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

378 θέσεις εργασίας στον  
κλάδο της Εστίασης σελ. 16-17, 30-31

σελ. 3
Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα

25.000 Αντίτυπα

σελ. 4
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων, 
Οικονομικά Στελέχη

σελ. 6
Λογιστές, Προγραμματιστές

σελ. 8
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

σελ. 10
Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι

σελ. 12-13
Στελέχη Πωλήσεων,  
Πωλητές Υγείας,  
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Νοσηλευτές, 
Εκπαίδευση, Θετικές 
Επιστήμες, Μηχανικοί 
Πωλήσεων, Τεχνικοί 

σελ. 14
Μηχανικοί, Βιομηχανία, 
Οδηγοί, Τουρισμός

σελ. 18
Αισθητικοί, Καθαριότητα, Μόδα

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

θέσεις εργασίας
2.312



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Ελένη Κούτσικου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Αθανάσιος Λογαράς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING: Αθανασία Τσουκαλά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γεωργία Κωνσταντίνου

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Μηνάς Ξανθόπουλος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ: Χαρίδημος Βασιλάκης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Βάσω Καδά

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ειρήνη Μήτση

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Γωγώ Δίγκα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

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

• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος
• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
• Η.Σ.Α.Π. - Ν. Ιωνία
• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

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

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

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

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
• Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Πειραιά
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου Κοινωνικής 

Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο

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

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

«Ελληνικός Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό Κέντρο 

Βενετσάνου
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ψαχνών
• Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
• Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
• Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων-Μεσσαπίων 
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Kαθενών
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιάς
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδας
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
•  Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
• Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ

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

Χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

Καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

Δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

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

Πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

✔  Η δομή της συνοδευτικής επιστολής 
περιλαμβάνει: τα προσωπικά στοιχεία 
του αποστολέα, την ημερομηνία 
αποστολής, τα στοιχεία του παραλήπτη, 
τον πρόλογο, το κυρίως μέρος και τον 
επίλογο.

➤  Δωρεάν καλοκαιρινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα για παιδιά ανέργων:  
Το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης 
Κεραμεικής, με την υποστήριξη του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προτείνει 
στους γονείς μια εναλλακτική πρόταση 
για τη δημιουργική απασχόληση των 
παιδιών στην πόλη. Από 16 Ιουνίου 
έως 11 Ιουλίου 2014 προσφέρεται 
στους μικρούς μας φίλους ηλικίας 
6-11 ετών ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα γεμάτο πηλό αλλά και 
άλλες εικαστικές δραστηριότητες όπως 
ζωγραφική, κολάζ, κ.ά. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε παιδιά ανέργων 
(με την επίδειξη κάρτας ΟΑΕΔ και 
προτεραιότητα σε μακροχρόνια 
άνεργους) και παρέχεται δωρεάν. 
Κέντρο Μελέτης και Νεώτερης 
Κεραμικής, Γκάζι - Βοτανικός - 
Κεραμεικός. Διεύθυνση: Μελιδόνη 4-6 
Τηλέφωνο: 2103318491-5. Συμμετοχή 
δωρεάν. Δήλωση συμμετοχής στα 
τηλέφωνα 210-3318491-5.

✔  Οι θεματικές ενότητες ενός 
βιογραφικού σημειώματος: Προσωπικά 
στοιχεία, Εκπαίδευση, Επαγγελματική 
εμπειρία, Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, 
Άλλες γνώσεις, Προσωπικά 
ενδιαφέροντα, Συστάσεις, Συστατικές 
επιστολές.

➤  Νότε και λέξεις για μικρούς και 
μεγάλους. Το Σάββατο 21 Ιουνίου, 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
της Μουσικής, η Μεγάλη Μουσική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν 
Βουδούρη» στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, υποδέχεται μικρούς και 
μεγάλους σε μια εκδήλωση που  
θα ξεκινήσει στις 16.00, με  
παράλληλα μουσικά happenings  
στους εσωτερικούς της χώρους και 
στο αίθριο των Μουσών. Διεύθυνση: 
Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη 
Τηλέφωνο: 210 7282333. Σάββατο  
21 Ιουνίου 2014, ώρα: 16:00.  
Είσοδος ελεύθερη.

✔  Στη συνοδευτική επιστολή αποφύγετε 
την επανάληψη στοιχείων που 
περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα 
και κουράζουν τον αναγνώστη.

➤  Καλοκαιρινή Εκστρατεία 
Φιλαναγνωσίας & Δημιουργικότητας 
2014 στην Ηλιούπολη. Απευθύνονται 
σε παιδιά από 4 ετών έως έφηβους 
15 ετών. Τοποθεσία: Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης, Νικομάχου 
18, Κ. Ηλιούπολη, κτίριο ΟΤΕ. 
Ημερομηνία: Δευτέρα 16 Ιουνίου 
έως Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014. 
Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής: 
Τηλ.: 210 9948344, καθημερινά, από 
τις 2 Ιουνίου και τις ώρες λειτουργίας: 
Δευτ. - Τετ. - Παρ. 10.00 έως 20.00, Τρ. 
- Πεμ. 10.00 έως 16.00. Η προεγγραφή 
στις εκδηλώσεις είναι απαραίτητη, 
γιατί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Είσοδος ελεύθερη.

Horizon 2020 Στο σύμπαν της κοινωνικής οικονομίας

Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο 
της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-
2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη 
στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως 
κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, 
στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών 
κοινωνικών προκλήσεων. Το πρόγρtαμμα Horizon 2020, είναι το μεγαλύτερο 
πρόγραμμα προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας παγκοσμίως. Το 
SME Instrument, είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για νεοφυής επιχειρήσεις 
στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020.
Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα SME Instrument, πραγματο-
ποιήθηκε την Τετάρτη 28 Μαΐου στο αμφιθέατρο πολυμέσων, στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος SME Instrument, εγκαινιάζεται 
ο μεγαλύτερος διαγωνισμός καινοτόμων επιχειρήσεων που θα αναδείξει 
και θα ισχυροποιήσει την ευρωπαϊκή επιχειρησιακή παρουσία.
Το Horizon 2020, φιλοδοξεί να δώσει το 20% του πακέτου του, σε μικρές 
και μικρομεσαίες νεοφυείς επιχειρήσεις με απαραίτητη προϋπόθεση οι 
επιχειρήσεις αυτές να έχουν ήδη συσταθεί.
Η χρηματοδότηση φτάνει έως:
Φάση Α: research and innovation έως και το 100%
Φάση Β: innovation and action από 70% έως και 100%
Φάση Γ: coordination and support έως και 100%
Για την είσοδο μιας επιχείρησης στη φάση Α αρκεί ένα business plan 10 
σελίδων. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη φάση Α΄ θα πρέπει στο 
τέλος του τριμήνου να παραδώσουν τεχνικό business plan 30 σελίδων, το 
οποίο αποτελεί και το διαβατήριο για την Β φάση. Για την φάση Α απαιτείται 
τεχνολογική ωριμότητα 5, ενώ το ύψος της χρηματοδότησης που θα δοθεί 
στη φάση αυτή θα είναι έως 50.000,00€.
Στη Β΄ φάση θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη του project που έχει 
παρουσιαστεί ήδη στο business plan των 30 σελίδων. Το χρονικό διάστημα 
που δίνεται για την ανάπτυξη όλων των σταδίων του project, είναι από 1 
έως 2 χρόνια. Το ύψος της χρηματοδότησης θα είναι από 500.000,00 € έως 
και 2,5 εκατομμύρια € και απαιτείται τεχνολογική ωριμότητα 10.
Οι επιχειρήσεις που θα περάσουν στην φάση Γ΄ θα λάβουν χρηματοδότηση 
με την μορφή δωρεάν υποστήριξης και coaching με στόχο την ανάδειξη 
του προϊόντος, την τοποθέτησή του στη αγορά αλλά και την προώθησή του 
στο εξωτερικό με στόχο την διεθνοποίησή του.
Οι νεοφυής επιχειρήσεις μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους ανά 
τρίμηνο στην ιστοσελίδα του προγράμματος της ευρωπαϊκής επιτροπής: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/sme-instrument-0. Η πρώτη 
ημερομηνία αξιολόγησης είναι η 18 Ιουνίου 2014.
Επόμενη ημερομηνία αξιολόγησης θα είναι στα τέλη του Σεπτέμβρη 2014 και 
στη συνέχεια στα τέλη του Δεκέμβρη 2014. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχουν 
έως το 2020, τέσσερις χρονικές περίοδοι αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα 
των επιχειρήσεων που έχουν επιλεγεί για την Α΄ φάση θα ανακοινώνονται 
σε 2 μήνες από την ημερομηνία αξιολόγησης και σε ένα μήνα αργότερα θα 
υπογράφεται το συμβόλαιο.
Σημειώνεται επίσης ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη κάνει έναρξη της 
επιχείρησης, μπορούν εάν επιθυμούν να κάνουν αίτηση υπαγωγής απευθείας 
στη φάση Β΄.
Για περισσότερες πληροφορίες κατευθυνθείτε στο: http://ec.europa.eu/
digital-agenda/en/sme-instrument-0 ή επικοινωνήστε με το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης (EKT/EIE), υπεύθυνος Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης.

Γεωργία Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Προγραμμάτων 
Επιχειρηματικότητας, Skywalker.gr

Επάνω σε μια χάρτα πως θα περιγραφόταν άραγε το εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα 
του 2014; Η προφανής απάντηση ακούει στην απλή, σχεδόν προαιώνια, διαίρεση. 
Από τη μια ένας ακρωτηριασμένος δημόσιος τομέας που πασχίζει να επιβιώσει και 
από την άλλη ο κόσμος των ιδιωτικών επιχειρήσεων όπου η τεράστια δυσαναλογία 
προσφοράς και ζήτησης αποτελεί τροχοπέδη για τους χιλιάδες αναζητούντες 
εργασία. Και στη μέση τι; Με μια πρώτη -ελληνική- ματιά θα απαντούσαμε τίποτα 
ωστόσο η αλήθεια απέχει. Η σύγχρονη δομή της οικονομίας περιλαμβάνει ως 
«τρίτο πόλο», την ανάδειξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Μειδιάματα ίσως 
ακολουθούν την τελευταία πρόταση. Και σε έναν βαθμό είναι κατανοητά.
Όταν πάντως το 19ο αιώνα το επίπεδο της ανεργίας που μαστίζει σήμερα την χώρα 
μας ήταν πανευρωπαϊκό φαινόμενο, ως αντίπραξη στο θνησιγενές οικονομικό 
περιβάλλον δημιουργήθηκαν οι πρώτες οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας 
με την μορφή συνεταιριστικών και συλλογικών επιχειρήσεων . Οι οργανισμοί 
αυτοί αποτέλεσαν εκούσιες συσπειρώσεις πολιτών που ως σκοπό είχαν την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την άμεση προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης. Και ω του θαύματος! Πέτυχαν.
Επειδή λοιπόν η ιστορία αποτελεί τον καλύτερο οδηγό για το μέλλον, ίσως ήρθε η 
στιγμή να εξετάσουμε για ακόμη μια φορά την πιθανότητα δημιουργίας μιας τάσης 
που θα χει ως κεντροφόρο άξονα την έννοια της κοινωνικής οικονομίας. Και αν 
το άγνωστο τρομάζει ,είναι αποδεδειγμένο πως σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 
δύο πόλους (δημόσιο - ιδιωτικό) για να ακολουθήσει μια κοινωνική επιχείρηση, 
επιτυχημένη ρότα, η βασικότερη των προϋποθέσεων δεν είναι κάτι extravagant 
αλλά η έμπνευση μιας καινοτόμου ιδέας. Άλλωστε το είπαν άλλοι «σοφότεροι», 
πριν από εμάς πως, «η δύναμη της καινοτομίας είναι ικανή να οδηγήσει τις τοπικές 
κοινωνίες σε υψηλούς δείκτες κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης». 
Εν μέσω κρίσης (τι πολυφορεμένη λέξη), η κοινωνική οικονομία έχει τη δυνατότητα 
να αποτελέσει μια εναλλακτική μορφή οικονομίας που μπορεί να δημιουργήσει 
ένα νέο πεδίο συνεργειών με πραγματικές προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφόρες 
ευκαιρίες. Άνεργοι, άτομα των οποίον το επαγγελματικό μέλλον παρουσιάζεται 
αβέβαιο και εργαζόμενοι οι οποίοι αναζητούν νέες επαγγελματικές προοπτικές 
ίσως τελικά ήρθε η ώρα να αφήσουν πίσω τους τον κόσμο της αδράνειας και 
να κινητοποιηθούν προς μια κατεύθυνση όπου μια καλή ιδέα και το πνεύμα 
της συνεργασίας μπορούν να διαμορφώσουν ένα νέο επαγγελματικό γίγνεσθαι .

Φώτης Σπυρόπουλος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Equal Society

6 λόγοι - Έκπληξη που δεν κερδίσατε  
εσείς τη θέση εργασίας!
1. Δεν Παρακολουθήσατε την Πορεία της Αίτησής σας, αλλά Κάποιος Άλλος 
το έκανε!
Επικοινωνείτε τακτικά με τον Υπεύθυνο Προσλήψεων σε κάθε βήμα της 
διαδικασίας! Δηλώστε στη συνοδευτική επιστολή σας ότι θα επικοινωνήσετε 
μέσα σε μια εβδομάδα και επικοινωνείτε μια φορά την εβδομάδα για μερικές 
εβδομάδες. Στείλτε e-mail στον Υπεύθυνο, τηλεφωνήστε του ή αποστείλετε μια 
μικρή ευχαριστήρια επιστολή. Κάντε τη διαφορά και κερδίστε εσείς τη θέση 
εργασίας.
2. Δεν «Πουλήσατε» τον Εαυτό σας!
Όταν πήγατε στη συνέντευξη αναζητούσατε απελπισμένα μια οποιαδήποτε εργασία; 
Οι Υπεύθυνοι Προσλήψεων μπορούν να αντιληφθούν αμέσως αν ενδιαφέρεστε 
για τη συγκεκριμένη θέση και θα σας θέσουν αντίστοιχες ερωτήσεις. Απαντήστε 
αναφορικά με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σας, για 
τη μελλοντική συνεισφορά σας στην εταιρία, για την προϋπηρεσία σας, τις τυχόν 
αδυναμίες σας και εξηγείστε γιατί είστε ο κατάλληλος για τη συγκεκριμένη θέση.
3. Η Θέση Καλύφθηκε από Σύσταση Εργαζομένου.
Πολύ συχνά οι συστάσεις κερδίζουν τη θέση εργασίας σε σχέση με ανεξάρτητους 
υποψηφίους. Γι' αυτό, ερευνήστε την εταιρία και το δίκτυο γνωριμιών σας για 
ένα γνωστό ο οποίος θα βοηθήσει στη διαδικασία προώθησης και επιλογής του 
βιογραφικού σας.
4. Δεν Δείξατε αρκετό Πάθος ή Ενδιαφέρον!
Κάνατε ερωτήσεις για την εταιρία; Προβήκατε σε ενδελεχή έρευνα ώστε να 
εντοπίσετε το δικό σας πιθανό ρόλο μέσα σε αυτή; Μεταδώστε το ενδιαφέρον 
σας για την εταιρία και τη θέση, ώστε να φανείτε ως ο ιδανικός υποψήφιος.
5. Δεν Ακούγατε!
Αποτρεπτικός για κάθε Υπεύθυνο Προσλήψεων είναι ο υποψήφιος που δεν 
απαντάει ουσιαστικά στις ερωτήσεις του. Θα πρέπει να είστε πλήρως εστιασμένος 
σε κάθε βήμα της έρευνάς σας, είτε πρόκειται για επικοινωνία μέσω e-mail, είτε 
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
6. Δεν Μοιραστήκατε τις Εμπειρίες σας!
Όταν οι Υπεύθυνοι ρωτούν για συγκεκριμένες περιπτώσεις που μπορεί να 
συναντήσατε ή λάθη που κάνατε, πρέπει να έχετε προετοιμάσει να μοιραστείτε 
ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Επιλέξτε αυτές τις εμπειρίες από την προϋπηρεσία 
ή/και τις σπουδές σας.

Παναγιώτης Νικολακόπουλος, Chief Advertising Officer, ELAN S.A
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συνέχεια στη σελ. 06

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπεύθυνος/η για Γραμματειακή / 

 Διοικητική Υποστήριξη  
(Πλήρης Απασχόληση), (κωδικός θέσης: ADM)

Απαραίτητα προσόντα: 
•5 έτη ελάχιστη προϋπηρεσία 
•Ανωτάτη εκπαίδευση 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον τομέα παροχής υπηρεσιών 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα επικοινωνίας & marketing 
•Εμπειρία στο εξωτερικό 
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
humanresources1.services@gmail.com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το e-shop.gr ζητά:

Προϊστάμενο Πωλήσεων 
για Εργασία στην Αττική

Η θέση αναφέρεται στον εμπορικό διευθυντή και η συμβολή 
της στη συλλογική προσπάθεια της επιχείρησης προς την 
επίτευξη των εταιρικών στόχων είναι εξαιρετικά σημαντική.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων 
•Ηγείται της ανάπτυξης δράσεων και ενεργειών  
που βοηθούν άμεσα στην επίτευξη των στόχων  
της εταιρείας σε επίπεδο αύξησης κύκλου εργασιών  
& κερδοφορίας. 
•Διαχειρίζεται, οργανώνει και καθοδηγεί την ομάδα  
πωλήσεων. 
•Συμμετέχει στην ανάπτυξη key account πελατών. 
•Παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τις τάσεις  
και τις αλλαγές στην αγορά. 
 
Προφίλ υποψηφίων 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων, marketing  
ή παρεμφερές αντικείμενο. 
•Ανάλογες ικανότητες, ικανές να εμπνέουν την ομάδα 
πωλήσεων στο να επιτυγχάνονται οι τεθέντες στόχοι. 
•Δυναμική προσωπικότητα, με ομαδικό πνεύμα και  
ικανότητα οργάνωσης, ελέγχου και διαχείρισης  
προτεραιοτήτων. 
•Αποτελεσματικός στην επικοινωνία, δεινός  
διαπραγματευτής με υψηλό δείκτη D (Dominance). 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών, Ms Office, 
Internet. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση. 
 
Προσφέρονται 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης. 
•Εταιρικό αυτοκίνητο. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
xpapadopoulos@e-shop.gr

Τα πρότυπα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος Figura 
δίνουν λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά την αισθητική 
του προσώπου, του σώματος ή της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. 
Λειτουργούν από το 2005 στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια 
και στις Σέρρες. Η αποδοχή αλλά και η ανάγκη του κοινού 
για ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες οδήγησε στην 
συνεχή αλλά σε γερές βάσεις ανάπτυξη των Figura και έτσι 
από τον Απρίλιο του 2013 λειτουργεί και το Figura Αθήνας 
στο Σύνταγμα παρέχοντας πρωτοποριακές θεραπείες αδυ-
νατίσματος και αισθητικής.
Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και την επιστη-
μονική κατάρτιση των συνεργατών του ο όμιλος ινστιτούτων 
αισθητικής και αδυνατίσματος Figura αναπτύσσεται και ζητά 
για το νέο πολυδύναμο κέντρο αισθητικής και αδυνατίσματος 
Figura Πατησίων: 

Διευθυντή/ρια Πωλήσεων 

Απαραίτητα προσόντα: 
•διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο χώρο 
ομορφιάς 
•ικανότητα διοίκησης 
•διάθεση για εργασία και πάθος για επίτευξη στόχων. 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•πτυχίο αισθητικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

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

Ζητείται για άμεση πρόσληψη:

Communications Executive

Για χειρισμό corporate και brand πολυεθνικών  
λογαριασμών.  
Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά: 
•διαχείριση σχέσεων με δημοσιογράφους 
•παρακολούθηση και αναφορά δημοσιότητας 
•παρακολούθηση social media 
•συμμετοχή στο σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση 
εκδηλώσεων 
•συγγραφή και επιμέλεια κειμένων (press releases,  
interviews, newsletters, brochures, editorials,  
websites, etc.) 
•συμμετοχή στο σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση 

προωθητικών ενεργειών 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο του εξωτερικού  
στην επικοινωνία (δημόσιες σχέσεις, ΜΜΕ).  
Θα συνεκτιμηθεί και μεταπτυχιακός τίτλος 
•Εξαιρετική & πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
(επίπεδο Proficiency), καθώς και άριστη γνώση  
της Ελληνικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος) 
•Πολύ καλή γνώση νέων τεχνολογιών, internet,  
καθώς και γνώση χειρισμού powerpoint, excel 
•Οργανωτικές ικανότητες, ικανότητες ιεράρχησης  
καθηκόντων και καλή διαχείριση χρόνου 
•Δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα 
•Θα εκτιμηθεί προηγούμενη εργασιακή εμπειρία  
σε εταιρία δημοσίων σχέσεων, ή σε γραφείο τύπου/  
τμήμα επικοινωνίας άλλης εταιρίας. 
•Ηλικία υποψηφίων μέχρι 30 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ ες παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: cv2@skywalker.gr. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Βιομηχανία που κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της διέλασης 
αλουμινίου, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Business Development Manager  
(κωδ: BDM)

Ο υποψήφιος, καλείται να στελεχώσει την εμπορική διεύθυνση 
της εταιρείας με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων στην 
ευρύτερη περιοχή της Τουρκίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων και συγκεκριμένα 
στον κλάδο του αλουμινίου. 
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση της τουρκικής αγοράς 
•Να έχει ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας, γρήγορη αντίληψη, οργανωτικότητα,  
μεθοδικότητα. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και της τουρκικής γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 
•Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες για επαγγελματική 
ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση: e-mail: kampouris@
profil.gr. Tηλ: 22620 32202 ή κινητό: 6945 957509, υπ’ 
όψιν δ/σης προσωπικού.

