολταϊκών, βιοµηχανικού υλικού και κτιριακών λύσεων, καθώς και δύο υπερσύγχρονες 
µονάδες παραγωγής ηλεκτρολογικών πινάκων.
Απαριθµούµε 41 σηµεία εταιρικής παρουσίας σε πανελλαδικό επίπεδο και προσφέρουµε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 
σε 5000 πελάτες σε καθηµερινή βάση.
Συνδυάζουµε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό, συστήµατα και οργανωτικές 
δοµές που µας επιτρέπουν να είµαστε η αδιαµφισβήτητη επιλογή των πελατών µας και το πετυχαίνουµε, επειδή µαζί 
µας εργάζονται µόνο οι καλύτεροι της αγοράς.
Επιλέγουµε και δηµιουργούµε ικανά στελέχη, που µε την εξαιρετική τους απόδοση, συµβάλλουν στον εντοπισµό  
και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που ανακύπτουν.
Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα µελλοντικά σας σχέδια ταιριάζουν µε εµάς, τότε ίσως σας ενδιαφέρει 
η θέση που θέλουµε να καλύψουµε.
Περιγραφή ρόλου: 
�Ο /Η account manager έχει την ευθύνη της ανάπτυξης του πελατολογίου καθώς και της προώθησης  
των προϊόντων της εταιρείας.  
�Ο /Η account manager αναµένεται να έχει υψηλή απόδοση σύµφωνα µε τα πρότυπα που έχουν τεθεί.  
Υπευθυνότητες θέσης: 
�Επίτευξη ατοµικών στόχων 
�Ανάπτυξη πελατολογίου 
�Ανάληψη πρωτοβουλιών 
�Προετοιµασία προσφορών 
�Άµεση συνεργασία µε τα καταστήµατα 
�Προετοιµασία αναφορών απόδοσης πωλήσεων  
Προφίλ υποψηφίου: 
�Επιθυµητό πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ µε ειδικότητα ηλεκτρολόγου µηχανικού ή µηχανολόγου αυτοµατισµού 
�Εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον 2 – 4 έτη σε συναφές αντικείµενο 
�Προϊοντική γνώση ηλεκτρολογικού υλικού 
�Γνώση αγγλικής γλώσσας 
�Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
�Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων 
�Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
�∆υνατότητα ταξιδίων
Εάν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε ένα εκπαιδευτικό 15ήµερο, που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε 
τον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην εταιρική µας φιλοσοφία, αλλά και εξειδικευµένη εκπαίδευση, µε συγκεκριµένη 
θεµατολογία, προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου.
Κατά την διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης θα γνωρίσετε, την βασική δραστηριότητα όλων των τµηµάτων 
της εταιρείας, την προϊοντική γκάµα και τις διαδικασίες µας.
Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε µαζί µας αποστείλατε βιογραφικό µε φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. Μαίρη Αλεξανδροπούλου

Pet Shop

Pet Groomer - Περιποίηση Κατοικιδίων
�Για περιποίηση και καλλωπισµό ζώων (λούσιµο, κούρεµα, χτένισµα) προς εργασία σε Pet Shop  
στα Νότια Προάστια Αττικής. 
�Επιθυµητή η προϋπηρεσία/εµπειρία, γνώσεις (απόφοιτος σχολής grooming) και η αγάπη για τα ζώα. 
�Απαραίτητη η αυτασφάλιση για έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: bapt.psv45@yahoo.gr
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Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται Πτυχιούχος µε αντί-
στοιχη προϋπηρεσία, γνώση Softone, Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: turoba@gmail.com, τηλ: 
210 2462888.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για φοροτεχνική εταιρία 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιθυµητή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ.Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: logistiki.etaireia@gmail.com.
ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Βοηθό Λογιστή, Πτυχι-
ούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Προϋπηρεσία 5ετή, καλή γνώση 
λογιστικής, ΚΒΑΣ, MS Office, επικοινωνία µε 
προµηθευτές, πελάτες, τράπεζες, περιοχή Βουλιαγ-
µένης. Βιογραφικά στο e-mail: ek@kafsis.com.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Βοηθό Λογίστρια µε 3ετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Γ΄ βιβλία, προτίµηση 
σε λογιστική εταιρία, accountant φορολογικού 
- εργατικού δικαίου, αµοιβή 586€. Mεταφορικό 
µέσο απαραίτητο. E-mail: accountants@hotmail.
gr, κωδ: Θ.Β01.
ΛΟΓΙΣΤΗΣ /τρια ζητείται από οργανωµένο λο-
γιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη Ανατολικά, 
µε προϋπηρεσία πάνω από 10έτη σε λογιστικά 
γραφεία. Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, κλείσιµο, 
ισολογισµός, εργατικά, φοροτεχνικά. Πλήρης 
απασχόληση. E-mail: ekatos@link.com.gr.
Α.Ε. µε έδρα το Ταύρο, Αττικής, ζητεί Υπεύθυνο 
Λογιστηρίου, µε πλήρη γνώση των θεµάτων φο-
ρολογίας, µισθοδοσίας, δηµοσίων ταµείων, κ.λ.π. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@papagiannoulis.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια από οργανωµένο λο-
γιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη (Ανατολικά), 
µε προϋπηρεσία πάνω από 10 έτη σε λογιστικά 
γραφεία. Ενηµέρωση και φορολογικά Β’ κατηγο-
ρίας, εργατικά, δηλώσεις. Πλήρης απασχόληση. 
E-mail: ekatos@link.com.gr.
ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορίου, ζητεί άτοµο για στελέχωση 
του τµήµατος τιµολόγησης (πλήρης απασχόλη-
ση). Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση Η/Υ 
και Microsoft Office, εµπειρία στην χρήση του 
προγράµµατος Atlantis ERP. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv_trading@job4u.com.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Λογιστικής για 
Πρακτική Άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστοσε-
λίδων και διαφήµισης στο ίντερνετ. Προοπτικές 
µόνιµης εργασίας και καριέρας µετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στον Πειραιά ζητά άτοµο 
µε γνώσεις Β και Γ κατηγορίας βιβλίων µε 
2ετή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
nikolaos_1979@hotmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή µε προϋπηρεσία από 
λογιστικό γραφείο στο Μαρούσι. Απαραίτητες 
γνώσεις προγραµµάτων Β’ και Γ’ κατηγορίας Data 
Communication. Γνώση δηλώσεων φυσικών 
προσώπων επιθυµητή. E-mail: pioy@in.gr, τηλ: 
210 6137192.
ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή νέος και ικανός για βιβλία 
σοβαρής εταιρίας Γ’ κατηγορίας, ζητείται. Βιο-
γραφικά στο e-mail: greeknews.jobs@gmail.com.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Πτυχιούχο Οικο-
νοµικού Τµήµατος µε προϋπηρεσία 1-3 χρόνια 
σε οργανωµένο τµήµα µισθοδοσίας. Απαραίτη-
τη η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
gmastori@yourc.gr.
ΣΟΥΠΕΡ µάρκετ ζητεί Υπάλληλο Λογιστηρίου 
µε σχετική εµπειρία σε καταχωρήσεις, µισθο-
δοσία, εκδόσεις παραστατικών. Εµπειρία στο 
χώρο των τροφίµων θα θεωρηθεί προσόν. Βι-
ογραφικά στο e-mail: kreatemporiki1@yahoo.
gr, fax: 210 4979785.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειρα άτοµα για διεθνή αλυ-
σίδα εστίασης: Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης 
(IT). Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
filellinon2014@yahoo.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειρα άτοµα για διεθνή αλυσίδα 
εστίασης: Λογιστής. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: filellinon2014@yahoo.gr.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητεί 
Λογιστή - Φοροτεχνικό για βιβλία Γ’ κατηγορίας, 
προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο θα εκτιµηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητεί 
Πτυχιούχο για σύνταξη φορολογικών δηλώσεων 
και τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας, µε τουλάχιστον 
3ετή προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για θέση λογιστηρίου σε 
τεχνική εταιρία. Επιθυµητή προϋπηρεσία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικής γλώσσας. Λαµβάνεται υπόψη 
γνώση σε δεύτερη ξένη γλώσσα. Άριστη γνώση 
χρήσης Η/Υ. Προτιµώνται άτοµα εγγεγραµµένα στο 
µητρώο ανέργων. E-mail: gsamaras@otenet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής ή Λογίστρια από διαφηµιστική 
εταιρία που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες 
διαδικτύου µε καλές γνώσεις Β’ κατηγορίας 
βιβλίων. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.
ZHTOYNTAI τελειόφοιτοι σχολών Λογιστικής για 
πρακτική άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστοσε-
λίδων και ∆ιαφήµισης στο internet, προοπτικές 

µόνιµης εργασίας και καριέρας µετά το πέρας της 
πρακτικής. Bιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στου Ζωγράφου ζητεί Βο-
ηθό Λογιστή, για υποστήριξη πελατών εντός και 
εκτός γραφείου, µε προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
έτη. Άδεια οδήγησης µοτοσυκλέτας απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ploubidis.gr
ΛΟΓΙΣΤΗΣ έµπειρο, ζητείται για να αναλάβει την 
πλήρη αρµοδιότητα δύο εταιριών Ο.Ε., πενθήµε-
ρο, 8ωρο, βασικός µισθός και ΙΚΑ, εξαιρούνται 
λογιστικά γραφεία. Τηλ: 210 6042706.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε γνώσεις λογιστικής, πανεπι-
στηµιακής εκπαίδευσης, για πλήρη απασχόληση 
στα Καλάβρυτα Αχαΐας. Βιογραφικά στο e-mail: 
gpapakan@otenet.gr.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία µε έδρα τη Χαλκί-
δα ζητάει πτυχιούχο Λογιστή µε άδεια Α’ τάξης, 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.
ΑΠΟ Α.Ε. ζητείται Βοηθός Λογιστή – Λογιστής-τρια. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvzoubsa@gmail.com.
ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Κασσάνδρα Παλλάς 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Βοηθό Λογιστή µε 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο 
e-mail: hrm@kassandra-palace.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής ή Λογίστρια από διαφηµιστική 
εταιρία που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες 
διαδικτύου µε πολύ καλές γνώσεις Β’ κατηγορίας 
βιβλίων. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι σχολών Λογιστικής για 
πρακτική άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστοσε-
λίδων και ∆ιαφήµισης στο Ίντερνετ, προοπτικές 
µόνιµης εργασίας και καριέρας µετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίµων στον Ασπρόπυργο 
αναζητά Λογιστή, µε γνώσεις η/υ και αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: dailyfoodsdrinks@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής ή Λογίστρια από διαφηµιστική 
εταιρία µε πολύ καλές γνώσεις Β’ κατηγορίας 
βιβλίων. Για µια συνέντευξη από κοντά βιογρα-
φικά στο e-mail: job@exnet.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι σχολών Λογιστικής για 
Πρακτική Άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστοσε-
λίδων και ∆ιαφήµισης στο Ίντερνετ, προοπτικές 
µόνιµης εργασίας και καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@exnet.gr.
ΖHTEITAI Bοηθός Λογιστή. Απαραίτητη η εµπειρία 
σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, µισθοδοσία και η γνώση 
εµπορικού. Βιογραφικά στο e-mail: foroigs@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή. Απαραίτητη η εµπει-
ρία σε βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, καθώς και 
η προϋπηρεσία στη συµπλήρωση φορολογικών 
δηλώσεων. Έδρα Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: accoffice2222@gmail.com.

Οικονοµικά Στελέχη - 
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
ΝΕΑ κεντρική µονάδα διεθνούς οµίλου θα 
προσλάβει άµεσα 7 Πτυχιούχους Οικονοµικής 
Κατεύθυνσης µε εργασιακή εµπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: patras192@yahoo.gr, κος Πάτρας.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητεί 
Λογιστή - Φοροτεχνικό για βιβλία Γ’ κατηγορίας, 
προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο θα εκτιµηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Successisimple που δραστηριοποιείται 
στο χώρο της συµβουλευτικής επιχειρήσεων και 
του επαγγελµατικού προσανατολισµού αναζητά 
Συνεργάτες των ειδικοτήτων: Ψυχολόγοι-Κοινω-
νικοί Λειτουργοί-Κοινωνιολόγοι-Εκπαιδευτικοί-
Οικονοµολόγοι, µε εµπειρία στη συµβουλευτική 
ή τον επαγγελµατικό προσανατολισµό. E-mail: 
viografico@successisimple.gr.
ΑΕ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ-δηµοσιογραφική ζητά κύριο-α 
για Οικονοµικό-∆ιοικητικό Στέλεχος, µε γνώσεις 
λογιστικής, διοικητική εµπειρία 3 έως 5 χρόνια 
και αποδεδειγµένη διοικητική ικανότητα. Άρι-
στη εµφάνιση. Βιογραφικά στο e-mail: editor.
karamanlis@gmail.com.
∆ΙΕΘΝΗΣ Όµιλος ζητά πρώην ή νυν τραπεζικούς 
και άτοµα µε εµπειρίες στις επενδύσεις κεφαλαίων 
για τη στελέχωση µονάδας του εξειδικευµένης 
στο χώρο των επενδύσεων. Πληροφορίες κυρία 
Τσακίρη. Βιογραφικά στο e-mail: tsakiris1958@
gmail.com.
ΝΕΑ Κεντρική Μονάδα ∆ιεθνούς Οµίλου θα 
προσλάβει άµεσα 7 πτυχιούχους οικονοµικής 
κατεύθυνσης µε εργασιακή εµπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: patras192@yahoo.gr, κύριος Πάτρας.

Χρηµατοοικονοµικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται οι οποίοι να γνωρίζουν 
λογιστικά, χρηµατοοικονοµικά (π.χ. οικονοµετρία) 
αλλά και τραπεζικά. Βιογραφικά στο e-mail: info2@
ergasiomania.gr τηλ: 6939 785533.
ΜΕΓΑΛΟ µεσιτικό γραφείο ασφαλειών ζητά 

Υπάλληλο Γενικών Κλάδων (εκτός αυτοκινήτων) 
µε γνώσεις underwriting και εκδόσεις συµβο-
λαίων. Προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό κλάδο 
και πιστοποιητικό ασφαλιστικού διαµεσολαβητή 
επιπέδου Α. E-mail: nharapi@megabroker.gr.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ εταιρία ζητά 4 Συ-
νεργάτες για τους τοµείς ΕΣΠΑ, ενεργειακών 
αναβαθµίσεων, πράσινων, στεγαστικών δανείων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@energyfinance.gr, 
τηλ: 210 6990114 fax: 210 6990273.
ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται Έµµισθοι 
Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι µε εµπειρία στις πωλή-
σεις. Προσφέρεται βασικός µισθός, προµήθειες 
και µπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: irinifpapa@
yahoo.gr.
ΘΕΛΕΤΕ µία επιτυχηµένη καριέρα στις πωλή-
σεις; Θέλετε µία µοναδική ευκαιρία για άµεση 
επαγγελµατική αποκατάσταση, ως Ασφαλιστι-
κός Σύµβουλος; Μεγάλος ασφαλιστικός όµιλος 
προσφέρει µισθό, ποσοστά, συνεχή εκπαίδευση, 
πιστοποίηση ασφαλιστικού συµβούλου. E-mail: 
patpefanis@gmail.com.
BEE Property, το µεγαλύτερο Κτηµατοµεσιτικό 
∆ίκτυο, αναζητά τους -τις κατάλληλους Συνεργάτες 
για να κάνουν καριέρα ως Σύµβουλοι Ακινήτων 
µε ∆ιεθνή πρότυπα. Σοβαροί, εχέµυθοι, καλή 
επικοινωνία και διάθεση για δουλειά. E-mail: 
amariapapadopoulou@gmail.com, τηλ: 2310 
442100, 6944 555006, κα Μαρία Παπαδοπούλου.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ασφαλιστικής τραπεζικού οµίλου 
ζητεί Συνεργάτες-Συµβούλους. Προσφέρουµε 
σταθερή αµοιβή, προµήθειες, επιδόµατα, σύµβα-
ση αορίστου χρόνου. E-mail: ea.peiraias8583@
insurance.nbg.gr, τηλ: 210 4140010, fax: 210 
4140012, κα Ψαρρά.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης άτοµο για µεσιτικό γραφείο 
µε σχετική εµπειρία στον τοµέα αυτόν. Τηλ: 6994 
812626, 6986 502919, Κα. Ευαγγελία.
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ τη δική σας επιχείρηση από το 
σπίτι και αποκτήστε την οικονοµική σας ανεξαρτησία. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6948 343151.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για τη στελέχωση του εµπο-
ρικού τµήµατος, Σύµβουλοι Ακίνητης Περιουσίας. 
Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα ληφθεί υπόψιν. 
Xαρτοφυλάκιο-εκπαίδευση–υποστήριξη–ασφά-
λιση–ποσοστά στις πωλήσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail:sales.syndika@oikies.net, fax: 2312 205215.
ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητά έµµισθους Ασφαλιστικούς 
Συµβούλους, 4ωρης απασχόλησης, για τηλε-
φωνικές πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων. 
Παρέχεται σταθερός µισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

Τεχνικοί και Μηχανικοί H/Υ - 
∆ικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Τηλεπικοινωνιών/Σταθερής-Κινητής 
Τηλεφωνίας ζητούνται όλων των εταιριών. Έχετε 
πολύ διάθεση, πάθος για εργασία, προσωπικές 
φιλοδοξίες, έξυπνους χειρισµούς, ευελιξία και 
εµπειρία? Αναζητάτε αναγνώριση? Έχετε ευδιά-
θετο χαρακτήρα? Μισθός/bonus/ένσηµα/πλήρης 
απασχόληση. E-mail: hr@telemasters.gr, τηλ: 
2311 207393.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Συστηµάτων Πληροφορικής, 
εγκατάσταση, παραµετροποίηση και συντήρηση 
των συστηµάτων πληροφορικής των πελατών 
της εταιρίας. Γνώσεις: Windows Server/Active 
Directory/Exchange/MS-SQL, Networking/hardware. 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση, 5ετή προϋπηρεσία, 
δίπλωµα µηχανής. Γνώση ERP θα εκτιµηθεί. 
E-mail: employee.recruits@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός ∆ικτύων από καλωδιακό 
πάροχο τηλεπικοινωνιών. Απαραίτητη βασική 
γνώση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Βιο-
γραφικά στα Αγγλικά στο e-mail: office@hcn.gr.
ΕΤΑΙΡΙΑ συστηµάτων ασφαλείας και τηλε-
πικοινωνιών ζητά Τεχνικό Τηλεπικοινωνιών 
µε γνώσεις τηλεφωνικών κέντρων, δικτύων, 
VOIP, ASTERISK, Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@genius.gr.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ µε γνώση και πολυετή πείρα 
σε επισκευές µητρικών πλακετών smartphone, 
tablet, laptop, desktop κλπ, για µόνιµη απασχό-
ληση. Τηλ: 6972 089886, 210 6049996.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ζητείται µε γνώση σε επισκευές 
smartphone, tablet κλπ. Επιθυµητή, αλλά όχι 
απαραίτητη, γνώση software- hardware σε laptop, 
ή επισκευές σε ηλεκτρονικές πλακέτες τηλε-
φώνων και computer, για µόνιµη απασχόληση. 
Τηλ: 6947 947450.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός µε άριστη γνώση εφαρµογών 
singular Logic (control, galaxy com). Περιοχή 
Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: xkartimpelis@
coreit.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός ∆ικτύων µε πολύ καλή γνώση 
στα ασύρµατα δίκτυα καθώς και άριστες γνώσης 
για επισκευές Η/Υ.Περιοχή Σαντορίνη. Βιογραφικά 
στο e-mail: xkartimpelis@coreit.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για µικτονοµήσεις και βλάβες 
παρόχου, εγκαταστάσεις δορυφορικών συστη-
µάτων από εταιρία τηλεπικοινωνιών στο Γέρα-
κα. Προϋπόθεση κάτοχος αυτοκινήτου, δελτίο 

παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@sequence.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός ∆ικτύων µε πολύ καλή γνώ-
ση τεχνολογιών VoIP και Wireless, καθώς και 
άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@allwan.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής, Προγραµ-
µατιστής ΠΕ Πτυχιούχος, Μηχανικός ή Θετικών 
Επιστηµών µε καλή γνώση C++11/Numerical 
Algebra(sparse iterative solvers), MPI/threads, 
Parallel I/O, SQL, Windows/Linux, Scripting 
Languages. Βιογραφικά στο e-mail: cv@dtech.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής ALFANET AE ζητά 
να προσλάβει Τεχνικό Εκτυπωτών µε 3ετή του-
λάχιστον προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
dg@alfanet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ από εταιρία πληροφορικής. 
Πλήρης απασχόληση. Απαραίτητη η πιστοποίηση 
ξένης γλώσσας. Προϋπηρεσία σε users support. 
Βιογραφικά στο e-mail: dephrnet@gmail.com.

Η ACMON Systems AΒΕΕ στο Σχηµατάρι ζητεί 
Μηχανικό Αυτοµατισµού για προγραµµατισµό 
PLC&Η/Υ-ανάπτυξη εφαρµογών-εγκατάστα-
ση και δοκιµές software on site. Πτυχίο ΤΕΙ 
Ηλεκτρολογίας/Αυτοµατισµού/Ηλεκτρονικής-
προϋπηρεσία-γνώση Step7-WINCC&WINCC 
Flexible-πολύ καλά Αγγλικά και χρήση Η/Υ. 
E-mail: acmon2@acmon.gr. τηλ: 22620 31405.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός µε εµπειρία στο service 
συσκευών ipad κ iPhone. Βιογραφικά στο e-mail: 
emallios@hotmail.gr, τηλ: 6948 000022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Τεχνικός δικτύων και Server 
µε γνώση και εµπειρία στη δοµηµένη καλωδίωση 
- σχεδίαση δικτύων - τηλεφωνικά κέντρα - voip 
µε elastix - Windows/Linux Server - Cisco Router. 
E-mail: viografika@webpanel.gr.

LOOKING for two Transition Project Managers. 
The preferred candidates should have PMP 
certification and at least 3 years experience 
in managing Telecom Projects. Please send your 
latest CV. CVs: jobs@bdm-management.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός iPhone - Smartphone. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία - Περιοχή Γλυφάδα 
- Κατάστηµα κινητών. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@ipapers.gr.

LTES - global is looking for an IT Specialist 
for fulltime position in Markopoulo. Minimum 
requirements: TEI Computer engineering, 
localisation tools and DTP, excellent English 
(C2). Please send CV to: jobs@ltes-global.com.

WE ARE currently looking for two Transition 
Project Managers. The preferred candidates 
should have PMP certification and experience in 
managing Telecom Projects. Please send your 
CV to: jobs@bdm-management.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός τηλεπικοινωνιών για service 
σε κατάστηµα στο Ηράκλειο Κρήτης. Απαραίτητα 
εµπειρία. Άµεση πρόσληψη, πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: thomakaki@hotmail.
com µε περιγραφή του κλάδου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής Τεχνικός, 
σύµβουλος της SingularLogic ERP, µε εµπειρία 
τουλάχιστον 2 ετών. Παρέχεται εκπαίδευση και 
ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ntsgroup.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ∆ικτύων και υποστήριξη σελίδας 
ζητείται µε γνώσεις για τη σελίδα: html-Joomla-
photoshop. Θα εκτιµηθεί γνώση asp php. Για 
το τεχνικό κοµµάτι, γνώσεις δικτύων, domain/
workgroup/υποστήριξης pc software hardware. 
Πλήρης απασχόληση. E-mail dvlachos81@gmail.com.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ Φοιτητής ή Τελειόφοιτος Ιατρικής 
ή Πληροφορικής (Πανεπιστηµιακού επιπέδου), 
Proficiency για πρωινή-µερική απασχόληση ως 
∆ιαχειριστής Ιατρικής Ιστοσελίδας. Κάτοικος Ψυ-
χικού-Αµπελοκήπων-Μαρουσίου (υποχρεωτικά). 
E-mail: goules@otenet.gr.

Προγραµµατιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρµογών Web
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες µε άριστες γνώσεις web 
development και γραφιστικής από υπό σύστα-
ση εταιρία στα Νότια Προάστια. Βιογραφικά στο 
e-mail: .businessprofessionals.gr@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟ µεσιτικό γραφείο ασφαλειών ζητά 
Προγραµµατιστή για στελέχωση τµήµατος µη-
χανογράφησης µε γνώσεις σε εργαλεία Microsoft 
(Visual Studio 6,2010 και 2012), Microsoft SQL 
2008,Hardware και λειτουργικά συστήµατα (Servers 
2008-2012). E-mail: nharapi@megabroker.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αναλυτής Εµπορικών Εφαρµογών. 
Software εµπορικό και λογιστικό, παρουσίαση, 
ανάλυση αναγκών, εγκατάσταση παραµετροποίηση 
και εκπαίδευση των τελικών χρηστών πάνω στις 
εφαρµογές. Εργασία εντός και εκτός εταιρίας. 
Πλήρης απασχόληση. E-mail: info@abcit.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Focus-On ζητά άµεσα άτοµo για Web 
Developer Specialist. Απαραίτητο Πτυχίο, επαγ-
γελµατική προγραµµατιστική εµπειρία. Άριστες 
γνώσεις: MySql, PHP Framework (Laravel), 
Javascript/jQuery, HTML/CSS3. Βιογραφικά 

στο e-mail: career@focus-on.gr.
O ΟΜΙΛΟΣ Focus-On ζητά άτοµo για την κάλυ-
ψη θέσης Web Developer µε άριστες γνώσεις: 
MySql, PHP,JavaScript, Html, CSS. Βιογραφικά 
στο e-mail: career@focus-on.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος µε γνώσεις Social Media/E 
Shop ανάπτυξη και προώθηση. Σπουδές ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
για πρόσληψη από το πρόγραµµα Επιταγή εισό-
δου στην αγορά εργασίας για ανέργους έως 29 
ετών. E-mail: asolo@hol.gr, τηλ: 210 8144180.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από εταιρία δη-
µιουργίας ιστοσελίδων, για µόνιµη εξωτερική 
συνεργασία, µε άριστη γνώση html, php, css, 
MySql, δείγµα εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
el.media2012@yahoo.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραµµατιστές µε πολύ καλή 
γνώση PhP, mySQL για κατασκευή εφαρµογών 
ERP και CRM, δεκτοί από όλη την Ελλάδα για 
άµεση εξαρτηµένη συνεργασία και συνεργασία 
εξ’ αποστάσεως. Βιογραφικά στο e-mail: job@
exnet.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Πληροφορι-
κής για Πρακτική Άσκηση σε εταιρία κατασκευής 
ιστοσελίδων και διαφήµισης στο ίντερνετ, προ-
οπτικές µόνιµης εργασίας και καριέρας µετά το 
πέρας της πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
job@exnet.gr.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ µε γνώση VB.NET, βάσεις 
δεδοµένων, MY SQL(επιθυµητή). Για Συµµετοχή 
σε ανάπτυξη προγραµµάτων. Ωράριο συζητήσιµο. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@mrit.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής ∆ιαδικτύου µε 
γνώσεις PHP,HTML5,CSS, ανάπτυξη ηλεκτρο-
νικού καταστήµατος. Βιογραφικά στο e-mail: 
ldpssavvas@gmail.com.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ νέοι, µε αγάπη για τους 
Η/Υ, µε άριστη γνώση Joomla, PHP, MySQL, html, 
ζητούνται από σοβαρή εταιρία για ανάπτυξη και 
συντήρηση εφαρµογών internet. Bιογραφικά στο 
e-mail: internetsites.jobs@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε πολύ καλές γνώσεις στη 
δηµιουργία animation παρουσιάσεις. Απαραίτητη 
κάποια εµπειρία στο αντικείµενο. ∆υνατότητα 
δηµιουργίας video animation, όρεξη για εργα-
σία διάθεση και πάθος. Βιογραφικά στο e-mail: 
job@exnet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής, Προγραµ-
µατιστής ΠΕ Πτυχιούχος, Μηχανικός ή Θετικών 
Eπιστηµών µε καλή γνώση C++11/Numerical 
Algebra(sparse iterative solvers), MPI/threads, 
Parallel I/O, SQL, Windows/Linux, Scripting 
Languages. Βιογραφικά στο e-mail: cv@dtech.gr.
ΕΤΑΙΡΙΑ ανάπτυξης λογισµικού, ζητεί Προγραµµα-
τιστές µε γνώσεις σε SharePoint, .NET Framework, 
ASP.NET, Javascript/JQuery, Sharepoint site 
branding (CSS, Master Pages), Experience in 
development of SharePoint workflows, InfoPath 
forms. E-mail: hr@unipath.biz.
ΕΤΑΙΡΙΑ µε διεθνή παρουσία ζητεί Web Developer. 
Γνώσεις html5, css3, javascript, node. js, 
backbone, cross browser, responsive layouts, 
µισθός 1.500€, συζητήσιµος. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@betiator.com.
ΕΤΑΙΡΙΑ µε διεθνή παρουσία αναζητεί Developer 
µε εµπειρία σε Unix- Linux administration, 
PostrgeSQL Database Server administration, 
προϊόντα VMWare, bash scripting, ΙΒΜ/ΑΙΧ System 
Administration, µισθός 1.500€, συζητήσιµος. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@betiator.com.
ΕΤΑΙΡΙΑ µε διεθνή παρουσία ζητεί Developer. 
Γνώσεις java development, spring, hibernate, 
rest services, jax- ws, json, postgresql, µισθός 
1.500€, συζητήσιµος. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@betiator.com.
ΕΤΑΙΡΙΑ µε διεθνή παρουσία ζητεί Developer. 
Γνώσεις objective-c, xcode, cocoa touch, core 
data, core animation, core graphics, core text, 
µισθός 1500€, συζητήσιµος. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@betiator.com.
ΕΤΑΙΡΙΑ µε διεθνή παρουσία ζητεί Developer. 
Γνώσεις android sdk, java (j2ee/j2me), html5, 
javascript, jquery, ajax. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@betiator.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής, για full time, για 
ανάπτυξη λογισµικού από εταιρία πληροφορι-
κής. VisualBasic.Net (oop, win32, winsockets, 
wcf, threading), SQL Server, µε προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: ddringogias@eltrade.
gr, fax: 210 3387090.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Απόφοιτοι - Τελειόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/
ΙΕΚ κλάδου Πληροφορικής, µε γνώσεις πολυ-
µέσων/οπτικοακουστικών µέσων για Πρακτική 
Άσκηση. Άριστη γνώση Αγγλικής, πολύ καλή 
γνώση Η/Υ, µεθοδικότητα και συνέπεια. Βιο-
γραφικά στο e-mail: bios@otenet.gr.
ΑΠΟ Α.Ε. ζητείται Πτυχιούχος Πληροφορικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvzoubsa@gmail.com.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Web Developer µε πάθος 
την πληροφορική έµπειρος (plug & play) σε Linux: 
PHP-Mysql καλά Αγγλικά, κάτοικος Αθηνών 
ζητείται. Βιογραφικά στο e-mail: jobslinks1@
gmail.com, θέση: Progr-sk.