Στέλεχος Έρευνας και Ανάπτυξης 

Εταιρεία παραγωγής τροφίμων στη Θεσσαλονίκη, ζητά στέλε-
χος έρευνας και ανάπτυξης για την έρευνα και την ανάπτυξη 
προϊόντων στο χώρο των τροφίμων.

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην τεχνολογία  
τροφίμων 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην έρευνα και  
ανάπτυξη νέων προϊόντων στον τομέα των τροφίμων,  
θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού H/Y 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Δημιουργικότητα και καινοτόμο τρόπο σκέψης 
•Ικανότητα ανάλυσης στοιχείων 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@provil.gr

A leading company with an established and successful 
presence in the FMCG market, is seeking to recruit outstanding 
professionals:

Management Trainees 
in Marketing and Sales

Candidates’ profile: 
•University graduate. MBA or MSc is desired 
•Excellent english and computer skills. Italian language 
will be an asset 
•Enthusiasm, analytical thinking 
•Results oriented and good interpersonal skills 
•Any working experience will be considered an asset 
•Age up to 28. Military services completed (for men)

The job: After an adequate training period, the newcomer 
shall undertake specific responsibilities within the commercial 
organization working closely with the Area or Brand manager 
to achieve ambitious growth and qualitative goals set by 
the group as well as to develop managerial and commercial 
skills required for further career development.

Contact details: Please send your CV to the following 
address: qas126gr@yahoo.gr

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη του ιατρικού 
τουρισμού ζητά:

Άτομα ηλικίας 30 έως 40 Ετών 
Με: 
•καλή εμφάνιση 
•άνεση στην επικοινωνία και ικανότητα  
στις διαπραγματεύσεις

Η εργασία αφορά προγραμματισμένα ραντεβού με επαγγελματίες 
της υγείας τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία με στόχο 

την ένταξή τους στο ιατροτουριστικό δίκτυο της εταιρείας.

Παρέχονται: 
•μισθός 
•ασφάλιση 
•έξοδα μετακινήσεων 
•bonus 
•εταιρικό τηλέφωνο 
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: info@medvoi365.gr

Ανώνυμη εξειδικευμένη κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών ζητεί:

Υπεύθυνο  
Κωδ. Θέσης: Mng.15.09

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

Στελέχη Εμπορικού Τμήματος

Από μεγάλη ανώνυμη εταιρία, ζητούνται υπάλληλοι για 
τη στελέχωση του εμπορικού τμήματος Αθήνας και Θεσ-
σαλονίκης.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, με σπουδές marketing ή οικονομικής ή τεχνικής 
κατεύθυνσης (μηχανολόγος), και γνώσεις διαδικασιών:

•παραγγγελειοληψίας, 
•παρακολούθησης αποθεμάτων, 
•εκτέλεσης και διακίνησης παραγγελιών, 
•ελέγχου και παρακολούθησης πιστώσεων πελατών, 
•επικοινωνίας με πελάτες, 
•συντονισμού και υποστήριξης πωλητών, 
•reporting και αρχειοθέτησης.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε θέση οργανωμένου 
εμπορικού τμήματος. 
•Πολύ καλή γνώση μηχανογραφημένου περιβάλλοντος 
ERP/CRM. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ, Ms Office. 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης. 
•Ηλικία έως 35ετών.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα διακρίνεται επίσης από ομαδικό 
πνεύμα, συνέπεια, επαγγελματισμό, οργανωτικότητα, επικοι-
νωνιακή ικανότητα και διάθεση για εργασία σε ένα άριστο  
περιβάλλον μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv2@skywalker.gr

Ομάδα υπηρεσίας διαχείρισης πληροφοριών μέσω διαδικτυακών 
πλατφόρμων σε αρκετές χώρες σε όλη την Ευρώπη επιθυμεί 
να ξεκινήσει μια νέα υπηρεσία στον κλάδο των κατασκευών 
για την περαιτέρω επέκταση των υπηρεσιών της στην Ελληνική 
αγορά με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αναζητούμε ένα: 

Project Manager
Καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη και καθημερινή διαχείριση της online  
υπηρεσίας 
•Συνολική ευθύνη για το προϊόν και τους πελάτες 
•Έρευνα αγοράς και σχεδιασμός προσέγγισης (marketing) 
•Συνολική διοίκηση και διαχείριση της υπηρεσίας 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο οικονομικών επιστημών ή πτυχίο διοίκησης  
επιχειρήσεων ή πολιτικών μηχανικών 
•Εργασιακή εμπειρία 3 ετών, κατά προτίμηση σε τομέα  
που δραστηριοποιείται στο χώρο του internet ή / και την 
κατασκευαστική βιομηχανία 
•Προσανατολισμός σε πωλήσεις και μάρκετινγκ 
•Internet minded 
•Οργανωτικές δεξιότητες 
•Δυνατότητα ανεξάρτητης εργασίας 
•Άριστη γνώση αγγλικής 
 
Προσφέρουμε μια δυναμική θέση σε ένα απαιτητικό  
περιβάλλον εργασίας με μισθό που σχετίζετε με επιτυχία. 
 
Παρακαλούμε όπως στείλετε το πλήρες βιογραφικό σας 
στα αγγλικά μέσω e-mail στη διεύθυνση:  
info@promitheies.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
TMS Auditors S.A. is an independent firm established in 
Greece, providing a broad range of audit & assurance, tax, 
business advisory and accounting services.

TMS Auditors S.A. in April 2013 joined the global network 
“IAPA International”, the 9th largest International Organization 
of independent accounting and auditing firms worldwide. 
It was founded in 1979 and comprises 220 member-firms, 
with offices in 60 countries and an annual turnover of $ 1 
billion approx.

TMS Auditors S.A. human capital currently consists of 
approximately 25 professionals, with knowledge and expertise 
in fields relevant to audit & assurance, such as those of 
accounting, taxation and corporate consulting.

We are currently seeking ambitious team players with 
exceptional analytical skills and a well-rounded personality 
to join our dynamic Audit team at Associate Level.

This is a challenging and rewarding business environment 
where very real prospects exist for bright, enthusiastic 
individuals who have the drive and commitment to make 
a difference.
About the role: 
As an audit associate, you will be a valuable resource in 
our audit department, focusing on the following: 
•Be involved in conducting audit engagements of both 
local and international clients. 
•Perform audit procedures in accordance with 
International standards on auditing. 
•Keep the senior auditor updated on any issues arising 
from the assignment. 
•Rapidly develop team management responsibilities.  
The successful candidates should have: 
•A university degree in accounting, business 
administration, finance or other relevant areas. 
•A postgraduate degree in relevant area will be 
considered as an extra asset. 
•Relevant professional qualification (ACCA or ΙΕΣΟΕΛ) 
will be highly regarded (partially or fully completed). 
•1-3 years of relevant audit working experience is 
required. 
•Excellent analytical and problem-solving skills, strong 
attention to detail and ability to meet deadlines. 
•Strong oral and written Greek & English language 
communication skills. Prerequisite level of English 
language qualification: Proficiency. 
•Military obligation must be fulfilled for men candidates.

Our company provides a competitive remuneration package, 
continuous learning and development opportunities, excellent 
career prospects and pleasant working conditions within a 
dynamic environment.

The learning takes place through interaction on the job 
with colleagues and clients and study for professional 
qualifications.  
Interested candidates should send their Curriculum Vitae 
at info@tms-auditors.gr

Από ανώνυμη παραγωγική και εμπορική εταιρία στην Ιωνία 
Θεσσαλονίκης ζητείται:

Στέλεχος Οικονομικού Τμήματος
Καθήκοντα: 
•Παρακολούθηση πιστώσεων πελατών 
•Παρακολούθηση εργασιών οικονομικού και λογιστικού 
τμήματος 
•Υποστήριξη οικονομικής διεύθυνσης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων ERP (SEN/Singular),  
CRM και Ms Office 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εμπειρία στον πιστωτικό έλεγχο υπολοίπων πελατών 
•Ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
•Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια και  
επαγγελματισμός 
•3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ηλικία έως 35 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις  
Παρέχονται: 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως απόδοσης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
zekmsp2@gmail.com

Payroll Consultant 

At EY we support you in achieving your unique potential both 
personally and professionally. We give you stretching and 
rewarding experiences that keep you motivated, working 
in an atmosphere of integrity and teaming with some of the 
world’s most successful companies. And while we encourage 
you to take personal responsibility for your career, we support 
you in your professional development in every way we can. 
You enjoy the flexibility to devote time to what matters to 
you, in your business and personal lives. At EY you can be 
who you are and express your point of view, energy and 
enthusiasm, wherever you are in the world. It’s how you 
make a difference.

We are currently looking for a highly motivated 
professional to join the finance team.
Job description  
•Data input & processing in SCAN HRMS system; data 
export and testing for accuracy, completeness and 
reasonability compared to data input 
•Export data processed in appropriate excel format to 
facilitate input in different Planning & Budgeting Tools  
Minimum requirements  
•Minimum 1 year as user of SCAN HRMS experience 
•Proven experience in running payroll calculations 
•Administration of payroll process and preparation of 
monthly payroll on group level (collection of information, 
data entry and process and results’ testing) 
•Bachelor’s degree in business administration, finance or 
accounting 
•Ability to use initiative and work effectively under 
pressure, time-management 
•Very good written and oral skills both in Greek and 
English 
•Excellent teamwork 
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•Advanced Microsoft Office user  
Send your CVs to the following link: https://tas-ey.taleo.
net/careersection/gcam01/jobsearch.ftl?lang=en&locati
on=77840070193

Η εταιρεία atc Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές στελεχώνεται από 
ορκωτούς ελεγκτές, συμβούλους επιχειρήσεων και φοροτε-
χνικούς. Παρέχει υψηλού επιπέδου ελεγκτικές, φορολογικές, 
λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Από τον Νοέμβριο του 2013, η atc είναι μέλος στο παγκόσμιο 
δίκτυο CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL, με έδρα την 
Αμερική, στο οποίο συμμετέχουν παγκοσμίως 151 ελεγκτικές 
εταιρείες σε 64 χώρες.     

Η εταιρεία στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, ενδι-
αφέρεται να ενισχύσει το στελεχιακό της προσωπικό με την 
πρόσληψη senior για το ελεγκτικό και φορολογικό τμήμα.

Senior (κωδ.Θέσης S02)

•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής της Ελλάδος  
ή ισότιμου αλλοδαπού ιδρύματος με ειδίκευση  
στην λογιστική ή ελεγκτική 
•Επαγγελματική εμπειρία 2-5 έτη σε ελεγκτική εταιρεία  
ή λογιστικό γραφείο. 
•Επιτυχής ή σε στάδιο ολοκλήρωσης του 2ετούς τίτλου 
σπουδών του ινστιτούτου εκπαίδευσης του σώματος 
ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή του ACCA ή του ICAEW, 
ή του AICPA. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(επιπέδου Proficiency). 
•Καλή γνώση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων 
•Πολύ καλή γνώση του Ελληνικού γενικού λογιστικού 
σχεδίου 
•Καλή γνώση φορολογίας εισοδήματος νομικών  
προσώπων 
•Επικοινωνιακή ικανότητα 
•Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών υπό συνθήκες πίεσης   
•Οργανωτική προσωπικότητα με στόχους και συνέπεια 
•Ικανότητα διάκρισης της εμπιστευτικότητας και  
της πληροφορίας 
•Εργασία σε ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα πλαίσια 
μίας οργανωμένης και δυναμικά αναπτυσσόμενης  
ελληνικής εταιρίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σύντομο βιογραφικό σημεί-
ωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: career@atcaudit.
gr. Οι υποψήφιοι να αναφέρουν τον κωδικό θέσης (θέμα 
e-mail) για την οποία στέλνουν το βιογραφικό τους σημεί-
ωμα. atc Certified Public Accountants LLC. Τηλέφωνο: +30 
2110137856, website: www.atcaudit.gr

Η εταιρεία atc Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές στελεχώνεται από 
ορκωτούς ελεγκτές, συμβούλους επιχειρήσεων και φοροτε-
χνικούς. παρέχει υψηλού επιπέδου ελεγκτικές, φορολογικές, 
λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Από τον Νοέμβριο του 2013, η atc είναι μέλος στο παγκόσμιο 
δίκτυο CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL, με έδρα την 
Αμερική, στο οποίο συμμετέχουν παγκοσμίως 151 ελεγκτικές 
εταιρείες σε 64 χώρες.     

Η εταιρεία στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, ενδι-
αφέρεται να ενισχύσει το στελεχιακό της προσωπικό με την 
πρόσληψη manager για το ελεγκτικό και φορολογικό τμήμα.

Manager (κωδ. Θέσης Μ01)

•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής της Ελλάδος  
ή ισότιμου αλλοδαπού ιδρύματος με ειδίκευση  
στην λογιστική ή ελεγκτική 
•Επαγγελματική εμπειρία 5-6 έτη σε ελεγκτική εταιρεία. 
•Επιτυχής ολοκλήρωσης του 2ετούς τίτλου σπουδών  
του ινστιτούτου εκπαίδευσης του σώματος ορκωτών  
ελεγκτών λογιστών ή του ACCA ή του ICAEW,  
ή του AICPA. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(επιπέδου Proficiency). 
•Άριστη γνώση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων 
•Άριστη γνώση του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου 
•Καλή γνώση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 
•Επικοινωνιακή ικανότητα 
•Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών υπό συνθήκες πίεσης   
•Οργανωτική προσωπικότητα με στόχους και συνέπεια 
•Ικανότητα διάκρισης της εμπιστευτικότητας  
και της πληροφορίας 
•Εργασία σε ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα πλαίσια 
μίας οργανωμένης και δυναμικά αναπτυσσόμενης ελλη-
νικής εταιρίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σύντομο βιογραφικό σημεί-
ωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: career@atcaudit.
gr. Οι υποψήφιοι να αναφέρουν τον κωδικό θέσης (θέμα 
e-mail) για την οποία στέλνουν το βιογραφικό τους σημεί-
ωμα. atc Certified Public Accountants LLC. Τηλέφωνο: +30 
2110137856, website: www.atcaudit.gr

Μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην Αθήνα, δυναμική και 
διαρκώς αναπτυσσόμενη, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Μισθοδοσίας

Προφίλ θέσης: 

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

Assistant Treasurer

A growing commercial company in the FMCG sector located 
in Maroussi, Athens is seeking a junior level professional to 
provide assistance to the financial department.

Scope: The candidate will be responsible for monitoring the 
company’s relationships with banks as well as managing 
the liquid assets of the firm.

Duties: 
•Manage daily transactions (checks/ petty cash) 
•Reconcile bank statements and finance accounts 
•Monitor and reconcile factoring statements 
•Assist in cash flow planning and reporting processes 
 
Education: 
•Bachelor’s degree in business, accounting or related 
field 
•A proven record of strong academic performance 
•Post graduate studies in related fields will be 
considered an asset 
 
Skills: 
•Self-motivated with strong time management and 
organisational skills 
•Good knowledge of Soft1 ERP will be considered an 
asset 
•Fluency in Greek and English both written and verbal 
 
Experience: 
•Minimum of two years of experience in a similar position 
•Age between 25 and 32 
 
Other: 
•Fulfilled military obligations for male candidates 
•Type B driving licence 
 
Send your CVs to the following e-mail:  
p.giannakakos@crystal-bvg.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η Cocoon Eco Energy αποτελεί μία από τις κορυφαίες 
ελληνικές εταιρίες στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας & των Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας 
και στα πλαίσια της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της 
επιθυμεί να προσλάβει:

Λογιστή (Στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών) 
με Εμπειρία στη Δανειοδότηση από Τράπεζες 

κωδ: LDT

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πτυχίο λογιστικής ή πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης  
οικονομικής σχολής με κατεύθυνση τη λογιστική 
•Πολυετή προϋπηρεσία στη λογιστική και ειδικά  
στον τομέα της δανειοδότησης από τράπεζες (διαδικασίες 
αδειοδοτήσεων - χρηματοδοτήσεων - χορηγήσεων,  
σύνταξη φακέλου, διαδικασίες υπαγωγής σε  
επιδοτούμενα προγράμματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες) 
•Εμπειρία στη συμφωνία υπολοίπων με πελάτες,  
προμηθευτές & τραπεζικούς οργανισμούς 
•Επαγγελματισμό, οργανωτικότητα, μεθοδικότητα 
•Άριστες ικανότητες συνεργασίας & εξυπηρέτησης  
πελατών 
•Άριστη γνώση Η/Υ & αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις και κρίνετε ενδια-
φέρουσα τη θέση εργασίας και τη συνεργασία με την Cocoon 
Eco Energy, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας στο e-mail: aggelies@rocketmail.com με τον κωδικό LDT.

Θέλουμε να δώσουμε στον κάθε πελάτη μας ξεχωριστά, την εξυ-
πηρέτηση εκείνη που έχει ανάγκη για να νιώσει απόλυτα ικανο-
ποιημένος σε ένα περιβάλλον παρόμοιο με εκείνο του σπιτιού του.

Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε ευχάριστες παρου-
σίες και ανθρώπους που διαθέτουν ζωντάνια για τη ζωή.

Ειδικότητα για Πρακτική: 
Οικονομικό - Λογιστικό

Αν θέλετε να γίνεται μέλος της ομάδας στείλτε το βιογρα-
φικό σας στο e-mail: career@tzambaspiti.gr

Από την Ιατρική Φροντίδα Κρήτης Ιατρική Α.Ε., εταιρεία 
που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας στη Χερσόνησο 
Ηρακλείου Κρήτης, ζητείται:

Υπάλληλος Λογιστηρίου

•Άτομο με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία σε λογιστήριο Γ’ 
Κατηγορίας βιβλίων, με πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, 
άριστη γνώση αγγλικών και γνώσεις χειρισμού Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό 
σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής τους εμπειρίας 
μέχρι τις 20 Ιουνίου στο e-mail: pr@cretanmedicare.gr ή 
στο φαξ: 28970-24064. Επίσης για επιπλέον πληροφορίες 
μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ.: 28970 25145 με τον 
κ. Αγλούπα Βασίλειο (ώρες 09:00 - 16:00).

Η εταιρία Παλίρροια - Σουλιώτης Α.Ε. με έδρα το 2Ο χιλ 
επαρχιακής οδού Ψαχνών-Πολιτικών επιθυμεί συνεργασία 
με άτομο για τη θέση του:

Accountant
Επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 χρόνων σε οργανωμένο 
λογιστήριο, κατά προτίμηση βιομηχανικής εταιρίας  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Proficiency) 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office (Word, Excel,  
Microsoft Outlook) 
•Δυνατότητα ταξιδίων στο εξωτερικό 
•Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία  
 
Προαιρετικές απαιτήσεις που θα θεωρηθούν  
ως πλεονέκτημα: 
•Γνώση διεθνών λογιστικών πρότυπων (IFRS) 
•Γνώση φορολογικού πλαισίου Α.Ε. 
•Εμπειρία στην ενοποίηση ισολογισμών 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σταθερό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
 
Η θέση θα αναφέρεται στον: διευθυντή λογιστηρίων 
Ελλάδος & Βουλγαρίας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοικος Χαλ-
κίδας ή της ευρύτερης περιοχής ή να έχει τη δυνατότητα 
μετεγκατάστασης. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: cv2@skywalker.gr. Παράκληση μόνο συμβατά 
βιογραφικά.

Βοηθός Λογιστηρίου 
για το Κατάστημα Θεσσαλονίκης 

(COD. TH - ACCOUNT 010)

Περιγραφή: Βοηθός λογιστηρίου ζητείται από την 
EUROGAT A.Ε. στο κατάστημα της, στη Θεσσαλονίκη. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης 
•Γνώση της νομοθεσίας φορολογικών, εργατικών,  
ασφαλιστικών και λογιστικών θεμάτων 
•Πολύ καλή γνώση λογιστικών εγγραφών Γ́  κατηγορίας 
βιβλίων. 
•Γνώση ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, ΦΜΥ, Intrastat, ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές, μητρώο παγίων 
•Πολύ καλό χειρισμό εφαρμογών MS Office 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία 
•Πτυχίο αγγλικών proficiency 
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση λογισμικού ERP Microsoft Navision 
•Γνώση λογισμικού μισθοδοσίας business Epsilon-net 
 
Αρμοδιότητες: 
•Καταχωρήσεις εξόδων - δαπανών, εκδόσεις τιμολογίων 
και παραστατικών καθώς και λοιπών εργασιών, εποπτεία 
αυτών 
•Παρακολούθηση λογιστικών, ασφαλιστικών και λοιπών 
φορολογικών υποχρεώσεων 
•Οικονομική διαχείριση πελατών, προμηθευτών 
•Λογιστική παρακολούθηση αποθήκης 
•Εποπτεία οικονομικού έλεγχου ενδοομιλικής εταιρείας. 
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού  
(τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων,  
τραπεζική παρακολούθηση των εξαγωγών). 
•Αρχειοθέτηση 
•Εξωτερικές εργασίες  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Οργανωμένο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να προωθήσουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με τον αντίστοιχο κωδικό 
(Th-Account 010) στο e-mail: hr@eurogat.euή στο fax: 
2310-819639.