συνέχεια στη σελ. 24

Περιγραφή: Η εταιρεία ΗΡΑ, η µεγαλύτερη ελληνική εταιρεία βρεφικών ειδών, µε σύγχρονες µονάδες παραγωγής, 
30 καταστήµατα λιανικής και ανάπτυξη στο εξωτερικό, ζητά:

Brand Manager 
για Νέο Project στον Κλάδο της Λιανικής Γυναικείων Ενδυµάτων

Ο εκπαιδευτικός οργανισµός EUROTRAINING ΑΕ και η εταιρία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών MAST AE δραστηριο-
ποιούνται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες: www.eurotraining.gr 
και www.mastgroup.gr. Για τη στελέχωση του τµήµατος ανάπτυξης ζητείται απόφοιτος µε πολύ καλή βαθµολογία:
�της σχολής ηλεκτρολόγων µηχανικών & µηχανικών υπολογιστών του Πολυτεχνείου ή
�της σχολής διεθνών & ευρωπαϊκών σπουδών του Παντείου ή/και Πανεπιστηµίου Πειραιώς ή
�της σχολής πολιτικών επιστηµών και δηµόσιας διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών  
Αρµοδιότητες θέσης εργασίας:
� (κύρια) σχεδιασµός, ανάπτυξη και συγγραφή ερευνητικών προγραµµάτων για χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς  
στην Ευρωπαϊκή Ένωση [στα αγγλικά]
�∆ιαχείριση και Υλοποίηση χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
�Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Proficiency) και η χρήση υπολογιστών.

Η ενασχόληση θα γίνει στην έδρα της εταιρίας, Πλατεία Κάνιγγος στο κέντρο της Αθήνας.  
(εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες). 
Περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@mastgroup.gr

170,000 Σύµβουλοι Ακινήτων - 8,500 Γραφεία - 60 Χώρες - Νο 1 Παγκόσµιο Real Estate ∆ίκτυο: Με περισ-
σότερους από 170,000 συνεργάτες και πάνω από 8,500 γραφεία σε 60 χώρες, η CENTURY 21® είναι µε διαφορά το 
µεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόµενο δίκτυο κτηµατοµεσιτικών Υπηρεσιών στον κόσµο και αναζητά άτοµα για τη 
στελέχωση των γραφείων της στο Λυκαβητό:

Σύµβουλος Οικιστικών Ακινήτων

Ο όµιλος εταιριών Kleemann λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στην διεθνή αγορά επιθυµεί 
να προσλάβει, στη ΒΙ. ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ:

Εσωτερικό Ελεγκτή Πληροφοριακών Συστηµάτων 
(c.30714)

Η εταιρία MARKET IN είναι σήµερα µία από τις µεγαλύτερες αλυσίδες super market στην Ελλάδα µε περισσότερα 
από 120 καταστήµατα.
Τα MARKET IN εφαρµόζοντας στρατηγική ανάπτυξης µε εστίαση στον πελάτη, την ποιότητα και προσφέροντας χαµηλές 
τιµές, αναζητά το κατάλληλο στέλεχος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Αγοραστής Αλλοιώσιµων & Μη Τροφίµων 
(Κωδικός Θέσης ΒΥ 9/14)

Προφίλ υποψηφίου: 
�Επαγγελµατική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε 
αντίστοιχη θέση ευθύνης στο χώρο των λιανικών πω-
λήσεων. 
�Απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο των τροφίµων. 
�Άριστο επίπεδο αγγλικών και Η/Υ 
�Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές ικανό-
τητες. 
�Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή πανεπιστηµίου εξωτερικού διοι-
κητικής κατεύθυνσης.  
Περιγραφή αρµοδιοτήτων: 
�Παραγγελίες 
�Συµφωνίες µε προµηθευτές 

�Εντοπισµός και επίλυση προβληµάτων. 
�Αναζήτηση νέων προµηθευτών – προσφορών 
�Παρακολούθηση ανταγωνισµού 
�Έλεγχος πωλήσεων καταστηµάτων

Η θέση αναφέρεται στον εµπορικό διευθυντή της εταιρείας, 
ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε 
ένα δυναµικό εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
σηµείωµα αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό της 
θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr, fax: 2299 
150 799. Όλα τα βιογραφικά σηµειώµατα θα εξεταστούν 
µε απόλυτη εχεµύθεια.

We are looking for an exceptional frontend 
engineer with leading qualities whose key 
responsibilities will be to: 
�Analyse, design and develop web applications based 
on a multi-tier .NET backend environment 
�Efficiently estimate tasks required to complete 
sprints or major road plans 
�Use modern techniques / design patterns for software 
development 
�Produce well written, modular code which performs 
and scales exceptionally  
Required experience and qualifications: 
�3+ years of experience in web development 
�BS / MS in computer science or equivalent experience 
�Excellent competence in HTML5, CSS3, JavaScript 
�Good understanding of JavaScript mvc patterns  
and associated libraries or frameworks  
(backbone, angularjs, knockout, ember) 

�Experience in AngularJs will be considered as a great 
plus 
�Experience with cross-platform (PC/Mac, tablet) 
and cross-browser (IE, Firefox, Chrome, Safari) 
development 
�Experience on Git 
�Experience in developing web applications for optimal 
performance 
�Familiar in Server Side .NET applications 
�Expertise with development life-cycle methodologies 
and best practices 
�Ability to work in a fast-paced environment and meet 
set deadlines 
�Good communication and collaboration skills  
Arenacube will reward the successful clients with very 
remunerative salaries.
All CVs together with a covering letter should be sent 
to the following e-mail: careers@arenacube.com

Προφίλ υποψηφίου: 
�Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής µε ειδίκευση στα δίκτυα/ ασφάλεια δικτύων 
�Μεταπτυχιακό ή επαγγελµατική πιστοποίηση στον έλεγχο πληροφοριακών συστηµάτων 
�Επιθυµητή η εµπειρία 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση εργασίας 
�Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο advanced ή proficiency) 
�Πολύ καλή χρήση Η/Υ, Ms Office (επίπεδο proficiency) 
�∆υνατότητα ταξιδιών 
�Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
�Εντιµότητα, οργανωτικότητα, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, οµαδικότητα, εχεµύθεια, άριστη διαχείριση χρόνου  
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
�∆ιενέργεια εσωτερικών ελέγχων πληροφοριακών συστηµάτων (ασφάλεια δικτύων και δεδοµένων) στο σύνολο 
των δραστηριοτήτων του οµίλου  
Η εταιρία προσφέρει: 
�Άριστο περιβάλλον εργασίας 
�Συνεχή εκπαίδευση & επαγγελµατική ανάπτυξη 
�Ιατρείο µε 8ωρη απασχόληση νοσοκόµας 
�Πρόσθετη ιατρική κάλυψη 
�∆υνατότητα µετακίνησης µε δικά της µεταφορικά µέσα 
�Σύγχρονες εγκαταστάσεις (εστιατόριο, γυµναστήριο & playroom)
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους µε mail στο: cv@kleemann.gr υπόψη Ζ. Παναγιωτίδου 
αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας.

Καθήκοντα: 
�∆ιεκπεραίωση των συµφωνιών µε προµηθευτές και 
συνεχής ανανέωση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων 
�Σχεδιασµός και υλοποίηση του πλάνου ανάπτυξης του 
δικτύου 
�∆ιαχείριση και συνεχής ανανέωση του concept  
της εταιρείας 
�Υπεύθυνη για τα sales plans, P&L, forecasting, 
communication & PR plan 
�Εβδοµαδιαία αναφορά στον γενικό διευθυντή  
της εταιρείας  
Απαραίτητα προσόντα: 
�Πτυχίο ανώτατης σχολής 

�Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 χρόνια µε αποδεδειγµένα 
επιτυχηµένη παρουσία σε brand management  
σε εταιρεία µε δίκτυο λιανικής 
�Άριστη γνώση της Ελληνικής και της αγγλικής γλώσ-
σας µε άριστο χειρισµό γραπτού και προφορικού λόγου 
�∆υνατότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και  
να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες 
�Απαραίτητη η ικανότητα επικοινωνίας, το ενδιαφέρον 
για τον κλάδο της λιανικής και η φιλοδοξία για εξέλιξη 
σε ένα δυναµικό και οικογενειακό περιβάλλον εργασίας  
∆υνατότητα να αποτελεί την «πρεσβευτή» της εταιρείας 
ενώπιον πελατών, προµηθευτών και συνεργατών.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@irabebe.gr

Περιγραφή αρµοδιοτήτων: 
�Καθοδήγηση πελατών στις αγοραπωλησίες ακινήτων 
�Συλλογή και υπόδειξη ακινήτων 
�∆ιαπραγµάτευση και ολοκλήρωση συναλλαγών  
Προφίλ υποψηφίων: 
�Ευχάριστη προσωπικότητα 
�Προσανατολισµός στην επίτευξη στόχων 
�∆ίψα για µάθηση και υψηλά εισοδήµατα 
�Επαγγελµατικό ήθος 
�Τυχόν προϋπηρεσία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
Παροχές: 
�Υψηλότατες αποδοχές βάση απόδοσης 
�Αρχική εκπαίδευση και συνεχής ανάπτυξη 

�Σχεδιασµός, παρακολούθηση και υποστήριξη καριέ-
ρας µε από τον Νο1 παγκόσµιου οργανισµού ακίνητης 
περιουσίας 
�Ευελιξία ωραρίου 
 
Θέσεις – περιοχές: 
�RERAS - σύµβουλος οικιστικών ακινήτων -  
Αθήνα / Λυκαβητός

Παρακαλούµε να στείλετε το βιογραφικό σας σηµείωµα 
άµεσα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης και την περιοχή, 
µέσω info@century21greece.com ή µέσω fax στον αριθ-
µό 210 6148116. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εµπιστευτικές Web: www.century21greece.com

M+W Process Industries GmbH is a company of the M+W Group, one of the top15 worldwide acting high tech contractors. 
We are one of the market leaders as integrated engineering and construction company for the pharmaceutical, 
biotechnological, consumer car, food and chemical industry. Headquartered in Stuttgart and with more than 20 
other offices in Europe, our more than 650 employees are developing solutions for highly-complex process plants 
and facilities. With up-to-date knowhow, long-standing experience and extraordinary commitment we support our 
clients during all project phases, including consulting, engineering, construction, commissioning until qualification/
validation and technical facility management. For our entity in Vienna, we are looking for a highly motivated

Senior M&E Design & Field Engineer (m/w)
Major responsibilities: 
�Design and creation of technical specifications & tender documents for pharmaceutical production plants  
in respect to electrical systems 
�Internal coordination with other execution disciplines and subcontractors on project site 
�Ensurement of construction practices as required for compliance of construction operations 
�Willing to work for projects in Greece & Europe-wide as required by Management.  
Ideal experience: 
�Degree holder in electrical engineering 
�3+ years in design & construction management 
�Fluency in spoken and written English and Greek is a must 
�Mechanical expertise is an advantage 
�Experience working in the field of pharmaceutical or semiconductors is an advantage 
�Ability to communicate and work in a team with proven leadership skills 
�High commitment, resilience, assertiveness and a large portion initiative 
�Able to start at short notice will be advantageous  
We offer: 
�A position with a broad variety of tasks in a successful and profitable company with perspectives 
�High degree of entrepreneurial flexibility 
�A competitive and performance-related package dependent on your professional and personal qualifications

For immediate consideration, please send your cover letter and resume to our Human Resources Manager: 
Mag. Mirha Adanalic, MBA, e-mail: mirha.adanalic@mwgroup.net
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WEB Developers πτυχιούχοι πληροφορικής µε 
άριστα Αγγλικά, άριστη γνώση PHP-CSS3-HTML5-
mysql-jqueries για εξ’ αρχής (scratch) κατασκευές 
portals/e-shops/µηχανές καταχώρησης-αναζή-
τησης ζητούνται. E-mail: webultradyn@gmail.
com, κωδ: Pr-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής ΡΗΡ-MYSQL-C++ 
(γενική γνώση WHITEHAT SEO-SOCIAL MEDIA-
ONLINE PROMOTION) Ελληνική-Αγγλική γραπτό-
προφορικό λόγο, εκπληρωµένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, για δουλειά εντός γραφείου. Μό-
νιµη θέση. Περιοχή Παλλήνης. E-mail: admin@
nanotech.gr, τηλ: 6947 024836, ώρες επικοινωνίας 
09:00-20:00.

ΖHTEITAI Προγραµµατιστής COBOL/400 µε 
τουλάχιστον 3ετή εµπειρία για έργο διάρκει-
ας 12 µηνών. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
outsourcing.com.gr.

H MICRONET Α.Ε. ζητά Senior Web Developer 
µε 4ετή προϋπηρεσία. Άριστα ASP.Net, C#, SQL 
Server, JQuery, JSON. Θα εκτιµηθούν γνώσεις 
HTML. Βιογραφικά στο e-mail: info@micronet.gr.

H MICRONET Α.Ε. ζητά Junior Web Developer µε 
2ετή προϋπηρεσία. Άριστα ASP.Net, C#, JQuery, 
HTML, CSS 3, JSON. Θα εκτιµηθούν γνώσεις SQL 
Server. Βιογραφικά στο e-mail: info@micronet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραµµατιστές µε πολύ καλή 
γνώση Php, Mysql, jQuery από εταιρία Εφαρ-
µογών ∆ιαδικτύου. ∆εκτοί από όλη την Ελλάδα, 
για άµεση εξαρτηµένη συνεργασία και συνεργασία 
εξ’ αποστάσεως. E-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι σχολών Πληροφορικής 
για πρακτική άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστο-
σελίδων και ∆ιαφήµισης στο internet, προοπτικές 
µόνιµης εργασίας και καριέρας µετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΝΕΟΣ ή νέα ζητείται να γνωρίζει την κατασκευή 
σελίδων facebook και άριστη γνώση χειρισµού 
facebook, καθώς και τρόπο ανεβάσµατος βίντεο 
στο youtube, για ηµιαπασχόληση. 5€ /ώρα. Τηλ: 
6986 666666, 6944 902539.

H ΕΤΑΙΡΙΑ RDC Informatics ζητά να προσλάβει 
Στέλεχος πλήρους απασχόλησης για το τµήµα web 
services µε αντικείµενο το web design-HTML/
CSS authoring. Βιογραφικά στο e-mail: info@
rdc.gr, fax: 210 5150256.

ΒIOMHXANIA κατασκευής µηχανηµάτων στα 
Οινόφυτα Βοιωτίας, ζητά Προγραµµατιστή PLC 
& HMI. Βιογραφικά στο e-mail: hr@assimakis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύµβουλος ERP από εταιρία πληρο-
φορικής, Αντιπρόσωπος Singular logic. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
και µεταφορικό µέσο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ntsgroup.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από την 
okeanostelecom.com, καλή γνώση σε Linux/
PostgreSQL, SIP and VoIP technology. Επιθυµητή 
εµπειρία σε Asterisk. Βασικές γνώσεις web design 
(HTML, Java script, PHP). E-mail µε φωτογραφία: 
info@okeanostelecom.com.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία µε έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Προγραµµατιστή για Υπεύθυνο 
µηχανογράφησης µε άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
22210 34914.

Το HOMEMARKT.GR ζητά Social & SEO Manager 
για σχεδιασµό, εκτέλεση-ανάλυση στρατηγικών 
email marketing και social media, on-site/off-
site search engine optimization και ανάλυση web 
analytics για e-shop. E-mail: info@homemarkt.
gr, τηλ: 2351 235222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Προγραµµατιστής για ανάπτυξη 
εφαρµογών σε SmartPhone µε Android, για µόνιµη 
εξωτερική συνεργασίαµε εταιρία πληροφορικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: viografika@webpanel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος web developer µε εξειδίκευση 
σε E-Commerce (Magento + Virtue Mart) και 
Drupal και ανάπτυξη custom Web Εφαρµογών 
µε γνώσεις Php/Mysql, Ajax, Jquery, Java Script, 
XML. E-mail: viografika@webpanel.gr.

WEB DESIGNER -∆ιαφηµιστής-Γραφίστας, νέος, 
για µακροχρόνια συνεργασία µε Κ.Ξ.Γ. 40ετούς 
λειτουργίας Καλλιθέα, για στήσιµο ιστοσελίδας, 
φυλλάδια, τετράδια, στυλό, λογότυπο, προωθητικές 
ενέργειες, συνεπής, υπεύθυνος, γρήγορη εργασία, 
καλή αισθητική, προσιτές τιµές. Βιογραφικά στο 
e-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραµµατιστές µε πολύ καλή γνώ-
ση Php, Mysql, jQuery από εταιρία Εφαρµογών 
∆ιαδικτύου. ∆εκτοί από όλη την Ελλάδα, για άµεση 
εξαρτηµένη συνεργασία και συνεργασία εξ’ απο-
στάσεως. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι σχολών Πληροφορικής 
για πρακτική άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστο-
σελίδων και ∆ιαφήµισης στο Ίντερνετ, προοπτικές 
µόνιµης εργασίας και καριέρας µετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεµιναρίων ECDL, µε εκπαιδευτική 
εµπειρία και άριστη γνώση της ύλης, ζητείται 
από γνωστή σχολή πληροφορικής στο κέντρο για 
part time απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

Γραφίστες - ∆ιακόσµηση - 
Τέχνες - ∆ηµιουργικό
ΑΠΟ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ επιχείρηση στη Μεταµόρ-
φωση Αττικής ζητείται Χειριστής Offset για 
µηχανή Roland 700. Βιογραφικά στο e-mail: 
parisianouae@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από διαφηµιστική µε 
έδρα την Κηφισιά, για πλήρης απασχόληση, µε 
απαραίτητες γνώσεις χειρισµού µηχανήµατος 
ψηφιακής εκτύπωσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mediamotionltd.gr.

ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ φωτογράφο ζητούνται νέες 
για φωτογράφιση. 40€/session. Βιογραφικά στο 
e-mail: stefanos.p@spfoods.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες µε άριστες γνώσεις web 
development και γραφιστικής από υπό σύστα-
ση εταιρία στα Νότια Προάστια. Βιογραφικά στο 
e-mail: .businessprofessionals.gr@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Εικαστικοί για διδα-
σκαλία: ζωγραφικής, χαρακτικής, αγιογραφίας, 
κόµικς. Σχετική εµπειρία, προϋπηρεσία λαµβά-
νεται υπόψη. Βιογραφικά µε δείγµα δουλειάς 
στο e-mail: artdytika@gmail.com, τηλ: 6945 
107886, απογευµατινές ώρες.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α της ∆υτικής Αθήνας ζητεί Γραφί-
στες /τριες. Βιογραφικά στο e-mail: kgalariotis@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι οι οποίοι θα εργασθούν σε 
παιδικά πάρτι ως Εµψυχωτές, τα Σαββατοκύριακα. 
Αµοιβή ικανοποιητική. Τηλ: 6976 006197, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-13:00.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ -τρια freelancer ζητείται από εταιρία 
κατασκευής ιστοσελίδων, για µόνιµη εξωτερική 
συνεργασία, µε εµπειρία σε web design, photoshop, 
flash. Βιογραφικά στο e-mail: el.media2012@
yahoo.gr.

Η CREATIVE Media που εξειδικεύεται στη δηµι-
ουργία εµπειριών επαυξηµένης πραγµατικότητας 
(Augmented Reality), επιθυµεί να προσλάβει άµεσα 
Creative Designer Technologist. Βιογραφικά µαζί 
µε δείγµατα δουλείας στο e-mail: info@blippar.gr.

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ εκπαιδευτικός οργανισµός ζητά να 
προσλάβει Σχεδιάστρια Μόδας και Κοπτικής-
Ραπτικής. Πτυχιούχοι Σχολής, Μεταπτυχιακός 
Τίτλος θα εκτιµηθεί. ∆ιδακτική και εργασιακή 
εµπειρία. Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: iiekjobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε πολύ καλές γνώσεις στη 
δηµιουργία animation παρουσιάσεις. Απαραίτητη 
κάποια εµπειρία στο αντικείµενο. ∆υνατότητα 
δηµιουργίας video animation. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Γραφιστικής 
για Πρακτική Άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστο-
σελίδων και διαφήµισης στο ίντερνετ, προοπτικές 
µόνιµης εργασίας και καριέρας µετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται από εκδοτική επιχείρηση. 
Πενθήµερο συνεχές, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8810109, 
κος Θεοδωρόπουλος.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, Φοιτητές ΤΕΙ ή ΙΕΚ ζητούνται 
για ηµιαπασχόληση, µερικές ηµέρες και ώρες 
της εβδοµάδας, από σοβαρή εκδοτική εταιρία 
δηµοσίων σχέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
publicrelations.work@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για να εργαστούν ως Φωτο-
γράφοι σε αίθουσες δεξιώσεων στα Τρίκαλα, 
εκπαίδευση και εξοπλισµός παρέχονται. Τηλ: 
6987 200043.

ΗΘΟΠΟΙΟΙ ζητούνται για διδασκαλία Αγγλικού 
θεάτρου σε Κ.Ξ.Γ. Καλλιθέας. Άµεση πρόσλη-
ψη, καλό βιογραφικό, άριστη γνώση, προφορά 
της Αγγλικής γλώσσας, µε αγάπη για τη τέχνη 
και τα παιδιά, ενθουσιώδεις, συνεπείς. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΖHTOYNTAI Τραγουδιστές -τριες για να πλαι-
σιώσουν γνωστούς καλλιτέχνες σε περιοδείες, 
συναυλίες και live εµφανίσεις. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: yapartaki@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μουσικοί για να συµµετέχουν σε 
µπάντες για τραγουδιστές -τριες σε live εµφανί-
σεις, συναυλίες και περιοδείες. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: yapartaki@yahoo.gr.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ πεπειραµένη, ζητείται για ραφή 
µαξιλαριών φερ φορζέ και σαλονιών, περιοχή 
∆υτικών Προαστίων. Τηλ: 210 2692646, 211 
4027605.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοιτήτρια Εικαστικών, Καλλιτεχνικών, 
άµεση πρόσληψη, καλό βιογραφικό, µε αγάπη 
για τη τέχνη και τα παιδιά, εργατική, υπεύθυνη, 
έµπιστη, ενθουσιώδης, για διδασκαλία 5 παι-
διών κατ’ οίκον και σε Κ.Ξ.Γ. Καλλιθέας. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

WEB DESINGER-∆ιαφηµιστής-Γραφίστας ζητείται, 
για σταθερή συνεργασία µε Κ.Ξ.Γ. 40ετούς λειτουρ-
γίας Καλλιθέα. ∆ηµιουργικός/συνεπής, γρήγορη 
εργασία, προσιτές τιµές, για κάθε προωθητική 
και διαφηµιστική ενέργεια. ∆είγµατα, συστάσεις 
απαραίτητα. E-mail: elenisrc@windowslive.com, 
τηλ: 6936 932107.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα για εργασία Μοδίστρες µε 
εµπειρία και Αγγλική γλώσσα. Άµεση πρόσλη-
ψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ µε γνώσεις Photoshop, illustrator, 
corel, ζητείται για την παράγωγη ψηφιακών 
εκτυπώσεων outdoor and indoor application 
σε περιβάλλον Mac και pc. Θέρµη Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: ldpssavvas@gmail.com.
ZΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι σχολών Γραφιστικής 
για πρακτική άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστο-
σελίδων και ∆ιαφήµισης στο internet, προοπτικές 
µόνιµης εργασίας και καριέρας µετά το πέρας της 
πρακτικής. Bιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.
EΤΑΙΡΙΑ ζητεί Γραφίστα-τρια µε γνώση προ-
γραµµάτων επεξεργασίας εικόνας, σχεδιασµό 
ιστοσελίδας, δηµιουργίας και διαχείρισης 
e-shop. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση 
του προγράµµατος InDesign. Βιογραφικά στο 
e-mail: apostolidou_annie@hotmail.com, fax: 
23210 77022.
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΕΣ Γαζώτριες - Μοδίστρες µε γνώ-
σεις πατρόν, ζητούνται από ατελιέ ενδυµάτων για 
µικρή παραγωγή και ραφή δειγµάτων. Περιοχή 
Περιστέρι. Τηλ: 215 5510580, 6988 186861.
To HOMEMARKT.GR επιθυµεί να προσλάβει 
Junior Web Designer για τη δηµιουργία και 
την υλοποίηση διαφηµιστικών προβολών στις 
σελίδες µας καθώς και στα social media. E-mail: 
info@homemarkt.gr, τηλ: 2351 235222.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι σχολών Γραφιστικής 
για πρακτική άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστο-
σελίδων και ∆ιαφήµισης στο Ίντερνετ, προοπτικές 
µόνιµης εργασίας και καριέρας µετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ απόφοιτος για συνεργασία µε Κ.Ξ.Γ, 
στήσιµο ιστοσελίδας, δηµιουργίας διαφηµιστικού 
φυλλαδίου και περιοδικού, προσιτές τιµές, συνεπής, 
υπεύθυνος, ενθουσιώδης, γρήγορη περάτωση 
έργου, καλή αίσθηση της δουλειάς, συστάσεις 
και δείγµατα απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
elenisrc@windowslive.com.
ΑΑΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ Επίπλου - ζητείται σχεδι-
αστής ειδικών κατασκευών - άπταιστη χρήση 
autocad - άµεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: designpch@gmail.com.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Aρθρογράφοι για blog ποικίλης 
ύλης. Απαραίτητα προσόντα: δηµιουργία πρω-
τότυπων άρθρων, υπευθυνότητα, άριστη χρήση 
Ελληνικών, χρήση υπολογιστή, Internet, γνώσεις 
προγράµµατος επεξεργασίας εικόνας (µόνο για 
τη ρύθµιση µεγέθους εικόνας). Βιογραφικά στο 
e-mail: sikbrian@hotmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας/τρια για ηµιαπασχόληση 
από εταιρία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. 
Απαραίτητες γνώσεις Adobe Photoshop και 
illustrator. Βιογραφικά στο e-mail µε portfolio: 
cv@inspot.gr, INSPOT SA 15ο χλµ. Θεσσαλο-
νίκης - Μουδανιών, Στράιτσα 2, 57001, Θέρµη.