Εμπορική επιχείρηση επιθυμεί να προσλάβει για τη στελέ-
χωσή της στην Αθήνα:

Υπάλληλο Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 28 ετών 

•Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office και ERP) 
•Γνώση Αγγλικών επιθυμητή 
•Εμπειρία θα ληφθεί ως επιπλέον προσόν 
•Άριστη γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής 
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών 
σχέσεων 
•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 
•Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
telemarketing.gr

Μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην Αθήνα, δυναμική και 
διαρκώς αναπτυσσόμενη, επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή 
Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Διαθεσίμων 

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Συμμετοχή στην σύνταξη του ταμειακού προγραμματισμού 
της εταιρείας σε ημερήσια και μηνιαία βάση, 
•Παρακολούθηση και επίτευξη των μηνιαίων στόχων 
εισπράξεων, 
•Διαχείριση των χρηματικών διαθέσιμων της εταιρείας, 
•Συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών, αξιόγραφων, 
εγγραφές γενικής λογιστικής, 
•Συνεργασία με το εμπορικό τμήμα της εταιρείας  
για υπόλοιπα πελατών. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης ή συναφούς 
αντικειμένου σχολής. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
5 έτη 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτά & προφορικά) 
•Άριστη γνώση MS - Office 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Ομαδικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Συστατικές επιστολές εφόσον ζητηθούν. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές, σε ένα οργανωμένο  
περιβάλλον εργασίας 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφι-
κά τους στο e-mail: viografika.hotel@gmail.com

Μεγάλη λογιστική εταιρία της Αθήνας αναζητά άτομο έως 
35 ετών για την κάλυψη της θέσης του:

Βοηθού Λογιστή

Ο ιδανικός υποψήφιος/α εκτός των κάτωθι τυπικών και ου-
σιαστικών προσόντων θα πρέπει να διαθέτει πελατοκεντρική 
νοοτροπία, επαγγελματισμό, επικοινωνιακό και ευχάριστο 
χαρακτήρα, ήθος και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα.

Τυπικά προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλό χειρισμό MS Office 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Ουσιαστικά προσόντα: 
•5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά  
σε λογιστικό γραφείο 
•Τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας  
•Γνώση ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, ΦΜΥ, Intrastat, ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές, μητρώο παγίων 
•Δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών 
προσώπων 
•Άριστη γνώση της τρέχουσας νομοθεσίας και λογιστικών 
διαδικασιών που απαιτούνται  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας  
Aποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
kassandraqwerty@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Atlassian JIRA Consultant

Cententia S.A. is looking for an Applications Consultant 
who, as member of the projects implementation team will be 
responsible for the implementation of business solutions based 
on the Atlassian JIRA platform. You should be experienced in 
problem-solving, enjoy interacting with a variety of customers 
(ranging from large corporate sites in the banking sector to 
relatively small, fast-paced software development companies), 
and have excellent communication skills.

Responsibilities: 
•Definition (user requirements, specifications 
development), planning and oversight of project delivery 
in Greece and abroad 
•Solution customisation and parametrization 
•Post-implementation support and communication with 
customer and development teams 
 
Required skills: 
•University degree preferably in IT or engineering 
•3-5 years of professional experience in the 
implementation and management of IT projects, 
preferably CRM, BPM or ERP Solutions 
•Experience of requirements analysis, business analysis 
and/or process improvement 
•Excellent written and oral communication skills in Greek 
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and English. As a primary contact with customers you 
need to be able •to convey ideas clearly and effectively. 
•Excellent time management and organisation skills 
•A proven ability to decompose and solve problems, 
along with the ability to coordinate and manage teams 
•Understanding and hands-on experience of issue 
tracking, project management tools and wikis.  
Preferred skills: 
•Experience with Atlassian products, primarily JIRA  
and Confluence 
•Understanding and hands-on experience of issue 
tracking, project management tools and wikis. 
Knowledge in Agile project management methodologies, 
Scrum and Kanban will be appreciated 
•Knowledge of ITIL or IT service desk practices  
How to apply: 
If you think this position suits you, send an e-mail to: 
info@cententia.com and attach: 
•your resume (text, HTML, PDF or Word format) 
•a cover letter (text only please) explaining why you are 
best for the position

Build your career with a company that is making an 
impact on a global scale! 

If you are seeking a stimulating career in a revolutionizing 
industry, join the company who is leading the crusade of the 
energy revolution. RECOM Corporation, the global leader in 
solar modules, offers incredible opportunity to ambitious, 
motivated individuals seeking a rewarding work environment. 
The diverse, multinational company is comprised of highly-
skilled professionals who possess expert knowledge and 
extensive experience in their fields.
RECOM stands at the forefront of the Solar Energy industry 
and has established corporate branches in 8 countries.In all 
of its operations, the company maintains ‘best workplace 
practices’ and upholds the highest ethical standards. RECOM 
is an equal opportunity employer who prides itself for its 
diverse background and has developed its work force based 
solely on skill and expertise.
Description of role: RECOM Corporation is currently seeking 
for an experienced Web Developer to join the Marketing 
Communications team in its Athens branch office. The 
desired candidate will develop, design, and execute online 
content for the corporate website, newsletter, social media 
pages, and other web marketing activities. He/she will have 
strong experience in digital marketing with a focus on a 
conversion-driven, content-marketing approach and deep 
understanding of related online disciplines including SEO, 
SEM, social media, and analytics.
Key responsibilities: 
•Closely work with marketing communications team to 
execute web-related duties of the marketing strategy; 
ensure that digital destinations support key content 
marketing initiatives to increase engagement with 
potential customers 
•Design and develop innovative corporate website, 
newsletter, social media pages and develop cross-
platform digital media strategies, (home page 
promotions, web marketing campaign, interactive 
promotions) 
•Drive organic search engine optimization (SEO) and 
search engine marketing (SEM) and ensure that the site 
adheres to current web standards, such as browser 
compatibility, accessibility guidelines, responsive design 
and code validity 
•Monitor campaign delivery and provide daily/weekly/
monthly (as needed) and exhibit strong understanding of 
trends, measurement tools (web analytics, newsletter 
metrics) to help identify how content is consumed  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in computer science, web 
development related studies; Master’s degree is 
considered an asset 
•Minimum 10-year work experience representing large 
multinational companies; preferably from a well-
recognized Web Design firm 
•Expert knowledge of building web pages using XHMTL, 
CSS, JavaScript/jQuery and web maintenance using JSP, 
ASP, PHP, •Flash components 
•Extensive experience working with relational database 
systems, such as MS SQL; CGI programming and Flash 
ActionScript is a plus 
•Advanced understanding of W3C standards, web 
accessibility, social media monetization strategies, and 
SEO & SEM best practices 
•Extensive knowledge of web authoring tools; mobile app 
construction is also considered a major asset 
•Strong knowledge of animation and/or interactive 
elements (Adobe Suite, Flash, InDesign) 
•Data, analytics, and metrics-oriented (ex: Omniture, 
Facebook Insights, YouTube Insi ghts, Google Analytics) 
•Verifiable work examples of website development for 
global brands/companies 
•Excellent verbal and written communication skills in the 
English language 
•Strong self-management skills and the ability to meet 
simultaneous deadlines
Our expectations for selected candidates are high because 
we only deliver the best to our clients. Professionals fitting 
the abovementioned description, may forward their portfolios 
to cv@recom.gr. For more information visit www.recom-
solar.com

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

Web Developer  
(Κωδ. WEB 0414)

Ρόλος / αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει μέ-
λος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που έχει στόχο την 
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας μέσω του 
www.e-gate.gr. Συμμετέχει στον εμπορικό σχεδιασμό και 
στην ανάπτυξη των ενεργειών marketing και επικοινωνίας 
(banners, landing pages, online campaigns, SEO, graphics 
for internal / external use).

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστες γνώσεις σε τεχνολογίες HTML (up to 5)/CSS  
(up to 3), 
•JavaScript/JQuery 
•Πολύ καλές γνώσεις σε XML και JSON 
•Πολύ καλές γνώσεις SQL/MySQL, Apache και PHP 
•Πολύ καλές γνώσεις σε e-commerce platforms και 
Open Source CMS (CS-Cart, Magento, Joomla, Xcart, 
PrestaShop, OpenCart κλπ.) 
•Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο 
•Εμπειρία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης 
•Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών προθεσμιών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε πακέτα σχεδίασης ιστοσελίδων 
(Dreamweaver, Photoshop, Flash κλπ.) 
•Εμπειρία σε PHP Frameworks 
•Facebook Applications 
•Εμπειρία σε αναλυτικό debugging, performance testing 
και optimizations στα παραπάνω αντικείμενα. 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους  
ρυθμούς 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά  
με τους συναδέλφους 
•Εμπειρία σε RESTful ή SOAP services

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.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας,  
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας  
στο e-mail: hr@e-gate.gr

H Andromeda Systems ΑΕ αναζητά για λογαριασμό πελάτη 
της, με αντικείμενο την παραγωγή και μεταπώληση ολοκλη-
ρωμένων λύσεων Πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Software Developers  
JAVA & .ΝΕΤ Εφαρμογών

Οι υποψήφιοι θα ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, 
συντήρηση και ποιοτικό έλεγχο JAVA & .ΝΕΤ εφαρμογών. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο TEI/ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές  
αντικείμενο 
•Άριστη γνώση JAVA και PHP 
•Άριστη γνώση Web Service (REST και SOAP/XML) 
•Καλή γνώση SQL (ORACLE SOA 10g /11g Suite & Oracle 
BI Suite) 
•Καλή γνώση Object Oriented Analysis & Design patterns   
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών 
Java και PHP 
•Εμπειρία 1 έτους στην ανάπτυξη εφαρμογών C# και Aspx 
.net 
•Eμπειρία σε SQL Server, MySQL και SQLite 
•Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα καθώς και ενδεικτικό δείγμα δουλειάς 
τους (portfolio) στο e-mail: hr@andromeda-systems.gr με 
κωδικό: DevThess2014.

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

Junior .NET Developer 
.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

Additionally for the data mining position: Academic or 
professional experience in complex algorithmic work (such as 
data mining algorithms, pattern recognition, artificial neural 
networks, combinatorial optimization, machine learning)

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

Είμαστε εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου και δημιουρ-
γούμε μεγάλα projects με εγχώρια αλλά και διεθνή παρουσία. 
 
Περιγραφή θέσης: Ζητείται Senior Web Designer μεθοδικό 
και καταρτισμένο άτομο για πλήρη απασχόληση που θα ενι-
σχύσει το δυναμικό της ομάδας μιας αναπτυξιακής εταιρείας.

Το σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον της εταιρείας μαζί με τα 
projects εξέχουσας σημασιας στο web, δημιουργούν τις κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις για αυτο-βελτίωση και δημιουργικότητα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•2 χρόνια προϋπηρεσίας τουλάχιστον σε διαφημιστική 
εταιρεία ή δημιουργικό γραφείο. 
•Άριστη γνώση HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript 
•Πολύ καλή γνώση σε CMS (Wordpress, Drupal, Joomla, 
Opencart, Magento) 
•Καλή γνώση Adobe Photoshop & Adobe Illustrator 
•Δυναμικό υπόβαθρο σε στέρεα επικοινωνία, και δεξιότη-
τα ομαδικής εργασίας 
•Ανεξάντλητη φαντασία και δημιουργικές ιδέες 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•PHP, MySQL 
•Επιπλέον γνώσεις θα θεωρηθούν συν 
 
Παρέχουμε: 
•Σύμβαση αόριστου χρόνου με ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, 1200€ (καθαρά) και ένσημα και bonus 
•Πενθήμερη εργασία 
•Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Προσωπική ανάπτυξη και πρωτοβουλίες 
•Ομαδικό πνεύμα και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης μέσω διάθεσης 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Προαπαιτούμενη η αποστολή portfolio. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
Bιογραφικά στο e-mail: viografikanew@gmail.com

Η NetSteps Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυ-
ξης εφαρμογών διαδικτύου.  
 
Αναζητά απόφοιτο σχολής πληροφορικής ή απόφοιτο σχο-
λής θετικής κατεύθυνσης για την κάλυψη της θέσης του:

Προγραμματιστή WEB Εφαρμογών

Απαραίτητες γνώσεις 
•Εμπειρία στη γλώσσα προγραμματισμού PHP. 
•Βάσεις δεδομένων και συγκεκριμένα MySQL. 
•Εμπειρία σε HTML/CSS/JAVASCRIPT. 
•Χρήση Linux. 
 
Απαραίτητες ικανότητες 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Ολοκληρωμένες σπουδές. 
 
Επιθυμητές ικανότητες 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Γνώσεις στην ανάπτυξη mobile εφαρμογών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jkaralis@netsteps.gr

Upcom ltd is looking to hire an experienced Database 
Administrator (UPC140601) on behalf of its client. Its client 
is a leading multinational company with global presence and 
large and multidi - mensional portfolio of projects including 
some of the most established and prestigious companies 
within the Greek landscape.
The role: The successful candidate will be part of the onsite 
consultants/administrators team providing day to day support 
on the operations of a complex IT environment consisted of 
many different plat-forms and facilitated by a large farm of 
virtual (mainly) servers using relevant modern technologies 
and tools. Daily tasks include but are not limited to: 

Technical Framework: 
•Participate in planning for changes in the size of 
databases  
•Provide physical and operating systems database 
support 
•Monitor and report database performance and database 
space utilization and identify and recommend practical 
modifications for improved performance 
•Maintain and implement database archive processes 
and procedures 
•Maintain database backup procedures, to recover from 
a database outage or corrupted database within time 
frames. 
•Define and maintain physical database definitions  
•Define and maintain standards for naming conventions 
and security 
•Promote approved database changes into the production 
environment 
•Maintain the standard database access routines 
applications development and software maintenance 
personnel use and document any changes to such 
routines. 
•Participation in the applications functional analysis 
•Assist in problem determination and resolution 
of database management system issues including 
escalation to the systems software vendor. 
 
Processes / operational Framework: 
•Apply and comply with security and risk management 
processes  
•Apply and comply with service management processes 
 
Candidate profile: 
•Degree from university or technical education 

institute(AEI, TEI, or certified IEK -  A masters degree will 
be considered a plus)  
•At least 2 years experience on database administration  
•Experience on managing Oracle DB will be considered 
a plus  
•Unix or Linux system administration skills 
•Strong analytical skills  
•Excellent verbal and communication skills  
•Ability to work under pressure and strict deadlines 
 
The company offers: 
•A dynamic challenging environment resulting continuous 
learning / education / progression  
•Ability to work with cutting edge technologies / products

To apply for the job, send your detailed and updated resume 
to cv@upcom.eu, clearly mentioning the reference number 
for the position - UPC140601.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Build your career with a company that is making an impact 
on a global scale! 

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

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

Description of role: RECOM Corporation is currently seeking an 
exceptionally talented Graphic Designer to join the marketing 
communications team in its Athens branch office. The desired 
candidate will possess a passion for innovative design and 
will manage all in-house graphic design needs, including 
pieces for publications, presentations, brochures, product 
inserts, website, trade shows, and special events.

Key responsibilities: 
•Closely work with marketing communications team to 
execute graphic design duties of the marketing strategy 
•Create graphic design pieces as required for advertising, 
website, corporate materials, trade shows and special 
events 
•Design and develop GUI for innovative corporate 
website, newsletter, social media pages and develop 
graphic materials for various activities (home page 
promotions, web marketing campaign, interactive 
promotions) 
•Work with web content manager to meet deadlines  
of global web content editorial calendar 
•Maintain and continuously improve brand guidelines 
•Come up with innovative and creative ideas for POP 
displays, press kits, seasonal campaigns 
•Oversee management of library of current and historic 
graphics and images 
•Create innovative presentations and templates for use 
by various departments 
 
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in graphic design, visual 
communications, or computer graphics related studies; 
Master’s degree is considered an asset 
•Minimum 10-year demonstrated work experience 
in related position representing top global brands/
companies; preferably in recognized graphic design  
or advertising firm 
•Expert knowledge of HTML and design programs 
(InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Acrobat, and 
especially Photoshop retouching) 
•Exceptional illustration, drawing skills, vector handling; 
3D rendering and/or video animation is considered a 
major asset 
•Verifiable work examples of dynamic logo, corporate ID 
designs, and corporate materials (i.e. brochures, banners, 
advertising) 
•Extremely well organized and able to meet multiple 
deadlines simultaneously 
•Excellent verbal and written communication skills in the 
English language

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Σύμβουλοι Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Πελατών 

Η εταιρεία TELEPHONE NET, επίσημος εμπορικός συνερ-
γάτης του ομίλου forthnet - nova, επεκτείνει δυναμικά τις 
δραστηριότητές της και δημιουργεί νέο τμήμα πωλήσεων στο 
κέντρο της Αθήνας. Το νεοσύστατο τμήμα θα δραστηριοποιηθεί 
στην προώθηση των υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου 
και ψυχαγωγίας του ομίλου, καθώς επίσης στην διαχείριση και 
εξυπηρέτηση του υπάρχοντος πελατολογίου στις υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών.

Για την λειτουργία του νέου τμήματος η TELEPHONE NET 
θα αξιολογήσει και θα επιλέξει Συμβούλους Πωλήσεων & 
Εξυπηρέτησης Πελατών.

συνέχεια στη σελ. 10
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συνέχεια στη σελ. 12

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Διάθεση για εργασία & δέσμευση για το αποτέλεσμα 
•Επαγγελματισμός, συνέπεια 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows  
(Ms Office) 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
(4,5,6 & 8ωρη απασχόληση) 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική  
πώληση 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / internet 
 
Παροχές: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός (ανεξαρτήτου πωλήσεων) 
•Νόμιμη ασφαλιστική κάλυψη, δώρα & επιδόματα 
•Υψηλές προμήθειες επί των πωλήσεων, σε μηνιαία βάση 
•Συνεχής εκπαίδευση στις τεχνικές πωλήσεων,  
διαχείρισης πελατών καθώς επίσης & στα νέα  
τηλεπικοινωνιακά συστήματα 
•Σύγχρονο, νέο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Δυνατότητες επαγγελματικής & προσωπικής εξέλιξης  
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ  
Πλ. Βικτωρίας)

Αποστολή βιογραφικών:  
•Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία Γραμμένου 
•E-mail: grammenou@telephonenet.gr 
•Τηλ. επικοινωνίας: 211 1030500 
•Αρ. fax: 211 0121420

Μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενημέ-
ρωσης & εξυπηρέτησης πελατών αναζητά σε θέσεις:

Υπαλλήλων Γραφείου 5 
(Δεσποινίδες ή Κυρίες Άνω των 28 Ετών)

Για τις θέσεις σε:  
•Τμήμα επικοινωνίας 
•Customer care & service agent 
 
Η εταιρία παρέχει: 
•Βασικό μισθό, ΙΚΑ 
•Πενθήμερη εργασία 
•Πλήρη εκπαίδευση 
 
Άμεση πρόσβαση μετρό Ελληνικό. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
keynet.office@gmail.com

Υπάλληλοι Διαχείρισης  
Ληξιπροθέσμων Οφειλών

Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το 2006 και είναι μέλος 
εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πωλή-
σεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, 
φωτοβολταϊκών συστημάτων και της προώθησης τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, εμπορικός συνεργάτης της 
Forthnet, αναζητά άμεσα υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, 
για θέσεις διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν εξερχόμενες 
τηλεφωνικές κλήσεις. 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Προϋπηρεσία σε διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
είναι απαραίτητη 
•Καλή χρήση Η/Υ (Ms Office) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•Πλήρης απασχόληση (8ωρο) 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός 
•Ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη πρόσβαση (από μετρό Πανόρμου)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr ή στο τηλέφωνο: 
210 6706000.