Call Center - Εξυπηρέτηση 
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Τηλεπικοινωνιών/Σταθερής-Κινητής 
Τηλεφωνίας ζητούνται όλων των εταιριών. Έχετε 
πολύ διάθεση, πάθος για εργασία, προσωπικές 
φιλοδοξίες, έξυπνους χειρισµούς, ευελιξία 
και εµπειρία? Αναζητάτε αναγνώριση? Έχετε 
ευδιάθετο χαρακτήρα? Μισθός/bonus/ένσηµα/
πλήρης απασχόληση/εκπαίδευση. E-mail: hr@
telemasters.gr, τηλ: 2311 207393.
ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία έρευνας αγοράς στο 
Χαλάνδρι (πλησίον µετρό ∆ουκίσσης Πλακεντίας) 
για τηλεφωνική συµπλήρωση ερωτηµατολογίων 
σε δηµοσκοπήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
threesixtyone.gr.
O ΟΜΙΛΟΣ Focus-On ζητά άµεσα άτοµα για 
Τηλεφωνήτριες και αφορά στην υποστήριξη 
του back office (τηλεφωνική εξυπηρέτηση και 
διαχείριση πελατολογίου, κλείσιµο ραντεβού 
για το τµήµα πωλήσεων. Ωράριο: 10:00-15:00. 
E-mail: career@focus-on.gr.
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για προώθηση 
γνωστού ηλεκτρονικού οδηγού αναζήτησης. Πρωινά, 
απογευµατινά τµήµατα, µισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιο-
γραφικά στο e-mail: fmagnews@gmail.com, τηλ: 
210 6454406, ώρες επικοινωνίας 11:00-15:00.
ΑΤΟΜΑ ζητούνται µε διάθεση για εργασία απο-
γευµατινή στο τηλεφωνικό κέντρο εξερχόµενων 
κλήσεων εταιρίας τηλεπικοινωνιών. Άριστο εργα-
σιακό περιβάλλον, µισθός, ΙΚΑ ΠΡΙΜ, προοπτικές 
εξέλιξης. Τηλ: 6976 850828.
ΑΜΕΣΗ πρόσληψη 20 ατόµων για απογευµατινή 
εργασία στο τηλεφωνικό κέντρο µεγάλης εταιρίας. 
Προσφέρονται σταθερός µισθός, ΙΚΑ, προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail:carriera123@
yahoo.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε εµπειρία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις για προώθηση παρόχου σταθερής τη-
λεφωνίας. Περιοχή Κεραµεικός. Βιογραφικά στο 
e-mail: callcenter.exelixis@gmail.com.
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται άτοµα για τµήµα του call 
center. Θα εργαστούν σε εξερχόµενες κλήσεις για 
την προώθηση σταθερής τηλεφωνίας. Μισθός 383€, 

6ωρο,ΙΚΑ, µπόνους. Ωράριο 09:00-15:00, µετρό 
Κεραµεικός. Βιογραφικά στο e-mail: callcenter.
exelixis@gmail.com.
ΝΕΑ ζητείται µε προϋπηρεσία σε τηλεφωνικές 
πωλήσεις για προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων. 
Τηλεφωνική προσέγγιση µε στόχο το κλείσιµο 
ραντεβού συνάντησης µε εξειδικευµένους ασφα-
λιστικούς συµβούλους. Ευέλικτο ωράριο, part 
time. Τηλ: 6972 213294.
ΑΤΟΜΑ έµπειρα για προώθηση σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας, µισθός σταθερός 700€ συν 
ΙΚΑ, δίπλα σε ΗΣΑΠ και µέσα µεταφοράς. Τηλ: 
210 4836421, 6987 286261.
ΑΤΟΜΑ έµπειρα στο χώρο των τηλεφωνικών 
πωλήσεων σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ 
ζητούνται για στελέχωση τµήµατος. Ωράριο πρωινό 
ή απογευµατινό, περιοχή µετρό Αµπελοκήπων, 
µισθός σταθερός, άµεση πρόσληψη. Τηλ: 210 
8254282, 210 6456304.
ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεφωνικών υπηρεσιών ζητεί 10 νέες 
για τηλεφωνική ενηµέρωση, όχι τηλεµάρκετιγκ ή 
πωλήσεις µε ευφράδεια λόγου, άριστος χειρισµός 
Η/Υ, 4ωρη απογευµατινή ή πρωινή απασχόληση. 
Τηλ: 210 8696724.
ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυµη σταθερής τηλεφωνίας ζητεί 
νέους –ες για 5θήµερη µόνιµη εργασία στο κέ-
ντρο της Αθήνας, βασικός µισθός, ΙΚΑ, µπόνους 
παραγωγικότητας. Τηλ: 213 0396604.
ΑΤΟΜΑ έµπειρα σε σταθερή τηλεφωνία για 
άµεση πρόσληψη, ωράριο 8ωρο, 6ωρο. Τηλ: 
210 8254282, 210 6456304.
ΑΤΟΜΑ (8) ζητούνται άµεσα για στελέχωση νέου 
τµήµατος προώθησης σταθερής και κινητής τηλε-
φωνίας, σταθερός µισθός 700€ συν ΙΚΑ, µπόνους, 
έναντι ΗΣΑΠ. Τηλ: 213 0285347, 6987 286261.
ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτοµα για πρωινή ή 
απογευµατινή 5θήµερη εργασία στο κέντρο της 
Αθήνας, βασικός µισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 213 0396602.
ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτοµα για πρωινή 5θήµερη 
εργασία στο κέντρο της Αθήνας. Άµεση πρόσληψη, 
βασικός µισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 213 0396600.
ΑΤΟΜΑ (4) έµπειρα στο χώρο σταθερής τηλεφωνίας 
για 5ωρη πρωινή εργασία γραφείου κοντά στο 
µετρό Αµπελοκήπων. Άµεση πρόσληψη, βασικός 
µισθός, ΙΚΑ, έξτρα µπόνους. Τηλ: 213 0225657, 
210 6456304.
ΑΤΟΜΑ (2) έµπειρα στο χώρο σταθερής τηλεφωνίας, 
4ωρη απογευµατινή εργασία, κοντά στο µετρό 
Αµπελοκήπων, βασικός µισθός, ΙΚΑ, µπόνους. 
Τηλ: 213 0225657, 210 6456304.
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Ιατρικών Σχολών ζητούνται για 
το τηλεφωνικό κέντρο των SOS ιατρών, απαι-
τούνται άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ και ∆ΠΥ. 
Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr, 
fax: 210 8212611.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία καλλυντικών στο Παγκράτι 
ζητά άτοµα για τηλεφωνικές πωλήσεις για πρωινή 
4ωρη εργασία. Προσφέρεται µισθός, ασφάλεια, 
µπόνους, πρωινές ώρες. Τηλ: 210 7247694.
ΝΕΕΣ ζητούνται από εταιρία για κάλυψη τηλεφω-
νικού κέντρου, ωράριο πρωινό 5θήµερο, βασικός 
µισθός, ΙΚΑ, περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 212 2227350.
ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία, ζητούνται Υπάλληλοι 
για την εξυπηρέτηση εισερχοµένων και εξερχο-
µένων κλήσεων. Έδρα Λ. Συγγρού. Αποστολή 
Βιογραφικών: i.chatzistilianaki@e-voice.gr, 
τηλ: 212 1211000, κα Ιωάννα Χατζηστυλιανάκη.
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ, φοιτήτριες για ηµιαπασχόληση, 
ζητούνται για πρωινή ή απογευµατινή ηµιαπα-
σχόληση. Τηλ: 2310 303118.
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για πρωινή ή απο-
γευµατινή ηµιαπασχόληση στο διαφηµιστικό τµήµα 
εκπαιδευτικού οµίλου. Τηλ: 2310 307040.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ oργανισµός ζητά Εκπροσώπους 
τηλεφωνικής ενηµέρωσης για εκπαιδευτικό υλι-
κό (όχι πωλήσεις). Απογευµατινή απασχόληση, 
σταθερός µισθός, bonus, ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: alikitrgk17@gmail.com.
ΖHTOYNTAI άµεσα ευπαρουσίαστες και επικοι-
νωνιακές για έρευνα αγοράς από ξενόγλωσσο 
εκπαιδευτικό οργανισµό. E-mail: eduschoolscv@
gmail.com, κωδ: HR.155.
ΠΛΗΣΙΟΝ µετρό Μεγάρου Μουσικής εταιρία επι-
θυµεί να προσλάβει έµπειρα άτοµα για: 5ωρη 
απασχόληση. Στόχος η προώθηση, ενεργοποίηση 
υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
Mισθός 400€. Ε-mail: ntovas3@yahoo.gr, τηλ: 
6937 223595.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΣ όµιλος ζητά στην περιοχή 
Αθήνα - Αµπελόκηποι άτοµα µε εµπειρία στο 
telemarketing (όχι πωλήσεις). Μισθός, bonus, 
ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: cv@spyrouholidays.
gr, κωδ: 5.
ΑΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ζητά άτοµα στο τµήµα εξυπη-
ρέτησης πελατών. Σταθερός µισθός, εσωτερική 
θέση γραφείου. Τηλ: 210 8020550.
ΕΤΑΙΡΙΑ Βορείων Προαστίων ζητά άτοµα στο 
τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. Άµεση πρόσληψη, 
σταθερός µισθός, πενθήµερο. Τηλ: 6986 155896.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΣ όµιλος (προώθησης χρονο-

µίσθωσης διακοπών) ζητά Supervisor για το call 
center ή εµπειρία στο αντικείµενο θα προτιµηθεί. 
Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
spyrouholidays.gr, κωδ: 3.
SUPERVISOR ζητείται για την κάλυψη θέσης, 
απαραίτητη προϋπηρεσία, πλήρης απασχόληση, 
µισθός, bonus, ασφάλιση. Περιοχή Νέος Κόσµος. 
Βιογραφικά στο e-mail: viografika1@teleoffice.gr.
TEAM Leader ζητείται για την κάλυψη θέσης, 
απαραίτητη προϋπηρεσία, πλήρης απασχόληση, 
µισθός, extra bonus, ασφάλιση. Περιοχή Νέος 
Κόσµος. Βιογραφικά στο e-mail: viografika1@
teleoffice.gr.
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί για πρόσληψη 10 άτοµα µε µισθό, 
ασφάλιση, extra bonus παραγωγής µε εµπειρία 
ή µη στην τηλεφωνική επικοινωνία. Πλησίον 
µετρό Νέος Κόσµος. Βιογραφικά στο e-mail: 
viografika1@teleoffice.gr.
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ 10 ζητούνται για τηλεφωνικό 
κέντρο από εταιρία τηλεγραµµατειακής υποστήριξης, 
για διαχείριση εισερχόµενης και εξερχόµενης 
κλήσης, 4ωρη, 6ωρη, 8ωρη απασχόληση, µισθός, 
ασφάλιση, extra bonus. Περιοχή Νέος Κόσµος. 
E-mail: viografika1@teleoffice.gr.
ΕΝΤΑΣΣΕΣΤΕ στο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών 
και επικοινωνείτε µε πελάτες που επιλέγουν την 
πλατφόρµα e-commerce για τις αγορές τους. 
Αναγνωρίζετε τις αγοραστικές ανάγκες των 
πελατών και προτείνετε εναλλακτικές λύσεις. 
E-mail: info@homemarkt.gr, τηλ: 2351 235222.
ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών προσλαµβάνει άµεσα, 
άτοµα µε ευχέρεια λόγου και διαπραγµατευτικές 
ικανότητες, για να εργασθούν στο τηλεφωνικό της 
κέντρο. Βασικός µισθός-υψηλά bonus-ευέλικτο 
ωράριο-εκπαίδευση-προοπτική εξέλιξης-ευχά-
ριστο περιβάλλον. Πλησίον µετρό Συγγρού Φιξ. 
Τηλ: 211 8804350.
ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπωλήσεων προσλαµβάνει άµεσα 
νέους-ες µε ευχέρεια λόγου, για να εργασθούν 
στο τηλεφωνικό της κέντρο για λογαριασµό της 
Wind. Παρέχεται: βασικός σταθερός µισθός, ΙΚΑ, 
bonus, εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 
211 8804350.
ΑΤΟΜΑ (10) ζητούνται µε αντικείµενο εσωτερική 
τηλεπικοινωνιακή εργασία για λογαριασµό µεγάλης 
εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας, µερική-πλήρης 
απασχόληση. Παρέχεται µισθός, ασφάλιση, extra 
bonus. Περιοχή Νέος Κόσµος. Βιογραφικά στο 
e-mail: viografika1@teleoffice.gr.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ Σύµβουλοι ζητούνται 
για λογαριασµό εταιρίας σταθερής τηλεφωνί-
ας. Παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση, επιµόρφωση, 
υποστήριξη. Μερική-πλήρης απασχόληση. Βασικός 
µισθός, ασφάλιση, bonus. Περιοχή Νέος Κόσµος. 
Βιογραφικά στο e-mail: viografika1@teleoffice.gr.
ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεγραµµατειακής υποστήριξης ζητεί 
Call Agents, προϋπηρεσία θεωρείται επιπλέον 
προσόν, µερική πλήρης απασχόληση, βασικός 
µισθός, ασφάλιση. Περιοχή Νέος Κόσµος. Bιο-
γραφικά στο e-mail: viografika1@teleoffice.gr.
ΑΤΟΜΑ (10) ζητούνται για τηλεφωνικό κέντρο 
από εταιρία τηλεγραµµατειακής υποστήριξης, ει-
σερχόµενη και εξερχόµενη κλήση, 4ωρη, 8ωρη 
απασχόληση, µισθός, ασφάλιση. Περιοχή Νέος 
Κόσµος. Βιογραφικά στο e-mail: viografika1@
teleoffice.gr.
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαµβάνει Υπάλληλο 
για νοµική διαχείριση ληξιπρόθεσµων οφειλών 
µε εξερχόµενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραί-
τητη σχετική προϋπηρεσία. Πενθήµερo, 8ωρo, 
σταθερός µισθός, ΙΚΑ, BONUS. Βιογραφικά 
στο e-mail: human.resources.ath@gmail.com, 
αναγράφοντας «Υπάλληλος Νοµικής ∆ιαχείρισης 
Ληξιπρόθεσµων Οφειλών».
ΕΤΑΙΡΙΑ σταθερής τηλεφωνίας κινητής και internet 
θα προσλάβει άτοµα έµπειρα σε τηλεφωνική προ-
ώθηση. Βασικός µισθός, αρκετά ικανοποιητικός, 
υψηλό πακέτο παραγωγικότητας, ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.metaxatos.callcenter@gmail.com, 
τηλ: 211 1086902.
ΑΤΟΜΑ έµπειρα ζητούνται για τηλεφωνική προώ-
θηση σταθερής, κινητής και internet τηλεφωνίας. 
Υψηλό πακέτο αποδοχών – βασικός µισθός, bonus 
και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: a.metaxatos.
callcenter@gmail.com, τηλ: 211 1086901.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Αθηναϊκή σταθερής τηλεφω-
νίας ζητεί άτοµα έµπειρα για στελέχωση τηλε-
φωνικού κέντρου. Σταθερός µισθός, ασφάλιση 
ΙΚΑ, µπόνους παραγωγικότητας. Βιογραφικά στο 
e-mail: a.metaxatos.callcenter@gmail.com, τηλ: 
211 1086902.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ prolife ζητούνται έµπειροι 
Πωλητές-τριες, Γραµµατειακή υποστήριξη, Τη-
λεφωνητές-τριες για στελέχωση του κεντρικού 
καταστήµατος. Τηλ: 6983 222222 από 09:00-
18:00 κ. Λευτέρης.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές για ενηµέρωση πελα-
τολογίου για εκπαιδευτικό υλικό (όχι πωλήσεις)
απογευµατινή ηµιαπασχόληση (δυνατότητα 8ωρου), 
σταθερός µισθός,µπόνους,ασφάλιση. Απαραίτητα 
προσόντα: απόφοιτος λυκείου-ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ, προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον 6µηνών, γνώση χρήσης 
υπολογιστή. Βιογραφικά στο e-mail: alikitrgk17@
gmail.com, τηλ: 210 8220320.

συνέχεια στη σελ. 26

Εξασφαλίστε την επαγγελµατική σας επιτυχία ως:

Στέλεχος Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής
Εάν αναζητάτε µια λαµπρή επαγγελµατική καριέρα στον τοµέα των πωλήσεων, το παραγωγικό δίκτυο που συνεργά-
ζεται µε την Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να σας προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία για άµεση επαγγελµατική 
αποκατάσταση και αναγνώριση.
Η ιστορία και η αξιοπιστία του ονόµατος της Εθνικής Ασφαλιστικής, το εκτεταµένο δίκτυο πωλήσεων, τα προγράµµατα 
συνεχούς εκπαίδευσης και η ποιότητα των ασφαλιστικών και χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, σε συνδυασµό µε 
τις δυνατότητες σας, είναι τα συστατικά που µπορούν να εξασφαλίσουν τη δική σας επιτυχία.
Ελάτε να «χτίσουµε» µαζί µια επιτυχηµένη σταδιοδροµία ασφαλιστικού συµβούλου και να µοιραστούµε τα προνόµια 
και τις δυνατότητες της πρώτης Ασφαλιστικής Εταιρίας και του οµίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Στοιχεία επικοινωνίας για αποστολή βιογραφικών, e-mail: ea.athina8721@insurance.nbg.gr

Aspis Real Estate - Κατάστηµα Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύµβουλος Ακίνητης Περιουσίας
Περιγραφή θέσης: Η ASPIS Real Estate αποτελεί το µεγαλύτερο δίκτυο οργανωµένων µεσιτικών γραφείων στην 
Ελλάδα µε πάνω από 30 καταστήµατα και 200 διακεκριµένους συµβούλους ακίνητης περιουσίας οι οποίοι µε συνεχή 
εκπαίδευση εξειδικεύονται σε όλες τις υπηρεσίες της κτηµαταγοράς. Αναλαµβάνουν την πώληση - ενοικίαση κατοικιών, 
επαγγελµατικής στέγης και οικοπέδων. ∆ιαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο πελατών της εταιρείας µε σκοπό την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση και την εύρεση της χρυσής τοµής. Για το κατάστηµα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει 
10 συνεργάτες, αναζητούνται 2 νέοι συνεργάτες για τις περιοχές Τούµπα και Καλαµαριά.

Απαραίτητα προσόντα: Εάν είσαι δραστήριος, δυναµικός, κοινωνικός, φιλόδοξος και γεµάτος όρεξη να δραστηριοποιηθείς 
σε έναν κλάδο που µέσα στην κρίση γεννάει ευκαιρίες µπορείς να µας στείλεις το βιογραφικό σου. Είναι µία θέση γεµάτη 
δυσκολίες αλλά και γεµάτη ευχάριστες εκπλήξεις. ∆εν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία αλλά θα εκτιµηθεί δεόντως.

Στο σηµερινό ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, η Aspis Real Estate σας παρέχει τη δυνατότητα να αντα-
µειφθείτε αξιοκρατικά, ανάλογα µε τις επιδόσεις και τις ικανότητές σας. Το κατάστηµα Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
προσφέρει στους συνεργάτες κάθε απαραίτητη υποδοµή και προβάλει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων τόσο στα έντυπα 
αγγελιών όσο και στα site αναζήτησης ακινήτων. Επίσης ο συνεργάτης του καταστήµατος λαµβάνει ανταγωνιστικές 
προµήθειες και bonus καθώς και δωρεάν σεµινάρια εκπαίδευσης και επιµόρφωσης. Οι περιοχές που καλύπτει κατά 
αποκλειστικότητα το γραφείο µας είναι οι παρακάτω: Τούµπα, Πυλαία – Χαριλάου – Νέα ελβετία, Καλαµαριά, Μπότσαρη 
– Μαρτίου – Βούλγαρη και Πανόραµα – Θέρµη.

Αποστολή βιογραφικού σηµειώµατος στο e-mail: thessaloniki-east@aspis-realestate.gr , fax: 2310 404019. Όλα 
τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν µε απόλυτη εχεµύθεια.

Baker Tilly Hellas is one of the largest providers 
of audit, tax, financial, accounting and consulting 
services in Greece and a member firm of Baker Tilly 
International, the world’s 8th largest accountancy and 
business advisory network by combined fee income of 
its independent members.
We are seeking to employ a Senior Auditor with his 
main role including participation in assurance and non-
assurance services (statutory and financial audits), 
managing time and resources to meet deadlines and 
objectives and responds to job needs in a timely and 
professional manner.

Requirements 
�Working experience between 2 - 3 years in the field of 
assurance services 
�Degree qualification in economic studies (AEI) 
�Excellent knowledge of MS Office 
�Effective communication and excellent writing skills 
in Greek and English 
�Age between 25-29 years old 
�Military service completed 
�JES /ACCA F cycle completed (desired)  
Please send your CV with the code SA 079 by e-mail 
at: hrt@bakertillyhellas.gr

Η ΑΦΟΙ ∆ΟΞΙΑ∆Η ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., αποκλειστικός αντιπρόσωπος της RICOH στην Ελλάδα, και µία από 
τις µεγαλύτερες εταιρίες διανοµής συστηµάτων οργάνωσης γραφείου, ζητά να προσλάβει για τα γραφεία της 
στην Αθήνα:

Τεχνικό για την Υποστήριξη ∆ικτυακών Εκτυπωτικών 
 Μηχ/των & Software για Enterprise Πελάτες  

(κωδ. TS150)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προ-
σόντα: 
�Γνώσεις λειτουργικών συστηµάτων Windows Server, 
Windows Client, Unix MacOS 
�Γνώσεις troubleshooting, παραµετροποίησης και 
επισκευής ΙΤ hardware και software 
�Γνώσεις δικτύων και ηλεκτρονικής συνδεσµολογίας 
και καλωδίωσης 
�Γνώσεις ηλεκτρονικών και επισκευής µηχανολογικών 
διατάξεων 
�Ευχέρεια στην χρήση οργάνων ελέγχου 
�Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση IT 

Technical Support σε πελάτες 
�Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή µηχανής 
�Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
�Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
�Ικανότητα επικοινωνίας, οµαδικότητας και εργασίας  
σε ένα δυναµικό περιβάλλον 
�Υπευθυνότητα και διάθεση  
Να αναφερθεί αναλυτικά η εκπαίδευση και κατάρτιση.

Αποστολή βιογραφικού σηµειώµατος: Υπ’ όψιν τµήµα-
τος ανθρωπίνου δυναµικού, e- mail: sales@doxiadis.gr 
σηµειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

Υπεύθυνος Τµήµατος ∆ιεκπεραίωσης 
Οδικό Τµήµα (∆ιεθνή Μεταφορά)

Απαραίτητα προσόντα 
�Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ 
�Απαραίτητη επαγγελµατική εµπειρία σε θέση τµήµατος 
διεκπεραίωσης στην οδική µεταφορά τουλάχιστον 5 
ετών 
�Άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής και αγγλικής 
γλώσσας 
�Άριστη γνώση χειρισµού Η/Υ - MS Office 
�Συστατικές επιστολές απαραίτητες  
Προφίλ θέσης 
�Ανεπτυγµένες ικανότητες επικοινωνίας 
�Άτοµο σοβαρό, εχέµυθο, οργανωτικό, εργατικό και 

συνεργάσιµο 
�Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών, ιεράρχησης 
προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκό-
ντων 
�Ευέλικτο ωράριο  
Παροχές 
�Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
�Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσό-
ντων και προϋπηρεσίας)

Θα ληφθούν υπόψη µόνο βιογραφικά που πληρούν τα 
παραπάνω προσόντα. Παρακαλώ για την αποστολή των 
βιογραφικών στο παρακάτω e-mail: hr.logika@gmail.com

Job description:  
Title: Business Development Officer 
Supervisors title: Business Development Director 
Department: Business Development 
Direct reports: None
I. Position summary:
As the head of the business development team for 
out-licensing, you will accelerate the growth of the 
business by leading, developing, and implementing 
transactions and strategies directly aligned with the 
company goals.
II. Essential duties and responsibilities: 
Essential duties and responsibilities include those 
set out below. Other duties may be assigned to meet 
business needs.  
�Manages the business development managers in their 
daily tasks 
�Manages key accounts for core markets 
�Prepares departmental budget and forecasts 
�Presents departmental monthly reports in 
coordination with the business development director 
�Prepares and follows up on commercial offers for 
certain marketsParticipates in strategy meetings
III. Qualifications: 
Essential 

�Bachelor’s degree in business, marketing, finance 
or science/technology required; MBA in finance, 
marketing or strategy strongly preferred 
�5 or more years of combined work experiences  
in business development operations 
�Demonstrated leadership capabilities; previous 
experience working with senior leaders in teams and 
individually 
�Extensive healthcare business knowledge including 
experience in finance, sales, marketing, operations and 
supply chain 
�Strong strategic thinking skills 
�Solid problem structuring and solving skills  
including quantitative and qualitative ideas and 
assumptions 
�People and team leadership skills, including 
management of indirect people 
�Excellent oral and written communication and 
presentation skills  
Desirable 
�Fluency and/or proficiency in language/s other than 
English. 
�Ability to interact effectively with people from diverse 
cultural backgrounds.  
Send your CVs to the following e-mail:  
info@pharosgr.gr - Business development officer.

MyOmega is the technology company for the internet of things. MyOmega is a growing company, specialized in R 
& D for information and communications technology services and products. MyOmega provides mobile technology 
and application services, mobile ip and products. We are located in Athens and Nuremberg. Our customers are top 
international companies in the forefront of the technology. MyOmega is currently seeking to recruit candidates 
with the following academic and professional skills:

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

�Java, C, C++, C#, Objective C, Assembly for ARM CPU’s. 
�Basic Knowledge of embedded Systems, ARM CPU, Busses I²C, SPI, UART, ISO 7816 
�Knowledge of Smart Cards and related operating systems. 
�Knowledge how to create physical implementation and how to protect security relevant circuits.

�Payment System (EMV) and Smart Card (ISO 7816) and NFC Standards.  
Qualifications: 
�University degree or postgraduate studies in relevant fields 
�Good English, written and spoken 
�Ability to work in teams, as well as independently 
�Proactive attitude, communicative and customer-oriented 
�Willingness to travel and work within the EU  
Kindly submit your detailed CV in English to: webadmin@myomegasys.com

Σύµβουλοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων και  
Εξυπηρέτησης Πελατών, Contact Center 

(Ref.317ΣΤΠ)
H ICAP Group -µε 63€ εκατοµµύρια έσοδα και 1.300 εργα-
ζοµένους- είναι ο µεγαλύτερος όµιλος παροχής υπηρεσιών 
προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. ∆ιαθέτει γραφεία σε 5 
ελληνικές πόλεις, και ισχυρή παρουσία στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη µε θυγατρικές στη Βουλγαρία, στη Ρουµανία, στη 
Σερβία και στην Κύπρο. Η ICAP Group µετά την εξαγορά 
της στις αρχές του 2007 από το SEEF Fund της Global 
Finance, της µεγαλύτερης εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαί-
ων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξελίσσεται ταχέως σε 
έναν πολυσχιδή οργανισµό, έχοντας υπερτριπλασιάσει τα 
µεγέθη της. Παρέχει δε ένα µεγάλο εύρος υπηρεσιών και 
προϊόντων που οµαδοποιούνται σε 4 µεγάλες κατηγορίες: 
credit risk services, marketing solutions, management 
consulting και people solutions.

Η ICAP Group αναζητά υποψήφιους για τη θέση του σύµ-
βουλου τηλεφωνικών πωλήσεων του τµήµατος contact 
center για part-time απασχόληση.

Αρµοδιότητες: 
�∆ιαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 

�Κατανόηση των αναγκών των πελατών  
για την προώθηση ολοκληρωµένων λύσεων 
�Συνεχής υποστήριξη των πελατών και επίλυση τυχόν 
προβληµάτων 
�After sales service  
Προσόντα υποψηφίου: 
�Απόφοιτος λυκείου, ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
�Πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ 
�Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία 
�Πελατοκεντρική νοοτροπία µε έµφαση στο αποτέλεσµα 
�Πνεύµα οµαδικότητας  
Η εταιρεία παρέχει: 
�Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών 
�∆ιαρκή εκπαίδευση 
�Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
�Προοπτικές εξέλιξης σε ένα µεγάλο διεθνή οργανισµό 
όπως εξελίσσεται ο όµιλος ICAP  
Παρακαλώ όλα τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο e-mail: 
hrint@icap.gr. Όλες οι επαφές θα γίνουν µε εχεµύθεια.
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Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίµων ζητά άµεσα έµπειρο Πωλητή 
X-van µε απαραίτητη προϋπηρεσία σε κατεψυγ-
µένες πίτες - σφολιάτες. Βιογραφικά στο e-mail: 
food.biografiko@gmail.com.
ΑΤΟΜΑ ζητούνται για την προώθηση προγραµµάτων 
σταθερής τηλεφωνίας, internet, και τηλεόρασης. 
Παρέχονται σταθερός µισθός, ασφάλιση και bonus 
παραγωγικότητας. Τηλ. 211 8007860, fax: 211 
7901840, ώρες επικοινωνίας 16:00-21:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύµβουλος ∆ιαφήµισης µε προϋπη-
ρεσία στις τηλεφωνικές πωλήσεις για προώθη-
ση προϊόντων προβολής και διαφήµισης. 5ωρη 
απασχόληση, ΙΚΑ, σταθερός µισθός και µπόνους, 
εύκολη πρόσβαση µε µετρό, τραµ Βιογραφικά 
στο e-mail: odigosonline@gmail.com, τηλ: 210 
7256742.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για να εργαστούν ως Αντι-
πρόσωποι πολυεθνικής εταιρίας καλλυντικών 
µε µεγάλα ποσοστά και µπόνους. Βιογραφικά 
στο e-mail: zoivoliraki@yahoo.gr.
ΑΤΟΜΑ ζητούνται για προώθηση υπηρεσιών 
και προϊόντων. Σταθερές µηνιαίες αποδοχές και 
ασφάλιση ΙΚΑ, µηνιαίο bonus, ωράριο εργασίας 
ευέλικτο (πρωινό ή απογευµατινό), 40 µέτρα από 
το µετρό Αργυρούπολης. E-mail: info@justcom.
gr, τηλ: 213 0799950.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές /τριες για την προώθηση 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών µέσα στο πανεπιστη-
µιακό χώρο, σε τυπογραφεία µε πανεπιστηµιακές 
σηµειώσεις και φροντιστήρια πανεπιστηµιακών 
µαθηµάτων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
cloudnotes.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για την προώθηση 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην περιοχή της 
Αττικής. ∆ίνονται ποσοστά επί των πωλήσεων 
και τα ηµερήσια έξοδα µετακινήσεων. Θέση 
µερικής απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@cloudnotes.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για προώθηση βιολογικών 
προϊόντων καθαρισµού στην Αττική. Προσφέρεται 
σταθερός µισθός, µπόνους.Απαραίτητο προσόν 
η προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spyriadisgroup.gr.
ΕΤΑΙΡΙΑ έναντι µετρό Περιστέρι, ζητεί 5 άτοµα 
για προώθηση υπηρεσιών τηλεφωνίας και τη-
λεόρασης, 4ωρο/8ωρο απογευµατινή εργασία, 
σταθερός µισθός, εβδοµαδιαίο µπόνους, ασφά-
λιση, εύκολη πρόσβαση. Βιογραφικά στο e-mail: 
telephonemedia@gmail.com, τηλ: 211 1822900.
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων 
βιβλιοχαρτικών και φωτοαντιγράφων, ζητούνται 
άµεσα Φοιτητές /τριες για προώθηση πωλήσεων 
στη σχολή τους. Μεγάλη προµήθεια, ευέλικτο 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: info@fwtoxart.gr.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία αναζητά Πωλητές για την 
προώθηση των προϊόντων της σε Αττική και στην 
Επαρχία. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.
com, τηλ: 6941 591109.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτοµα για προώθηση προγραµ-
µάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. Επιθυµητή 
εµπειρία, άµεση πρόσληψη, 5ωρη πρωινή εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: international1@forum-
training.gr, τηλ: 210 8899401.
ΑΤΟΜΑ ζητούνται για συνεργασία µε εταιρία 
πληροφορικής στο τοµέα της προώθησης ηλε-
κτρονικών εφαρµογών µε δυνατότητα εργασίας 
και από το σπίτι. Υψηλές αποδοχές, µόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6950 126343.
ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεµιναρίων και συνεδρί-
ων στην Αθήνα ζητά Πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ για 
προώθηση επιµορφωτικών προγραµµάτων σε 
στελέχη επιχειρήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία καλλυντικών στο Παγκρά-
τι ζητά κυρίες Αισθητικούς για προώθηση των 
προϊόντων της σε προκαθορισµένο ραντεβού, 
πρωινές ώρες. Τηλ: 210 7247308.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης. Τηλ: 69718 27871, κος 
Άρης.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εµφανίσιµες κοπέλες για promotion 
στην περιοχή των Βορείων Προαστίων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@miow.gr.
ΑΜΕΣΑ θα προσληφθούν άτοµα όλων των ηλι-
κιών από γραφείο στο κέντρο της Αθήνας για 
καθηµερινή 5ηµερη πρωινή εξωτερική εργασία 
µε σκοπό την προώθηση. Πληρωµή κάθε Παρα-
σκευή. Τηλ: 210 8212972.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-τριες ζητούνται από εταιρία στη Λε-
ωφόρο Αλεξάνδρας για προώθηση ηµερολογίων, 
χαρτών και πρώτων βοηθειών µε πληρωµή κάθε 
Παρασκευή. Τηλ: 210 8213596.
ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτου ηλικίας ζητούνται από 
όµιλο εταιριών για προώθηση και διαφήµιση 
µεγάλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Παρέχει: 
σταθερός µισθός προ µνηµονίου, ΙΚΑ, προοπτική 
εξέλιξης, ευέλικτο ωράριο. Πλησίον µετρό. Τηλ: 
211 8804350.
ΜΕΓΑΛΗ τηλεπικοινωνιακή εταιρία, προσλαµβά-
νει νέους-ες φιλόδοξους, µε διαπραγµατευτικές 

ικανότητες και οµαδικό πνεύµα για το νεοσύστατό 
της τµήµα. Παρέχει: ΙΚΑ-σταθερό µισθό-πριµ πα-
ραγωγικότητας-προοπτικές εξέλιξης-ευέλικτο 
ωράριο. Πλησίον µετρό Συγγρού Φιξ. Τηλ: 211 
8804350.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επικοινωνιακά άτοµα από ανώνυ-
µη τεχνική εταιρία στο Βόλο για την προώθηση 
των προϊόντων της, άµεσο ξεκίνηµα, ευέλικτο 
ωράριο, συνεχής εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: infostvolos@yahoo.gr.
ΕΤΑΙΡΙΑ φωτισµού ζητά Εµπορικό Αντιπρόσω-
πο απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονοµικών σπουδών µε 
επικοινωνιακές δεξιότητες για προώθηση των 
πωλήσεων και ανάπτυξη του πελατολογίου, στα-
θερός µισθός και ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: 
serpa@otenet.gr, ΚΩ∆.ΠΛ22.
ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑ εταιρία µε µεγάλες προοπτι-
κές ζητά Εξωτερικούς Συνεργάτες σε Ελλάδα 
και Ευρώπη για προώθηση καλλυντικών και 
προϊόντων υγείας. Απολαβές 5% -57% επί των 
πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: mskoumpa@
gmail.com, τηλ: 23510 35988.
TELEMASTERS δραστηριοποιείται στην παροχή 
υπηρεσιών για όλες τις εταιρίες σταθερής-κινη-
τής τηλεφωνίας. Αναζητούµε δραστήρια,ικανά 
στελέχη,εξαιρετικούς ανθρώπους µε προσωπικές 
φιλοδοξίες και διάθεση,µε πάθος για επικοινω-
νία και ανάπτυξη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
telemasters.gr, τηλ: 2311 207393.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα (3) µε όρεξη για δουλειά και 
επικοινωνιακές δεξιότητες άµεσα από εταιρία 
τροφίµων.Τηλ: 6947 330919, καθηµερινά 
10:00 - 13:00.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι και νέες για Προώθηση εκπαι-
δευτικών προγραµµάτων. Τηλ: 2310 523512, 
2310 536218.
ΑΤΟΜΑ ζητούνται για άµεση συνεργασία στη 
διατροφή και την οµορφιά. Τηλ: 69443 36921.
ΑΤΟΜΑ ζητούνται για άµεσο ξεκίνηµα στην 
οµορφιά, γυµναστική, ευεξία. Τηλ: 6944 336921.
ΑΤΟΜΑ ζητούνται για άµεσο ξεκίνηµα συνεργασίας, 
εκπαίδευση, προοπτική ανάπτυξης πανελλαδικά 
και στο εξωτερικό. Τηλ: 6944 336921.
ΠΩΛΗΤΕΣ Επόπτες ζητούνται για ανεξάρτητη 
συνεργασία Πανελλαδικά για προϊόντα ευεξίας, 
υγιεινής. Τηλ: 210 6121047, 6944 336921.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ∆ικτυωτές -τριες για µεγάλη πολυ-
εθνική εταιρία µε µεγάλα ποσοστά κέρδους και 
δεκτοί άτοµα από όλες τις ηλικίες. βιογραφικά 
στο e-mail: zoivoliraki@yahoo.gr.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Αντιπρόσωποι ζητούνται για 
πωλήσεις λιανικής προϊόντων πολυεθνικής ή 
και προώθηση για αγορές χονδρικής. ∆ωρεάν 
εκπαίδευση, άµεσα κέρδη και ποσοστά, όχι µι-
σθός, µόνιµη µερική/πλήρης απασχόληση, από 
το χώρο σας. Τηλ: 6943 877516.
ΑΤΟΜΑ έµπειρα στην τηλεφωνική προώθηση 
και εξυπηρέτηση πελατών ζητούνται από εταιρία 
κινητής τηλεφωνίας, µισθός ασφάλιση, bonus. 
E-mail: info@startnet.gr, τηλ: 213 0063626.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εµποροϋπάλληλοι
ΕΤΑΙΡΙΑ παραϊατρικών ειδών, έδρα Αθήνα, ζητά 
Πωλητές για πωλήσεις χονδρικής και λιανικής. 
∆υνατότητα για ταξίδια. Προηγούµενη εµπειρία 
απαραίτητη, µισθός, αυτοκίνητο, κινητό, µπόνους. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@2sonline.gr, τηλ: 
210 2385211.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρασκευής και πώλησης παρα-
δοσιακών προϊόντων φρέσκιας ζύµης στον Άγιο 
∆ηµήτριο, ζητεί για πλήρης απασχόληση έµπειρο 
Μπαρίστα και Πωλήτρια, µε προϋπηρεσία σε κα-
ταστήµατα ταχείας εστίασης. Τηλ: 6973 042074.
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί 3 άτοµα για τη διαχείριση λια-
νικών - χονδρικών πωλήσεων και οργάνωση 
εµπορικού δικτύου. Ευέλικτο πρόγραµµα εργασίας, 
(δεν αφορά εξωτερική εργασία ή telemarketing). 
Τηλ: 6973 910604.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια, µε εµπειρία στο τοµέα 
της κοµµωτικής για άµεση πρόσληψη σε κατάστηµα 
πώλησης επαγγελµατικών ειδών κοµµωτηρίου, 
Θεσσαλονίκη, µε δίπλωµα οδήγησης δίτροχου. 
Τηλ: 2310 234846, κα Τζατζούλη Βασιλική.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, ευπαρουσίαστες για την υπο-
δοχή σε καφέ-µπαρ στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης. 
Προϋποθέσεις: κατοχή βιβλιαρίου υγείας, άδεια 
εργασίας, εµπειρία και προϋπηρεσία, τόπος δια-
µονής ∆υτική Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6906 212121, 
ώρες επικοινωνίας 9:00-14:00, 18:00-22:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε κατάστηµα τροφίµων 
στην περιοχή της Καλαµαριάς. Βιογραφικά στο 
e-mail: athinagait@yahoo.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για super market στον 
Εύοσµο. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Τηλ: 2310 601485.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες, Ταµίες για super market 
στον Εύοσµο. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση. Τηλ: 2310 601485.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι, Πωλήτριες Τυροκοµι-

κών Αλλαντικών για super market στον Εύοσµο. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετη σε 
αντίστοιχη θέση. Τηλ: 2310 601485.
ΓΡΗΓΟΡΟ εστιατόριο Ιαπωνικής κουζίνας στο 
κέντρο της Αθήνας προκειµένου να επανδρώσει τα 
καταστήµατα του ζητά Προσωπικό για τις παρακάτω 
θέσεις: ∆ιευθυντή Καταστήµατος, Υπεύθυνος Βάρ-
διας, Εξυπηρέτηση Τηλεφωνικών Παραγγελιών. 
E-mail: yokomanager@gmail.com.
ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εσωτερικής διακόσµησης 
ζητείται Στέλεχος µε προϋπηρεσία τουλάχιστον 
3έτη σε πωλήσεις ειδών πολυτελείας (έπιπλα, 
κοσµήµατα, ρούχα), µε άποψη στη διακόσµηση, 
Αγγλικά, Η/Υ, Office, µε ευέλιξια στο ωράριο. 
E-mail: furdeco@otenet.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε κατάστηµα επίπλων 
στα Πατήσια. Τηλ: 210 2462049, 6945 295619.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστηµα βιολογικών 
προϊόντων, αποκλειστικά µε πείρα στα συµπλη-
ρώµατα διατροφής, καλλυντικά, Η/Υ, Αγγλικά, 
Ελληνικά. Τηλ: 210 8316836.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια έµπειρη για λιανική, µε γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@b-
alexopoulos.gr, τηλ: 6945 776821.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειρα άτοµα για διεθνή αλυσίδα 
εστίασης: Πωλήτρια-ης. Βιογραφικά µε φωτο-
γραφία στο e-mail: filellinon2014@yahoo.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες, από αρτοζαχαρο-
πλαστείο στον Άλιµο, µε εµπειρία στις πωλήσεις 
και γνώσεις παρασκευής καφέ. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για µαγαζί εστίασης στο 
Μοναστηράκι. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά 
στo e-mail: katsogianni1983@gmail.com, τηλ: 
6936 144756.
ΑΤΟΜΟ πεπειραµένη στο χώρο των αλλαντικών 
και τυροκοµικών, ζητείται για super market. Πε-
ριοχή ∆ραπετσώνα. Τηλ: 210 4623171.
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ειδών ζαχαροπλαστικής ζητά νέα 
για την παρασκευή καφέ και την πώληση γλυ-
κισµάτων εντός του καταστήµατος. Ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Περιοχή Νέος Κόσµος. 
Βιογραφικά µε στοιχεία επικοινωνίας στο e-mail: 
pavlos_dvs@hotmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, από εται-
ρία στα Οινόφυτα, µε καθήκοντα εξυπηρέτηση 
πελατών, παραγγγελειοληψία, προσφορές. Θα 
εκτιµηθεί η προϋπηρεσία σε εταιρία σχετική µε 
ρολά αλουµινίου, γκαραζόπορτες, σήτες, αλουµί-
νια κτλ.E-mail: aluminiumindustry@gmail.com, 
τηλ: 6944 467817.
Η DIL fashion group επιθυµεί να προσλάβει 
για τα καταστήµατα της MaxMara Πωλήτριες. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών/Ρώσικων και 
επιθυµητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@dil.gr, κωδ: RATH14.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για το κατάστηµα της Olympus 
Sport στη Θεσσαλονίκη για πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympusport.gr.
ΖHTEITAI Yπάλληλος στο κατάστηµα της Olympus 
Sport στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: athens@
olympusport.gr.
ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ στην Αθήνα ζητείται έµπειρος 
Πωλητής µε προϋπηρεσία στο χώρο του βιβλίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: parisianouae@gmail.com.
ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
εστίασης (κυλικεία, καφέ, εστιατόρια) ζητά Πωλητή 
µε εµπειρία στη συγκεκριµένη αγορά. Βιογραφικά 
στο e-mail: g.iwannou@hotmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για κατάστηµα ηλεκτρολογικού 
υλικού. Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
έτη. Περιοχή Αιγάλεω. Βιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.
ΕΜΠΕΙΡΗ Πωλήτρια ζητείται µε κάρτα ανεργίας, 
που επιθυµεί να συµµετάσχει σε πρόγραµµα του 
ΟΑΕ∆ από εταιρία βρεφικών ειδών. Βιογραφικά 
στο e-mail: branch@justbaby.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Πωλητής για κατάστηµα 
κινητής τηλεφωνίας γνωστής αλυσίδας. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία σε ίδιο ή αντίστοιχο κλάδο 
πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: ts-amfiali@
windstores.gr.
ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από καταστήµατα καλ-
λυντικών στο Γαλάτσι και Παγκράτι. Εµφανί-
σηµη, εργατική, υπεύθυνη, δυναµική. Σπαστό 
ωράριο. Βιογραφικά µε φωτογραφια στο e-mail: 
argirismitsis@gmail.com.

Στελέχη Πωλήσεων B2B - 
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για στελέχωση του γραφείου 
µας. Ελκυστικό πακέτο αµοιβών (προµήθειες, 
bonus), συνεχής εκπαίδευση σε νέα προϊόντα. 
Ευκαιρία δυναµικής εξέλιξης καριέρας. Πτυχίο 
ΑΕΙ/ΑΤΕΙ επιθυµητό (όχι απαραίτητο), γνώση Η/Υ. 
E-mail: a.asimko@yahoo.gr.
ΜΕΓΑΛΗ ενεργειακή εταιρία ζητά Πωλητές -τριες 
µε 3ετή προϋπηρεσία. Απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κών, Η/Υ και MS Office. ∆ίνεται µισθός, ποσοστό 
επί των πωλήσεων και bonus. Βιογραφικά στο 

e-mail: info@neonenergy.gr, κωδ: ΠΩΛ227.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ανεξάρτητος Συνεργάτης από εµπορική 
επιχείρηση για µερική ή πλήρης απασχόληση. 
Ευέλικτο ωράριο, πλήρης εκπαίδευση. Εισοδήµατα 
βάση προσωπικής δουλειάς. Όχι πλασιέ – ντίλερ. 
Τηλ: 6947 593865.

Α.Ε., ζητά Εξωτερικό Πωλητή /τρια µε εµπειρία 
στο κλάδο της µικρής λιανικής για την Αττική. 
Προϋπηρεσία στο χώρο των FMCG θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
interkiosk.gr.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ Πωλήσεων ζητείται από µεγάλη 
εταιρία στην Αθήνα. Απαραίτητη προϋπηρε-
σία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
kakaroumpas@europa.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο του οικιακού και επαγγελ-
µατικού εξοπλισµού στη Θεσσαλονίκη ζητούνται 
2 Εξωτερικοί Πωλητές. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
Αγγλικά, Η/Υ. Άµεση εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: mhrdpt@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΗ (3) ζητεί εµπορική επιχείρηση στην 
Αθήνα. Προϋπηρεσία στο κλάδο πωλήσεων 
και διαχείρισης πελατολογίου τοµέας ευεξίας 
- αθλητικής διατροφής. Ευελιξία στο ωράριο, 
υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί 3 άτοµα για τη διαχείριση λια-
νικών - χονδρικών πωλήσεων και οργάνωση 
εµπορικού δικτύου. Ευέλικτο πρόγραµµα εργασίας, 
(δεν αφορά εξωτερική εργασία ή telemarketing). 
Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ (7) ζητούνται για υπεύθυνη συνεργασία, 
µερική - πλήρης απασχόληση στο τοµέα τρο-
φίµων. Άµεσο ξεκίνηµα κατόπιν αξιολόγησης. 
Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής καφέ espresso ζητά Πωλητή 
µε εµπειρία, για την ανάπτυξη της περιοχής της 
Αθήνας µε γνώσεις από την αγορά του καφέ. 
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: dp-fin@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την ανάπτυξη πελατο-
λογίου στον τοµέα των συµβουλευτικών υπηρεσιών 
από υπό σύσταση εταιρία στα Νότια Προάστια. 
Βιογραφικά στο e-mail: businessprofessionals.
gr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Χονδρικής σε περίπτερα, 
ψιλικά, µίνι µάρκετ. Κάτοχος ΙΧ, να διαθέτει 
έτοιµο πελατολόγιο στη ∆υτική Αττική. Άµεση 
πρόσληψη, αποδοχές καλές ανάλογα µε την 
επίτευξη πωλήσεων. E-mail: info@skhellas.
gr, τηλ: 213 0318970.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για είδη αυτοκινήτου. Ανα-
λώσιµα συνεργειών λιπαντηρίων πλυντηρίων 
αυτοκινήτων. Τηλ: 210 6232573.

ΤΟ FORWOMEN.gr, µια νέα startup επιχείρηση 
µε τον οµώνυµο ηλεκτρονικό οδηγό, αναζητά άτο-
µα για στελέχωση του τµήµατος πωλήσεων. Θα 
εκτιµηθεί η εµπειρία σε πωλήσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@forwomen.gr.

ΜΕΓΑΛΟ µεσιτικό γραφείο ασφαλειών ζητά Επι-
θεωρητή Πωλήσεων µε απαραίτητη προϋπηρεσία 
στον ασφαλιστικό κλάδο και πιστοποιητικό ασφα-
λιστικού διαµεσολαβητή επιπέδου Α΄. Βιογραφικά 
στο e-mail: nharapi@megabroker.gr.

ΜΕΓΑΛΟ µεσιτικό γραφείο ασφαλειών ζητά Υπάλληλο 
Κλάδου Αυτοκινήτων µε γνώσεις underwriting 
και εκδόσεις συµβολαίων. Προϋπηρεσία στον 
ασφαλιστικό κλάδο και πιστοποιητικό ασφαλι-
στικού διαµεσολαβητή επιπέδου Α’. Βιογραφικά 
στο e-mail: nharapi@megabroker.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Focus-On ζητά άτοµο για After Sales 
για συµµετοχή στη διαχείριση του υπάρχοντος 
πελατολογίου. Προσόντα: εµπειρία σε αντίστοιχη 
θέση, ικανότητα επικοινωνίας, γνώση Η/Υ, Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: career@focus-on.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για να εργαστούν στις πω-
λήσεις καλλυντικών πολυεθνικής εταιρίας µε 
µεγάλα ποσοστά και µπόνους. Ανεξάρτητο ωρά-
ριο µε µεγάλα ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: 
zoivoliraki@yahoo.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ µεγάλη εταιρία στο χώρο τροφί-
µων ζητεί Επιθεωρητή Πωλήσεων µε εµπειρία 
χονδρεµπορίου και αντιπροσώπων. ∆ιάθεση 
ανάπτυξης, εξέλιξης, απαραίτητη 3ετής εµπειρία 
διαχείρισης οµάδων. Παρέχεται ανταγωνιστικό 
πακέτο. Βιογραφικά στο e-mail: info@ferro.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από εταιρία τηλεπικοινωνιών 
στον Γέρακα για πώληση υπηρεσιών παρόχου 
σταθερής τηλεφωνίας, εξωτερική εργασία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: sales@sequence.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία µε έδρα Άµφισσα, ζητά 
Πωλητή για την περιοχή της Φωκίδος. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
gazislogistics.com.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, επέκτεινε δίκτυο πωλήσεων πα-
νελλαδικά και αναζητά Συνεργάτες µε εµπειρία 
σε πωλήσεις, εκπαίδευση ή δηµόσιες σχέσεις. 
Απαραίτητες πολύ καλές γνώσεις Αγγλικών και 
χρήσης Η/Υ. Όχι µισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
6947 593865.

Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο της ανάπτυξης λογισµικών ίντερνετ 

και διαφήµισης στο διαδίκτυο ζητά άτοµα για 
εξωτερικές πωλήσεις b2b. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@exnethellas.gr.
ΑΣΤΙΚΗ µη κερδοσκοπική εταιρία ζητεί 3 άτο-
µα. Ειδική εργασία (προκαθορισµένα ραντεβού 
προσωπικοτήτων, µελών µας. 1000€. Τηλ: 210 
8810109, κα Θεοδοσιάδη.
TOP Γερµανική εταιρία ευεξίας/οµορφιάς/υγείας 
αναζητεί επιτυχηµένους Νetworkers. Προϊόντα 
υψηλής ποιότητας. Άµεση έναρξη χωρίς ρίσκο 
και ανάπτυξη µε free online γραφείο για κάθε 
συνεργάτη. Είστε επιτυχηµένος στις άµεσες 
πωλήσεις; Τηλ: 6944 903747.
ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται από εταιρία µηχανηµάτων 
φυσικοθεραπείας – αισθητικής µε εµπειρία στις 
πωλήσεις. Γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ και δίπλωµα 
αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: pskoutas7@
gmail.com, τηλ: 2310 229413.
ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα την Αθήνα ζητά 1 Εξωτερικό 
Πωλητή /τρια για Β2Β πωλήσεις στην περιοχή 
της Λάρισας. Παρέχεται συγκεκριµένο πελατο-
λόγιο και σταθερός µισθός. Απαραίτητη 6µηνη 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: b2bsales@outlook.com.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, φιλόδοξος και δραστήριος 
Υπάλληλος Πωλητής για στελέχωση τµήµατος 
εξαγωγών µε προοπτικές εξέλιξης σε µεγάλη 
εταιρία µαρµάρων. Απαραίτητα: γνώσεις ξένων 
γλωσσών, Απόφοιτος Ανώτερης Σχολής. ∆υ-
νατότητα ταξιδιών Εξωτερικού. E-mail: info@
iktinos.gr.
ΑΜΟΙΒΗ καθαρή 700€ µηνιαίως και ΙΚΑ προ-
σφέρουµε σε 3 άτοµα για στελέχωση νέου τοµέα 
επικοινωνίας στο πρόγραµµα www.ellinismow.
gr. Προσόντα: επικοινωνιακό και υπευθυνότητα. 
Ωράριο 09:00-17:00. Extra bonus. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 210 8810109, κα Ελευθεριάδη.
ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστή τραπεζικού οµίλου ζητεί άτο-
µα µε Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον, πακέτο 
αµοιβών, εξέλιξη, µονιµότητα εργασίας. Βιογρα-
φικά στο e-mail: tsomokos@icloud.com, τηλ: 
210 9302374.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 3 άτοµα για επάνδρωση 
νέου τµήµατος, ευέλικτο ωράριο. Απαραίτητα 
προσόντα, συνέπεια, ευχέρεια λόγου, περιοχή 
µετρό Αµπελοκήπων. Τηλ: 210 8254268, 210 
6456304.
ΠΩΛΗΤΕΣ µε αγάπη για εργασία για εταιρία µεγάλη 
εκδοτική και δηµοσίων σχέσεων, µισθός συν 
ποσοστά. Bιογραφικά στο e-mail: publicrelations.
work@gmail.com.
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης κάρτας υγείας ζητούνται 
2 Πωλητές /τριες για άµεση πρόσληψη 4ωρη 
απασχόληση µισθός 250€, bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: hermes_co@hotmail.gr, τηλ: 215 
5150881, κα ∆ουκα.
∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ εταιρικού δικτύου ζητεί 2 θέσεις 
Στελεχών Πωλήσεων, για ανάπτυξη και προσέλκυση 
επιχειρήσεων. Παρέχονται αξιόλογα οικονοµικά 
κίνητρα συνεχές εκπαιδευτικό πρόγραµµα ανά-
πτυξης δεξιοτήτων, δηµιουργία καριέρας στο 
sales managment. E-mail: hum-res@otenet.gr, 
κωδ: SalesJob.AsfalisiTopTeam010.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής (sales1) από εταιρία λύσεων 
εξοικονόµησης ενέργειας για επιχειρήσεις. Αρ-
µοδιότητες: πωλήσεις σε καταστήµατα/γραφεία/
cafe. 2ετή εµπειρία σε αντίστοιχη θέση, δίπλωµα 
οδήγησης. Βιογραφικά µε το κωδικό ένδειξης: 
jobs@energo.com.gr.