Τηλεφωνήτριες/τες (Θεσσαλονίκη)

Από μεγάλη διαφημιστική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη ζητούνται 
τηλεφωνήτριες/ες για την προώθηση και πώληση προιόντων 
και υπηρεσιών των πελατών της.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου,  
•Με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Με ομαδικό πνεύμα 
•Με καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ευχέρεια 
στην πληκτρολόγηση 
•Ηλικία από 23-35 ετών 
 
Επιθυμητά προσόντα:  
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία call center 
 
Η εταιρία παρέχει: 
•Πρόσληψη με ΙΚΑ - υψηλές αποδοχές 
•Εβδομαδιαία bonus επίτευξης στόχων  
•Σύγχρονο ευχάριστο περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: dei.paster@gmail.com

Τμήμα Επικοινωνίας - Customer Care - Αθήνα 
Κωδικός Θέσης: TECC

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από το 
1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία της 

εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό στρατηγικό σχεδιασμό και 
στην δέσμευση της στον ανθρώπινο παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Καλή γνώση χειρισμού CRM / ERP 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογο τμήμα  
εμπορικής επιχείρησης 
•Έμφαση στην εμπορική διαχείριση πελατών στον κλάδο 
της υγείας 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Συστάσεις απαραίτητες 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Πενθήμερη εργασία, από 09:30 έως 18:00 στην Νέα Κηφισιά

Αποστολή βιογραφικών: στο fax: 210 6201333 στο e-mail: 
nio@gcp.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αυγής 60, 145 
64 Κηφισιά, website: www.gcp.gr

 Outbound Call Center Agents  
(Part-time)

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

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / ΙΕΚ 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και  
διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ σε περιβάλλον MS Office 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Διάθεση για εργασία 
•Συνέπεια και επαγγελματισμός 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Ανάλογη εμπειρία σε πωλήσεις ή/και τηλεφωνικές  
πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία σε θέση που αφορούσε επίτευξη στόχων 
 
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός με σύμβαση εργασίας, ανεξαρτήτως 
πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα, δώρα / επιδόματα και 
αναγνώριση προϋπηρεσίας 
•Επιπρόσθετα μπόνους, αναλόγως επίτευξης στοχοθεσίας 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση από καταρτισμένα και  
έμπειρα στελέχη 
•Σύγχρονο και επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον

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

Δέκα άτομα ζητούνται για το τμήμα προώθησης υπηρε-
σιών κορυφαίου παρόχου σταθερής τηλεφωνίας.  
Προσόντα: 
•Άνεση στην προφορική επικοινωνία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Δυναμισμός και όρεξη για δουλειά 
•Η εμπειρία είναι απαραίτητη  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 700€ 8ωρο, 5ωρο 400€  
με συνέπεια στην καταβολή 
•Ωράρια εργασίας απογευματινά τμήματα 
•Υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη (ΙΚΑ) 
•Βonus επίτευξης στόχων (ημερησίων, εβδομαδιαίων, 
μηνιαίων) 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
Άνετη πρόσβαση δίπλα σε ΗΣΑΠ - τρόλεϊ - λεωφορεία  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: sales@salein.gr. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6975 683998, 213 0285343.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Ζητούνται άμεσα:

10 Εξωτερικοί Πωλητές-τριες
•Εμφανίσιμοι -ες, για προώθηση σταθερής τηλεφωνίας 
(πόρτα - πόρτα). 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
•Παρέχεται μισθός έως 1.000€. 
•Μόνιμη απασχόληση, μόνο σοβαρές προτάσεις. 
 
Κος Κεραμιδάς Νίκος, τηλ. 213 0285341-47, e-mail: 
sales@salein.gr

Προωθητές / Προωθήτριες  
Καρτοκινητής Τηλεφωνίας

Κατάστημα κινητής τηλεφωνίας αναζητά νέες/νέους, για 
προώθηση πακέτων καρτοκινητής τηλεφωνίας εκτός 
καταστήματος.  

Προσόντα 
•Kαλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Διάθεση για εργασία 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε promotion ή πωλήσεις 
 
Παρέχονται: 
•Μερική απασχόληση 
•Μισθός 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Ασφάλιση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικού στο παρακάτω e-mail:  
ail71@gmail.com

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Κορυφαίος χώρος ομορφιάς στην Κηφισιά Αττικής αναζητά 
άτομο για:

Υπεύθυνο-η Καταστήματος

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (υπεύθυνου  
ή receptionist 2 ή 3 έτη 
•Άτομο επικοινωνιακό κ εμφανίσιμο 
•Άριστη ικανότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ικανότητα διαχειρίσεως  
ταμείου 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εστίαση στην άριστη εξυπηρέτηση και διαχείριση  
των πελατών και του προσωπικού 
•Απαραίτητη φωτογραφία  
Παρέχονται: 
•Υψηλός μισθός και σταθερή απασχόληση 
•Άψογο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φρύνη Τσάκωνα, τηλ: 6945 
413782, e-mail: info@bar-b.gr & frinitsakona@gmail.com

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητούνται:

Πωλητές - Πωλήτριες 
Έως 35 ετών

•Περιοχή: Καλλιθέα και Πεντέλη  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@thebakers.gr

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής 
πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, με πα-
ρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου 
Dixons, ζητά για το κατάστημα στον Πύργο:

Πωλητές /τριες

Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη  
εξυπηρέτηση του πελάτη;  
Διακρίνεστε για το πάθος σας στον τομέα της τεχνολογίας;  
Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια  
στην εξυπηρέτηση των πελατών;  
Αν ναι και 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία και σας αρέσει  
να βοηθάτε τους πελάτες με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων πωλήσεων 
•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη  
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά.  
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας προσφέ-
ροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης  
Απαιτούμενα προσόντα 
•Γνώσεις - χρήση Η/Υ 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άνδρες) 
•Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή πτυχίου ΤΕΙ, 
ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής τεχνολογικής εκπαίδευσης

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ 
είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία 
‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην 
Αθήνα. Σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί 
πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, 
κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της εται-
ρίας είναι ο Όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη 
της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει 
κυρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προ-
ϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοι-
νωνιακών προϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες συντήρησης 
μετά την πώληση.

Σχετικά με τον Όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc είναι ένας 
από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς ομίλους στην πώλη-
ση ηλεκτρικών ειδών. Ο Όμιλος εφαρμόζει μια πολιτική 
πολλαπλών καναλιών στη λιανική πώληση και το εμπόριο 
ηλεκτρικών ειδών, με περισσότερα από 1.300 καταστήματα 
και ηλεκτρονικά καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί 
περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 100 εκατομμύρια πελάτες πραγματοποιούν τις αγορές 
τους online και μέσα από τα καταστήματα του Ομίλου Dixons.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδιαφερόμενοι πα-
ρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους μέσω της 
ιστοσελίδας www.kotsovolos-careers.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 αποτελεσματική καθημερινή 
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 
•Δυνατότητα 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 φω-
τογραφία σε επαγγελματικό ύφος) αναγράφοντας τον κωδικό 
της θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.gr. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 
www.peopleatwork-hellas.gr. Follow us on facebook. Όλες 
οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται 
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες 
για Πλήρη Απασχόληση, 

για το Κατάστημα στην Καλλιθέα 

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 
 
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 
•Δυνατότητα 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: 2004015

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού 
ζητά:

Πωλητή - Πωλήτρια

Αντικείμενο εργασίας 
•Εξυπηρέτηση προσερχόμενων στα καταστήματα πελατών 
μας 
•Διερεύνηση αναγκών τους και προτάσεις πώλησης  
στους πελάτες 
•Υποστήριξη του καταστήματος λιανικής σε όλες  
τις λειτουργίες του 
•Τήρηση των διαδικασιών και των αρχών λειτουργίας 
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Δυναμικός χαρακτήρας με ικανότητα επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επαγγελματική παρουσία και ήθος 
•Προϋπηρεσία στον χώρο του λιανικού εμπορίου  
τουλάχιστον 2 χρόνια 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των προϊόντων  
της εταιρείας 
•Μισθός βάσει προϋπηρεσίας 
•Bonus επί των πωλήσεων 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα ανα-
φέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση e-mail 
hr@andreadis.com.

Πωλήτριες

O πελάτης μας με καταστήματα αντικειμένων, κοσμημάτων 
και αξεσουάρ, ενδιαφέρεται να προσλάβει στην Αθήνα πω-
λήτριες για πλήρη απασχόληση.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Ηλικία από 25 έως 30 ετών 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας & Η/Υ 
•Εμπειρία χειρισμού social media σε προηγούμενη  
εργασία 
•Ενδιαφέρον και παρακολούθηση των τάσεων της μόδας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση
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Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει ευχάριστη προ-
σωπικότητα, δημιουργικότητα και διάθεση εξυπηρέτησης, 
ύφος και ωριμότητα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sinuart@yahoo.com

O Όμιλος Μαρινόπουλος ΑΕ επιθυμεί να προσλάβει για το 
νέο του κατάστημα στην Ατάλαντη Φθιώτιδας:

Ταμίες / Πωλητές 
(κωδ. ΠΡΟΣΑΤΑΛ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hrsuper_greece@marinopoulos.
com ή στο fax: 210 9893457 / 210 9836604, αναφέροντας 
στο βιογραφικό τους τον σχετικό κωδικό.

O Όμιλος Μαρινόπουλος ΑΕ επιθυμεί να προσλάβει για το 
νέο του κατάστημα στην Ατάλαντη Φθιώτιδας:

Διευθυντή Καταστήματος 
(κωδ. DIRΑΤΑΛ)

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος την ομαλή λειτουργία 
του καταστήματος, για το συντονισμό και την οργάνωσή του, 
την επίτευξη του στόχου των πωλήσεων, της κερδοφορίας 
και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στο λιανεμπόριο 
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ανώτερης/τατης σχολής  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και προσανατολισμό  
στη φιλοσοφία της εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hrsuper_greece@marinopoulos.
com ή στο fax: 210 9893457 / 210 9836604, αναφέροντας 
στο βιογραφικό τους τον σχετικό κωδικό.

Πωλήτριες Λιανικής 
(κωδ. New/Sal)

Ζητούνται νεαρές πωλήτριες για άμεση πρόσληψη, με σκοπό 
την στελέχωση νέου καταστήματος “Marc by Marc Jacobs” 
το οποίο θα λειτουργήσει σύντομα.
Αν: 
•έχεις εμπειρία στις πωλήσεις 
•γνωρίζεις τον κόσμο της μόδας 
•σου αρέσει να λειτουργείς σε ένα πολυπολιτισμικό  
περιβάλλον 
•γνωρίζεις άριστα αγγλικά  
Τότε, στείλε μας το βιογραφικό σου στο e-mail:  
hr@rakas.gr  
Προσφέρουμε: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Νέος - Νέα για το Τμήμα Πωλήσεων 

•Εταιρίας διεθνών μεταφορών - forwarding. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία στο χώρο τουλάχιστον 3 ετών.  
 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@navicon.gr

Στέλεχος Πωλήσεων

Η εταιρία κοσμημάτων Sabanis ενδιαφέρεται για ένα άτομο 
φιλικό και επικοινωνιακό το οποίο θα εργαστεί στο κατάστημα 
της εταιρίας στη Βουκουρεστίου.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει έχουν προηγούμενη εμπειρία στις 
λιανικές πωλήσεις ειδών πολυτελείας και στην εξυπηρέτηση 
πελατών ή μαρκετινγκ. Παρέχουμε ολοκληρωμένη εκπαίδευση 
και υποστήριξη που θα σας βοηθήσει να εκπροσωπήσετε 
με επιτυχία το brand Sabanis. Εργαστείτε σε ένα ασφαλές, 
φιλικό και ευχάριστο κατάστημα.

Είσαι ο ιδανικός μας υποψήφιος αν 
•Σου αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους  
και ικανοποιείσαι με την επιτυχία σου στην πώληση 
•Έχεις κέφι και διάθεση για προσωπική ανάπτυξη και 
επαγγελματική εξέλιξη 
•Έχεις προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον  
2 ετών στις πωλήσεις ειδών πολυτελείας 
•Είσαι ένα υπεύθυνο και με συνέπεια άτομο 
•Είσαι απόφοιτος λυκείου τουλάχιστον 
•Έχεις άριστες γνώσεις αγγλικών  
(απαραίτητο πτυχίο αγγλικών) 
•Έχεις γνώσεις χειρισμού ηλεκτρικών υπολογιστών  
Αρμοδιότητες θέσης 
•Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και δημιουργία 
σχέσης εμπιστοσύνης μαζί του 
•Τακτοποίηση εμπορευμάτων και διατήρηση τάξης  
και καθαριότητας στο κατάστημα 
•Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων  
του καταστήματος 
•Έκδοση τιμολογίων 
•Διοικητικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης  

της καθημερινής αναφοράς, αρχειοθέτησης εγγράφων, 
επίβλεψη και ολοκλήρωση παραγγελιών κα.  
Εμείς προσφέρουμε 
•Ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Εάν είστε μεταξύ 27-40 ετών και ενδιαφέρεστε να γίνετε 
μέρος αυτής της ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρίας κο-
σμημάτων παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας, μια 
συστατική επιστολή και μία φωτογραφία σας στο e-mail: 
career@sabanis.com

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

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

 Πωλήτριες (Leaders)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο χώρο 
ομορφιάς, 
•Διάθεση για εργασία και πάθος για επίτευξη στόχων. 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Πτυχίο αισθητικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: figurathess@outlook.com, 
υπόψη κας Αναγνωστοπούλου. Τηλ. Κεντρικής Διοίκησης 
2310 242429. Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που δι-
αθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Είμαστε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρία 
με αντικείμενο την πώληση χαρτικών, απορρυπαντικών και 
επαγγελματικού εξοπλισμού σε χώρους μαζικής εστίασης. 
Αναζητούμε:

Πωλητές / Πωλήτριες 

Για να στελεχώσουν το εμπορικό τμήμα της εταιρίας.  
Αρμοδιότητες 
•Καθημερινές επισκέψεις σε πελάτες 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής  
της εταιρίας 
•Παρακολούθηση εισπράξεων 
•Περιοχή ευθύνης νομός Θεσσαλονίκης  
Προσόντα 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση 
•Οργανωτικές ικανότητες και αναλυτική σκέψη 
•Επιπρόσθετο προσόν η εμπειρία σε πωλήσεις 
•Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με κάρτα ανεργίας σε ισχύ  
Παροχές 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό στο e-mail:  
horecamarket@otenet.gr

H Salt Water, εισαγωγική εταιρία εμπορίας επώνυμων 
ενδυμάτων, ζητά:

Πωλητή Χονδρικής Πώλησης 
Αποκλειστικά Παιδικού Ενδύματος

Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και πολύ καλή 
γνώση της αγοράς και του πελατολογίου της παιδικής 
ένδυσης. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές  
σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά 
και γνώση 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό  
και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Επιθυμητή ηλικία 25-35 ετών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικών 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άντρες υποψήφιους 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
saltwaterismini@gmail.com

H Salt Water, εισαγωγική εταιρία εμπορίας επώνυμων 
ενδυμάτων, ζητά:

Πωλητή Χονδρικής Πώλησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον χώρο του 

ενδύματος με πολύ καλή γνώση της αγοράς και  
του πελατολογίου της γυναικείας και ανδρικής ένδυσης 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά 
και γνώση 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό 
περιβάλλον εργασίας 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Επιθυμητή ηλικία 25-35 ετών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικών 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
saltwaterismini@gmail.com

Η εταιρία ενδυμάτων Boggi Milano ζητά:

Πωλητής -τρια 
για τo Κατάστημα στο Golden Hall

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση πελατών 
•Καλή γνώση του χώρου της μόδας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εξαιρετική εμφάνιση  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
fk@boggi.gr & info@boggi.gr

Εμπορική εταιρία επαγγελματικού εξοπλισμού ζητεί:

Πωλητή  
με έδρα την Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων 
τουλάχιστον 3 έτη. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη. 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος  
(drive for result). 
•Επαγγελματική παρουσία, ευχέρεια στον προφορικό 
λόγο, κοινωνικότητα, εξωστρέφεια, ικανότητα ανάληψης 
πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας. 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών. 
•Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας μαζί με  
το βιογραφικό.
Τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια. 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: 
hr@egem.gr

Ζητούνται ικανά, οργανωτικά και επικοινωνιακά:

Στελέχη Πωλήσεων

Από Ελληνική βιομηχανία ειδών υγιεινής.  
Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη / διαχείριση δικτύου χονδρικής 
•Ανάπτυξη δικτύου μεγάλων έργων 
•Δημιουργία, διαχείριση προσφορών 
•Ανάπτυξη πρωτοβουλίας εξαγωγών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ, ΤΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων, διεθνούς 
εμπορίου & marketing ή οικονομικών σπουδών, ή τεχνι-
κής κατεύθυνσης (μηχανικοί) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση του Η/Υ (Excel, Powepoint) 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων, 
3 έτη. 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός 
•Αναλυτική σκέψη, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. 
•Δυναμική κι ευχάριστη προσωπικότητα με καλές  
επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες  
και στόχευση στο αποτέλεσμα. 
•Ικανότητα ταξιδιών εντός Ελλάδος 
•Ηλικία έως 45 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία από βιομηχανία του είδους μας θα εκτιμηθεί 
•Γνώση προγράμματος ERP, θα θεωρηθεί προσόν 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί  
Πληροφορίες: georgios.neofytos@gmail.com,  
τηλ: 6944 650065.

Η εταιρεία Mega Systems ζητά για τη στελέχωση του υπο-
καταστήματός της, στο Ρέθυμνο Κρήτης, Πωλητές για την 
ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Μεθοδικότητα και οργάνωση 
•Ηλικία έως 45 ετών  
•Δίπλωμα οδήγησης μηχανής - αυτοκινήτου 
 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Ελκυστικό περιβάλλον 
•Μισθό & ασφάλιση 

•Αρχική & συνεχή εκπαίδευση 
•Επαγγελματική εξέλιξη  
Για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικού,  
e-mail: giokasxa@otenet.gr

Οι καλοί Πωλητές δε μένουν άνεργοι.
Είμαστε: Αμερικάνικη πολυεθνική εταιρεία καταξιωμένη στο 
χώρο της, με πείρα πάνω από 25 χρόνια στην Ελληνική αγορά. 
Στο group μας ανήκουν εταιρίες που διαθέτουν προϊόντα, 
αναλώσιμα, προηγμένης τεχνολογίας, συντήρησης, καθαρισμού 
και παραγωγής όπως: χημικά, καθαριστικά, λιπαντικά, υλικά 
συντήρησης, συστήματα βιολογικής επεξεργασίας, κλπ.
Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε: Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
σκυροδέματα, νοσοκομεία, δήμους, συνεργεία, λατομεία, 
μηχανουργεία, ξενοδοχεία, εργοστάσια, μονάδες επεξ/
σιας τροφίμων, ελαιουργεία κλπ.
Ζητούμε: Νέους 23-45 ετών, δραστήριους, κοινωνικούς, 
δυναμικούς, έντιμους, υποχρεωτικά κατόχους Ι.Χ. με ή 
χωρίς πείρα, που πιστεύουν στην προσωπική ανάδειξη και 
απεχθάνονται την στασιμότητα.

•Απαραίτητη η έκδοση τιμολόγιου παροχής υπηρεσιών 
μετά από 2 μήνες. 
•Με έδρα τις έξης περιοχές: Καρδίτσα, Τρίκαλα 
Προσφέρουμε: Πολύμηνη εκπαίδευση (αμειβομένη στις 
πωλήσεις), bonus, ασφαλιστική κάλυψη, προοπτική κα-
ριέρας, εγγυημένη αμοιβή το πρώτο δίμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν στα: 210-2710100 
-4 (εσωτ. 151) καθημερινά από 8:00-16:00 και στο κινητό: 
6944-333269 ή αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο 
φαξ: 210 2710105/ e-mail: gvoulgar@nch.com, websites: 
www.nch.com, www.bioamp.gr

H Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, 
πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύθηκε| το 1982 και η 
εμπορική της δραστηριότητα περιλαμβάνει είδη θέρμανσης, 
μόνωσης, υδραυλικών & φυσικού αερίου. Η εταιρεία διαθέ-
τει οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, καλύπτοντας ολόκληρη 
την ελληνική αγορά με υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, που 
είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση των πελατών της στη 
Β. Ελλάδα. Για την υποστήριξη των αναγκών της, η εταιρεία 
ζητά να προσλάβει:

Εξωτερικό Συνεργάτη Πωλήσεων 
 με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου σε περιοχή  
ευθύνης του την Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο. 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς, τις ενέργειες  
του ανταγωνισμού, εντοπίζει ανάγκες πελατών,  
και ενημερώνει την εταιρεία 
•Καταρτίζει και τηρεί το καθημερινό πρόγραμμα  
επισκέψεων στους πελάτες, υλοποιώντας το πλάνο  
των πωλήσεων ανά πελάτη & κατηγορία προϊόντος 
•Λήψη παραγγελιών σε συνεργασία με τον υπεύθυνο  
του καταστήματος-αποθήκης 
•Εισπράξεις κατά περίπτωση 
•Διατηρεί άριστες σχέσεις τόσο με τους πελάτες όσο  
και με τους συνεργάτες χτίζοντας βάσεις αμοιβαίας  
εμπιστοσύνης 
•Συμμετοχή στην επίτευξη εταιρικών στόχων  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, κατ’ ελάχιστον 2 έτη 
•Δυναμική / ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Μόνιμη διαμονή στην περιοχή της Κρήτης  
Προσφέρονται: 
•Πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης 
•Διαρκής επιμόρφωση / επαγγελματική εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών μέσω fax: 210 2819210 ή μέσω 
e-mail: hr@tzanos.gr, (υπ’ όψιν κου Τσουρέ) αναφέροντας 
το κωδικό της θέσης ΕΞΣ/ΚΡ.

Εμπορική επιχείρηση κορυφαία στο χώρο της ζητεί:

Πωλητή για το Τμήμα Εξαγωγών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανωτάτης σχολής 
•Άριστη γνώση της ισπανικής και αγγλικής γλώσσας 
•Πρόσθετες ξένες γλώσσες θα εκτιμηθούν 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 
•Ηλικία 28-35 ετών 
•Άνεση επικοινωνίας, οργανωτικές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες, υπευθυνότητα, διάθεση για συνεργασία  
& σοβαρότητα  
Βιογραφικά σημειώματα να σταλούν στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: info@viosy.gr

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

Πωλήτριες / Πωλητές

Για την πώληση και προώθηση της υπηρεσίας περιηγήσεων/
τουρ που διεξάγει η εταιρία στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με 
ηλεκτρικά τρίκυκλα. Η πώληση γίνεται οδηγώντας τα οχήματα.

•Μερική απασχόληση - Πώληση τουριστικών υπηρεσιών 
•Μισθός: Μισθός και προμήθεια επί των πωλήσεων 
•Ωράριο: Τρίτη - Σάββατο 9:00πμ - 14:00μμ 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών. 
•Ηλικία έως 25 ετών. 
•Λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν η γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας όπως Πορτογαλικά, Ρώσικα, Ισπανικά, Κινέζικα.

Αποστολή βιογραφικών, με φωτογραφία στη διεύθυνση e-

mail: hello@scooterise.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 216 
7003277, 6932 232096 & 6945 49 0571.

Από ανώνυμη εταιρία ζητείται:

Κύριος ή Κυρία 
Κωδ. θέσης: Exp.10.06

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

Η RM INTERNATIONAL, εταιρία διοργάνωσης εκθέσεων με 
23 χρόνια επαγγελματική δραστηριότητα, ζητά:

Πωλητή

Κατά προτίμηση από τον κλάδο τροφίμων-ποτών  
για πλήρη απασχόληση.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
στον κλάδο τροφίμων - ποτών 
•Δυνατότητα ταξιδίων εκτός Αττικής 
•Επιμονή για την επίτευξη στόχων 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, ύπαρξη μεταφορικού 
μέσου 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus) 
•Ασφαλιστική κάλυψη (ΙΚΑ) 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα εξέλιξης  
Η θέση αφορά σε ανάπτυξη δικτύου πελατών για  
διοργάνωση έκθεσης τροφίμων - ποτών.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@expotrof.gr

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 συνεργάζεται 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 Ασφα-
λιστικής, 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 εξα-
σφαλίσουν 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

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
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

Εταιρεία εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων και αναλώσιμων 
υλικών, επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλητή
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία στις ιατρικές  
πωλήσεις στον καρδιολογικό τομέα  
•Άριστη γνώση αγγλικών (διάβασμα & προφορικός 
λόγος) και Η/Υ  
•Πτυχίο ανώτατης σχολής προαιρετικό  
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  
info@deltamedical.gr ή στο φαξ: 210 6615208.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης - Κέρκυρα 

Κωδικός Θέσης: ΙΕ ΚΕΡΚ

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από το 
1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία της 
εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό στρατηγικό σχεδιασμό 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 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως  
απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 6201332 -3, στο e-mail: 
mith@gcp.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αυγής 60, 145 
64, Κηφισιά, website: www.gcp.gr

Ιατρικός Επισκέπτης  
Αθήνα, Θεσσαλονίκη & στην Υπόλοιπη Ελλάδα

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της πανελλαδικής της ανάπτυξης, 
ζητά ιατρικούς επισκέπτες για την προώθηση των παρακάτω 
προϊόντων:

•Επιθέματα κατακλίσεων 
•Οστομικά προϊόντα  
•Διαλείποντες καθετήρες 
•Συμπληρώματα διατροφής  
Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Εμπειρία σε πωλήσεις στα παραπάνω προϊόντα 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών και Η/Υ  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Βασικός μισθός 
•Υψηλό ποσοστό προμήθειας επί των πωλήσεων 
•Εταιρικό κινητό 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας

Παρέχεται προαιρετικά και η δυνατότητα προώθησης όλης 
της γκάμας προϊόντων της εταιρείας (οξυγονοθεραπεία, 
αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, ορθοπεδικά κλπ) κατόπιν 
ειδικής συμφωνίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergasia2014@gmail.com, 
(απαραίτητη φωτογραφία στο βιογραφικό). Ταχυδρομικώς 
στην διεύθυνση: 1o ΧΛΜ Π.Ε.Ο Λαρίσης - Αθηνών - Τ.Κ 
413.35, Λάρισα, website: www.xalatsiscare.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Η GLOBALMEDIREC έχει άμεσες θέσεις σε κρατικά 
νοσοκομεία NHS στη μεγάλη Βρετανία:  
Near Glascow 
•Δύο θέσεις εργασίας για Specialty Doctor  
in Orthopaedics

Near Birmingham 
•Οχτώ θέσεις εργασίας για Specialty Doctor  
in Accident & Emergency (A&E), ιδανικές θέσεις  
για Νέους Γενικούς Ιατρούς     

Ετήσιος, μικτός μισθός ενός Specialty Doctor από £50000 
- £55000 (αναλόγως προϋπηρεσίας).  
Ώρες εργασίας είναι 48/7 συμπεριλαμβανόμενες  
οι εφημερίες.  
Θέσεις με αρχικό συμβόλαιο ενός έτους και προοπτική 
ανανέωσης αν και εφόσον το επιθυμεί ιατρός-νοσοκομείο.  
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς  
δωρεάν για τους ιατρούς.

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

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Δικαίωμα εγγραφής στο general medical council 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

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

Ειδικευμένος Ιατρός

•(Γενικής ιατρικής ή άλλης ειδικότητας) με πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας από εταιρεία ιατρικής βοήθειας για 
διαχείριση περιστατικών και αεροδιακομιδών.

Αποστείλατε βιογραφικό: medicaldesk@athensassistance.gr

Η DHI Medical Group, παγκόσμια πρωτοπόρος εταιρεία με 
κύρια δραστηριότητα την αντιμετώπιση προβλημάτων του 
τριχωτού της κεφαλής, με περισσότερες από 40 κλινικές 
σε όλον τον κόσμο, ζητά να συνεργαστεί με γιατρούς σε 
αναμονή για ειδικότητα (κατά προτεραιότητα δερματολογίας 
ή πλαστικής χειρουργικής), με επιθυμητό χρόνο αναμονής 
τουλάχιστον 4 χρόνια.

•Η συνεργασία θα είναι για Ελλάδα και εξωτερικό με 

διαθεσιμότητα από τον γιατρό 15 – 20 ημερών το μήνα με 
Δ.Π.Υ.  
•Παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρεία.  
 
Αποστολή βιογραφικών στο: hr@dhiglobal.com

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
H ACTION LINE ζητά:

Νοσηλευτικό Προσωπικό  
(κωδ. θέσης: ACT_ NUK 0614)

Για άμεση κάλυψη θέσεων εργασίας σε νοσοκομεία της 
NHS στην πόλη Hull στην Μ. Βρετανία:  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο νοσηλευτικής αναγνωρισμένου ιδιωτικού  
ή δημόσιου εκπαιδευτικού φορέα (ΑΕΙ/ ΤΕΙ) 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας προφορικά και γραπτά  
(επίπεδο B2) 
•Theatre nurses με σχετική εμπειρία 2 ετών 
•Medicine nurses με εμπειρία 1 έτους  
Ενδεικτικά καθήκοντα: 
•Επείγοντα περιστατικά  
•Νοσοκόμοι χειρουργείου  
•Νοσηλεία ασθενών   
Παρέχονται: 
•Μισθός αναλόγως προϋπηρεσίας & προσόντων 
•Σύμβαση από την 1η μέρα απασχόλησης 
•Δωρεάν παροχή διαμονής για 3 μήνες  
•Παροχή προγράμματος εκπαίδευσης στο νοσοκομείο  
για τον πρώτο μήνα απασχόλησης 
•Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε νοσοκομεία που 
ανήκουν στα μεγαλύτερα NHS Trusts της Μ. Βρετανίας

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

Για αποστολή βιογραφικού e-mail: jobs@actionline.gr, 
ACTION LINE ΜΟΝ ΕΠΕ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 Εκπαιδευτικός Σύμβουλος 

(Καθηγητής Αγγλικών έως 35 Ετών)

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

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 Η MD Professionnel εταιρεία παραγωγής και εμπορίας 
καλλυντικών με 25ετή δραστηριότητα ζητεί:

Χημικό
Η Θέση: 
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για: 
•Τη διασφάλιση της σταθερής και υψηλής ποιότητας  
των παραγόμενων προϊόντων 
•Διαμόρφωση του προγράμματος παραγωγής και  
επίβλεψη της εφαρμογής του  
•Την επικοινωνία με τους προμηθευτές της εταιρίας  
στο εξωτερικό 
•Τη σύνταξη και κατάθεση του φακέλου προϊόντων  
στον ΕΟΦ  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 χρονών 
•Πτυχίο χημικού  
•Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα εκτιμηθεί η 
γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της 
ιταλικής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: g.psomas@mdcosmetics.gr. Website: http://www.
mdprofessionnel.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Νέος / Νέα Μηχανικός Πωλήσεων

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

Η εταιρεία στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επέκτασής της, 
επιθυμεί να εντάξει στο στελεχιακό δυναμικό της έναν/μία 
νέο/α μηχανικό πωλήσεων. Ο μηχανικός θα παρέχει υποστήριξη 
στις σχετικές δραστηριότητες της εταιρείας και παράλληλα 
θα εκπαιδευτεί στα εξειδικευμένα λογισμικά, στις διαδικα-
σίες πώλησης και στη διάγνωση αναγκών των πελατών. 
Οι αρμοδιότητες θα διαμορφωθούν ως εξής κατά τα πρώτα 
1-2 χρόνια, ενώ αναμένεται ότι σταδιακά ο μηχανικός θα 
επικεντρώνεται στις πωλήσεις:

•Υποστήριξη πωλήσεων: 
-Προετοιμασία προσφορών. 

-Επικοινωνία με πελάτες και υποψήφιους πελάτες 
(follow-up). 
•Υποστήριξη marketing: 
-Διαχείριση δράσεων χορηγίας. 
-Τηλεφωνική προώθηση ενημερωτικών εκδηλώσεων  
της εταιρείας . 
-Συγγραφή δελτίων τύπου, ενημέρωση κοινωνικών  
δικτύων κλπ. 
•Εκτέλεση προσομοιώσεων στα πλαίσια ερευνητικών 
έργων της εταιρείας.  
Προσόντα: 
•Μηχανικός ή πτυχιούχος τμήματος θετικών επιστημών 
ΑΕΙ. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Άριστη γνώση MS Office και 3D σχεδίασης στον Η/Υ. 
•Γνώση υπολογιστικών προγραμμάτων FEA/CFD  
ή σχετικό μεταπτυχιακό θα θεωρηθεί σοβαρό προσόν.   
•Ευχάριστη προσωπικότητα, άνεση στην επικοινωνία και 
ικανότητες διαπραγμάτευσης. 
•Δίπλωμα οδήγησης. 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογο των προσόντων. 
•Εργασία σε σύγχρονο περιβάλλον με αντικείμενο  
τις τεχνολογίες αιχμής. 
•Συνεχή εκπαίδευση.

Βιογραφικά στο simtec@simtec.gr. Επίσης επισυνάψτε μαζί 
με το βιογραφικό μία παράγραφο μέχρι 250 λέξεις με θέμα 
«Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της υπολογιστικής ανάλυσης 
και προσομοίωσης για την Ελληνική επιχείρηση». Πληρο-
φορίες: 2310-250-344.

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

Μηχανικό Πωλήσεων σε Συστήματα Κλιματισμού 
Κωδ.: KLIM1

Αρμοδιότητες: 
•Υποστήριξη υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου 
•Προώθηση των μηχανημάτων κλιματισμού της γαλλικής 
Wesper και της γερμανικής Apolloteck 
•Σύνταξη προσφορών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου  
μηχανικού 
•Επαρκής προϋπηρεσία & γνώση του κλιματισμού 
•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 
•Δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδας

Όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις παρακαλούνται να αποστείλουν το CV τους στο e-mail: 
aggelies@rocketmail.com με θέμα Κωδ. KLIM1.

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

Αρχιτέκτονα Μηχανικό Πωλήσεων  
στο Τμήμα B2B της Εταιρίας 

(CVA2)

•Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία έως 30 ετών, Αγγλικά, 
επικοινωνιακή ευχέρεια 
•Παροχές: Μισθός και ποσοστά. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@globiled.com 
(με σημείωση του κωδικού θέσης).

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Τεχνικό / Προγραμματιστή Η/Υ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής 
•Απαραίτητη γνώση δημιουργίας ιστοσελίδων-υποστήριξη 
δικτύου-διαχείρηση Seo 
•Άριστη γνώση Η/Υ, internet, social media,  
website promotion, online advertisement 
•Προϋπηρεσία στο αντικείμενο 
•Ικανότητες οργάνωσης 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας  
προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγων προσόντων 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχή εκπαίδευση και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@athenslotushotel.gr

TRASYS is a leading information technology services and 
consulting company focusing on four activities: consulting 
services, solutions on development & integration, managed 
services and technical assistance. With more than 650 IT 
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professionals combining in-depth business expertise and state-
of-the-art most advanced working methodology, TRASYS aims 
to provide innovation in environments marked by constant 
shifts. With the client’s success in mind and our people as 
our number one asset, we enjoy through a highly versatile 
team the trust of over 300 customers spanning Europe in a 
wide range of sectors including international organizations, 
industry and distribution, financial services, utilities, public sector, 
aeronautics and defense. as part of its business development 
strategy, TRASYS is currently looking for a:

Testing Engineer 
Athens, Greece - Ref: TRG-ST

The position: 
The work required therefore comprises of: 
•Assist in or create test plans for system, user acceptance, 
end-to-end, confidence, regression testing 
•Definition of the test cases, test Scripts and test Ware, 
Data validation by writing SQL database queries 
•Automation of tests where possible using HP QTP  
or Selenium 
•Communicate with users and oversee testing where 
appropriate 
•Perform any other testing as required and is deemed 
necessary by the project manager 
•Log issues in JIRA or quality center where appropriate, 
prepare test result reports 
•Prepare and coordinate the user acceptance testing phase, 
when required 
•Ensure that documentation are available, complete  
and to a high standard 
•Review and refine existing test scripts.  
Analyze and report on the test results 
•Investigate reported failures and ensure failures  
are followed-up  
The candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess the 
following: 
•University degree in Information technology 
•Experience in testing area (minimum 3 years) including 
user acceptance testing, system testing, automated 
testing and web based testing 
•Proven track record in managing UAT, and report writing, 
Test plan creation as well as definition of test cases, test 
scripts and test ware 
•Extensive working knowledge with MS Office, MS Outlook, 
SQL, and XML  
•Proven track record with test tools like Selenium,  
QTP, Quality Center, JIRA 
•Excellent verbal and written communication skills in 
English 
•Good team spirit and able to work in an international and 
multi-cultural environment

The company offers: The company offers a competitive 
remuneration and benefits package, opportunities to work 
abroad, outstanding career development within a prominent 
and dynamic multinational organization, as well as the conditions 
to express and develop both your expertise and your business 
development capabilities, in a multi-disciplinary and rewarding 
work environment.

Please send your CV in English. All inquiries and applications 
will be handled in strict confidence and will be acknowledged 
promptly. E-mail: careers@trasys.gr, e-mail: www.trasys.be

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Βοηθός Προϊστάμενου Κατασκευών

H ανώνυμος εταιρία κατασκευής περιβαλλοντικών συστημάτων 
“DEVISE ENGINEERING Α.Ε.”, ζητά Συνεργάτη Μηχανικό για 
μόνιμη απασχόληση, στο τμήμα κατασκευών. 

Η έδρα της εργασίας θα είναι στην μονάδα παραγωγής της εται-
ρείας στην Μάνδρα Αττικής, και οι αρμοδιότητες, κάτω από την 
καθοδήγηση του προϊσταμένου παραγωγής, περιλαμβάνουν:

•Συμμετοχή στην σχεδίαση των μηχανημάτων και  
υδραυλικών δικτύων 
•Προμετρήσεις υλικών 
•Παραγγελία - παραλαβή υλικών 
•Επίβλεψη κατασκευής στο εργοστάσιο και εγκατάστασης 
στο έργο.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Γνώση σχεδιαστικών πακέτων Autocad και Inventor  
της Autodesk 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Δυνατότητα και ευχέρεια για ταξίδια στην Ελλάδα  
και στο εξωτερικό. 
•Καλή επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες 
•3ετής προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε μελέτη και επίβλεψη μεταλλικών  
κατασκευών  
•Γνώση υλικών και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων 
•Εμπειρία σε προμετρήσεις υλικών (υδραυλικά-βίδες κ.λ.π).  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Πολύ καλό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ενδιαφέρουσα δραστηριότητα 
•Εκπαίδευση και συνεχής εκμάθηση διαμέσου απασχόλησης 
σε μεγάλη ποικιλία τεχνικών έργων (projects).  
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: kraft@devise.gr

Εταιρεία μελετών-επιβλέψεων, ζητά να προσλάβει:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στον καθορισμό  
των απαιτήσεων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 
κυρίως για εφαρμογές κτιριακών εγκαταστάσεων, 
•Εμπειρία στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής,  
κατασκευαστικών σχεδίων ηλεκτρολογικών πινάκων χαμη-
λής & μέσης τάσης, 
άριστη γνώση του τρόπου & των σταδίων υλοποίησης τεχνι-
κών έργων κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιωτικών  
& δημοσίων), 
γνώση των διαδικασιών έκδοσης αδειών δόμησης  
κτιριακών εγκαταστάσεων και ευχέρεια στην συναλλαγή με 
δημόσιες υπηρεσίες. 
•Άριστη γνώση Autocad 
•Άριστη γνώση υπολογιστικού προγράμματος ΑDAPT (4M) 
•Καλή γνώση αγγλικών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση γερμανικών 
•Γνώση κατασκευαστών προγραμμάτων ηλεκτρολογικών 
πινάκων όπως ΕPLAN.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@lever.gr.  
Κωδικός Θέσης: ΗΜ0306.

Η εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία, 
ζητά να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση στη Νάουσα / 
Ημαθίας:

Προγραμματιστή Παραγωγής

Κύρια καθήκοντα: 
•Προγραμματισμός της παραγωγικής διαδικασίας 
•Logistics 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανικού διοίκησης παραγωγής ή μηχανολόγου 
μηχανικού 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή, προφορική) 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία εργασίας σε βιομηχανικό περιβάλλον 
•Επικοινωνιακός και ικανότητα συνεργασίας

Η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη, ευχάριστο περι-
βάλλον εργασίας, δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής 
ανάπτυξης, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: pseraf@varvaressos.
gr, υπόψη κας Σεραφείμ ή καλέστε μας στο 2332052650.
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

BIOMHXANIA
Η DS ISKRA Steel Construction Ltd μία από τις σημαντι-
κότερες εταιρείες μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών 
στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, με έδρα στο Kumanovo, 
FYROM και δραστηριοποίηση στην ευρύτερη περιοχή της 
Δυτ. & Ανατ. Ευρώπης, ζητά:

Διευθυντή Παραγωγής Μεταλλικών Έργων 
(Kωδ: PD 01-14)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Κατ’ ελάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας στην οργάνωση  
και διαχείριση παραγωγής μεταλλικών κατασκευών 
•Άριστη γνώση και εμπειρία διαδικασιών πιστοποίησης / 
εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (EN 1090, 
EN 3834 & ISO 9001) καθώς και διαδικασιών  
συγκολλήσεων και εφαρμογής QIP & NDT 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, επίβλεψη, εκτέλεση  
& ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τους όρους  
εκάστου συμβολαίου με ταυτόχρονη τήρηση  
των διαδικασιών της εταιρείας. 
•Ικανότητα στην αποτελεσματική διοίκηση, οργάνωση,  
και προγραμματισμό εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού 
και διαχείριση του εξοπλισμού-μηχανημάτων 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γραπτή & προφορική γνώση της αγγλικής  
γλώσσας, ιδιαιτέρως της συμβατικής & τεχνικής  
ορολογίας του κατασκευαστικού τομέα. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS-Office applications, AutoCAD) 
•Δυνατότητα μόνιμης εργασίας στο εξωτερικό, με έδρα 
Kumanovo, FYROM

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: sales@dsiskra.com.mk

Η φαρμακευτική εταιρεία RAFARM ζητά:

Υπεύθυνο Τμήματος Συσκευασίας

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος:  
•για τον προγραμματισμό των εργασιών συσκευασίας  
•την εποπτεία των χώρων συσκευασίας ως προς  
τη συντήρηση αυτών και του εξοπλισμού τους 
•την επίλυση τεχνικών προβλημάτων σε συνεργασία  
με το τεχνικό τμήμα και 
•την επίβλεψη / εκπαίδευση του προσωπικού συσκευασίας  
Ο υποψήφιος της θέσης θα πρέπει:  
•να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ χημικός μηχανικός, χημικός  
ή φαρμακοποιός 
•να έχει 3ετή προϋπηρεσία σε τμήμα παραγωγής  
ή συσκευασίας με εποπτικό ρόλο σε ομάδα εργαζομένων 
άνω των 30 ατόμων  
•να έχει καλή γνώση GMP, αγγλικών και Η/Υ  
(MS Office, ERP)

Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφι-

κό τους (αναφέροντας τον κωδικό της θέσης) στο fax: 210- 
6776552 ή στο e-mail: hr@rafarm.gr (Υπόψη κας Βάουτση).