Ιατρικοί Επισκέπτες - 
Πωλητές Υγείας
ΦΑΕΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρικούς Επι-
σκέπτες µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα 
Πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση Αγγλικών και MS Office. 
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, 
συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη. Βιογραφικά 
στο e-mail: johdimax@gmail.com.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρικούς Επι-
σκέπτες µε έδρα την Αθήνα. Απαραίτητα Πτυχίο 
ΑΕΙ, καλή γνώση Αγγλικών και MS Office. Προ-
σφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και 
συνεχής εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
johdimax@gmail.com.
ΖHTOYNTAI Συνεργάτες, Συνεργάτιδες - Αντι-
πρόσωποι, από εταιρία µε έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη και παρουσία στο χώρο του ιατρικού και 
παραϊατρικού ενδύµατος για την ανάπτυξη του 
πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: frame.
scrubs@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. (Βιολογίας ή Χη-
µείας) για το τµήµα προώθησης και εφαρµογών 
διαγνωστικών αντιδραστηρίων. Απαραίτητη η 
άριστη γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: flowcytogen@yahoo.gr, fax: 210 9961690, 
κωδ: S/R&D:135.
ΕΤΑΙΡΙΑ παραφαρµακευτικών προϊόντων για την 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας ζητεί Εξωτερικό 
Πωλητή/τρια. Εµπειρία στο χώρο του φαρµακείου, 
κάρτα ανεργίας 1έτους. Μισθός, ποσοστά επί 
των πωλήσεων. E-mail: gparapharm@gmail.
com, τηλ: 2815 009631.

συνέχεια στη σελ. 28

To εστιατόριο Ρizza Hut στα Βριλήσσια ζητά:
∆ιανοµείς

Η γνωστή εταιρία λευκών ειδών ΚΕΝΤΙΑ ζητά για τα εταιρικά καταστήµατα λιανικής στην Νέα Ερυθραία και το Μοσχάτο:

Έµπειρους Πωλητές/τριες
Απαραίτητα προσόντα: 
�Ηλικία 28+ 
�Εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην λιανική πώληση λευκών ειδών. 
�Η εµπειρία στην λιανική πώληση κουρτινών θα θεωρηθεί σηµαντικό επιπλέον προσόν. 
�Γνώση MS Office 
�Γνώση αγγλικών 
�∆υναµική & ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια λόγου & επικοινωνίας. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι /ες παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σηµείωµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
hr2@tenbusiness.gr

∆ΕΡΜΙΣΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΪΑ ζητά να προσλάβει άµεσα:

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
 για όλη την Ελλάδα µε έδρα την Αθήνα

Απαιτούµενα προσόντα: 
�5ετής τουλάχιστον εµπειρία – προϋπηρεσία  
στον κλάδο αρτοσκευασµάτων-πωλήσεις 
�Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπ’όψιν 
�Ηλικία έως 40 ετών 
�Ικανότητες – εµπειρία 
�Ικανότητες ανάλυσης – οργάνωσης - στοχοθέτησης 
αγοράς και διαχείρισης προσωπικού πωλήσεων 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 

�Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
�∆υνατότητα ανάπτυξης καριέρας 
�Μισθός + bonus 
�Αυτοκίνητο 
�Κινητό 
�Έξοδα Κίνησης

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail: 
k.dermisisattiki@gmail.com. Τηλ. επικοινωνίας: 210  
4810095. ∆ιεύθυνση: Λ. Θρακοµακεδόνων 97, Αχαρναί.

Μεγάλη βιοµηχανική και εξαγωγική εταιρία χρωµάτων και υποστρωµάτων αυτοκινήτου, µε έδρα τη Θεσ/νίκη επιθυµεί 
να προσλάβει:

Βαφείς Αυτοκινήτων 
(κωδ. θέσης 2508/1) -  

µε έδρα την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη 

Απαραίτητα Προσόντα: 
�Ηλικία έως 40 ετών 
�∆υνατότητα ταξιδιών εξωτερικού (1-2 φορές το µήνα)  
�Γνώση ξένης γλώσσας (δεύτερη ξένη γλώσσα θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν)  
Προσφέρονται: 
�Εταιρικό αυτ/το - κινητό τηλέφωνο 

�Πολύ καλό πακέτο αποδοχών 
�Σηµαντικές προοπτικές εξέλιξης

Αποστείλατε βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
xdeli@hbbody.com. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση 
των βιογραφικών σηµειωµάτων θα σταλεί απάντηση σε 
όλους τους υποψηφίους. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια.

Bilingual Sales and Marketing Expert CSE  
(Center for Sustainability and Excellence) – Αθήνα

The Centre for Sustainability & Excellence (CSE) is a strategic consulting and training organization, specialized in 
CSR and Sustainability.

CSE is looking for an individual who will support the organization’s operations to further expand the company’s consulting 
and training services. The candidate will assist in applying CSE’s business development strategy. Furthermore, via 
emphasis on sales (telephone/physical meetings), the candidate is expected to support the development of new 
market opportunities.

The candidate will be based in CSE office in Athens and work full time. Salary will be based on a monthly fee and 
commission upon successful completion of goals.

Candidate Profile: 
�The candidate is expected to have minimum 4- 5 years of working experience in business development and 
Marketing in one of the following sectors 
-Business Management Consulting or Training in Greece and abroad 
-Sustainability or PR in the field of New accounts development and Marketing 
�Excellent use of the English language (written and oral) is a requirement (Bilingual speakers, American-English, 
will be preferred) 
�Excellent communication skills (in physical meetings and phone calls) 
�Working experience of Corporate Social Responsibility Standards and Guidelines would be a plus. 
�Professional Social Media and Marketing experience

Only CVs meeting minimum requirements will be assessed. Please include your CV, cover letter and a recommendation  
letter from the latest employer. Ε-mail: development@cse-net.org

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

Εξωτερικούς Πωλητές 
(Ένδειξη: ΕΠ-14Θ)

Απαιτούµενα προσόντα:  
�Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
ετών σε πωλήσεων Door to Door 
(Απαραίτητη προϋπόθεση) 
�Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
�∆υναµική προσωπικότητα 
�Άνεση και ικανότητα στην επικοι-
νωνία 
�Ηλικία έως 45 ετών 
�∆ίπλωµα αυτοκινήτου 

�∆υνατότητα συχνών ταξιδιών  
Προσφέρονται:  
�Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
(προµήθειες & bonus)* 
�∆υνατότητες εξέλιξης 
�Άριστες συνθήκες εργασίας 
�∆υναµικό & αναπτυσσόµενο  
εργασιακό περιβάλλον 
�Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 

�Συνεχής εκπαίδευση 
 
* Θα προτιµηθούν όσοι διαθέτουν 
ΑΠΥ. 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια. Βιο-
γραφικά σηµειώµατα να αποστέλλονται 
µε την αντίστοιχη ένδειξη. Υπ’ όψιν 
κου Λαµπόγλου, e-mail: lamboglou@
sakkoulas.gr, fax: 2310 546812.

�Με ενθουσιασµό & πνεύµα οµαδικότητας, ηλικίας  
18 -30 ετών. 
 
�Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο 

περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικού σηµειώµατος στο e-mail: 
sanastasiou@pizzahut.gr

Προγραµµατιστής - Κέντρο Αθήνας

Κλινική στο κέντρο της Αθήνας 
επιθυµεί να προσλάβει:  
Προγραµµατιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
�Άριστη γνώση της γλώσσας 
προγραµµατισµού ‘’Oracle 
development form’’ 
�Άριστη γνώση της αγγλικής 

γλώσσας 
�Ευχέρεια στην επικοινωνία 
�Επαγγελµατικός χειρισµός 
�Οργανωτικότητα 
�Οµαδικό πνεύµα  
Παρακαλώ να αποστείλουν τα βιο-
γραφικά τους υποψήφιοι που γνω-
ρίζουν την συγκεκριµένη γλώσσα 

και είναι έως 32 ετών.  
Προσφέρονται: 
�Σταθερός µισθός 
�Άριστες συνθήκες  
εργασίας 
�∆υνατότητες εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: agpap@in.gr

Χειριστής Μηχανής - Μεγάλη Εταιρία

Μεγάλη εταιρία αναζητά: Χειριστή Μηχανής µε κύριες 
αρµοδιότητες τη διαχείριση εργοστασιακών µηχανη-
µάτων  
Απαραίτητα Προσόντα 
�Πτυχίο µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου µηχανικού 
�∆υνατότητα εργασίας σε τρεις βάρδιες 
�Θα εκτιµηθεί πρόσφατη εµπειρία σε αντίστοιχη θέση 

�Γνώση βιοµηχανικών αυτοµατισµών 
�Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών  
(γραπτά & προφορικά). 
�Οργανωτική ικανότητα

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

Εµπορική και βιοµηχανική εταιρεία στο 68ον χιλ. Αθηνών - Λαµίας επιθυµεί να προσλάβει:

Άτοµο για τη Συναρµολόγηση Χυτοσίδηρων Λεβήτων  
και Χειριστή Εργαλειοµηχανών - CNC

O υποψήφιος καλείται να συµβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας.

Αρµοδιότητες: 
�Χειρισµό εργαλειοµηχανών- CNC και συναρµολόγηση 
χυτοσίδηρων λεβήτων 
�Αξιολογεί την κρισιµότητα εκδήλωσης βλαβών και 
µεριµνά για την ύπαρξη των βασικών ανταλλακτικών 
�Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρµοστικότητα, οµαδικό πνεύµα εργασίας  
Επιθυµητά προσόντα: 
�Πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης (ΤΕΙ- ΙΕΚ-ΤΕΛ) 
�Γνώση αγγλικών - γνώση χειρισµού Η/Υ 
�Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε ανάλογη θέση 

�Η θέση απαιτεί: εξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης 
και συντονισµού εργασιών, ευστροφία και αποφασι-
στικότητα 
�Θα προτιµηθούν κάτοικοι κοντινών περιοχών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
�Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύµα συνεργασίας 
�Προοπτικές εξέλιξης 
�Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα σύγχρονο  
και δυναµικά αναπτυσόµενο περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 2819210, e-mail: 
hr@tzanos.gr, (Υπ’ όψιν Κoυ Τσουρέ). Αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης ΣΧΛ/3.

To εστιατόριο ΚFC στο Παγκράτι ζητά:

Προσωπικό Κουζίνας
�Mε ενθουσιασµό & πνεύµα οµαδικότητας, ηλικίας 18 -30 ετών. 
 
�Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικού σηµειώµατος στo e-mail: sanastasiou@pizzahut.gr

Business Development Manager - Χαλάνδρι

Φαρµακευτική εταιρία µε έδρα  
το Χαλάνδρι ζητά: Business  
Development Manager 

Απαραίτητα προσόντα: 
�Πτυχίο πανεπιστηµίου οικονοµικής 
κατεύθυνσης 
�Τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση σε φαρµακευτική 

εταιρεία 
�Άριστη γνώση χειρισµού  
Υπολογιστή (Excel, Word, 
PowerPoint, Access) 
�Ξένες γλώσσες 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
�Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
�Αυτοκίνητο 

�Πριµ απόδοσης 
�Συνεχή εκπαίδευση 
�Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
 
Παρακαλώ όπως οι  
ενδιαφερόµενοι/ες στείλουν  
το βιογραφικό τους  
στο ακόλουθο e-mail:  
svgian@gmail.com
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ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών ειδών ζητά να προσλάβει 
Πωλητή για το τµήµα των διαγνωστικών υπε-
ρήχων. Άριστη γνώση της Αγγλικής, γνώση Η/Υ, 
θα εκτιµηθεί προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@damplaid.gr, τηλ: 210 7792193.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης από φαρµακευτική 
εταιρία για την περιοχή της Αθήνας µε τουλά-
χιστον 2ετή προϋπηρεσία στην ειδικότητα των 
δερµατολόγων. Βιογραφικά στο e-mail: akmed@
akmed.gr.
ANATS AE εταιρία ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων, ζητά Πωλητές φαρµακείου µε προϋπηρεσία. 
∆υνατότητα µετακίνησης, γνώση Η/Υ, Αγγλικά. 
E-mail: hr@anats.gr, fax: 210 7625077, κωδ: 
ΠΦ914.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά 2 Ιατρικούς Επι-
σκέπτες-τριες για Θεσσαλονίκη και Αθήνα για 
την προώθηση των προϊόντων της σε φαρµακεία. 
Βιογραφικά στο e-mail: tsilios@iasismed.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος φαρµακείου ανεξαρτή-
του φύλου, µε µικρή ή µεγάλη προϋπηρεσία σε 
φαρµακείο, στα Ανω Πατήσια. Βασικός µισθός. 
Τηλ: 6944 335118.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα (3) στις πωλήσεις για µόνιµη 
συνεργασία, µε όρεξη για δουλειά και επικοινω-
νιακές δεξιότητες άµεσα από εταιρία τροφίµων. 
Βιογραφικά στο e-mail: newchallengeofjob@
gmail.com, τηλ: 6947 330919.

Ιατροί - Νοσηλευτές - ∆ιασώστες 
- Υγεία - Φαρµακευτική
ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών µηχανηµάτων ζητά νέο για 
Service. Ωράριο συνεχές 5θήµερο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@christofilopoulos.gr.
ΕΤΑΙΡΙΑ εστίασης, ζητεί ∆ιατροφολόγο εξειδι-
κευµένο στην αθλητική διατροφή. Άριστη γνώση 
σε συµπληρώµατα διατροφής και superfoods. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, διοικητικές ικανότητες, 
διαρκής έρευνα και συνεργασία µε head chef. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. E-mail: healthynutricv@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια µε άριστη γνώση 
Αγγλικών στην Ηλιούπολη Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ζητά Νοσηλεύτρια ή Βοηθό 
Οδοντιάτρου για πλήρη απασχόληση. Ωράριο 
διακεκοµµένο και διαµονή κοντά στο µετρό ∆άφνης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@oralaesthetics.gr.
ΝΕΟΣ ζητείται Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων µε 
προϋπηρεσία σε service ιατρικών µηχανηµάτων. 
Ωράριο συνεχές 5θήµερο.Βιογραφικά στο e-mail: 
medicalgreece@yahoo.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής /τρια µε µπλοκ 
παροχής υπηρεσιών για συνεργασία µε κέντρο 
ειδικής αγωγής στη Μεταµόρφωση. Τηλ: 6972 
828622, κα Λέου Γεωργία.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες Ψυχολόγοι για την πραγ-
µατοποίηση των ραντεβού τους στο κέντρο µας. 
Τηλ: 210 6897785, 6984 700927.
ΙΑΤΡΟΙ Εφηµερεύοντες Γενικοί και Ψυχίατροι 
ζητούνται από ψυχιατρική κλινική. Τηλ: 6972 
924671.
Η PRIMARY Care Recruitment αυτή τη στιγµή 
επιλέγει Νοσηλευτές όλων των ειδικοτήτων (γε-
νική και παθολογική νοσηλευτική, χειρουργική) 
για 40 ανοιχτές θέσεις εργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@empirecompanyltd.com, τηλ: 
211 4000139.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρµακοποιός από κλινική στην 
Αθήνα µε 2ετή προϋπηρεσία και άδεια ασκή-
σεως επαγγέλµατος. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@centralclinic.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για εργασία σε νοσηλευτικά 
ιδρύµατα. Άµεση πρόσληψη, εκπαίδευση, Αγγλική 
γλώσσα απαραίτητη, εµπειρία όχι απαραίτητη, 
δίπλωµα οδήγησης προαιρετικό. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.
ΜΟΝΑ∆Α φροντίδα ηλικιωµένων στην Άνω 
Γλυφάδα, ζητεί Νοσηλεύτρια ή Βοηθό Νοση-
λεύτρια. Τηλ: 210 9624122.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιασώστης σε ιδιωτική µονάδα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mxa_evagelismos@yahoo.
gr, τηλ: 6945 367788.
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ιατρείο στο Καµατερό ζητά 
για πρωινή εργασία Βοηθό Μικροβιολόγου. Βιο-
γραφικού στο e-mail: kechagianek@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Φαρµακοποιός για πλήρη 
απασχόληση σε φαρµακείο στην θέση του υπευθύ-
νου φαρµακοποιού στην περιοχή της Σαλαµίνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: pharmacy148@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρµακοποιός από την Κεντρική Κλι-
νική Αθηνών για κάλυψη θέσης στο φαρµακείο 
της κλινικής µε διετή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@centralclinic.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ειδικευµένοι Παθολόγοι και Γενικοί 
Χειρουργοί από την Κεντρική Κλινική Αθηνών 
για κάλυψη εφηµεριών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@centralclinic.gr.
ΑΤΟΜΑ 3 υπεύθυνα και φιλόδοξα στο χώρο της 

διατροφής, για ανεξάρτητη συνεργασία, µεγάλες 
προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για εργασία σε εργαστήριο στην 
Κύπρο: Παθολογοανατόµος, Κυτταρολόγος, 
Γενετιστής, Μοριακός βιολόγος. Απαραίτητη 
πείρα άνω των 5 ετών. Βιογραφικά στο e-mail: 
ortholabs@??hoo.com.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Λογοθεραπευτής -τρια ζητείται για 
απογευµατινή ηµιαπασχόληση στην περιοχή του 
Μοσχάτου. Βιογραφικά στο e-mail:iamgiorgio@
anadrassi.gr.

∆ικηγόροι - Νοµικές Υπηρεσίες - 
∆ιαχείριση Χρεών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ, ∆ικηγόροι Αθηνών Συνεργάτες, 
από µεταφραστικό κέντρο, για συνεργασία στο 
τοµέα των επικυρώσεων µεταφράσεων. Στην 
εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούµε αναφέρετε 
γλώσσες που επικυρώνετε, αµοιβή. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv2@translation.gr.

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ /η ∆ικηγόρος ζητείται από δι-
κηγορικό γραφείο µε συνέπεια, υπευθυνότητα, 
οργανωτικό πνεύµα, άριστη γνώση αστικού και 
εµπορικού και πολ. δικονοµίας. Καλή γνώση 
Αγγλικών, Γερµανικών. Εξαιρετική προοπτική 
συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: housseas@
otenet.gr.

ΝΕΟΣ /α ∆ικηγόρος ζητείται από δικηγορικό γραφείο 
µε συνέπεια, υπευθυνότητα, οργανωτικό πνεύµα, 
άριστη γνώση αστικού και εµπορικού και πολ. 
δικονοµίας. Καλή γνώση Αγγλικών, Γερµανικών. 
Εξαιρετική προοπτική συνεργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: housseas@otenet.gr.

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ και χωρίς εµπειρία, ζητείται για 
εξωτερικές εργασίες. Τηλ: 6946 052738.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Απόφοιτοι - Τελειόφοιτοι κλάδου 
Νοµικής για Πρακτική Άσκηση. Άριστη γνώση 
Αγγλικής, πολύ καλή γνώση Η/Υ µεθοδικότητα και 
συνέπεια. Βιογραφικά στο e-mail: bios@otenet.gr.

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ Αθηνών ζητείται, δυναµική προ-
σωπικότητα µε τουλάχιστον 5ετή+ εµπειρία σε 
παραστάσεις δικαστηρίων και συντάξεις δικο-
γράφων σε εµπορικά, αστικά, ποινικά, εργατικά. 
Αµοιβές τα γραµµάτια προείσπραξης. E-mail: 
jobslinks1@gmail.com, κωδ: L-sk.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο επιθυµεί συνεργασία µε 
∆ικηγόρο µε εµπειρία τουλάχιστον 4 ετών, κάτοχο 
Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Βιογραφικά στο 
e-mail: mgratsia@gratsia-lawoffice.gr.

Η ∆.Ε. «Γιαννατσής Ψαράκης» αναζητά συνεργασία 
µε ∆ικηγόρο διετούς τουλάχιστον προϋπηρεσίας 
στο αντικείµενο του αστικού-εµπορικού δικαίου. 
Προσόντα: βαθµός πτυχίου άνω του 7,5, κατοχή 
µεταπτυχιακού τίτλου, άριστη γνώση Αγγλικών. 
E-mail: lawoffice@yiannatsis.gr.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαµβάνει Υπάλληλο 
για νοµική διαχείριση ληξιπρόθεσµων οφειλών 
µε εξερχόµενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραί-
τητη σχετική προϋπηρεσία. Πενθήµερo, 8ωρo, 
σταθερός µισθός, ΙΚΑ, BONUS. Βιογραφικά στο 
e-mail: human.resources.ath@gmail.com, ανα-
γράφοντας «Υπάλληλος Νοµικής ∆ιαχείρισης 
Ληξιπρόθεσµων Οφειλών».

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από εταιρία ηλεκτρικής 
ενέργειας για το τµήµα εισπράξεων µε προϋπη-
ρεσία στο χώρο. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
green.com.gr.

ΜΑΓΑΛΗ εταιρία ζητά άτοµα για διαχείριση λη-
ξιπρόθεσµων οφειλών 8ωρης απασχόλησης, 
σταθερός µισθός, πλησίον µετρό Πανόρµου. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.gr, 
τηλ: 210 6706000.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήµες - Μεταφράσεις
TEACHER for A-level Economics is needed for 
a part-time position. Needs to be fully fluent in 
English and preferably to have been educated 
in the UK. CVs: admin@fcollege.gr.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ όµιλος στο Χαλάνδρι επιθυµεί 
να συνεργαστεί µε Καθηγητές Native ή Bilingual 
Speakers, Πτυχιούχους Γερµανικής Φιλολογίας 
µε φροντιστηριακή εµπειρία σε junior ή και exam 
classes. Βιογραφικά στο e-mail: katoxalandri@
yahoo.gr.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ όµιλος στο Χαλάνδρι επιθυµεί 
να συνεργαστεί µε Καθηγητές Νative ή Βilingual 
Speakers, Πτυχιούχους Αγγλικής Φιλολογίας µε 
φροντιστηριακή εµπειρία σε junior ή και exam 
classes. Βιογραφικά στο e-mail: katoxalandri@
yahoo.gr.

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ ζητείται µε αµάξι, για τη φύλαξη 
και µελέτη παιδιού Πέµπτης ∆ηµοτικού στην Πε-
τρούπολη. Ωράριο: ∆ευτέρα έως Πέµπτη 14:00-
22:00 και Κυριακή 12:00-22:00, µισθός: 500€. 
Τηλ: 6978 558152.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ στην Πετρούπολη ζητεί Κα-
θηγήτρια Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
xenesglosses@hotmail.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στη Πετρούπολη ζητεί 

Καθηγήτριες Αγγλικών, Γαλλικών, Γερµανικών, 
Ισπανικών και Ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
petroupoli@soeasy.gr.
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ ζητείται, κάτοχος διπλώµατος 
οδήγησης, για µεταφορά τριών παιδιών από το 
σχολείο και δηµιουργική απασχόληση τα απο-
γεύµατα, στο ∆ιόνυσο Αττικής. Μισθός 450€. 
Συστάσεις ευπρόσδεκτες. Τηλ: 6948 684087.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Γερµανικής γλώσσας 
και Αγγλικής, Σ.Καλογραία στην Αλεξάνδρεια, 
∆ιεύθυνση Ν. Πλαστήρα 32, Αλεξανδρεία, Τ.Κ 
59300. Βιογραφικά στο e-mail: c.paschalis@
yahoo.gr, τηλ. 2333 024240, 6936 636987, κος 
Χρήστος Πασχάλης.
ΦΥΣΙΚΟΣ, Μαθηµατικός ζητείται από κέντρο 
µελέτης για τµήµα ∆ηµοτικού και Γυµνασίου 
στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: fragaki.
melia@gmail.com.
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α της ∆υτικής Αθήνας ζητεί ∆ηµο-
σιογράφο. Βιογραφικά στο e-mail: kgalariotis@
gmail.com.
ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΟ Αρειµάνιο ζητά Καθηγητές 
ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων για διδασκαλία. 
Βιογραφικά στο e-mail: contact@areimanio.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Αγγλικών από 
κέντρο ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: 
attmathisi@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Πληροφορικής µε προϋ-
πηρεσία στη διδασκαλία παιδιών για να διδάξει 
σε κέντρο πληροφορικής στη Βάρη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@soeasy-vari.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια µε άριστη γνώση 
Αγγλικών στην Ηλιούπολη Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αραβικών ζητείται για Κ.Ξ.Γ. 
Καλλιθέας, µε άδεια διδασκαλίας της γλώσσας, 
συνεργάσιµη, συνεπής σοβαρή, µε αγάπη για τη 
δουλειά της, άµεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: elenisrc@windowslive.com.
ΑΠΟΦΟΙΤΗ Γερµανικής Φιλολογίας, νέα, µε 
καλό βιογραφικό, άδεια διδασκαλίας Γερµα-
νικών, Κ.Ξ.Γ. 40ετούς λειτουργίας Καλλιθέα, 
άµεσα, µητρόγλωσση, υπεύθυνη, σοβαρή, ερ-
γατική, µεταδοτική, συνεπής, µε αγάπη για τη 
δουλειά της, και τα παιδιά. E-mail: elenisrc@
windowslive.com.
ΑΠΟΦΟΙΤΗ Ισπανικών ζητείται, νέα, µητρόγλωσση, 
µε καλό βιογραφικό, άδεια διδασκαλίας Ισπα-
νικών, Κ.Ξ.Γ. 40ετούς λειτουργίας Καλλιθέα. 
Υπεύθυνη, σοβαρή, εργατική, µεταδοτική, µε 
αγάπη για τη δουλειά της και τα παιδιά. E-mail 
µε φωτογραφία: elenisrc@windowslive.com.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ και Φιλόλογος ζητoύνται 
από κέντρο µελέτης για τµήµα ∆ηµοτικού και 
Γυµνασίου. Βιογραφικά στο e-mail: fragaki.
melia@gmail.com.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ όµιλος στον Άγιο ∆ηµήτριο ζητεί 
∆ασκάλα Ενόργανης µε προϋπηρεσία για παιδικό 
τµήµα ενόργανης. Τηλ: 6944 317315.
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Θεωρητικών Επιστηµών ζητείται, 
µε γνώση Η/Υ για επεξεργασία βιογραφικών και 
οργάνωση εκδοτικού τµήµατος. Πενθήµερο, ΙΚΑ. 
Επιπλέον 3 άτοµα για εργασία κατ’ οίκον. Τηλ: 
210 8810109, κος Θεοδωρόπουλος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ασκάλα / Εκπαιδευτικός για µελέτη-
φύλαξη 2 κοριτσιών Γ και ∆ ∆ηµοτικού, Νέα 
Σµύρνη, κάτοχος Ι.Χ για παραλαβή από σχολείο. 
Καλά Αγγλικά, ώρες 14:00-18:00 περίπου, 250€. 
Τηλ: 6981 230490.
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ µελέτης Point Ν.Κόσµου ζητά 
Μαθηµατικό για 3ωρη καθηµερινή απασχόλη-
ση, ∆ευτέρα-Παρασκευή 15:30-18:30. Πρόσθετο 
προσόν η ικανοποιητική γνώση των ακόλουθων 
ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: elenipoint@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής /τρια µε µπλοκ 
παροχής υπηρεσιών για συνεργασία µε κέντρο 
ειδικής αγωγής στη Μεταµόρφωση. Τηλ: 6972 
828622, κα Λέου Γεωργία.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραµένος Copywriter σε εκλαϊ-
κευµένα ιατρικά βιβλία. Βιογραφικά στο e-mail: 
fotlazarou@gmail.com.
ΑΠΟ ΣΧΟΛΗ Οµορφιάς ζητείται Εκπαιδεύτρια για 
µανικιούρ-πεντικιούρ-τεχνητά νύχια. Απαραιτήτως 
αποδεδειγµένη εµπειρία στη διδασκαλία των 
νυχιών. Θα συνεκτιµηθούν γνώσεις nail design. 
Βιογραφικά στο e-mail: peiraias@evabeauty.gr.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ, ΕΜΠ, µε άριστη γνώση της 
Αγγλικής, Ελληνικής γλώσσας και καλλιέργεια 
ζητούνται για µεταφράσεις, επιµέλεια κειµένων, 
περιλήψεις ειδήσεων, πρωινή ή απογευµατινή 
ηµιαπασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: greeknews.
jobs@gmail.com.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ξένων γλωσσών ζητούνται από επώ-
νυµο φροντιστήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
για άµεση συνεργασία στη διδασκαλία Αγγλικής/
Γερµανικής/Ιταλικής/Ισπανικής/Γαλλικής/Ρώσικης/
Τούρκικης/Κινέζικης γλώσσας. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικών, Γαλλικών 
και Γερµανικών µε Πτυχίο ΑΕΙ ή επάρκεια για 