ΟΔΗΓΟΙ
Build your career with a company that is making an impact 
on a global scale! 

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

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

Description of role: RECOM Corporation is seeking a refined 
professional to manage transportation needs of the executive 
staff and corporate clients in the Athens region, from a base-
point in Glyfada. In addition, the selected candidate will also 
be responsible for providing general assistance related to the 
corporate offices, as needed.

Key responsibilities: 
•Perform all assigned duties requested by the executive 
management, including driving and office-related 
responsibilities 
•Driving responsibilities include delivering important 
parcels & documents, transporting executive staff wherever 
needed on a daily basis, handling deliveries  
at the port, and conducting bank transactions 
•Handle all transportation needs of corporate visitors and 
clients (to & from airport, hotel, office, dining,  
sight-seeing, and late-night excursions) 
•Ensure company vehicle is always in proper condition and 
appearance for guest readiness at all times 
•Manage service appointments for all vehicles  
of the executive staff 
•Assist office duties as needed (occasional parcel 
packaging/loading, general maintenance issues,  
office material procurement) 
•Maintain the high quality and professional image  
of RECOM in all communications with clients  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree; public relations / communications 
related fields are considered an asset 
•Minimum 5-year work experience providing driving services 
& general assistance to corporate clients 
•Strong knowledge of Athens city sights & history 
•Ability to work flexible hours, and be ‘on-call’ 24/7, 365 
days/year 
•Familiar with GPS devices and directions 
•Valid automobile & motorcycle driver’s license 
•Fluency in English language; German is also considered a 
major asset

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

Εταιρεία τροφίμων στα βόρεια προάστια Αττικής ζητά 
να προσλάβει για EX-VAN πώληση:

Οδηγούς / Πωλητές

Απαραίτητα προσόντα:  
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε ex-van πώληση 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικία έως 45 ετών  
Η θέση προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus βάσει πωλήσεων  
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: 
hr.greekfoods@gmail.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Από ξενοδοχειακή μονάδα στη Ζάκυνθο ζητείται:

Άτομο για το Management

•Με προϋπηρεσία στο ξενοδοχειακό κλάδο και ηλικία από 
30 έως 45 ετών.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
zanteroyalresort@gmail.com

Από ξενοδοχειακή μονάδα στη Ζάκυνθο ζητείται:

Υπάλληλος για το  
Τμήμα Κρατήσεων / Ρεσεψιόν

•Με προϋπηρεσία, γνώσεις αγγλικών και προαιρετικά 
ρώσικα ή γαλλικά.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
zanteroyalresort@gmail.com

Boutique ξενοδοχείο 5* στην Άνδρο επιθυμεί να προσλάβει:

Receptionist - Reservations
Key duties 

•Handling of the check in/ checkout process 
•Cashier Responsibilities 
•Concierge 
•Controlling reservations and rates  
Skills and qualifications 
•Work experience in a similar position is required 
•Excellent command of Greek and English Language 
•Knowledge in hotel package software would be consid-
ered an asset 
•Communication skills
Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο e-mail: cost-ioa@
otenet.gr. Τηλ. επικοινωνίας: 0030 6974 780751.

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται στην Κω, 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Receptionist
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ/ΑΕΙ, ιδανικά με κατεύθυνση στον τουρισμό 
•Τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχείο άνω των 300 κλινών 
•Άριστη γνώση αγγλικής και ρωσικής γλώσσας - βιογρα-
φικά που δεν συμπεριλαμβάνουν την άριστη γνώση της 
ρωσικής γλώσσας δεν θα εξετάζονται. 
•Θα συνεκτιμηθεί η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, 
κυρίως γερμανικών και γαλλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Οργανωτικότητα 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα με διάθεση  
για εξυπηρέτηση του πελάτη με επαγγελματισμό 
•Άριστη προφορική και γραπτή ικανότητα 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης  
Καθήκοντα: 
•Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων/ 
προβλημάτων 
•Ταχύτατη διεκπεραίωση διαδικασιών κατά την άφιξη  
και την αναχώρηση των επισκεπτών 
•Διαχείριση / απάντηση αιτημάτων πελατών 
•Εξασφάλιση άριστων σχέσεων με εκπροσώπους  
των tour operators 
•Ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρει  
το ξενοδοχείο και η περιοχή  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

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

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

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση Fidelio 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

HotelBrain, an independent company specializing in hotel 
management, consulting and development, is currently seeking 
to recruit for our managed hotels in Cyclades, professional 
for the position of:

Sales and Front Office Executive  
(Code SFOE CYCL)

Responsible to create-implement and monitor on a daily 
basis the sales plan of the hotel - the hotel’s reservations 
and creating the pricing strategy of the property. 
Qualifications: 
•3-4 years minimum experience as a sales-reservations 
agent preferably in a luxurious boutique hotel. 
•Degree in hospitality/ tourism. 
•Excellent command of both English and Greek language 
is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign language will 
be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic, budgets and numbers 
oriented. 
•Excellent knowledge of any PMS-IDS,MS  
Office-Computer skills. 
•Negotiation and excellent communication skills. 
•Well groomed with strong interpersonal skills.  
An attractive package of benefits is offered according  
to qualifications.

Should you wish to be a member of HotelBrain team, 
please send us your CV with a photo: hr@hotelbrain.com. 
All applications will be treated in the strictest confidence.

Γυναίκα η άντρας με προϋπηρεσία μέχρι 37 ετών για το ξενοδο-
χείο Levantes Ios Boutique hotel, Ίος Κυκλάδες για τη θέση:

Front Desk

•Με γνώση στις αφίξεις, αναχωρήσεις, κρατήσεις  
και on line bookings.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@levantes.gr

συνέχεια στη σελ. 18 www.voluntaryaction.gr
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EΣΤΙΑΣΗ
Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρεία στον κλάδο 
της αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, με οργανωμένο δίκτυο 
16 σημείων πώλησης στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της 
ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει:

Αρτοποιό
Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος 
αρτοποιίας 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα  
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
(πιστοποιητικό υγείας) 
 
Καθήκοντα: 
•Παραγγελίες προμηθειών  
•Οργάνωση, επίβλεψη, παραγωγή άρτου και αρτοποιημά-
των στο κατάστημα 
 
Προσφέρονται:  
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφι-
κό τους με μια πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη 
διεύθυνση hr@estiabakery.gr

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts αναζητά 
για το ξενοδοχείο Aquis Park Hotel, στην Κέρκυρα στην 
περιοχή Γουβιά, υποψήφιους για τη θέση:

Μάγειρα Α’ (AC/14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 3 ετών, σε ανάλογη θέση 
εργασίας, κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακή μονάδα all 
inclusive 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Διάθεση για εργασία και υπευθυνότητα στην εκτέλεση 
των καθηκόντων του

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω προσόντα, 
παρακαλούνται όπως αποστείλουν το αναλυτικό βιογραφικό 
τους σημείωμα συνοδευόμενο με πρόσφατη φωτογραφία, ανα-
γράφοντας τον κωδικό θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: 
hr@aquisresorts.com

Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο - Πηλίου, 
αναζητά υποψήφιους για τις θέσεις:

Μπουφετζή - Υπεύθυνου Beach Bar

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση τουλάχιστον 
2 ετών. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και πολύ καλή 
διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη καθώς και ευχάριστη 
προσωπικότητα και παρουσία. 
•Ικανότητα αντίληψης προϋπολογισμών και  
παρακολούθησης εσόδων και εξόδων του μπαρ. 
•Υπεύθυνος προμηθειών. 
•Άριστες γνώσεις παρασκευής διαφόρων τύπων καφέ 
και cocktail. 
•Απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση άλλων ξένων γλωσσών.  
(σέρβικα, ρώσικα, γερμανικά, γαλλικά) 
•Δίπλωμα σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
ή εστίασης. 
•Γνώση των τάσεων της μουσικής σε καλοκαιρινά Beach 
Bar. 
•Γνώση χρήσης Η/Υ 
•Γνώση προγράμματος παραγγελιών SUNSOFT  
Αμβροσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ledahotel.gr. 
Κωδικός θέσης: BEACH-BAR.

Από ξενοδοχειακή μονάδα στη Ζάκυνθο ζητούνται:

Βοηθοί Εστιατορίου & Bar

•Με γνώσεις Αγγλικών και προαιρετικά Ρώσικα  
ή Γαλλικά. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
zanteroyalresort@gmail.com

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts ανα-
ζητά για ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Κέρκυρας 
υποψήφιους για τη θέση:

Maitre (M/14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση τουλάχιστον 
3 ετών κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακές μονάδες all 
inclusive 
•Προϋπηρεσία στην διοργάνωση εκδηλώσεων πχ γάμων, 
δεξιώσεων κλπ 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Ικανότητα λειτουργίας υπό πίεση 
•Αντίληψη των αναγκών του πελάτη και ικανότητα κάλυ-

ψης αυτών με ολοκληρωμένες προτάσεις 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και ευχά-
ριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω προ-
σόντα, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το αναλυτικό 
βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο με πρόσφατη 
φωτογραφία, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης στην πα-
ρακάτω διεύθυνση e-mail: hr@aquisresorts.com

Το κατάστημα εστίασης «Το Σπιτικό» στο κέντρο της 
Αθήνας, αναζητά υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης 
για θέση:

Πωλητή και Παρασκευαστή Ταχυγευμάτων

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: etassi@tospitiko.gr

Ζαχαροπλάστης και Βοηθός Ζαχαροπλάστη 

•Έως 30 ετών από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων. 
 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Αρτοποιός

•Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων με ανάλογη εμπειρία. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr 

Από μεγάλη αλυσίδα στον χώρο της εστίασης ζητείται:

Chef
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστες διοικητικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση κοστολόγησης 
•Δημιουργικότητα και συνεχή ενημέρωση των τάσεων 
στον χώρο της εστίασης 
•Εκπαίδευση προσωπικού 
•Δυνατότητα ταξιδιών ή προσωρινής μετεγκατάστασης 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@estiabakery.gr

Μάγειρας 

•Για δημιουργική κουζίνα σε εστιατόριο στο Γαλάτσι. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail  
mhalldoum@me.com. Τηλ: 6932 991800.

Boutique ξενοδοχείο 5* στην Άνδρο επιθυμεί να προσλάβει:

Α’ Μάγειρα / Υπεύθυνο Κουζίνας

Περιοχή: Άνδρος 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Προϋπηρεσία σε boutique ξενοδοχεία 
•Εμπειρία στη σύνθεση μενού/κοστολόγης 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
 
Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο e-mail: cost-
ioa@otenet.gr. Τηλ. επικοινωνίας: 0030 6974 780751.

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

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

Μάγειρας Β’ (code: COOK Β’) 

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

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

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

Barman

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

Τo ξενοδοχείο Vedema Resort & Mystique, μέλη της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σαντορίνη, 
ζητά προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2014:

Σερβιτόρο Α’ 
(Κωδικός θέσης: SERV/A)

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

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

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

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

Bartender (code: BAR) 

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής. 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πολυτελείας επιθυμητή. 
•Γνώσεις οινολογίας. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Γνώση ρωσικών θα εκτιμηθεί. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις. 
 
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογα 
με τα προσόντα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, παρακα-
λώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με 
φωτογραφία. hr@hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Τo ξενοδοχείο Vedema Resort & Mystique, μέλη της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σαντορίνη, 
ζητά προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2014:

Bartender 
(Κωδικός θέσης: BAR)

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

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία: Οι 
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν ανα-
λυτικό βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό 
θέσης BAR, στο e-mail: manager@mystique.gr. Όλα τα 
βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Το ξενοδοχείο ATHENA PALLAS VILLAGE επιθυμεί να 
προσλάβει:

Μάγειρα Α’  
για Ταβέρνα A la carte 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόριο  
ή ταβέρνα 
•Ταχύτητα, σε ώρες αιχμής 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με πρόσφατη  
φωτογραφία στο e-mail: cv@athena-pallas.gr  
ή στο φαξ: 23750 81419

Το ξενοδοχείο NOVOTEL Athens επιθυμεί να προσλάβει 
για εποχική απασχόληση την παρακάτω ειδικότητα και προ-

σκαλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν την 
υποψηφιότητά τους: 

Μάγειρες Β΄& Γ’

Για εργασία έκτακτης απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα 
•Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών  
σε αντίστοιχη θέση ξενοδοχείου 5* ή 4*. 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών. 
•Πτυχίο μαγειρικής τέχνης.

Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα αποσταλούν 
στα γραφεία του NOVOTEL Athens - Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού -, Μιχαήλ Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, τηλ: 210 
8200716, fax: 210 8200777, e-mail: h0866-hr@accor.com. 
Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως εμπιστευτικές.

Το ξενοδοχείο NOVOTEL Athens επιθυμεί να προσλάβει 
για εποχική απασχόληση τις παρακάτω ειδικότητες και 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν 
την υποψηφιότητά τους: 

Σερβιτόρο

Για εργασία πλήρους απασχόλησης ή ημιαπασχόλησης. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών  
σε αντίστοιχη θέση ξενοδοχείου 5* ή 4*. 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών. 
•Επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 
Πρόσθετα προσόντα 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Επιθυμητή η γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας.

Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα αποσταλούν 
στα γραφεία του NOVOTEL Athens - Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού -, Μιχαήλ Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, τηλ: 210 
8200716, fax: 210 8200777, e-mail: h0866-hr@accor.com. 
Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως εμπιστευτικές.

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

Σερβιτόρα/ος
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
ξενοδοχείου 
•Καλή γνώση αγγλικής 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr-manager@president.gr

Ο όμιλος ξενοδοχείων Ledra Hotels and Villas, με τα ξε-
νοδοχεία Domes of Elounda κατηγορίας 5* και Elounda 
blu κατηγορίας 4*, που βρίσκονται στην Ελούντα Λασιθίου 
Κρήτης, επιθυμεί να προσλάβει νέους ή νέες για την κάλυψη 
κενών θέσεων:

Μάγειρες Γ’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή / τουριστική κατάρτιση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Η γνώση γαλλικών ή / και γερμανικών / ρωσικών  
θα προσμετρηθεί στην αξιολόγηση των αιτήσεων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα

Πληροφορίες Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 - 14:00 στο 
τηλ. 28410-43500. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων: 
Διεύθυνση: ξενοδοχείο Elounda Blu, Ελούντα Λασιθίου 
Κρήτης, ΤΚ 72053 Τ.Θ. 34. Φαξ: 28410 - 41603, e-mail: 
cv@ledrahotelsandvillas.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων Ledra Hotels and Villas, με τα ξε-
νοδοχεία Domes of Elounda κατηγορίας 5* και Elounda 
blu κατηγορίας 4*, που βρίσκονται στην Ελούντα Λασιθίου 
Κρήτης, επιθυμεί να προσλάβει νέους ή νέες για την κάλυψη 
κενών θέσεων:

Βοηθό Μπάρμαν

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή / τουριστική κατάρτιση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Η γνώση γαλλικών ή / και γερμανικών / ρωσικών  
θα προσμετρηθεί στην αξιολόγηση των αιτήσεων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα

Πληροφορίες Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 - 14:00 στο 
τηλ. 28410-43500. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων: 
Διεύθυνση: ξενοδοχείο Elounda Blu, Ελούντα Λασιθίου 
Κρήτης, ΤΚ 72053 Τ.Θ. 34. Φαξ: 28410 - 41603, e-mail: 
cv@ledrahotelsandvillas.com

Barista / Barman

Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, currently 
operating properties in Mykonos (www.gracehotels.com/
mykonos) and in Santorini (www.gracehotels.com/santorini).
The group is rapidly expanding both in Greece and on an 
International scale with fresh & innovating projects 
opening in different destinations developing Grace into a 
well established brand in the tourism sector.

The group aims at creating a young & dynamic team that will 
achieve excellence in all levels of hospitality and become 
the soul of the hotels. 

Grace Hotels are under preparation for another successful 
season by putting together a strong team of well experienced 

individuals and is currently seeking to recruit a Barista/
Barman for the daily operation of the bar and restaurant 
at the Grace Santorini property. Daily activities and 
responsibilities require the following:

Essential qualifications: 
•Previous experience in similar position in a 5* boutique 
hotel. 
•Hospitality or tourism degree and a proven track 
record in the F&B sector. 
•Knowledge of Micros POS. 
•Fully knowledgeable with coffee and non-alcoholic 
beverages production, and a good knowledge on 
cocktails and spirits. 
•Ability to communicate fluently in both Greek, English 
and another language will be advantage.  
Key responsibilities & attributes: 
•Responsible for the operation of the dispense bar 
during the breakfast/morning period. 
•Efficient and timely production of coffees, teas and 
smoothies. 
•Ensure bar cleanliness including equipment and 
fittings. 
•Participate actively in dispense, pool area and 
restaurant service. 
•Contribute actively in achieving high sales turnover. 
•Take guest’s orders to standard and ensure correct 
billing. 
•Have full knowledge of all menu items and be fully 
aware of hotel facilities. 
•Develop and form positive relationships with guests 
and team members, whilst remaining professional and 
service standard orientated at all times.  
•Demonstrate service attributes in accordance 
with industry expectations and company standards 
including:  
-Guest attentiveness     
-Anticipate guest needs 
-Demonstrate a “service” attitude 
-Accurately & promptly fulfilling guests requests 
-Maintain a high level of knowledge which affects the 
Guest experience  
-Take appropriate action to resolve Guest 
dissatisfaction
The Barista/Barman will report directly to the F&B manager. 
Interaction with guests will necessitate being well-mannered, 
well-presented and helpful. The group offers a competitive 
salary, accommodation, meals at the hotel, a friendly work 
environment, and opportunities for career development 
within a dynamic group.

Please send CV with photograph to the following e-mail: 
careers.greece@gracehotels.com or fax your resume to 
+30 22860 21299. All applications will be treated with 
strictest confidence. 

Σερβιτόροι-ες Α’ και Β’  
- Γλυφάδα

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στον χώρο της εστίασης 
αναζητά για το νέο της κατάστημα στη Γλυφάδα σερβιτόρους 
και σερβιτόρες. 
•Απαραίτητα προσόντα χαμόγελο, διάθεση  
εξυπηρέτησης.  
Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη  
απαραίτητη.  
•Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας,  
δυνατότητες εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
jobs@paulgreece.com

Ζαχαροπλάστης

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στον χώρο  
της εστίασης αναζητά Ζαχαροπλάστη.  
 
Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη  
απαραίτητη.  
•Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας,  
δυνατότητες εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
e-mail: jobs@paulgreece.com

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης και του καφέ; Η 
εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια 
οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλάβει για τα 
νέα καταστήματά της στα Β. Προάστια και στο Κέντρο 
για πλήρη απασχόληση: 

Barista (Κωδ. Ν/B.Φ.)

Προφίλ υποψηφίων: 
•Εμπειρία στο χώρο του καφέ 
•Εμφανίσιμος  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της διεύθυνσης αν-
θρώπινου δυναμικού στο e-mail: hr@apollonion-bakery.
gr ή στο φαξ 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια.

Tο ξενοδοχείο AGAPI BEACH, μέλος του Sbokos Hotel Group, 
στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, ζητά να προσλάβει προσωπικό, 

πλήρους απασχόλησης για την παρακάτω εποχική θέση 
εργασίας:

Μάγειρας Β ή Γ (Κεντρική Κουζίνα)

Απαραίτητα προσόντα: 
•2-3 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση ξενοδοχείου  
Κύρια καθήκοντα: 
•Παρασκευή ζεστής και κρύας κουζίνας 
•Γνώσεις A la carte menou 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 9001, HACCP)

Κατάθεση - αποστολή βιογραφικών υπόψη Κoυ Μποκέα Μενέ-
λαου - Human Resources Manager, SBOKOS HOTEL GROUP, 
Μαλικούτη 1α, 71202 Ηράκλειο, e-mail: hr@sbokoshotels.
gr. Τηλ. +30 2810-334034, fax: +30 2810 334037.

Sani S.A. is currently seeking to recruit for season 2014 
professionals for the position of:

Chef De Partie / Demi Chef 
De Partie / Commis Chef

Job description: 
•To prepare all types of food items as assigned by chef 
de cuisine of the outlet.  
Candidate profile: 
•At least three years of experience at the same position 
in a four/five star property 
•Very good command of English language 
•Preferably tourism or hospitality degree 
•Pleasant personality 
•Excellent communication and organizational skills  
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment.

Those interested can send their resumes with a recent photo 
attached to the following address or e-mail: Maria Karafoulidou 
human resources and development department, Kassandra, 
Chalkidiki, 630 77. Τel.: 23740 99 440. Fax: 23740 99 441. 
E-mail: mkarafoulidou@saniresort.gr

Assistant Cook

Company description: The Rocabella Santorini intends 
to be the hospitality heart of the area of Imerovigli - a 
small picturesque Santorinian village, offering great views 
to the Volcano, Oia, Thirassia and the worldwide known 
Santorinian sunset.
This boutique hotel & spa is a refreshing addition to a 
village sprawling with traditional whitewashed structures 
and intends to put the focus back on the outdoors and 
natural surroundings.
Location: The hotel is located 1kilometer from the town 
center (Fira) of Santorini island and all rooms offer inspiring 
views of the Aegean Sea and the Caldera. From the hotel, a 
short drive takes you to the premier attractions in Santorini 
Town such as the famous cocktail bars; the folklore museums 
and the fine dine restaurants. The hotel is located in an 
area of 12000 square meters strategically overlooking 
Santorini and the Santorini International Airport is just 
7 kilometers away.

Dear talents, please download and save the job description 
document from the following link: http://files.skywalker.
gr/JTR_ASSISTANT_COOK(ROCABELLA).doc to your PC. 
Check the boxes that apply to you and save the document 
by typing your surname in front of the document name.

You should then send us by using your email: 
•The job description document, 
•Your CV and 
•A recent photo of yours 
 
At e-mail: hr@rocabella.gr

If you do not have an email address, you can create one 
using a free email service (e.g.: Gmail, Yahoo, Hotmail). 
Upon creating your email account, enter your email address 
and begin the online application and registration process. 
Upon its receipt we will inform you accordingly. Please 
note that no application will be accepted if you fail to 
send us the required documents (Job Description, CV, 
Photo). Looking forward meeting you in person!

Μάγειρας - Chef

Εταιρεία στη Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της παραγωγής προϊόντων για τη γαστρονομία, ζητά 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 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δημιουργική και αναλυτική σκέψη στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων 
•Δυνατότητα παρουσίασης προϊόντων - εκπαιδευτική 
ικανότητα 
•Δυνατότητα 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  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@provil.gr

Το ILIOMARE a 5* HOTEL & RESORTS στη Θάσο επιθυ-
μεί να εςντάξει 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. Διατηρεί υψηλό επίπεδο παρο-
χής 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 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη διεύθυνση 
e-mail: hrd@iliomare.gr, fax: 25930 72085.

H mbx merixar ζητά:
Εμπορικό Διευθυντή Ανάπτυξης Αγοράς 
για τη Μαζική Εστίαση & τα Ξενοδοχεία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία από 3 έως 5 έτη στον τομέα  
των πωλήσεων με ειδίκευση στο ξενοδοχειακό κομμάτι 
και στη μαζική εστίαση 
•Άριστη γνώση χονδρεμπορίου & επιτόπιας κατανάλωσης. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας. 
•Άριστη ικανότητα διαπραγμάτευσης  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ κατεύθυνσης marketing /  
δημοσίων σχέσεων 
•Σεμινάρια τεχνικών πώλησης/ διαπραγματεύσεων  
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Επαγγελματισμό 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα  
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και δυνα-
τότητα μόνιμης συνεργασίας. 

Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν. Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούμε να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
στο e-mail: info@merixar.gr

Όμιλος που δραστηριοποιείται στον κλάδο εστίασης στα 
πλαίσια της ανάπτυξης του αναζητά άμεσα άτομα που ειδι-
κεύονται στον τομέα του:

Marketing και των Δημοσίων Σχέσεων

Η εταιρεία παρέχει: 
•Πλήρη και συνεχή εκπαίδευση 
•Ευχάριστο και αξιοκρατικό περιβάλλον 
•Δυνατότητα για υψηλές αμοιβές 
•Προοπτικές εξέλιξης  
O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικότητα και  
υπευθυνότητα 
•Εμπειρία στον τομέα του marketing και των δημοσίων 
σχέσεων και στο χώρο του τουρισμού 
•Εξαιρετική γραπτή και προφορική ικανότητα και  
επικοινωνία σε Ελληνικά και Αγγλικά 
•Άριστη γνώση Microsoft office, web tools 
•Ηλικία άνω των 30 ετών  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@kastelorizo.
com.gr. Κριτήριο για την επιλογή υποψηφίων η άμεση 
διαθεσιμότητα.

Το γνωστό restaurant-bar TOLE στο Παλαιό Λιμάνι των 
Σπετσών επιθυμεί να προσλάβει για 3μηνη απασχόληση:

Σερβιτόρο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε 
εστιατόρια 
•Αγγλικά απαραίτητα, επιθυμητή μια ακόμα γλώσσα 
•Θα προτιμηθούν νέοι άνθρωποι, ευχάριστοι και με όρεξη 
για εργασία 
•Σοβαρότητα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα απαραίτητα 
στοιχεία
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτή-
ρια, παρακαλούνται όπως στείλουν άμεσα βιογραφικό στο 
info@expectmore.gr

Σερβιτόροι για Room Service

•Απόφοιτοι σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
•2-3 χρόνια προϋπηρεσία 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
humanresources@elounda-sa.com

Η αλυσίδα ξενοδοχείων Castello Hotels ζητάει:

Α’ Σερβιτόρο/α Κεντρικού Εστιατορίου  
(για Πρωινά και Δείπνα)

Για άμεση συνεργασία σε ξενοδοχείο της στο Σίσι Λασιθίου. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία σε ανάλογη θέση  
•Γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστα αποτελέσματα στην επικοινωνία και  
στις πωλήσεις 
•Καλή γνώση στην οινολογία 
•Γνώση στις αρχές υγιεινής και ασφάλειας  
των τροφίμων 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά  
Επιθυμητά επιπλέον προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Πολύμηνη εποχιακή εργασία ανά έτος 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων  
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com. Συστάσεις απαραίτητες.

Σερβιτόρος /α

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη-ος τουριστικής σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχεία 4* η 5* 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Δεύτερη ξένη 
γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Προϋπηρεσία σε buffet ή a la carte εστιατόρια 4* ή 5* 
αστέρων επιθυμητή 
•Εμπειρία επάνω σε προγράμματα POS 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με επικοινωνιακές ικανότητες  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
με φωτογραφία στο e-mail:fbmanager@doryssa-bay.gr. 
Απαραίτητες συστάσεις.

Νέα αλυσίδα εστιατορίων Ινδικής κουζίνας για τη Θεσσαλονίκη 
ή την Αθήνα, ζητάει για μόνιμη απασχόληση:

Α’ Μάγειρα
Περιγραφή θέσης: 
•Σχεδιασμός menu εστιατορίου (ινδική κουζίνα) 
•Στήσιμο κουζίνας και διαχείριση αυτής 
•Οργάνωση και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας 
κουζίνας (κρύα και ζεστή κουζίνα) και διαχείριση 
προσωπικού κουζίνας 
•Ψήσιμο σε παραδοσιακούς ινδικούς φούρνους.  
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Ινδικής κουζίνας  
•Επιθυμητή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Δυνατότητα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
•Γνώση και σεβασμός πρώτων υλών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία σε 
καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Η εταιρεία προσφέρει:    
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εργασία σε δυναμικό & ευχάριστο περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα συνοδευόμενο με πρόσφατη φωτογραφία 
αν υπάρχει διαθέσιμη, στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: 
hrcathens@hotmail.com, fax: 213 0028009.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ προκειμένου 
να στελεχώσει το νέο της κατάστημα στη Δράμα ζητά άτομα 
ηλικίας 20-35 ετών για το πόστο του:

Υπεύθυνου Καταστήματος

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

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Κουζίνα -  
Μαγείρισσα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε κουζίνα ξενοδοχείου για τα πρωινά 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

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



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Suites στη Μύκονο ζητά 
να προσλάβει για εργασία:

Runner για Παραλία

Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

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

To ξενοδοχείο President της Αθήνας ζητεί:

Πρακτική στις Πωλησεις 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος τουριστικών επαγγελμάτων 
•Οργανωτικές ικανότητές 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον

 Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία υπόψη Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνων Πόρων στην διεύθυνση E-mail: hr-manager@
president.gr. Fax: 210 6924900.

Το ξενοδοχείο Vedema Resort, μέλος της Luxury Collection 
by Starwood Hotels & Resorts στη Σαντορίνη ζητά προσωπικό 
για τη θερινή σεζόν 2014:

Receptionist - Concierge  
(Κωδικός θέσης: FO)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 5 
αστέρων 
•Απόφοιτος/η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων  
(κατά προτίμηση Fidelio) 
•Ικανότητες πωλήσεων και επίτευξης στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Οργανωτικότητα 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη  
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών  
(ρώσικα, γερμανικά, γαλλικά ή ισπανικά)  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: manager@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεω-
ρηθούν εμπιστευτικά.

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

Βοηθό Υποδοχής

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ (θα εκτιμηθεί η γνώση  
του ξενοδοχειακού προγράμματος Protel) 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο

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

Το ξενοδοχείο NOVOTEL Athens επιθυμεί να προσλάβει για 
εποχική απασχόληση τις παρακάτω ειδικότητες και προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους: 

Καμαριέρες

Για εργασία πλήρους απασχόλησης ή έκτακτης  
απασχόλησης. 

Απαραίτητα προσόντα 
•Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών  
σε αντίστοιχη θέση ξενοδοχείου 5* ή 4*. 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών  
Πρόσθετα προσόντα 
•Επιθυμητή η γνώση ξένης γλώσσας.

Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα αποσταλούν 
στα γραφεία του NOVOTEL Athens - Διεύθυνση Ανθρώπι-
νου Δυναμικού -, Μιχαήλ Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, Τηλ: 210 

8200716, fax: 210 8200777, e-mail: h0866-hr@accor.com. 
Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως εμπιστευτικές.

Το ξενοδοχείο NOVOTEL Athens επιθυμεί να προσλάβει για 
εποχική απασχόληση τις παρακάτω ειδικότητες και προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους: 

Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων

Για εργασία πλήρους απασχόλησης.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι γυναίκες και να έχουν σχετική 
προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση 
ξενοδοχείου 5* ή 4*. 
•Ηλικία μέχρι 40 ετών. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα αποσταλούν 
στα γραφεία του NOVOTEL Athens - Διεύθυνση Ανθρώπι-
νου Δυναμικού -, Μιχαήλ Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, Τηλ: 210 
8200716, fax: 210 8200777, e-mail: h0866-hr@accor.com. 
Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως εμπιστευτικές.

Ο όμιλος ξενοδοχείων Ledra Hotels and Villas, με τα ξενοδοχεία 
Domes of Elounda κατηγορίας 5* και Elounda blu κατηγορίας 
4*, που βρίσκονται στην Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, επιθυμεί 
να προσλάβει νέους ή νέες για την κάλυψη κενών θέσεων:

Καμαριέρες 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή / τουριστική κατάρτιση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Η γνώση γαλλικών ή / και γερμανικών / ρωσικών  
θα προσμετρηθεί στην αξιολόγηση των αιτήσεων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα
Πληροφορίες Δευτέρα-Παρασκευή 12:00 - 14:00 στο τηλ. 
28410-43500. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων: 
Διεύθυνση: ξενοδοχείο Elounda Blu, Ελούντα Λασιθίου 
Κρήτης. ΤΚ 72053 Τ.Θ. 34. Φαξ: 28410 - 41603, e-mail: cv@
ledrahotelsandvillas.com

Marine Tours αναζητά Air Ticket Operators για το τμήμα 
ναυτιλίας. Το βασικό αντικείμενο εργασιών τους θα είναι η 
εξυπηρέτηση ναυτιλιακών εταιρειών για μετακινήσεις πλη-
ρωμάτων και στελεχών. (Έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων-
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων).
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•5ετη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πολύ καλή χρήση των συστημάτων κρατήσεων 
Travelport, Amadeus, Saber 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών - επιπλέον γλώσσες  
θα εκτιμηθούν 
•Άριστη γνώση του MS Office (Word, Excel,  
PowerPoint) 
•Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα  
επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
•Ωράριο εργασίας κυκλικό

Η Εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλεια ζωής. 
Επίσης, προσφέρει εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό 
περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: cv@marinetours.gr. 
Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή των Αθηνών.

Housekeeping Manager

Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, currently operating 
properties in Mykonos (www.mykonosgrace.com) and in Santorini 
(www.santorinigrace.com). The group is rapidly expanding both 
in Greece and on an International scale with fresh & innovating 
projects opening in different destinations developing Grace into 
a well established brand in the tourism sector.

The group aims at creating a young & dynamic team that will 
achieve excellence in all levels of hospitality and become the 
soul of the hotels. 

Grace Hotels are under preparation for another successful 
season by putting together a strong team of well experienced 
individuals and is currently seeking to recruit a Housekeeping 
Manager for the daily operation of the rooms department at the 
Grace Santorini property. Daily activities and responsibilities 
require the following:

Essential qualifications 
•Previous experience in a similar position in a boutique hotel 
and of management of an organized housekeeping team. 
•Ability to communicate fluently in Greek and English language 
•Good use of general PC applications (i.e. word processing, 
spreadsheets) 
•Strong organization, communications, leadership and 
decision-making skills  
Key responsibilities & attributes  
•Manage the daily activities of the housekeeping department 
to include appropriate cleaning of hotel public areas, BOH, 
rooms and furniture & fittings 
•Organizing the team and with a hands in approach, ensure 
the highest degree of guest satisfaction. 
•Daily supervision of the team and inspection of all hotel 
areas. 
•Purchase, re-order and manage housekeeping supplies and 
inventory. 
•Carry out monthly inventory of guest supplies and linen. 
•Develop and form positive relationships with guests and 
team members, whilst remaining professional and service 
standard orientated at all times.  
•Demonstrate service attributes in accordance with 

industry expectations and company standards including:  
-Guest attentiveness     
-Anticipate guest needs 
-Demonstrate a “service” attitude 
-Accurately & promptly fulfilling guests requests 
-Maintain a high level of knowledge which affects the guest 
experience  
-Take appropriate action to resolve guest dissatisfaction

The housekeeping manager will report directly to the assistant 
manager. Interaction with guests will necessitate being well-
mannered, well-presented and helpful. The group offers a 
competitive salary, accommodation, meals at the hotel, a friendly 
work environment, and opportunities for career development 
within a dynamic group.

Please send CV with photograph to the following e-mail: careers.
greece@gracehotels.com or fax your resume to +30 22860 21299. 
All applications will be treated with strictest confidence.

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας:“Myconian Villa Collection” - Exclusive 
Villa Resort, “Myconian Utopia Resort” member of Relais & 
Chateaux, “Myconian Ambassador Hotel” member of Relais & 
Chateaux, Myconian Imperial Resort” member of the Leading 
Hotels of the World, “Royal Myconian Resort” member of the 
Leading Hotels of the World, “Myconian K hotels” - Charming 
Hotels ζητούν για τη σεζόν 2014:

Reservation Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ τουριστικών σχολών ή ανωτέρας σχολής 
•Έως 40 ετών 
•Προηγούμενη εμπειρία σε Leading hotels of the World  
ή Relais et Chateaux 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και μιας επιπλέον ξένης γλώσ-
σας 
•Πολύ καλή γνώση συστήματος PROTEL  
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα  
επαγγελματικής εξέλιξης.  
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr. Υπόψη κ. 
M. Δακτυλίδη.

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας:“Myconian Villa Collection” - Exclusive 
Villa Resort, “Myconian Utopia Resort” member of Relais & 
Chateaux, “Myconian Ambassador Hotel” member of Relais & 
Chateaux, Myconian Imperial Resort” member of the Leading 
Hotels of the World,“Royal Myconian Resort” member of the 
Leading Hotels of the World, “Myconian K hotels” - Charming 
Hotels ζητούν για τη σεζόν 2014:

Doorman-Groom

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε μονάδες πολυτελείας 
•Άριστη γνώση αγγλικών, δεύτερη ξένη γλώσσα  
θα εκτιμηθεί  
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα  
επαγγελματικής εξέλιξης.  
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
hr@myconiancollection.gr. Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Το ξενοδοχείο NOVOTEL Athens επιθυμεί να προσλάβει για 
εποχική απασχόληση τις παρακάτω ειδικότητες και προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους: 

Λαντζέρηδες

Για εργασία έκτακτης απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άντρες και  
να έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών.

Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα αποσταλούν στα 
γραφεία του NOVOTEL Athens - Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού -, Μιχαήλ Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα. Τηλ: 210 8200716, 
fax: 210 8200777, e-mail: h0866-hr@accor.com. Όλες οι υπο-
ψηφιότητες είναι απολύτως εμπιστευτικές.

Για εποχική καλοκαιρινή απασχόληση σε επαγγελματικό 
σκάφος αναψυχής ζητείται:

Stewardess  
(Κωδ. Θέσης: STD)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ηλικία έως 35 ετών

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται όπως αποστείλουν ανα-
λυτικό βιογραφικό με φωτογραφία τους σημείωμα ανα-
φέροντας τον αντίστοιχο κωδικό στο e-mail: depesales@
gmail.com. Όλα τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Κορυφαίος χώρος ομορφιάς στην Κηφισιά Αττικής 
αναζητά άτομο για:

Τεχνίτρια Άκρων / Αποτρίχωση

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε κατάστημα 
(2 ή 3 έτη) 
•Άτομο επικοινωνιακό και εμφανίσιμο 
•Άριστη ικανότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
•Προαιρετική γνώση Αγγλικών 

•Εστίαση στην άριστη εξυπηρέτηση και διαχείριση  
των πελατών και του προσωπικού 
•Απαραίτητη φωτογραφία  
Παρέχονται: 
•Υψηλός μισθός και σταθερή απασχόληση 
•Άψογο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φρύνη Τσάκωνα. Τηλ: 6945 
413782, e-mail: info@bar-b.gr & frinitsakona@gmail.com

Τα πρότυπα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος Figura δίνουν 
λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά την αισθητική του προ-
σώπου, του σώματος ή της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. Λειτουρ-
γούν από το 2005 στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια και στις 
Σέρρες. Η αποδοχή αλλά και η ανάγκη του κοινού για ποιοτικές 
και αποτελεσματικές υπηρεσίες οδήγησε στην συνεχή αλλά σε 
γερές βάσεις ανάπτυξη των Figura και έτσι από τον Απρίλιο του 
2013 λειτουργεί και το Figura Αθήνας στο Σύνταγμα παρέχο-
ντας πρωτοποριακές θεραπείες αδυνατίσματος και αισθητικής.
Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και την επιστημονική 
κατάρτιση των συνεργατών του ο όμιλος ινστιτούτων αισθητικής 
και αδυνατίσματος Figura αναπτύσσεται και ζητά για το νέο πολυ-
δύναμο κέντρο αισθητικής και αδυνατίσματος Figura Πατησίων:

Αισθητικούς Πτυχιούχους ΤΕΙ - ΙΕΚ 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ - ΙΕΚ 
•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε χώρο ομορφιάς 
•Άνεση στην επικοινωνία

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: figurathess@outlook.com, 
υπόψη κας Αναγνωστοπούλου. Τηλ. Κεντρικής Διοίκησης 
2310 242429. Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που διαθέτουν 
τα απαραίτητα προσόντα.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Ο όμιλος ξενοδοχείων Ledra Hotels and Villas, με τα ξενοδοχεία 
Domes of Elounda κατηγορίας 5* και Elounda blu κατηγορίας 
4*, που βρίσκονται στην Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, επιθυμεί 
να προσλάβει νέους ή νέες για την κάλυψη κενών θέσεων:

Καθαρίστριες 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή / τουριστική κατάρτιση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Η γνώση γαλλικών ή / και γερμανικών / ρωσικών  
θα προσμετρηθεί στην αξιολόγηση των αιτήσεων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα

Πληροφορίες Δευτέρα-Παρασκευή 12:00 - 14:00 στο τηλ. 
28410-43500. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων: 
Διεύθυνση: ξενοδοχείο Elounda Blu, Ελούντα Λασιθίου 
Κρήτης. ΤΚ 72053 Τ.Θ. 34. Φαξ: 28410 - 41603, e-mail: cv@
ledrahotelsandvillas.com

 Καθαρίστριες 
Κωδ. ΚΑ

Προσόντα: 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πολυτελείας 
•Ηλικία μέχρι 45 ετών 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδη προσωπικότητα 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία 
 
Προσφέρονται: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης  
E-mail για αποστολή βιογραφικού:  
panayiotis.d@mykonosgrand.gr

H XenodoxoS, μια νέα, δυναμική εταιρία στον χώρο του ξενοδο-
χειακού management, ζητεί να προσλάβει για εποχική απασχόληση 
για τη σεζόν 2014 για το ξενοδοχείο που διαχειρίζεται στη 
Σάμο: Eden Village Sirenes 3*+ (100 δωμάτια):

Καθαρίστρια Κοινόχρηστων / Καμαριέρα

To ξενοδοχείο λειτουργεί ως ιταλικό club /  all inclusive και 
διαθέτει 100 δωμάτια, κεντρικό εστιατόριο & bar, pool bar, 
beach bar. 

•Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, διαμονή  
και διατροφή. 
•Δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης  
για άτομα που επιθυμούν καριέρα. 
 
Aποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: info@xenodoxos.com

ΜΟΔΑ
Πατρονίστ - (κωδ. 365)

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» ζητά Πατρονίστ 
για άμεση πρόσληψη. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση σχεδιασμού ενδυμάτων 
•Άριστη γνώση Gerber 
•Άριστη γνώση των τάσεων της μόδας υψηλής ραπτικής 
•Ταχύτητα στην διεκπεραίωση με προσοχή  
στη λεπτομέρεια  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
Αποστολή βιογραφικών στο hr@rakas.gr  
υπ’ όψιν υπευθύνου ανθρώπινου δυναμικού.