κέντρο ξένων γλωσσών στο Φίλυρο Θεσσα-
λονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: zananik30@
hotmail.com.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ - Βρεφονηπιαγωγός µε σχετι-
κή εµπειρία ζητείται από κέντρο δηµιουργικής 
απασχόλησης στον Αγ.Αρτέµιο (πλησίον µετρό 
Αγ.Ιωάννη), για καθηµερινή 5ωρη πρωινή απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: sxolikoergastiri@
gmail.com.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Αγγλικών έµπειροι, επικοινωνιακοί, 
Πτυχιούχοι Φιλολογιών ζητούνται για πλήρη 
απασχόληση από κέντρο ξένων γλωσσών στην 
Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@
gmail.com.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ∆άσκαλοι, yoga, pilates, κλασικoύ 
και σύγχρονου χορού για συνεργασία από το 
Σεπτέµβριο στην εταιρία Artfygio-Τεχνών το 
Καταφύγιο, στο Ίλιον Αττικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@artfygio.gr, artfygio@gmail.com.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ζητούνται Αραβικών, Αγγλικών, 
Ισπανικών, Γερµανικών, Ρώσικων, Κινέζικων, 
εργατικές, πολύ σοβαρές, υπεύθυνες, µεταδο-
τικές, µε άριστο βιογραφικό, αυστηρά και µόνο 
µητρόγλωσσες. Συστάσεις απαραίτητες, για Κ.Ξ.Γ. 
40ετούς λειτουργίας, Καλλιθέα. E-mail: elenisrc@
windowslive.com, τηλ: 6936 932107.
ΑΠΟΦΟΙΤΕΣ Ισπανικής, Γερµανικής φιλολογίας, 
και ∆ασκάλες Αραβικών, Ρώσικων, µε άδεια 
διδασκαλίας, ενθουσιώδεις, εργατικές, συνε-
πείς, µητρόγλωσσες, άριστη προφορά, γνώση της 
γλώσσας, καλό βιογραφικό, µόνιµη συνεργασία, 
Κ.Ξ.Γ. 40ετούς λειτουργίας Καλλιθέας. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ όµιλος στον Άλιµο ζητεί 
Καθηγητή –τρια Πληροφορικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: portokaligonia@hotmail.gr, τηλ: 
210 9847008.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Καθηγήτρια ζητείται από φροντι-
στήριο στην Αγία Παρασκευή. Βιογραφικά στο 
e-mail: filippae@hotmail.com, τηλ: 210 6010001.
ΓΑΛΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια ζητείται από φροντιστήριο 
στην Αγία Παρασκευή. Βιογραφικά στο e-mail: 
filippae@hotmail.com, τηλ: 210 6010001.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ – Παιδαγωγός ζητείται για 2 αγοράκια 
5 και 6 ετών, καθηµερινή 3ώρη απασχόληση, 
περιοχή Γλυφάδα, µηνιαίος µισθός 350€. Τηλ: 
6948 871899.
ΑΛΥΣΙ∆Α φροντιστηρίων ζητεί Μαθηµατικό για 
τον Πειραιά, άριστο περιβάλλον, καλές αποδοχές. 
Τηλ: 6977 572786.
ΓΝΩΣΤΗ Σχολή Χορού ζητάει ∆άσκαλο Χορού 
µε γνώσεις latin, Ευρωπαϊκούς, Ελληνικούς 
χορούς, Αργεντίνικο tango, σάλσα, animation. 
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Τηλ: 210 2237207, 
6979 007609.
ZΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Ρώσικων, Κινέζικων, 
Τούρκικων κατά προτίµηση από τη ∆υτική Θεσσα-
λονίκη µε διάθεση για ανάπτυξη και εξειδίκευση 
στη διαφοροποιηµένη διδασκαλία στα Κουφάλια 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: www.
sfetoudi@pel.forthnet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος ∆ασκάλα µε 1-2 χρόνια 
προϋπηρεσία σε σχολείο ή κέντρο µελέτης µε 
όρεξη για δουλειά και συνέπεια. Προσφέρεται 
µισθός και ασφαλιστική κάλυψη. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: kpolimerou@hotmail.com.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ εκπαιδευτικός όµιλος στη Ν.Ιω-
νία ζητά Καθηγητές/τριες Αγγλικών και Native 
Speaker για Πτυχία και µικρά επίπεδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: eurognosi_filothei@windtools.gr.
ΑΠΟΦΟΙΤΕΣ Γαλλικής/Ισπανικής/Γερµανικής 
Φιλολογίας και ∆ασκάλες Αραβικών, Ρώσικων 
ζητούνται µε άδεια διδασκαλίας. Ενθουσιώδεις, 
εργατικές, συνεπείς, µητρόγλωσσες, άριστη προ-
φορά και γνώση της γλώσσας, καλό βιογραφικό, 
µόνιµη συνεργασία, για Κ.Ξ.Γ. 40ετούς λειτουργίας 
Καλλιθέας. E-mail: elenisrc@windowslive.com.
ΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ Αρειµάνιο ζητούν Καθηγητές 
Φυσικής για διδασκαλία στην περιοχή του Πειραιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: contact@areimanio.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σε όλη την Ελληνική επικράτεια 
Καθηγητές Αραβικής, Κινεζικής, Ρωσικής, Νορ-
βηγικής, Σουηδικής γλώσσας, για συνεργασία 
πάνω στα ιδιαίτερα µαθήµατα ή στα µαθήµατα 
µέσω διαδικτύου- skype. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@linguauniversale.gr.
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ σπουδών Αρνός µε αντικείµενο την 
on line εκπαίδευση ζητά Συνεργάτες – Καθηγητές 
Μαθηµατικούς µε ειδίκευση στη στατιστική για 
διδασκαλία και υποστήριξη εργασιών. E-mail: 
hr@arnos.gr, κωδ: 9101.
NATIVE, experience at Advanced levels Teacher 
of English required for part-time tuition in a 
private school of Heraklion. CVs: info@peraki.com.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ζητείται από φροντιστήριο µέσης 
εκπαίδευσης. Περιοχή Περαίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: frodaristarxos@yahoo.gr.
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ -τρια ζητείται από νεοσύστατο 
κέντρο στο Μαρούσι µε µπλοκ παροχής υπηρεσι-
ών. Βιογραφικά στο e-mail: info@roicenter.gr.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ επιχειρησιακών Αγγλικών µε πολυετή 

εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, ζητούνται για 
Σύρο, Νάξο, Χανιά, Ηράκλειο Κρήτης από εταιρία 
εκπαίδευσης. Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας και 
επάρκεια απαραίτητα. Μεταπτυχιακές σπουδές, 
επιθυµητές. E-mail: exec_opt@otenet.gr.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Καθηγητές Επιχειρησιακών Αγ-
γλικών µε πολυετή εµπειρία στην εκπαίδευση 
ενηλίκων, ζητούνται για τις περιοχές, Θεσσαλο-
νίκη, Καβάλα, από εταιρία εκπαίδευσης. Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας και επάρκεια απαραίτητα. 
Μεταπτυχιακές σπουδές, επιθυµητές. E-mail: 
exec_opt@otenet.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα Καθηγητές Αγγλικής (toefl, 
ielts, gmat, gre, toeic), Ρωσικής, Γερµανικής, 
Κινεζικής, Τουρκικής, Σουηδικής, Ολλανδικής, 
Νορβηγικής και Αραβικής γλώσσας, από εκπαι-
δευτικό οργανισµό. E-mail: eduschoolscv@gmail.
com, κωδ: HR-232.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Αγγλικών ζητούνται από κέντρο 
ξένων γλωσσών στην Ηλιούπολη για πλήρη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@
gmail.com.
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Απόφοιτος ΤΕΙ, ζητείται για την 
κάλυψη θέσης, πλήρης απασχόλησης ως Οµα-
δάρχης σε οµάδα εργασίας. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@genka.
com.gr, τηλ: 210 9945425.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ επιχειρησιακών Αγγλικών µε 
πολυετή εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, 
ζητούνται για την περιοχή της Αττική, από εται-
ρία εκπαίδευσης. Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας 
και επάρκεια απαραίτητα. Μεταπτυχιακές σπου-
δές, επιθυµητές. Πλήρης απασχόληση. E-mail: 
exec_opt@otenet.gr.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ επιχειρησιακών Αγγλικών µε πολυετή 
εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, ζητούνται για 
Σύρο, Νάξο, Χανιά, Ηράκλειο Κρήτης από εταιρία 
εκπαίδευσης. Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας και 
επάρκεια απαραίτητα. Μεταπτυχιακές σπουδές, 
επιθυµητές. E-mail: exec_opt@otenet.gr.
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Σπουδών Αρνός µε αντικείµενο την 
on line εκπαίδευση ζητά Συνεργάτες – Καθηγητές 
Βιολόγους για δηµιουργία ηλεκτρονικών βοη-
θηµάτων, τεστ αξιολόγησης - διαγωνισµάτων 
και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. E-mail: 
hr@arnos.gr.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εγκαταστάσεων, µε ηλεκτρο-
µηχανολογικές γνώσεις, εµπειρία στην εγκατάστα-
ση-συντήρηση αντλιών/αντλιοστασίων. Μόνιµη 
απασχόληση σε τεχνικό γραφείο. Συχνά ταξίδια 
σε εγκαταστάσεις εξωτερικού. Απαιτείται εξαι-
ρετική γνώση Αγγλικών, Word, Excel, AutoCAD. 
E-mail: firepump@otenet.gr.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ προστασία σύµβουλοι επαγ-
γελµατικής ασφάλειας και υγείας αναζητά Μη-
χανικό (κατά προτίµηση Χηµικό Μηχανικό) µε 
εξειδίκευση σε µελέτες HAZOP/HAZID και 5ετή 
τουλάχιστον εµπειρία. Άριστη γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ.E-mail: cv@exypp.gr.
ΑΠΟ ΤΟ γραφείο µηχανικών σύνθεση έργων 
ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός µε άδεια ασκή-
σεως επαγγέλµατος για συνεργασία - συστέγαση. 
Βιογραφικά στο e-mail: sinthesiergon@tee.gr, 
τηλ: 2310 795735, 6973 400955.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ όλων των ειδικοτήτων θα γίνουν 
αποκλειστική συνεργάτες για να δηµιουργούν 
µελέτες σε Αutocad αρχεία και προτιµάµε 
Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους 
Μηχανικούς και Πολιτικούς Μηχανικούς. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info2@ergasiomania.gr 
τηλ: 6939 785533.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας µε ειδικότητα 
Πολιτικού Μηχανικού µε 5ετή εµπειρία στο τοµέα 
ασφαλείας και υγείας για την περιοχή της Λαµί-
ας. Βιογραφικά στο e-mail: info@atzovaras.gr.
ΕΤΑΙΡΙΑ που ασχολείται µε εναλλακτικές µορ-
φές θέρµανσης ζητά Πτυχιούχους Ηλεκτρονικούς 
ως Εξωτερικούς Συνεργάτες. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@pelletech.gr, τηλ: 2310 312112, 
6977 432385.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης µε γνώσεις στις σιδηροκα-
τασκευές, περιοχή πάτηµα Χαλανδρίου. Τηλ: 
6936 860810.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταλλειολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός 
για µόνιµη απασχόληση σε λατοµείο/ορυχείο σε 
νησί εκτός Αττικής µε εξαιρετική γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. Προηγούµενη εµπειρία θα εκτιµηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: transmityourcvhere@
gmail.com.
ΕΤΑΙΡΙΑ συστηµάτων ασφαλείας ζητεί Τεχνικούς 
Εγκαταστάσεων µε δίπλωµα αυτοκινήτου και 
µηχανής, γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άδεια security. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr, τηλ: 210 
5771997.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ εκπαιδευτικός οργανισµός ζητά να 
προσλάβει Σχεδιάστρια Μόδας και Κοπτικής-
Ραπτικής. Πτυχιούχοι Σχολής, Μεταπτυχιακός 
Τίτλος θα εκτιµηθεί. ∆ιδακτική και εργασιακή 
εµπειρία. Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: iiekjobs@gmail.com.

συνέχεια στη σελ. 30

Η εταιρεία Παπαγεωργίου Α.Ε ανώνυµη εµπορική εισαγωγική εταιρεία Α’ υλών Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής 
ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο-η Πωλήσεων Αττικής
Αρµοδιότητες: 
�Εφαρµογή του ετήσιου πλάνου πωλήσεων της εταιρίας 
�Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων λιανικής 
�Ανάπτυξη δικτύου χονδρικής 
�Ανάπτυξη νέων αγορών 
�Υποστήριξη πελατών 
�Εφαρµογή της εµπορικής & πιστωτικής πολιτικής  
της εταιρίας 
�Παρακολούθηση εισπράξεων των πελατών 
�Συµµετοχή στο σχεδιασµό της στρατηγικής πωλήσεων 
�Προετοιµασία προβλέψεων και εκθέσεων προόδου 
πωλήσεων  
Απαιτούµενα προσόντα: 
�Ηλικία 25-38 ετών 
�Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ επιθυµητό 
�Τουλάχιστον 3ετής επαγγελµατική εµπειρία  
σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο των τροφίµων 
�Καλή γνώση χρήσης υπολογιστών 
�Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
�∆ίπλωµα οδήγησης 

�∆υνατότητα µετακινήσεων εντός & εκτός Νοµού  
�Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες  
Άλλα χαρακτηριστικά: 
�Οργανωτική ικανότητα 
�Οµαδικό πνεύµα 
�Ικανότητες επικοινωνίας 
�Γνώση του κλάδου αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και αφορά σε σχέση 
εργασίας ανεξάρτητων υπηρεσιών (µε έκδοση Τ.Π.Υ.) 
Συνοδεύεται από ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, εταιρικό 
αυτοκίνητο, πρόσθετες παροχές, bonus επί των πωλήσε-
ων/εισπράξεων και ένα ατοµικό πλάνο εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης σε ένα δυναµικό περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι/ες µπορούν να στείλουν 
το βιογραφικό τους σηµείωµα µε τον κωδικό ΥΠΑ, στο 
e-mail: info@primemarketing.gr.Όλα τα βιογραφικά θα 
αντιµετωπιστούν µε απόλυτη εµπιστευτικότητα. 

Πωλητής Software στην BM
Πωλητή eπιχειρηµατικών Β2Β προγραµµάτων software, sites, e-shops, e-marketing για το τµήµα πωλήσεων στην 
Αθήνα θα προσλάβει ο όµιλος ΒΜ.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει υποχρεωτική προϋπηρεσία δύο ετών σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο της πληρο-
φορικής ή των λογιστικών προγραµµάτων, εκπληρωµένη στρατιωτική θητεία, οµαδικό πνεύµα συνεργασίας, άριστες 
επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία και καλή γνώση αγγλικών.

�Η εταιρία προσφέρει άριστο πακέτο αποδοχών, άριστες συνθήκες εργασίας και σηµαντικές προοπτικές εξέλιξης.  
Βιογραφικά στο e-mail: boutos@hellasphone.gr

Account Manager  
(Russian speaker) (SAL 119) - Θεσσαλονίκη

B2B Σύµβουλος Πωλήσεων Λογισµικού

Μαθηµατικός
�Άνδρας, νέος, φιλόδοξος και επικοινωνιακός ζητείται από φροντιστήριο στο Πέραµα του Πειραιά.  
Αποστολή βιογραφικών (µε συνηµµένη φωτογραφία) στο e-mail: fme-kex@otenet.gr

Περιγραφή: Για λογαριασµό πελάτη µας, µεγάλης εταιρείας 
τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο 
επίπεδο, αναζητούµε υπαλλήλους τηλεφωνικών πωλήσεων.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει ως αντικείµενο εργασίας 
την προώθηση υπηρεσιών σε µεγάλες εταιρείες της Ρω-
σίας και γειτονικών χωρών πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σε 
κλάδους όπως Τράπεζες, Πολυκαταστήµατα κλπ.

Καθήκοντα Θέσης: 
�Τηλεφωνική επαφή και επικοινωνία µε πελάτες  
στην αγορά της Ρωσίας (b2b πώληση) µε σκοπό και  
την προώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
�Κατανόηση των αναγκών των πελατών, διαπραγµά-
τευση µε σκοπό την ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
�∆ιαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου  
Απαραίτητα Προσόντα: 
�Απαραίτητη προϋπηρεσία σε οµοειδή καθήκοντα  

(τηλεφωνικές πωλήσεις) 
�Άριστη γνώση (προφορικά και γραπτά) της Ρωσικής 
και Ελληνικής γλώσσα 
�Γνώση και προηγούµενη επαγγελµατική  
δραστηριοποίηση στην αγορά της Ρωσίας θα θεωρηθεί 
εξαιρετικό πλεονέκτηµα 
�Άνεση στην επικοινωνία και διαπραγµατευτικές  
ικανότητες 
�∆ιάθεση για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχου 
�Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS – Office  
Προσφέρονται: 
�Σταθερές µηνιαίες αποδοχές 
�Βonus επίτευξης στόχου 
�Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
�Ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr

Περιγραφή θέσης: Η Data Consulting εταιρεία πληροφο-
ρικής, στα πλαίσια ανάπτυξής της, αναζητά να προσλάβει 
B2B στέλεχος πωλήσεων υπεύθυνο για: 

�∆ιεύρυνση πελατολογίου στους τοµείς των δραστηριο-
τήτων της (business software, web development) 
�Προώθηση των εταιρικών λύσεων πληροφορικής 
�Yλοποίηση των στόχων πωλήσεων της εταιρείας 
�Εξυπηρέτηση πελατών 
�After-sales service  
Απαραίτητα προσόντα:  
�Προϋπηρεσία στον τοµέα των πωλήσεων υπηρεσιών 
πληροφορικής τουλάχιστον 2 ετών 

�Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας 
�Γνώση και διαχείριση συστήµατος CRM 
�Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
�Ικανότητα επίτευξης στόχων 
�Προϋπηρεσία σε λύσεις µηχανογράφησης θα εκτιµηθεί  
H εταιρεία προσφέρει: 
�Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
�Bonus επίτευξης στόχων 
�Κινητό τηλέφωνο 
�Συνεχή εκπαίδευση 
�Ευκαιρίες για επαγγελµατική ανάπτυξη  
Βιογραφικά στο e-mail: cv@dataconsulting.gr

Η Γενική Ταχυδροµική, η εταιρεία που κατέχει την 1η θέση µεταξύ των αµιγώς ελληνικών συµφερόντων επιχειρήσεων 
µε αποκλειστικό αντικείµενο τις ταχυµεταφορές, αναζητεί για την συµµετοχή στην ανάπτυξη / συντήρηση / βελτίωση 
πολύπλοκων εσωτερικών εφαρµογών:

Webservice Developer 
Κωδικός θέσης εργασίας: S_WBSD409

Απαραίτητα προσόντα: 
�Εκτεταµένη εµπειρία σε µία από τις ακόλουθες  
γλώσσες: 
-Java / Scala / Dart 
-REST υπηρεσίες web (server και client) 
-SQL και βάσης δεδοµένων NoSQL 
�Τακτική χρήση ενός configuration management  
προγράµµατος (GIT, Perforce, SVN) 
�∆υνατότητα παραγωγής ποιοτικού κώδικα  
και οργάνωσης αναθεωρήσεων κώδικα 
 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να στείλει links προηγούµενων 
εργασιών ή / και δείγµα κώδικα. 
Kατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα πραγµατοποιηθεί 
προγραµµατιστικό τεστ 

Επιθυµητά προσόντα: 
�Εµπειρία σε υψηλής απόδοσης και υψηλής  
ανθεκτικότητας βάση δεδοµένων 
�Εµπειρία σε µηχανισµούς ελέγχου ταυτότητας  
(OpenID Connect, SAML) 
�Εµπειρία σε Cloud hosting (AWS / GAE / Azure) 
 
Ιδανικό προφίλ υποψήφιου/ας: 
�Οµαδικό πνεύµα 
�Αυτονοµία και ενεργητικότητα 
�Σαφής επικοινωνία γραπτή και προφορική 
�Άπταιστα αγγλικά 
 
Επικοινωνία: job@taxydromiki.gr.  
Ref: S_WBSD409

Ο πελάτης µας, Ελληνική εταιρία τροφίµων, µε τζίρο άνω των €40εκ. και ηγετική θέση στον κλάδο της, εντός και 
εκτός συνόρων, ενδιαφέρεται, στα πλαίσια της ανάπτυξής της, να προσλάβει ένα φιλόδοξο και δυναµικό στέλεχος 
για τη θέση του Sales Manager.

Αποστολή του sales manager είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την εµπορική πολιτική της εταιρείας καθοδηγώντας 
µία δυναµική οµάδα πωλητών και ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στην εγχώρια αγορά. Με εµπειρία στο χώρο 
του τροφίµου είτε σε ελληνικό είτε σε πολυεθνικό επίπεδο και διάθεση για νέες καινοτόµες ιδέες, ο διευθυντής πωλή-
σεων θα ηγηθεί ενός τµήµατος νευραλγικής σηµασίας για την εταιρεία αποσκοπώντας στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής.

Η θέση: 
Ο ιδανικός υποψήφιος αναµένεται να ασχοληθεί µε τα παρακάτω:  
Κύρια καθήκοντα: 
�Σχεδιάζει, αναπτύσσει και εφαρµόζει την εµπορική πολιτική της εταιρείας µε στόχο την αύξηση του µεριδίου  
αγοράς, του όγκου των πωλήσεων και την ικανοποίηση των πελατών 
�Καταρτίζει τον προϋπολογισµό και τους στόχους πωλήσεων της εταιρίας 
�Παρακολουθεί συστηµατικά την πορεία επίτευξης των στόχων πωλήσεων και υποβάλει προτάσεις ανάπτυξης  
και βελτίωσης 
�Καθοδηγεί, επιβλέπει και παρακινεί την οµάδα των πωλητών παρέχοντάς τους ξεκάθαρους στόχους, οι οποίοι 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες ανάπτυξης της εταιρείας και προσφέροντας συνεχές feedback και υποστήριξη 
�Υποστηρίζει, εκπαιδεύει και επιβλέπει το δίκτυο καταστηµάτων της εταιρείας  
Ο υποψήφιος: 
Ο ιδανικός υποψήφιος αναµένεται να διαθέτει: 
�Πτυχίο ανώτατης οικονοµικής σχολής και σχετικός µεταπτυχιακός τίτλος 
�15ετής εµπειρία στο χώρο των πωλήσεων σε εταιρείες τροφίµου ή / και ταχέως καταναλωτικών αγαθών  
�Εµπειρία σε πωλήσεις branded προϊόντων 
�Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ 
�Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
�Στρατηγικές και οργανωτικές ικανότητες 
�Επιχειρηµατικότητα, ενεργητική και ενθουσιώδης συµπεριφορά, ανάληψη πρωτοβουλιών 
�∆ηµιουργικότητα σε συνδυασµό µε καινοτόµες ιδέες 

Η εταιρεία προσφέρει: Η εταιρία προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και εξαιρετικές προοπτικές 
εξέλιξης σε έναν δυναµικό και συνεχώς αναπτυσσόµενο οργανισµό. Παρακαλούµε αποστείλατε το Βιογραφικό σας 
Σηµείωµα (αναφέροντας τον κωδικό SM/09.14) στο τµήµα εξεύρεσης και επιλογής στελεχών, mycv@deloitte.gr. 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εµπιστευτικές και θα απαντηθούν.

Υπεύθυνος I.T. Department - Μεγάλη Εµπορική Εταιρία

Μεγάλη εµπορική εταιρεία ζητά: Υπεύθυνο  
I.T. Department

Απαραίτητα προσόντα: 
�Πτυχίο A.E.I. ή Τ.Ε.Ι. πληροφορικής 
�Προϋπηρεσία 3-5 χρόνια 
�Γνώση του πακέτου ENTERSOFT 
�Γνώσεις: σχεσιακών βάσεων δεδοµένων,  

προγραµµατισµό σε SQL, εµπορικών εφαρµογών,  
δικτύων και Hardware 
�Καλή γνώση της αγγλικής  
�Ηλικία µέχρι 35 ετών 
 
Αµοιβή ικανοποιητική. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ecobiohr@gmail.com

Ελληνική βιοµηχανία παραγωγής εσωρούχων - πυζαµών ζητά :

Εξωτερικό Πωλητή – Πωλήτρια 
µε έδρα την Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:  
�Γνώση Η/Υ 
�Κάτοχος διπλώµατος οδήγησης 
�Επιθυµητή εµπειρία στο χώρο των πωλήσεων  
τουλάχιστον 3 ετών. 

Η εταιρεία παρέχει: 
�Μισθό - Αυτοκίνητο - Εταιρικές παροχές
Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: Αγ. Αναργύρων 
42 - Μαρούσι - Τ.Κ. 15124. Τηλ. 210 6890111 ή στο fax 
210 6849678 ή στο e-mail: s-rapti@minerva.gr
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µονής ∆υτική Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6906 212121, 
ώρες επικοινωνίας 9:00-14:00, 18:00-22:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από snack - cafe στο Αιγάλεω, 
κατά προτίµηση κάτοικος γύρω περιοχών, πρω-
ινή ή απογευµατινή βάρδια. Τηλ: 6992 782460.
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται σε Aσιατικό εστιατόριο στη 
Γλυφάδα, το menu υπάρχει, ζητάµε αυτόν που 
θα το εκτελέσει. Τηλ: 6944 323398.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Άνεργοι για voucher από 18 έως 
29 ετών µε κάρτα ανεργίας. 4 θέσεις εργασίας 
στην εστίαση και σαν Υπάλληλοι Γραφείου. Βι-
ογραφικά στο e-mail: kekdiavlos@gmail.com, 
τηλ: 2310 523512.
ΕΤΑΙΡΙΑ εστίασης ζητεί Head Chef µε εξειδίκευ-
ση στο υγιεινό διαιτολόγιο. Απαραίτητα 5ετής 
προϋπηρεσία και ικανότητα δηµιουργικότητας. 
Στα καθήκοντα περιλαµβάνεται η διαρκής έρευνα 
και εξέλιξη. Μόνο σοβαρές προτάσεις. E-mail: 
healthynutricv@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άµεση πρόσληψη από µικρή ξε-
νοδοχειακή µονάδα έµπειρος Σερβιτόρος µε 
άριστη γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχεία πολυτελείας. Τηλ: 6956 004312, 
ώρες επικοινωνίας πρωί και µετά τις 19:30.
CAFE στο κέντρο της Γλυφάδας ζητάει Σερβιτό-
ρες και άτοµα για µπουφέ. Τηλ: 6909 391596.
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - µπιστρό στη Ν. Σµύρνη ζητεί ένα 
άτοµο για µπουφέ, σέρβις µε προϋπηρεσία, κατά 
προτίµηση κάτοικος της περιοχής. Τηλ: 6956 
679134.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άµεσα Γ’ Μάγειρας για ξενοδοχείο στα 
Χανιά. ∆υνατή και η µόνιµη εποχιακή εργασία. 
∆ίδεται διαµονή - διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: solimarjobsearch@gmail.com.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 7 Σερβιτόροι /ες για 5* ξενοδοχείο 
στη Σαντορίνη, µισθός 800€, ασφάλιση. Παρέχεται 
δωρεάν σίτιση και στέγαση. Βιογραφικά στο e-mail: 
elinakihonda@gmail.com, τηλ: 6984 531456.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Σερβιτόροι /ες στο νησί της Κέρ-
κυρας, άµεσα έως 20/10, µισθός 650€ και 2 
ρεπό µηνιαίως. Παρέχεται δωρεάν σίτιση και 
στέγαση. Τηλ: 6984 531456.
ΓΡΗΓΟΡΟ εστιατόριο ιαπωνικής κουζίνας στο 
κέντρο της Αθήνας ζητά Προσωπικό για τις θέσεις: 
Βοηθό Μάγειρα, Βοηθό Κουζίνας, Μάγειρα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: yokomanager@gmail.com.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Σερβιτόροι /ες άµεσα έως 20/10, 
για 4* ξενοδοχείο της Σαντορίνης. Παρέχεται 
µισθός 800€, ασφάλιση, σίτιση, στέγαση δωρεάν. 
Τηλ: 6984 531456.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άµεσα άτοµο για λάντζα, βραδινή 
απασχόληση σε εστιατόριο στα ∆υτικά Προά-
στια. Ασφάλιση, µισθός, εργασία όλο το χρόνο. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobcv.fb11@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας µε πείρα για Ελληνικό εστι-
ατόριο στο Αµβούργο Γερµανίας και δυνατότητα 
συνεταιρισµού, µε εξασφαλισµένη διαµονή, µόνο 
σοβαρές προτάσεις (δεν χρειάζεται κεφάλαιο). 
Τηλ: 0049 1714163498, 0049 4079005271.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* στην Αττική προσλαµβάνει 
άµεσα έµπειρους Μπάρµαν µε ξένες γλώσσες 
για τους 2 επόµενους µήνες και σεζόν 2015. Βιο-
γραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: manager@
goldencoast.gr, fax: 22941 13001.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι-ες για buffet - service, για 
εργασία στη Κρήτη. Παρέχεται διαµονή, διατροφή, 
ασφάλεια, 800€/µήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com, τηλ: 210 8221097.
WAITRESS / F&B Hostess. Basic Salary: 1100$ 
net+tips. Accommodation, air Ticket, transport, 
food, medical insurance provided. Contract: 1 
year (renewable). CVs: silver.lining37@yahoo.
com, tel: 2311 242026, 6937 212290.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στο κέντρο της Αθήνας ζητεί νέους 
-ες για service. Απαραίτητη προϋπόθεση η προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: cv_center@
hotmail.com.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα έως τέλος Οκτωβρίου 7 
Σεβριτόροι για Κέρκυρα και Κω, µισθός 650€/
µήνα συν 2 ρεπό, ασφάλιση. Παρέχεται δωρεάν 
σίτιση και στέγαση. Τηλ: 6984 531456.
ΝΕΑ εµφανίσιµη, έµπειρη στο σέρβις, µε αγάπη 
για τα παιδιά, ζητείται για ηµιαπασχόληση σε 
παιδότοπο, κυρίως Σαββατοκύριακα, περιοχή 
Βριλήσσια, κάτοικος κοντινών περιοχών. Τηλ: 
210 8049254, ώρες επικοινωνίας 10:00–13:30.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef µε εκπαιδευτική εµπειρία για 
ηµιαπασχόληση, κυρίως πρωινή. Πτυχίο Σ.Τ.Ε. 
Τηλ: 210 9882378.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για εργασία σε µια βίλα, ως 
Κηπουρός και ως Γηροκόµος. Παρέχεται δια-
µονή διατροφή και ικανοποιητικός µισθός. Τηλ: 
210 8221097.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κηπουρού που να γνωρίζει 
από αγροτικές εργασίες, χλωρά κλαδέµατα, 
χρήση µηχανηµάτων κλπ. Με άδεια οδήγησης, 

για part time απασχόληση. Τηλ. 6977 554751, 
ώρες επικοινωνίας 15:30-17:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για κοπή κορµών µε µηχανή, 
θάµνους γρασίδι. Άµεση πρόσληψη, Αγγλική 
γλώσσα, δίπλωµα τρακτέρ και οδήγησης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.
ΒΟΣΚΟΣ ζητείται για την περιοχή της Αττικής. 
Τηλ: 6944 670045, 210 6718538, ώρες επι-
κοινωνίας µετά τις 19:00.
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Απόφοιτος ΤΕΙ, ζητείται για την 
κάλυψη θέσης, πλήρης απασχόλησης ως Οµα-
δάρχης σε οµάδα εργασίας. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@genka.
com.gr, τηλ: 210 9945425.
ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορίας φυτών ζητεί Τεχνλόγο - Γε-
ωπόνο στο Κορωπί, µόνο κάτοικοι γύρω περιο-
χών. Βιογραφικά στο e-mail: marinarasouli@
paradiseplants.gr, τηλ: 210 6627440.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός για Ολλανδία, άµεση πρό-
σληψη, γνώση Γερµανικών, δίπλωµα οδήγησης, 
εµπειρία σε δέντρα, φυτά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για εργασία σε φάρµα αλόγων, 
φροντίδα αλόγων, δίπλωµα τρακτέρ, 3ετή προϋ-
πηρεσία, £6.50/ωρα για αρχή, Αγγλική γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 6 άτοµα, Κυνηγοί Πουλερικών, µε 
εµπειρία 1 χρόνου, για εργασία στην Αγγλία, £6.31/
ώρα. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε εµπειρία 1 χρόνου για εργασία 
και φροντίδα κήπου µε δέντρα και λαχανικά στην 
Αγγλία, άµεση πρόσληψη, £8.20/ωρα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για εργασία στην Αγγλία 
σε φάρµα αλόγων µε 5 χρόνια προϋπηρεσία, 
δίπλωµα τρακτέρ, £7.00 / ώρα. Άµεση πρόσλη-
ψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός για εργασία στην Αγγλία µε 
5ετή προϋπηρεσία, δίπλωµα οδήγησης, Αγγλική 
γλώσσα, µισθός £7.50-£10.00/ώρα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

Αισθητική - Μόδα - Οµορφιά -  
Γυµναστική - Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για µανικιούρ, πεντικιούρ, 
τεχνητά, αποτρίχωση, µασάζ κυτταρίτιδας και 
µυοχαλαρωτικό. Καλές τιµές, εξυπηρετούνται 
περιοχές πλησίον Αµπελοκήπων, µόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6980 366760.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυµναστές /τριες για pilates και 
yoga. Περιοχή: Ίλιον, Αττικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@artfygio.gr.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ και Φυσικοθεραπευτές Απόφοιτοι 
ΙΕΚ ζητούνται από το ινστιτούτο Figura για Πρα-
κτική Άσκηση. Βιογραφικά στο e-mail: figuragr@
gmail.com.
ΕΤΑΙΡΙΑ εστίασης, ζητεί ∆ιατροφολόγο εξειδι-
κευµένο στην αθλητική διατροφή. Άριστη γνώση 
σε συµπληρώµατα διατροφής και superfoods. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, διοικητικές ικανότητες, 
διαρκής έρευνα και συνεργασία µε head chef. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. E-mail: healthynutricv@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Θεραπεύτρια Spa µε εµπειρία 1 ή 2 
χρόνια στο µασάζ σώµατος. Γνώση Αγγλικών 
απαραίτητη. Γνώση ρεφλεξολογίας, τάι µασάζ 
θα εκτιµηθεί. Εργασία σε spa ξενοδοχείου. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@orloffspa.gr.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ όµιλος στον Άγιο ∆ηµήτριο ζητεί 
∆ασκάλα Ενόργανης µε προϋπηρεσία για παιδικό 
τµήµα ενόργανης. Τηλ: 6944 317315.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ εκπαιδευτικός οργανισµός ζητά να 
προσλάβει Σχεδιάστρια Μόδας και Κοπτικής-
Ραπτικής. Πτυχιούχοι Σχολής, Μεταπτυχιακός 
Τίτλος θα εκτιµηθεί. ∆ιδακτική και εργασιακή 
εµπειρία. Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: iiekjobs@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για µασάζ σε spa ξενοδοχείου 
στα Καλάβρυτα. Παρέχεται διαµονή, φαγητό, µι-
σθός. Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.
gr, τηλ: 6945 776821.
ΑΠΟ ΣΧΟΛΗ Οµορφιάς ζητείται Εκπαιδεύτρια για 
µανικιούρ-πεντικιούρ-τεχνητά νύχια. Απαραιτήτως 
αποδεδειγµένη εµπειρία στη διδασκαλία των 
νυχιών. Θα συνεκτιµηθούν γνώσεις nail design. 
Βιογραφικά στο e-mail: peiraias@evabeauty.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυµνάστριες που να γνωρίζουν 
από οµαδικά προγράµµατα για γυµναστήριο στη 
∆υτική Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
amazonthes@gmail.com.
ΑΘΛΗΤΕΣ εν ενεργεία πολεµικών τεχνών, στίβου 
ή θαλάσσιου αθλητισµού για γυµναστήρια, νέοι, 
µε ικανότητα στις δηµόσιες σχέσεις, ηµιαπασχό-
ληση. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
athleticworld.work@gmail.com.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ∆άσκαλοι, yoga, pilates, κλασικoύ 
και σύγχρονου χορού για συνεργασία από το 
Σεπτέµβριο στην εταιρία Artfygio-Τεχνών το 
Καταφύγιο, στο Ίλιον Αττικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@artfygio.gr, artfygio@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΕΣ Άκρων ζητούνται µε γνώσεις 
τεχνητών, µανικιούρ, πεντικιούρ, για µόνιµη 
απασχόληση στο Κορυδαλλό. Τηλ: 210 4940434.
ΣΤΟΥΝΤΙΟ µανικιούρ στο Μαρούσι ζητεί νέα 
έµπειρη για µανικιούρ, πεντικιούρ για πλήρη ή 
µερική απασχόληση. Τηλ: 210 8051893.
ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ -ης, να γνωρίζει βαφή, κούρεµα, 
χτένισµα, ζητείται από κοµµωτήριο στη Γλυφάδα, 
για πλήρη απασχόληση, ικανοποιητικός µισθός. 
Τηλ: 6946 903576, 210 9604085.
ΚΟΜΜΩΤΗΣ –τρια µε άδεια εξασκήσεως επαγ-
γέλµατος Κοµµωτή Α’ ζητείται από κοµµωτήριο, 
περιοχή Νίκαια. Τηλ: 210 4940434.
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Νέα Σµύρνη, ζητεί Κοµµώ-
τρια, εµφανίσιµη, πεπειραµένη στις γυναικείες 
και ανδρικές κοµµώσεις. Τηλ: 210 9753117.
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Γλυφάδα ζητεί Συνεργάτες, µε 
προϋπηρεσία, να γνωρίζουν απαραίτητα βαφείο 
και βραδινό χτένισµα καθώς επίσης και Συνερ-
γάτες µανικιούρ – πεντικιούρ – αποτρίχωσης. 
Τηλ: 210 9652780, 6947 840069.
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ µεγάλο ζητεί Colourist για σοβαρή 
συνεργασία. Παρέχεται εξαιρετικό περιβάλλον 
και µεγάλες προοπτικές εξέλιξης, δυνατότητα 
έναρξης συνεργασίας από τέλος Αυγούστου. Βι-
ογραφικά στο e-mail: career@hairworkshop.gr, 
τηλ: 210 9926601.
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ γνωστό στην Αγία Παρασκευή 
ζητεί έµπειρους Τεχνίτες –τριες για υπεύθυνη 
θέση. Τηλ: 210 6090245.
ΑΠΟ ΤΟ κοµµωτήριο πλαστήρας στην πλατεία 
Γλυφάδας ζητείται έµπειρη Μανικιουρίστ, µε 
γνώσεις αποτρίχωσης, για τη στελέχωση του 
τµήµατος αισθητικής. Τηλ: 210 8980251, 210 
8946098.
ΓΝΩΣΤΗ Σχολή Χορού ζητάει ∆άσκαλο Χορού 
µε γνώσεις latin, Ευρωπαϊκούς, Ελληνικούς 
χορούς, Αργεντίνικο tango, σάλσα, animation. 
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Τηλ: 210 2237207, 
6979 007609.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί - Φυσιοθεραπεύτριες 
από τα spa prive. Μισθός και ένσηµα. Τηλ: 2310 
538176.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αισθητικού για νεοσύστατο 
ινστιτούτο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@skinmatters.gr.
ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ έµπειρες χωρίς υποχρεώσεις 
ζητούνται. Τηλ: 210 7771917.
ΚΟΜΜΩΤΗΣ -τρια ζητείται από πολυτελές 
κοµµωτήριο µε γνώσεις σε κούρεµα, χτένισµα, 
βαφείο. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Μισθός συν 
ΙΚΑ 1400€ µεικτά. Τηλ: 210 2835552.
ΚΟΜΜΩΤΗΣ -τρια ζητείται να γνωρίζει πολύ καλό 
πιστολάκι. Τηλ: 210 4820021, 6970 073885.
ΚΟΜΜΩΤΗΣ -τρια επαγγελµατίας ζητείται για 
καλοκαιρινή εργασία στη Μύκονο. Τηλ: 22890 
78278, 6932 973680.
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ κεντρικό πολυτελείας, µε µεγάλη 
πελατεία, ζητεί πεπειραµένο Τεχνίτη -τρια για 
βαφείο, Κοµµώτριες έµπειρες για σαλόνι - κού-
ρεµα - χτένισµα καθώς και Μανικιουρίστ. Μόνιµη 
εργασία. Τηλ: 210 8814500, 6937 177771.
ΒΟΗΘΟΣ κοµµωτηρίου ζητείται από κοµµωτήριο 
στον Άγιο ∆ηµήτριο (Ασύρµατος). Πρόσληψη από 
Σεπτέµβρη. Τηλ: 6972 029117.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο (Μασέρ-Αισθητικός-Φυσικοθε-
ρεπευτής-τρια) για εργασία σε spa ξενοδοχείου 
5* στο Μέτσοβο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
grand-forest.gr, fax: 26560 29110.
Η BEAUTYSPIRIT.GR αναζητά επαγγελµατίες 
Κοµµώτριες για ανεξάρτητη συνεργασία για 
κατ’οίκον επισκέψεις. Απαραίτητη η εµπειρία 
σε νυφικά και βραδινά χτενίσµατα, κουρέµατα, 
τεχνικές εργασίες (βαφές, ανταύγειες) και µε-
ταφορικού µέσου. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
beautyspirit.gr.
Η BEAUTYSPIRIT.GR αναζητά επαγγελµατίες 
Τεχνίτριες νυχιών (µανικιούρ, πεντικιούρ, ονυχο-
πλαστική) για µόνιµη ανεξάρτητη συνεργασία για 
κατ’οίκον επισκέψεις. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και ύπαρξη µεταφορικού µέσου. Επιθυµητό µπλοκ 
παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@beautyspirit.gr.
Η BEAUTYSPIRIT.GR αναζητά επαγγελµατίες 
Αισθητικούς για µόνιµη ανεξάρτητη συνεργασία 
για κατ’οίκον επισκέψεις. Απαραίτητη προϋπηρε-
σία, ύπαρξη εξοπλισµού και µεταφορικού µέσου. 
Επιθυµητό µπλοκ παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@beautyspirit.gr.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - ∆ιανοµή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για εργασία σε µια βίλα, ως 
Κηπουρός και ως Γηροκόµος. Παρέχεται δια-
µονή διατροφή και ικανοποιητικός µισθός. Τηλ: 
210 8221097.
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ ζητείται µε αµάξι, για τη φύλαξη 
και µελέτη παιδιού Πέµπτης ∆ηµοτικού στην Πε-
τρούπολη. Ωράριο: ∆ευτέρα έως Πέµπτη 14:00-

22:00 και Κυριακή 12:00-22:00, µισθός: 500€. 
Τηλ: 6978 558152.
∆ΙΑΝΟΜΗ τουριστικού εντύπου από εµφανίσι-
µη νέα ζητείται στο κέντρο της Αθήνας. Μερική 
Απασχόληση. Γνώστης Αγγλικής γλώσσας θα 
προτιµηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: adm@pireas.gr.
ΝΕΑ εµφανίσιµη ζητείται µε γνώσεις Αγγλικών, 
Η/Υ, χωρίς υποχρεώσεις για µοίρασµα φυλλαδίων 
από γραφείο εξυπηρέτησης αυτοκινήτων. Τηλ: 
6942 823090, 6940 700799, ώρες επικοινωνίας 
11:00-14:00, ∆ευτέρα-Παρασκευή.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για διανοµή εντύπων στη 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
miow.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές κατά προτίµηση Παιδαγωγοί 
- Νηπιαγωγοί για διανοµή εντύπων καλλιτεχνικού 
παιδικού εργαστηρίου σε σχολεία και παιδικές 
χαρές. Τηλ: 210 6897785, 6984 700927.
ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισµού πλοίων-σκαφών αναζητεί 
άτοµα µε εµπειρία στο καθαρισµό ιστιοπλοϊκών 
σκαφών αναψυχής (εσωτερικά και Deck). Περιοχή 
Λαύριο, κάθε Παρασκευή-Σάββατο. Επιθυµητή 
γνώση ξένης γλώσσας. Άριστο περιβάλλον µε 
καλές αποδοχές. Τηλ: 6932 632254.
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ορθοπεδικών ειδών ζητείται νέος 
µε µηχανάκι για παραδόσεις και εξωτερικές εργα-
σίες. Απαραίτητη ανάλογη προϋπηρεσία. Μισθός, 
ασφάλεια, κινητό. Ωράριο 08:00-16:30. Βιογραφικά 
στο e-mail: christopher@kifidis-orthopedics.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για διανοµή τουριστικού εντύπου 
εµφανίσιµη νέα στο κέντρο της Αθήνας. Μερι-
κή Απασχόληση. Γνώστης Αγγλικής γλώσσας 
θα προτιµηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: adm@
pireas.gr.
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών και προώθησης 
πωλήσεων ζητείται Υπάλληλος για εξωτερικές 
εργασίες. Υπεύθυνος και ευγενικός, κάτοχος δί-
κυκλου. Παρέχονται µισθός, ΙΚΑ, έξοδα κίνησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: callcenter.exelixis@
gmail.com.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ σκύλων αναζητά βοηθό για κάποιες 
µέρες της εβδοµάδας και µε µελλοντική µόνιµη 
συνεργασία. Το άτοµο πρέπει να διαµένει κάπου 
εντός του ∆ήµου Σαρωνικού. Βιογραφικά στο 
e-mail: kenmastersgr@hotmail.com.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για διανοµή εντύπων παι-
δικού εργαστηρίου, κατά προτίµηση Φοιτητές 
Παιδαγωγικών, Βόρεια Προάστια. Τηλ: 210 
6897785, 6984 700927.
ΑΤΟΜΑ µε καλό παρουσιαστικό, χαµογελαστά, µε 
ικανότητα στις δηµόσιες σχέσεις, κατά προτίµηση 
Φοιτητές, Σπουδαστές, για διανοµή free press 
εφηµερίδας µία φορά την εβδοµάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: publicrelations.work@gmail.com.
ΑΤΟΜΑ µε καλή γνώση πυγµαχίας ή άλλων 
πολεµικών τεχνών για πρωινή 10:00-15:00 
ή απογευµατινή απασχόληση 18:00-23:00, σε 
υποδοχή εταιρίας. Βιογραφικά µε φωτογραφία: 
publicrelations.work@gmail.com.
ΑΤΟΜΑ µε δικό τους µηχανάκι, εµφανίσιµα και 
ευγενικά, ζητούνται για εξωτερικές εργασίες 
σοβαρής εταιρίας, ηµιαπασχόληση ή πλήρης απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: greeknews.
jobs@gmail.com.
ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί νέους Φύλακες ως Προ-
σωπικό Ασφαλείας. Απαραίτητη άδεια εργασίας, 
περιοχή Αθήνα. Τηλ: 6971 992583.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για διανοµές – delivery, πλήρης 
απασχόλησης από κατάστηµα εστίασης στο Med 
Cosmos µε δικό του µηχανάκι. Τηλ: 6938 780641, 
ώρες επικοινωνίας 14:00–20:00, κος Γιάννης.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για καθαρισµό γραφείων σε 
περιοχές Χαλάνδρι - Αιγάλεω - Ν. Ηράκλειο. 
Απογευµατινή ή πρωινή εργασία. Τηλ: 210 6858760.
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στη Γλυφάδα ζητεί Καθαρίστρια, 
πλήρης απασχόληση, τηλ: 210 8942292.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για φύλαξη, δηµιουργική απα-
σχόληση αγοριού 5 ετών, ∆ευτέρα έως Σάββατο 
08:30-17:30 όταν τα σχολεία είναι κλειστά και 
12:00-20:00 όταν είναι ανοιχτά. Λίγα οικιακά. 
∆υνατότητα διανυκτέρευσης αν χρειαστεί. Τηλ: 
6944 534332.
ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητάει Φύλακες για την περι-
οχή της Λάρισας. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: kechrinopoulouc@oceansec.gr, τηλ: 
2310 221390.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζεύγος για παιδότοπο, για εργασία 
στην Αγγλία. Άµεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα 
απαραίτητη. Καθαριότητα, φύλαξη και εργασίες 
στο χώρο, εµπειρία 1 χρόνου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για 5νθήµερη απασχόληση στο κέντρο 
της Αθήνας Καµαριέρες και Καθαρίστριες. Fax: 
210 6800060, 210 6800058.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για λίγες ώρες απασχόλησης 
ηµερησίως, για παρέα και φροντίδα ηλικιωµένης-
ασθενούς και καταπονηµένης γυναίκας. Περιοχή 
Καλλιθέα. Προτιµάται κάτοικος Καλλιθέας. Χωρίς 
ρατσισµό για αλλοδαπές και µε σχετικές γνώ-
σεις ή εµπειρία Νοσοκόµας. E-mail: bpanakias@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιανοµέας για το simplyburger Κο-
ρυδαλλού. Βιογραφικά στο e-mail: sbkory@
simplyburgers.gr, τηλ: 210 4960645.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία καθαρισµού επαγ-
γελµατικών χώρων (γραφεία), για πρωινή και 
απογευµατινή απασχόληση. Τηλ: 210 6997673.

ΘΥΡΩΡΟΣ ζητείται µε απαραίτητες γνώσεις σε 
µικρές επιδιορθώσεις κτιρίων για την ανακάλυψη 
θέσης πλήρους απασχόλησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@genka.com.gr, τηλ: 210 9945425.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυµη, ζητεί άτοµο για υπηρεσίες 
καθαρισµού, πλύσεις και σιδερώµατος, για την 
περιοχή της Κορίνθου.. Απαραίτητο πιστοποιητικό 
υγείας. Τηλ: 210 9919919, εσωτ: 193.

ΑΤΟΜΟ ανεξάρτητη, ζητείται για φροντίδα παι-
διού µε πρόβληµα και οικιακές εργασίες, ως 
Εσωτερική. Μισθός 500€, διατροφή, διαµονή 
σε ανεξάρτητο δωµάτιο. Τηλ: 22950 31212, 
6976 460988.

ΛΑΤΖΕΡΟΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ -ας ζητείται από ψαροτα-
βέρνα-µεζεδοπωλείο στον Πειραιά. Προϋπηρεσία. 
Κάτοικος Πειραιά ή να διαθέτει µέσον. ΙΚΑ-µισθός 
συζητήσιµος. Ο υποψήφιος, εργατικός-καθαρός-
γρήγορος και µε πνεύµα συνεργασίας. Τηλ: 6942 
814067, 210 4181616, ώρες επικοινωνίας µετά 
τις 11:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για φροντίδα ηλικιωµένης (που 
αυτοεξυπηρετείται) για µερική απασχόληση, στην 
Α.Τούµπα Θεσσαλονίκης. Κατά προτίµηση να κα-
τοικεί στην περιοχή. Τηλ: 6979 339379.

∆ΙΑΝΟΜΗ τουριστικού εντύπου από εµφανίσιµη 
νέα στο κέντρο της Αθήνας. Μερική απασχόλη-
ση. Γνώστης Αγγλικής γλώσσας θα προτιµηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: adm@pireas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για ζευγάρι ηλικιωµέ-
νων στη Θεσσαλονίκη. Προσφέρεται στέγαση και 
σίτιση, κατά προτίµηση από Κορέα και να γνωρίζει 
λίγα Ελληνικά. E-mail: gpapaziogasgr@yahoo.gr.

ΖHTOYNTAI νέοι-ες για διανοµή φυλλαδίων 
(Αθήνα). Βιογραφικά στο e-mail: info@miow.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για διανοµή εντύπων, µε βα-
σικό µισθό ή 2€/ ώρα. Τιµή 410€. Βιογραφικά 
µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: cv@
facetoface.gr, θέµα: 4. 0.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι για διανοµή φυλλαδίων σε 
φανάρια. Τηλ: 210 5140060, 210 5147588.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για πλήρη απασχόληση Καµαριέρες 
και Καθαρίστριες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εµφανίσιµη-ος νέα-ος για διανοµή 
τουριστικού έντυπου υλικού στο κέντρο της 
Αθήνας. Μερική απασχόληση. Γνώστης Αγγλι-
κής γλώσσας θα προτιµηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: adm@pireas.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για να εργαστούν ως Φύλακες 
Ασφαλείας στην περιοχή του Θριασίου πεδίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: harris-security@ath.
forthnet.gr, τηλ: 210 5542141, fax: 210 5542151.

ΖHTEITAI Εξωτερικός Συνεργάτης. Ηµιαπασχόληση. 
Αµοιβή 850€. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@sdggroupgr.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι-ες για διανοµή εντύπων. 2,5 
ευρώ την ώρα, 2 ώρες τη µέρα. Τηλ: 210 6897785, 
6984 700927.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ blue group ζητά για ηµιαπασχόληση 
νεαρούς-ρες για διάφορες θέσεις εργασίας όπως 
διανοµή - πώληση - γραµµατειακή υποστήριξη 
των προϊόντων της. Τηλ: 6942 597651 από 
10:00 - 22:00.

ΑΤΟΜΑ για Εξωτερικές Εργασίες. Τηλ: 6951 
928810.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελµατίας Λαντζέρης. Τηλ: 210 
6540400, ώρες επικ: 9:00 - 16:00.

ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στο 
χώρο Κατάρτισης και Συµβουλευτικής, ζητούνται 
νεαρά άτοµα για πλήρη ή µερική απασχόληση, σε 
διανοµή εντύπων, στα Νότια Προάστια. Επιθυµητή 
προηγούµενη εµπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
gram@masterkek.gr, κωδικός αγγελίας: FORM.

Η ΦΟΙΝΙΞ Security ζητά Προσωπικό Ασφαλείας 
- Φύλακες µε άδεια εργασίας του ν.2518/97 για 
την περιοχή της Αττικής. Πληρωµή χωρίς καθυ-
στερήσεις. Νόµιµες αποδοχές συν προσαυξήσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: infoathens@phoenixfs.
gr, fax: 210 6820821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εµφανίσιµη/ος νέα/ος για ∆ιανοµή 
Τουριστικού Έντυπου Υλικού στο κέντρο της 
Αθήνας.Μερική Απασχόληση. Γνώστης Αγγλι-
κής γλώσσας θα προτιµηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: adm@pireas.gr.

Η TALIS S.A για λογαριασµό πελάτη της, ζητά 
υπάλληλο για το τµήµα καθαριότητας γραφείων, 
για 4ωρη απογευµατινή απασχόληση, σε περιοχές 
Χαλάνδρι,Αιγάλεω,Νέο Ηράκλειο. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@talis.gr, κωδικός αγγελίας: clean.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καµαριέρες και Καθαρίστριες για 
απασχόληση στην περιοχή Ν. Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τµήµατος Ανταλλακτικών 
ζητείται από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων µε 
επαγγελµατική εµπειρία κατά προτίµηση σε 
VAG GROUP τουλάχιστον 5ετη, µε διοικητικές 
και οργανωτικές ικανότητες, επαγγελµατική 
συνέπεια και υπευθυνότητα. E-mail: fotmal@
filosidis.gr, fax: 210 7647823.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοδηγός για έργα στη Ρουµάνια 
µε εµπειρία σε φωτοβολταϊκά (στέγες). Γνώση 
Αγγλικών ή Ρουµάνικων. Βιογραφικά στο e-mail: 
office.profileco@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός για εταιρία στην Αγγλία. 
Άµεση πρόσληψη, ανάλογη εµπειρία, µισθός 
GBP 26.000€-28.000€/χρόνο, Πτυχίο HND / 
HNC. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ µελετών που δραστηριοποιείται σε 
έργα εθνικού κτηµατολογίου ζητά συνεργασία 
µε Τοπογράφο Μηχανικό. Θα εκτιµηθεί εµπει-
ρία, εξοικείωση µε σχεδιαστικά προγράµµατα 
CAD, γνώση βάσεων δεδοµένων. Βιογραφικά 
στο e-mail: kx.ktimatologiou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Xηµικός Mηχανικός µε ειδίκευση στη 
διαχείριση αποβλήτων, µε 5ετή προϋπηρεσία 
στο κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail: mxampla@
eren.com.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται µε επαγγελµατικό δίπλωµα 
οδήγησης και εµπειρία στην κατασκευή γηπέ-
δων. Τηλ: 6946 466743.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Επιπλοποιός, ζητείται. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kakarountas.com. τηλ: 210 
28451459, ώρες επικοινωνίας 07:00–16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος TEI Σχολής Αυτοµατισµού 
µε εµπειρία σε συστήµατα ΗΜΙ Scada/Plc για 
τη στελέχωση τεχνικού τµήµατος. Aποδοχές 
αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
dnikolaou@freemail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής µε προϋπηρεσία σε ξενο-
δοχεία. 12µηνη απασχόληση Ζάκυνθος. Προτι-
µητέοι γνώστες εργασιών όπως ελαιοχρωµα-
τισµοί, συντήρηση κήπων, εµπειρία υδραυλικά 
ηλεκτρολογικά. E-mail: captain@navigatorltd.
gr, fax: 210 6230789.

CIVIL Engineer. Industry: Telecom. Salary: 10,000/- 
SAR Per Month,Other Benefits: Visa, Tickets, 
30days paid leaves, medical. Location: Riyadh, 
Saudi Arabia. Experience: Minimum 3-4 years in 
telecom, BSC Civil Engineering from well-known. 
CVs: institute.info@empirecompanyltd.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πολιτικοί Μηχανικοί µε εµπειρία 
σε σιδηρογραµµές, Αγγλική γλώσσα. Άµεση 
πρόσληψη, έναρξη εργασίας τέλη Σεπτέµβρη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα Βαφείς, Ηλεκτρολόγοι, 
Ξυλουργοί, Οικοδόµοι Γυψοσανίδας, Οδηγοί, 
Συγκολλητές για εργασία στη Γερµάνια. Άµεση 
πρόσληψη, Γερµανική γλώσσα µέτριο επίπεδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ENGINEER with MSc and MATLAB/C skills. Candidate 
should have at least MSc in Mechanical/Electrical 
Engineering with programming experience in 
MATLAB and C. Experience in modeling and 
simulation is a plus. CVs: info@proptimality.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανολόγοι, Μηχανικοί µε εµπει-
ρία και γνώσεις σε CNC προγράµµατα. Άµεση 
πρόσληψη, εργασία στην Αγγλία σε εταιρίες. 
Αγγλική γλώσσα απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοδηγός για έργα στην Ρουµανία µε 
απαραίτητη εµπειρία σε φωτοβολταικά. Γνώση 
Αγγλικών ή Ρουµανικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
office.profileco@gmail.com, κωδ: ER PV 01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός ΑΕΙ (ενερ-
γειακής κατεύθυνσης), από τεχνική εταιρία µε 
έδρα την Θεσσαλονίκη. Απαιτείται άριστο επίπεδο 
Αγγλικών, πιθανή γνώση Γερµανικών θα συνεκτι-
µηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: proslipsienergy@
gmail.com.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ ξύλων - Σκελετοποιός σαλο-
νιών, ζητείται. Τηλ: 211 2128442, 6947 932288.

ΓΑΖΩΤΕΣ - Γαζώτριες µε χαρτιά και εµπειρία 
και τιγκέλι, ζητούνται από συνεργείο φασόν. 
Καµατερό. Τηλ: 210 2314353.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός - Μηχανοτεχνίτης µε γνώση 
autocad. Περιοχή Ντεπώ Θεσσαλονίκης. E-mail: 
info@artofglass.gr.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ αυτοκινήτων µε επαγγελµατική 
εµπειρία ζητούν από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων 
µε απαραίτητη προϋπηρεσία σε VW GROUP, άριστη 
τεχνική κατάρτιση, επαγγελµατική συνέπεια και 
υπευθυνότητα. Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@
filosidis.gr, fax: 210 7647823.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για εργασία στη Γερµανία σε 
οικοδοµικές εργασίες. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: ergasiastigermania@hotmail.com, 
τηλ: 0049 17696163451, ώρες επικοινωνίας 
∆ευτέρα έως Σάββατο, 20:00-21:00 (ώρα Ελλάδος).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανοτεχνίτης για τεχνική εταιρία, 
µε 3 έτη προϋπηρεσία σε συντήρηση συµπιεστών. 
Η γνώση Αγγλικής γλώσσας λαµβάνεται υπόψη. 
Προτιµώνται άτοµα εγγεγραµµένα στο µητρώο 
ανέργων. E-mail: gsamaras@otenet.gr.

ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ - εµπορική εταιρία ζητείται 
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος - Μηχανικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@easyenergy.gr, 
τηλ: 2310 855810.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από κεντρική κλινική Αθηνών, 
Υδραυλικοί µε προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@centralclinic.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από κεντρική κλινική Αθηνών, Ηλε-
κτρολόγοι-Ψυκτικοί, µε προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@centralclinic.gr.
ΖHTOYNTAI από κεντρική κλινική Αθηνών, 
Μηχανολόγοι - Mηχανικοί, Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., 
µε δελτίο παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@centralclinic.gr.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ προστασία Σύµβουλοι Επαγγελ-
µατικής Ασφάλειας και Υγείας αναζητά Μηχανικό 
κατά προτίµηση Χηµικό Μηχανικό µε εξειδίκευση 
σε µελέτες HAZOP/HAZID µε 5ετή τουλάχιστον 
εµπειρία. Άριστη γνώση Αγγλικών/υπολογιστή. 
E-mail: cv@exypp.gr.

Στελέχη Παραγωγής - 
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου από 
εταιρία µεταλλικών κατασκευών στην Ελευσίνα. 
Απαιτούµενα προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ, 2ετή 
εµπειρία, Αγγλικά, Η/Υ, επιθυµητά: τίτλος ΙWE και 
πιστοποίηση NDTS. E-mail: secretary@sofman.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για βιοτεχνία τροφίµων στην 
περιοχή της Καρδίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
paragogos@northnet.gr.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ εκπαιδευτικός οργανισµός ζητά να 
προσλάβει Σχεδιάστρια Μόδας και Κοπτικής-
Ραπτικής. Πτυχιούχοι Σχολής, Μεταπτυχιακός 
Τίτλος θα εκτιµηθεί. ∆ιδακτική και εργασιακή 
εµπειρία. Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: iiekjobs@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για επιδιορθώσεις ρούχων, 
πεπειραµένη σε κατάστηµα µε επιδιορθώσεις 
ρούχων στην Άνω Γλυφάδα για ηµιαπασχόλη-
ση. Απαιτείται γνώση χρήσης επαγγελµατικής 
µηχανής. Τηλ. 210 9600032, ώρες επικοινωνίας: 
09:30-13:30, 17:30-20:00.
ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ πεπειραµένη, ζητείται για ραφή µαξι-
λαριών φερ φορζέ και σαλονιών, περιοχή ∆υτικών 
Προαστίων. Τηλ: 210 2692646, 211 4027605.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα για εργασία Μοδίστρες µε 
εµπειρία και Αγγλική γλώσσα. Άµεση πρόσλη-
ψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.
ΓΑΖΩΤΕΣ - Γαζώτριες µε χαρτιά και εµπειρία 
και τιγκέλι, ζητούνται από συνεργείο φασόν. 
Καµατερό. Τηλ: 210 2314353.
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΕΣ Γαζώτριες - Μοδίστρες µε γνώ-
σεις πατρόν, ζητούνται από ατελιέ ενδυµάτων για 
µικρή παραγωγή και ραφή δειγµάτων. Περιοχή 
Περιστέρι. Τηλ: 215 5510580, 6988 186861.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία µε έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Μηχανικό παραγωγής. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών ή Ιταλικών, Autocad, Microsoft Office. 
Επιθυµητή προϋπηρεσία σε κατασκευαστική εται-
ρία/αντίστοιχη θέση. E-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 22210 34914.
ΑΠΟ ΣΕΡΡΑΪΚΗ βιοµηχανία τροφίµων ζητείται 
απόφοιτος Tεχνολογίας Tροφίµων ή ανάλογης 
ειδικότητας. Βιογραφικά στο e-mail: industry1973@
gmail.com.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ γυναικείων υποδηµάτων, ζητεί άτοµο 
ειδικευµένο στα φορτία, παραδότρια καθώς και 
µονταριστής µηχανής, περιοχή Νέα Ιωνία. Τηλ: 
210 2790689, 6977 210255.
ΓΑΖΩΤΡΙΑ πεπειραµένη στα φερµουάρ ζητείται, 
περιοχή Ταµπούρια. Τηλ: 210 4618769.
ΓΑΖΩΤΡΙΑ ζητείται ειδικευµένη σε ζακέτα και 
φόρεµα. Τηλ: 210 5718246.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτοµα για εργασία στην Αγγλία, 
επεξεργασία-τυποποίηση ψαριών, Αγγλική γλώσσα, 
δωρεάν διαµονή, εµπειρία 1 χρόνο σε αντίστοιχη 
θέση, £6.81/ωρα, 50 ώρες/βδοµάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.
FOOTWEAR Production Shift Leader to work 
in UK, good level of English language, £8.20 - 
£9.00/hour, experience is needed. CVs: info@
spnjobs.com.

Στελέχη και Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
ΣΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ χρειαζόµαστε έµπειρους αν-
θρώπους για την υλοποίηση εργασιών ακόµα 
και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info2@ergasiomania.gr τηλ: 6939 785533.
A SHIPPING /Logistics Supervisor for our client 
in Dubai. 5+years experience in shipping and 
logistics, excellent knowledge of China, Iraq, Jebel 
Ali shipping rules and ports. Must be fluent in 
English. CVs: arabic.info@empirecompanyltd.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καπετάνιος για σκάφος princess 
στη Σκόπελο µε εµπειρία σε ναυλώσεις και 
πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: v.spyrou@
skopeloshotels.eu.

A FULL service yachting company in Greece, is 
seeking a Chief Operating Officer, specialized in the 
yachting industry, 12+ years of experience. Native 
English speakers preferred. CVs: danielsadek@
gmail.com.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Προϊστάµενο Logistics µε 
τεχνικές γνώσεις και µεγάλη εµπειρία σε εξαγω-
γές/εισαγωγές προϊόντων, φόρτωση συσκευασία 
σε containers µε χρήση λογισµικού για εργασία 
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Γνώση Αγγλικών. 
E-mail: info@technokataskevi.gr.
ΑΤΟΜΟ ζητείται µε επαγγελµατικό δίπλωµα 
οδήγησης και εµπειρία στην κατασκευή γηπέ-
δων. Τηλ: 6946 466743.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίµων ζητεί Εργάτες 
Αποθήκης, περιοχή Αχαρνές, τηλ: 210 6202175, 
ώρες επικοινωνίας 10:00–13:00.
ΑΝΩΝΥΜΗ εµπορική εταιρία αναζητά Οδηγό, 
κάτοχο άδειας ηλεκτροκίνητου Κλαρκ. Βιογραφικά 
στο e-mail: agialini@topelcom.gr, Κα Γιάλινη.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα Βαφείς, Ηλεκτρολόγοι, 
Ξυλουργοί, Οικοδόµοι Γυψοσανίδας, Οδηγοί, 
Συγκολλητές για εργασία στη Γερµάνια. Άµεση 
πρόσληψη, Γερµανική γλώσσα µέτριο επίπεδο. 
Βιογραφικά στο e-mail:info@spnjobs.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για ταξί toyota avensis µοντέλο 
2004. Κάρτα, ΙΚΑ απαραίτητα. Εγγύηση 1.000€. 
Βάρδια 30€, βάρδιες εναλλάξ. Περιοχή Ίλιον. 
Τηλ: 6932 067403.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία µε έδρα τον Πειραιά ζητεί 
Οδηγό µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας, για ηµιαπα-
σχόληση (2 φορές την εβδοµάδα). Βιογραφικά 
στο e-mail: viografiko14@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε δίπλωµα Γ’ και ηλεκτρονικό 
ταχογράφο. Περιοχή Αιγάλεω. Βιογραφικά στο 
e-mail: skrekis@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Αποθήκης. Οργάνωση του 
τοµέα ευθύνης του-παροχή υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίε-εξυπηρέτησης στους καταναλωτές. 
Προϋπηρεσία 1-2 χρόνια σε µηχανογραφηµέ-
νη αποθήκη-ευχέρεια χρήσης Η/Υ-δίπλωµα 
οδήγησης Β’ κατηγορίας και χειρισµού κλαρκ. 
E-mail: info@homemarkt.gr, τηλ: 2351 235222.
ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 5* 
στη Μύκονο ζητάει Οδηγό. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@billandcoo.gr.
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ εφοδιασµού/µεταφορών ζητούνται 
Οδηγοί Βαρέων Φορτηγών Οχηµάτων (HGV). 
Τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία. Κάρτα Ψη-
φιακού Ταχογράφου(Digi Card), ΠΕΙ(Code 95). 
Μέτρια αγγλικά (επιπέδου Β2). Βιογραφικά στα 
αγγλικά µε φωτογραφία, skype στο e-mail: silver.
lining37@yahoo.com.
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Οδηγοί µε επαγγελµατικό 
δίπλωµα, ειδική κάρτα ταξί, ΙΚΑ, εγγύηση, έδρα 
Αγ. ∆ηµήτριος, µισθός συζητήσιµος. Τηλ: 6977 
199008, 10:00 - 20:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πακετάς για κατάστηµα εστίασης στο 
Med.Cosmos µε δικό του µηχανάκι. Τηλ: 6938 
780641, (14:00-20:00), Κος Γιάννης.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και µεταφορική εταιρία, µε έδρα τη 
Μύκονο, επιθυµεί να προσλάβει - Οδηγό Τουριστι-
κού Λεωφορείου. Προφίλ υποψηφίου: ∆ίπλωµα 
Οδήγησης ∆’ Κατηγορίας + ΠΕΙ. Προϋπηρεσία στον 
κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail: info@blueline.
gr, Tηλ: 22890 28060.
ΟΜΙΛΟΣ εταιριών θα προσλάβει άµεσα 10 Οδη-
γούς δίκυκλου και αυτοκινήτου ταυτόχρονα για 
τη κάλυψη αναγκών σε εξωτερικές εργασίες 
του οµίλου. Τηλ: 211 0190422.
ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορίας φυτών ζητεί Οδηγό, ∆ιανο-
µέα µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας, περιοχή Κορωπί, 
µόνο κάτοικοι γύρω περιοχών. Βιογραφικά στο 
e-mail: marinarasouli@paradiseplants.gr, τηλ: 
210 6627440.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί για απορριµµατοφόρο όχηµα 
στη Γερµανία, µε γνώση Γερµανικών απαραίτητη, 
άµεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ανυψωτικού Ηλεκτροκίνητου Μη-
χανήµατος ζητείται, κάτοχος διπλώµατος ΚΑΤ’∆’ 
Χειριστής Κλαρκ µε καλή γνώση σκάνερ και µάντις 
για εργασία σε αποθήκη logistics στον Ασπρό-
πυργο. Βιογραφικά στο e-mail: hr@3wtrans.gr, 
τηλ: 2130 167126.

Τουρισµός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΜΟΝΑ∆Α 50 Studios στον Περίβολο - Σαντο-
ρίνης, ενδιαφέρεται για συνεργασία µε άτοµο 
ευπαρουσίαστο, έµπειρο για τη θέση της Reception 
και κρατήσεων. Γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: giorgios.giannoulis@gmail.com.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά για τη σεζόν 
2015 απασχόληση, έµπειρο άτοµο ως Υπάλληλο 
Υποδοχής και Υπεύθυνο Κρατήσεων, ευπαρουσί-

αστο µε γνώση Αγγλικών και γνώστη συστήµατος 
κρατήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: giorgios.
giannoulis@gmail.com.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* στην Άρτα ζητάει να προσλάβει 
Καµαριέρες - Καθαρίστριες για πλήρη απασχό-
ληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: palacearta@gmail.com.
ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Tharroe of Mykonos αναζητεί 
Υπεύθυνο Κρατήσεων και Ηλεκτρονικού Εµπο-
ρίου µε εµπειρία και γνώση ξένων γλωσσών 
(12µηνη απασχόληση). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@tharroeofmykonos.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist-Concierge για µικρό 
ξενοδοχείο πολυτελείας στα Φύρα Σαντορίνης. 
Προϋπηρεσία 4ετή, γνώση Αγγλικών και µία ακόµη, 
MS-Office, προγραµµάτων ξενοδοχείων (Περσέας 
κλπ). Απασχόληση από 15/3 µέχρι 31/10. E-mail: 
ariasuites@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Θεραπεύτρια Spa µε εµπειρία 1 ή 2 
χρόνια στο µασάζ σώµατος. Γνώση Αγγλικών 
απαραίτητη. Γνώση ρεφλεξολογίας, τάι µασάζ 
θα εκτιµηθεί. Εργασία σε spa ξενοδοχείου. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@orloffspa.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άµεση πρόσληψη Καµαριέρα έµπει-
ρη µε προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
Τηλ: 6956 004312, ώρες επικοινωνίας, πρωί 
και µετά τις 19:30.
ΓΡΗΓΟΡΟ εστιατόριο Ιαπωνικής κουζίνας στο 
κέντρο της Αθήνας προκειµένου να επανδρώσει τα 
καταστήµατα του ζητά Προσωπικό για τις παρακάτω 
θέσεις: ∆ιευθυντή Καταστήµατος, Υπεύθυνος Βάρ-
διας, Εξυπηρέτηση Τηλεφωνικών Παραγγελιών. 
E-mail: yokomanager@gmail.com.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στο Ρέθυµνο αναζητεί έµπειρο 
Στέλεχος, 3ετή προϋπηρεσία front office, για 
12µηνη ή 8µηνη απασχόληση. Αγγλικά, καλή 
διαχείριση online κρατήσεων, ξενοδοχειακό 
πρόγραµµα, συµβόλαια tour operator, γνώση 
λογιστικής, µε ευελιξία ωραρίου. E-mail: tgia@
otenet.gr.
ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση 5* στη Χερσόνησο 
Ηρακλείου, ζητούνται ικανά Στελέχη όλων των 
ειδικοτήτων. Απαραίτητη η ανάλογη προϋπηρε-
σία και η γνώση τουλάχιστον της Γερµανικής 
γλώσσας. E-mail µε πρόσφατη φωτογραφία: 
humanresourcesa989@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για µασάζ σε spa ξενοδοχείου 
στα Καλάβρυτα. Παρέχεται διαµονή, φαγητό, µι-
σθός. Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.
gr, τηλ: 6945 776821.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καµαριέρα για ξενοδοχείο στα Κα-
λάβρυτα. Παρέχεται διαµονή, φαγητό, µισθός 
και ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καµαριέρες έµπειρες για να εργαστούν 
σε ξενοδοχείο 4* αστέρων στο Μεταξουργείο για 
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε ξενοδοχεία, άµεση πρόσληψη, µισθός, ΙΚΑ. 
Τηλ: 6971 992583.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Ορεινή Αρκαδία ζητεί άτο-
µο για προετοιµασία πρωινών και καθαριότητα. 
Σεζόν Οκτώβριος - Μάιος, αποδοχές Ε.Σ.Σ.Ε, 
διαµονή, διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
consul122577@gmail.com.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Ορεινή Αρκαδία ζητεί Υπάλληλο 
Υποδοχής, σεζόν Οκτώβριος - Μάιος. Αποδο-
χές Ε.Σ.Σ.Ε. διαµονή, διατροφή. Bιογραφικά στο 
e-mail: consul122577@gmail.com.
KIDS Club Manager. Experience in Hospitality 
industry at similar position. Must be an Animator. 
Fluent in German & English. Presentable. Salary 
USD1500+ Service Charge USD350. Airticket. 
meals, accommodation. Cvs: silver.lining37@
yahoo.com, tel: 6937 212290.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής µε προϋπηρεσία σε ξενο-
δοχεία. 12µηνη απασχόληση Ζάκυνθος. Προτι-
µητέοι γνώστες εργασιών όπως ελαιοχρωµα-
τισµοί, συντήρηση κήπων, εµπειρία υδραυλικά 
ηλεκτρολογικά. E-mail: captain@navigatorltd.
gr, fax: 210 6230789.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Receptionist µε εµπειρία για τη 
κάλυψη θέσεων 12µηνης απασχόλησης στο 
ξενοδοχείο 5* Grand Forest Metsovo. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@grand-forest.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος πωλήσεων και δηµοσίων 
σχέσεων για µερική απασχόληση, για ξενοδοχείο 
στην Ορεινή Ναυπακτία µε γραφείο στην Αθήνα. 
Απαραίτητη εµπειρία στον ξενοδοχειακό κλάδο, 
γνώση υπολογιστών, διαχείριση social media. 
E-mail: work@crystalmountain.gr.
ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Κασσάνδρα Παλλάς 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Νυχτερινό Receptionist. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά µε φωτο-
γραφία στο e-mail: hrm@kassandra-palace.gr.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο που δραστηριοποιείται στο 
χώρο του εισερχόµενου τουρισµού αναζητά: άτοµο 
γνώστη της Ελληνικής και Πολωνικής γλώσσας 
ως Τουριστικό Υπάλληλο. Απαραίτητα: Άριστα 
Ελληνικά και Πολωνικά. Θα προτιµηθεί εµπειρία 
σε ανάλογη θέση. E-mail: info@syrtakitravel.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από κεντρικό 
ξενοδοχείο Αθήνας Α’ κατηγορίας. Απαραίτητα 
προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες και γνώση protel. 

Βιογραφικά στο e-mail: srutten2@gmail.com, 
fax: 210 5231229.
ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ οργανισµό ζητείται Υπάλληλος 
µε προηγούµενη εµπειρία για το τµήµα κρατήσεων 
εισερχόµενου τουρισµού, µε απαραίτητη γνώση 
(µητρική) της Βουλγάρικης ή της Σέρβικης γλώσ-
σας. Βιογραφικά στο e-mail: info@filostravel.gr.
ΤΟ 5* ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ GDM Megaron στο Ηρά-
κλειο ζητεί Βοηθό ∆ιευθυντού. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: megaron@gdmmegaron.
com, fax: 2810 305400.
ΕΜΠΕΙΡΟΣ Σερβιτόρος και Γκρουµ ζητούνται 
για µικρή ξενοδοχειακή µονάδα πολυτελείας στη 
Σαντορίνη. Αγγλικά απαραίτητα, άµεση πρόσληψη. 
Τηλ: 22860 21909.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για πλήρη απασχόληση Καµαριέρες 
και Καθαρίστριες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegant-fs.gr.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* στην Χαλκιδική ζητά Groom. 
Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: hrm@
kassandra-palace.gr.
ZHTOYNTAI Βοηθοί Σερβιτόροι - Καµαριέρες 
από ξενοδοχείο στη Ρόδο. Προσφέρεται διαµονή 
- διατροφή ασφάλιση και εισητήρια επιστροφής. 
650€ καθαρά, 8ωρο, 6ήµερη εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: gm@costalindia.gr.
BOUTIQUE Hotel 5* στη Σαντορίνη ζητάει ∆ι-
ευθυντή µε γνώση στις κρατήσεις. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: sakaza14@gmail.com.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας ζητά Receptionist 
µε εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών. Βιογραφικά 
στο e-mail: athensbestwestern@gmail.com.
ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Κασσάνδρα Παλλάς 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Καµαριέρες. Βιο-
γραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: hrm@
kassandra-palace.gr.

Εστίαση - Μάγειρες - 
Παρασκευαστές
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Κηφισιά ζητά Υπεύθυνο Εστια-
τορίου µε προϋπηρεσία σε εστιατόρια πολυτελεί-
ας. Επιθυµητή προϋπηρεσία και σε εκδηλώσεις 
catering. Βιογραφικά µε την ένδειξη Maitre στο 
e-mail: sales@ffoods.gr.
ΕΤΑΙΡΙΑ catering ζητεί Pastry Chef µε προϋ-
πηρεσία για µόνιµη εργασία. Βιογραφικά µε την 
ένδειξη Pastry στο e-mail: sales@ffoods.gr.
ΕΤΑΙΡΙΑ catering ζητεί Chef µε προϋπηρεσία 
σε εστιατόρια πολυτελείας, Απόφοιτο Σχολής. 
Βιογραφικά µε την ένδειξη Chef στο e-mail: 
sales@ffoods.gr.
ΨΗΣΤΗΣ σφολιάτας επαγγελµατίας, µε πείρα 
στην παρασκευή πίτσας, αρτοσκευασµάτων και 
ευχάριστη προσωπικότητα ζητείται από εργαστήριο 
τροφίµων στο Γαλάτσι, βραδινή απασχόληση, 
µισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 6942 686060, ώρες 
επικοινωνίας 14:00-20:00.
ΦΥΛΛΑ∆ΟΡΟΣ Αέρος, ζητείται, έµπειρος για 
ανοικτό εργαστήριο καταστήµατος παραδοσια-
κών προϊόντων στον Άγιο ∆ηµήτριο µε γνώση 
παραγωγής και για πεϊνιρλί, πίτσα, χωριάτικες 
πίτες, τυροπιτοειδή. Πλήρης ή µερική απασχό-
ληση. Τηλ: 69730 42074.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε κατάστηµα µε καφέ, 
βάφλες, παγωτό, pancakes/crepes, γιαούρτι, στο 
κέντρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
demiflower1.7@gmail.com, τηλ: 6977 535250.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρασκευής και πώλησης παρα-
δοσιακών προϊόντων φρέσκιας ζύµης στον Άγιο 
∆ηµήτριο, ζητεί για πλήρης απασχόληση έµπειρο 
Μπαρίστα και Πωλήτρια, µε προϋπηρεσία σε κα-
ταστήµατα ταχείας εστίασης. Τηλ: 6973 042074.
CAFE - bar στο Γκάζι αναζητά Bοηθούς Σερβι-
τόρους µε προϋπηρεσία και εµφανίσιµους. Τηλ: 
6938 968308.
ΝΕΟΙ -ες ζητούνται µε σχετική εµπειρία σε 
παρασκευή κρύων πιάτων και καφέ από σνακ 
µπαρ στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@saladup.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σεφ για εστιατόριο steakhouse εντός 
Αττικής. Τηλ: 210 6005307.
ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ∆ΕΣ ωροµίσθιοι ζητούνται από 
κατάστηµα καφέ - donut στην περιοχή ∆ροσιάς, 
ωράριο πρωί - απόγευµα εναλλάξ, προϋπηρεσία 
επιθυµητή. Τηλ 6974 142106.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας για µεζεδοπωλείο µε 
θαλασσινά στην περιοχή του Παγκρατίου. Η 
επωνυµία του µαγαζιού είναι Λίγο Θάλασσα. 
Τηλ: 6974 644944, κος Καραντινός Λάµπρος.
ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ µε εµπειρία, ζωντάνια και χαµό-
γελο ζητούνται για πολυτελή χώρο εταιρικών 
και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο κέντρο της 
Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: tpa.athens@
gmail.com.
ΝΕΟΙ /ες ζητούνται για Μπάρµαν, Μπαργού-
µαν, Σερβιτόροι /ες σε καφέ µπαρ στον Εύοσµο 
Θεσσαλονίκης. Κατοχή βιβλιαρίου υγείας, άδεια 
εργασίας, εµπειρία και προϋπηρεσία, τόπος δια-