Στέλεχος Πωλήσεων  
(Κωδ. Αγγ. ΥΠ2)

Η εταιρία Alexander επιθυμεί την περαιτέρω στελέχω-
ση του τμήματος πωλήσεων.  
Ανακοινώνει το άνοιγμα μίας θέσης εργασίας στο τμή-
μα πωλήσεων (αφορά το τμήμα εξαγωγών).  
Περιγραφή εργασίας: 
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγελιοληψίας, 
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού, 
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα 
αποθήκης, 
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων,  
τραπεζική παρακολούθηση εισπράξεων πελατών  
συνεργασία με το λογιστήριο 
•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση και διευθέτηση 
προβλημάτων 
•Συμμετοχή σε εκθέσεις  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής /οικονο-
μικής κατεύθυνσης 
•Ηλικία από 25 μέχρι και 48 ετών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Για τους άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις 

•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίου: 
•Γνώση ρώσικης ή κινέζικης ή ισπανικής ή γερμανικής 
γλώσσας 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμά-
τευσης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό 
•Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων και 
επίτευξης στόχων. 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις επιθυμητή  
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι τις 10 
Ιουλίου βιογραφικό ώστε να περάσουν από προσωπική 
συνέντευξη και να γίνει άμεσα η πρόσληψή τους. 

Κατάθεση βιογραφικών αυστηρά 10.00 πμ-13.00 μ.μ 
στην έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή 
στα e-mail hr@aqf.gr & sotiris@aqf.gr, και στις 2 πε-
ριπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου. Στο 
βιογραφικό να αναφέρετε το κωδικός της αγγελίας 
ΥΠ2. Πληροφορίες: Κα Βίκη 23310 22774.

Ad title: Seeking talented software developers - 
Athens 
Job title: Multiple positions available Software 
Engineers

Company profile: Global Freight Solutions is expanding 
into the Greek market and is looking to hire multiple 
developers. The company is a leading parcel and carrier 
management company responsible for more than 6 million 
parcels last year. GFS has developed ground breaking 
software that monitors parcels as they move throughout 
the distribution network and prioritizes any issues detected. 
The applicants will be developing this software further.

Applicants: The successful applicants will be responsible 
for design, development, unit testing and delivery of.NET 
based application.

The applicants will be required to perform both front 
and back end development with demonstrable strong 
analytical and problem solving skills.

Experience working with logistics and/or interfacing 
into carrier systems will be seen as a major 
advantage. 

Experience in the development of ERP systems also 
seen as a major advantage. 
 
Position requirements: 
•Fluency in English is essential 
•A passion for new technologies 
•Ability to solve problems 
•Ability to work within a team 
•Ability to get the job done with minimal supervision 
•At least 2 years previous experience 
 
Desired skills (considered a plus): 
•Silverlight/WPF 
•C Sharp .NET 
•WCF 
•Firebird 
•HTML5/JavaScript 
•Experience working with logistics or interfacing  
into carrier systems 
•Experience working with ERP systems

Contact: Please email your CV to:  
robert.fletcher@justshoutgfs.com with an indication  
of your salary expectations and availability.

Η Alfa-Beta Roto, μεγάλη εξαγωγική επιχείρηση, θυγατρική του Ευρωπαϊκού ομίλου Schur Flexibles, η οποία δρα-
στηριοποιείται στον κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας, επιθυμεί να καλύψει την εξής θέση:

Υπεύθυνος Βάρδιας
Περιοχή εργασίας: Κομοτηνή  
Περιγραφή Θέσης 
•Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος παραγωγής. 
•Έλεγχος της τήρησης των προγραμμάτων εργασίας, των διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής και των οδηγιών 
διασφάλισης της ποιότητας. 
•Παίρνει πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ενέργειες που αποσκοπούν στην βελτίωση της παραγωγικότητας  
και την μείωση του κόστους παραγωγής. 
•Προχωρά σε προτάσεις για διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες που αφορούν τις παραγωγικές διαδικασίες  
στο διευθυντή παραγωγής. 
•Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση σε συνεργασία με τον τεχνικό συντήρησης. 
•Είναι αρμόδιος για την εκπαίδευση και διαχείριση του εργατικού δυναμικού καθώς και για την παρακολούθηση  
και το reporting των KPI’s του εργοστασίου. 
•Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων της βάρδιας.  
Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού των εφαρμογών του MS Office. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών (επιθυμητή γνώση γερμανικών). 
•Δυνατότητα εργασίας σε τρεις βάρδιες. 
•Δυνατότητα προγραμματισμού. 
•Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας,οργάνωσης και επίλυσης προβλημάτων.  
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικές Αποδοχές. 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Εξειδικευμένη εκπαίδευση. 
•Κινητό τηλέφωνο.  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: stebilis@alfabetaroto.com

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

Υπάλληλο Τεχνικής Υποστήριξης 
(Κατασκευαστικό Κλάδο)  

Έδρα: Οινόφυτα 

Ο/Η κατάλληλος συνεργάτης θα αναλάβει καθήκοντα 
που αφορούν: 
•Τεχνική υποστήριξη των πελατών της εταιρείας  
σχετικά με απορίες / διευκρινήσεις και οδηγίες χρήσης 
των προϊόντων. 
•Συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση  
εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους πελάτες  
της εταιρείας  
Προσόντα: 
•Πτυχίο πολιτικού μηχανικού/ Ε.Μ.Π. ή πολιτικών 
δομικών έργων /ΤΕΙ 

•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, γραπτά & προφορικά 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες 
υποψηφίους  
Παρέχονται: 
•Αξιόλογο πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βι-
ογραφικά τους, υπόψη κας Μασούρη, μέσω e-mail: cv@
ingroup.gr ή fax: 210 8210230.

Η εταιρεία International Publications Ltd, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των έντυπων και ηλεκτρονικών 
εκδόσεων και του τουρισμού από το 1975 και διαχειρίζεται μεταξύ άλλων την σημαντικότερη βάση δεδομένων για 
τον τουρισμό στην Ελλάδα, αναζητά:

Web Developer  
(Ref #DEV) 

για Μόνιμη Συνεργασία

Απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία σε: 
•C#.NET, VB.NET, ADODB.NET 
•ASP.NET MVC 
•HTML, JavaScript, JQuery 
•SQL Server T-SQL knowledge and Database  
Modelling Skills 
•VbScript / Classic ASP 
•VBA 

Επιθυμητές πρόσθετες γνώσεις σε: 
•LINQ 
•SQL Server administering skills 
•Knockoutjs 
•Booking.com XML API 
•WordPress 
 
Αποστολή βιογραφικών στο: jobs@gtp.gr 

Transaction Services Consultants 
(TS/0714)

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 our continuing expansion, we are currently seeking to recruit highly motivated professionals to join our 
corporate restructuring and transaction support team of our financial advisory services division in Athens.

Potential candidates should fulfill the following criteria: 
•University degree in finance / economics / accounting / business administration 
•Master’s degree in finance / economics / accounting / business administration 
•Professional qualification (ACA, ACCA, CFA or similar) will be considered a strong asset 
•2 - 3 years of relevant work experience in accounting, auditing or finance / credit analysis 
•Very good knowledge of accounting 
•Excellent command of the English language 
•Excellent written, verbal & presentation skills

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.
Interested applicants should forward their curriculum vitae to the following e-mail: career@deloitte.gr, quoting the 
reference code (TS/0714) no later than 30 June, 2014. All applicants will be acknowledged and treated in strict 
confidence.

Το ξενοδοχείο Cavo Tagoo στη Μύκονο ζητά για τη σεζόν Μάιος - Οκτώβριος 2014:

Νυχτερινό Ρεσεψιονίστ (Night Audit)
•Με γνώση PROTEL.  
Αποστείλατε βιογραφικό και φωτογραφία στο: gm@cavotagoo.gr

Η εταιρεία γραφικών τεχνών Λυχνία ΑΕ ζητά:

Βιβλιοδέτη - Χειριστή  
Διπλωτικής Μηχανής, Κολλητικής και Καρφίτσας

Προϋπηρεσία απαραίτητη.

Πληρ. Κος Βγόντζας Αθανάσιος. Τηλ: 210 3410436. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
hr@lyhnia.gr είτε στο fax: 210 3425967. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί άτομο για Διοικητικό 
Στέλεχος και Γραμματεία Προέδρου. Άριστη εμφά-
νιση και επικοινωνία, Πτυχίο Οικονομικής Σχολής 
ΑΣΟΕ ή άλλης. Εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: editor.karamanlis@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί Εμπορικό 
Διευθυντή -τρια με αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
εφημερίδες, site και απαραίτητη ατζέντα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: apostolidou@nkmediagroup.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος με πρωτοπόρο πορεία ζητά για 
άμεση πρόσληψη 4 δυναμικές-ούς Πτυχιούχους, 
για στελέχωση νευραλγικών θέσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: karram192@yahoo.gr, κος Παππάς.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος εταιριών ζητά Πτυχιούχες -ους 
ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, με εργασιακή εμπειρία, ικανούς 
να στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις marketing-
management-finance-sales-banking. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsakiris1958@gmail.com, τηλ: 210 
6773990, κος Μάλλας.

ΑΤΟΜΟ Γραμματέας - Manager με καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ ζητείται από εισαγωγική εταιρία. 
Τηλ: 6944 842064.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ-δημοσιογραφικός οργανισμός ζητεί 
κυρία-ο. Προσόντα: πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και 
Δημοσιογραφίας για τη θέση Διοικητικού-Διευθυντικού 
Στελέχους. Εμπειρία σε εταιρία δημοσιογραφική ή 
επικοινωνίας απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
editor.karamanlis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για την κάλυψη διευθυντι-
κής θέσης σε γνωστή εταιρία παροχής υπηρεσιών. 
Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καλή χρήση Αγγλικής, 
διοικητικές ικανότητες, δυναμική προσωπικότη-
τα. Βιογραφικά στο e-mail: anastpapagrigoriou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για την κάλυψη διευθυντι-
κής θέσης σε γνωστό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην 
Βόρεια Ελλάδα. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καλή 
χρήση της Αγγλικής και δυναμική προσωπικότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Διοικητικά και Οικονομικά 
Στελέχη για διοικητική και οικονομική υποστήριξη 
κοινωφελούς οργανισμού. Προτιμούνται Απόφοιτοι 
ΑΕΙ, καταγωγής - γέννησης από δημοτικά διαμερί-
σματα τέως δήμου Φραγκίστας Ευρυτανίας. E-mail: 
gynaikes.fragistas@gmail.com, τηλ: 6986 648515.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διαχείρισης αποβλήτων, ζητείται 
Υπάλληλος για το τμήμα προμηθειών. Αγορές 
εσωτερικού - εξωτερικού. Πρέπει να έχει τεχνι-
κές γνώσεις, προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών, 
άριστα Αγγλικά και H/Y. Ε-mail: logisman2014@
gmail.com.

ΤΟ 5* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GDM MEGARON στο Ηράκλειο 
ζητεί Βοηθό Διευθυντή με απαραίτητη προϋπηρε-
σία και γνώση ξένων γλωσσών. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: megaron@gdmmegaron.
com, τηλ: 2810 305300.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία από εταιρία δια-
τροφής. Τηλ: 6939 791124.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική στα Βόρεια προάστια ζητεί άτομο 
εμφανίσιμο για γραμματειακή υποστήριξη, part time, 
καλή γνώση διαδικτυακού marketing, ευχέρεια 
επικοινωνίας, οργανωτικές ικανότητες Αγγλικά. 
Τηλ: 210 6007176, 6932 205640.

ΕΤΑΙΡΙΑ ασχολούμενη με τηλεφωνικά κέντρα και 
συστήματα ασφαλείας ζητεί Υπάλληλο για γραμμα-
τειακή υποστήριξη με καλή γνώση Αγγλικών και 
άριστη γνώση Η/Υ. E-mail: stefralaw@gmail.com, 
τηλ: 6932 356420, ώρες επικοινωνίας 09:00-18:00.

ΝΕΕΣ ζητούνται για πρωινή ή απογευματινή ημια-
πασχόληση. Προσφέρονται ευχάριστο περιβάλλον, 
μισθός συν μπόνους. Μισθός 390€. Τηλ: 211 1026500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματεία σε ιατρείο, περιοχή 
Κολωνάκι. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: w.iatriko@gmail.com.

ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ θέση ευθύνης σε σχολή επαγγελ-
μάτων ομορφιάς ζητείται Υπεύθυνη Γραμματειακής 
Υποστήριξης. Προσόντα: Απόφοιτη ΤΕΙ/ΑΕΙ, άριστη 
γνώση Η/Υ, προσιτή εμφάνιση, οργανωτική, επι-
κοινωνιακή, εμπειρία στις πωλήσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: peiraias@evabeauty.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για εταιρία στην Αγγλία, για 
Γραμματειακή Υποστήριξη και Αποθήκη. Άμεση 
πρόσληψη, καλα Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (2) άτομα για Γραμματειακή Υποστήριξη 
σε εταιρία στην Αγγλία. Γνώσεις Αγγλικής και Πο-
λωνικής γλώσσας, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΜΕΓΑΛΗ κλινική στη Νότια Γερμανία ζητά άτομα για 
Υπαλλήλους Γραφείου. Απαραίτητη άριστη γνώση 

Γερμανικών (γραπτά και προφορικά). Απόφοιτος 
ΑΕΙ-ΤΕΙ. Σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ιδιαί-
τερα. Βιογραφικά στο e-mail: clinic.de@gmail.com.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ στη Γλυφάδα, ζητεί άτομα κατό-
χους πτυχίου 3βάθμιας εκπαίδευσης και ECDL, με 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών, δεύτερη γλώσσα θα 
εκτιμηθεί, για γραμματειακή υποστήριξη, Reception. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@social-arenas.gr, τηλ: 
210 8940071.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ έμπειρη προέδρου, ζητείται, με 
εργασιακή εμπειρία γνώση Αγγλικών, Εβραϊκών 
και Ρώσικων, δραστήρια και εμφανίσιμη και με 
δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Τηλ: 6986 688238.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί άτομο για Διοικητικό 
Στέλεχος και Γραμματεία Προέδρου. Άριστη εμφά-
νιση και επικοινωνία, Πτυχίο Οικονομικής Σχολής 
ΑΣΟΕ ή άλλης. Εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: editor.karamanlis@gmail.com.

Α.Ε. ΖΗΤΕΙ νέα ως Υπάλληλο Γραφείου, Απόφοιτη 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γνώσεις Η/Υ και 
Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
ioannanastou@cowa.gr.

ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητείται Γραμματέας 
με προϋπηρεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση 
του προγράμματος Aviva και εμπειρία στην υποστή-
ριξη ασφαλιστών σε ασφαλίσεις ζωής. Παρέχεται 
μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
pkotziaras@yahoo.gr.

ΝΕΟΣ ζητείται ως Υπάλληλος Γραφείου, άριστα 
Αγγλικά, Office Word, τουλάχιστον Απόφοιτος 
Λυκείου. Ολοκληρωμένο στρατιωτικό. Τηλ: 210 
8839318, Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες επικοινω-
νίας 12:00-14:00.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ Γραμματέας ζητείται από ανώνυμη 
εταιρία με έδρα την Πάτρα. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: business.greece@yahoo.com.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ μονάδα ζητεί Υπαλλήλους 
Γραφείου για το τμήμα καταγραφής στοιχείων 
και εξυπηρέτησης πελατών. 8ωρο 975€, 6ωρο 
720€, πρωινό ή απογευματινό. 5ήμερο ωράριο. 
Τηλ: 211 5554156.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από εταιρία αθηναϊκού ομίλου, 
για άμεση πρόσληψη. Σταθερός μισθός, ασφάλιση, 
5θήμερη εργασία πρωινή ή απογευματινή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr.201401@gmail.com, τηλ: 
215 5304075.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Χειριστές H/Y, ανεξαρτήτου ηλικίας 
για νυχτερινή απασχόληση. Τηλ: 210 8228183, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για θέση γραφείου, περιοχή Πει-
ραιά, άριστα Αγγλικά και Η/Υ. Τηλ: 6934 936367.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εισαγωγική επιχείρηση με 
άριστες γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ. Τηλ: 210 5221604, 
6936 815380.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από πολυιατρική, για πεν-
θήμερη εργασία, 8ωρο 950€, 4ωρο 640€, άμεση 
πρόσληψη, ασφάλιση, ΙΚΑ. Τηλ: 211 5554925.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομο για τη θέση Ιδι-
αιτέρας Γραμματέως Διευθύνσεως. Άριστη εμ-
φάνιση, ικανότητα στην επικοινωνία, χρήση Η/Υ 
και Αγγλικά. Απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_ΓΡΑΜ.

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

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητεί 4 άτομα ως Υπαλλή-
λους Γραφείου, για κάλυψη θέσεων εργασίας. 
Ωράριο ευέλικτο, 8ωρο 1.040€, 5ωρο 590€. 
Τηλ: 211 5554925.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με γνώση Αγγλικών, 8ωρη απα-
σχόληση. Περιοχή Ασπρόπυργος, συζητήσιμη. Τηλ: 
6977 910334, 210 5578477.

ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκή ζητεί για άμεση πρόσληψη 
Υπάλληλους Γραφείου για το τμήμα τηλεφωνι-
κής ενημέρωσης του πελατολογίου της. Παρέχεται 
μισθός, ασφάλιση. E-mail: hr.sales.my@gmail.com, 
τηλ: 215 5304065.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με καλή γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ, ζητείται από κέντρο ξένων γλωσσών στη 
Ν.Σμύρνη. Ωράριο 17:00-22:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: languages4uall@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εξυπηρέτηση - οργάνωση 
ανθρώπινου δυναμικού, για ημιαπασχόληση. Προ-
ϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Παρέχεται εκπαίδευση, 
υψηλές αποδοχές, δυνατότητα καριέρας, ωράριο 
ευέλικτο, ημιαπασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Υπάλληλος part-time Γραφείου 
κέντρου ξένων γλωσσών στη Λάρισα. Καλή γνώση 
Η/Υ και Αγγλικών ή Γαλλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: larissals@in.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Υπάλληλος Γραφείου από 
εταιρία στα Νότια Προάστια με γνώσεις Η/Υ και 

Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: healthway@
otenet.gr, fax: 210 9938533.

ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ Μουσείο Ιακωβίδη στα Χύδηρα 
ζητάει άτομο να μείνει στην περιοχή της Δυτικής 
Λέσβου. Απόφοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ, απαραίτητα άριστη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
idrimapapadimitriou@nikopapafoundation.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται να γνωρίζουν από Η/Υ. Πολύ 
καλό εισόδημα το μήνα. Μόνο σοβαρές προτάσεις, 
περιοχή Νίκαια. Τηλ: 6906 601989.

ΑΤΟΜΟ με γνώσεις Η/Υ ζητείται από εταιρία internet 
για εργασία με δυνατότητα ταξιδίων στα Ελληνικά 
νησιά. Βιογραφικά στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα εμφανίσιμη με άνεση στις δημόσιες 
σχέσεις δυνατότητα ταξιδίων, Αγγλικά, Η/Υ, για 
Γραμματεία Διεύθυνσης. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: email.proxiscompany@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ Γραμματέας - Manager με καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ ζητείται από εισαγωγική εταιρία. 
Τηλ: 6944 842064.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ αθηναϊκή ζητεί να προσλάβει άμεσα 
άτομο στο τμήμα επεξεργασίας και καταχώρισης 
καρτελών πελατών. Μόνιμο πρωινό 5νθήμερο 
09:00-15:00, σταθερός μισός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 
5233188.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για παιδική κατασκήνωση 
στον Κάλαμο. Τηλ: 210 3301468, ώρες επικοινω-
νίας 14:00-16:00.

ΑΤΟΜΑ δυναμικά ζητούνται από εταιρία στον Πύργο 
Αθηνών για 8ωρη 5νθήμερη εργασία. Τηλ: 6936 
020366.

ΑΝΩΝΥΜΗ - εμπορική εταιρία ζητεί άμεσα άτο-
μο για μόνιμη πρωινή απασχόληση στο Τμήμα 
της Γραμματείας. Άμεση πρόσληψη, σταθερός 
μισθός, ασφάλιση, κατοχή moto, επιθυμητή. Τηλ: 
210 5230888.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου, ζητείται από εταιρία που 
εμπορεύεται γραφική ύλη και αναλώσιμα Η/Υ, 
επικοινωνιακή, με γνώσεις ERP Soft1, COREL, 
για κατασκευή μακετών, και γνώσεις marketing. 
700€ και ένσημα. Λάκκωμα Χαλκιδικής. E-mail: 
prooffice@prooffice.gr.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις 
- Διαφήμιση
ΕΤΑΙΡΙΑ χάρτου ζητεί άτομο με απαραίτητα Πτυχίο 
ΤΕΙ τμήματος εμπορίας - διαφήμισης, γνώσεις Αγ-
γλικής - Η/Υ, βασικές γνώσεις Λογιστικής, δίπλωμα 
οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις. E-mail: hr@vekapaper.gr, fax: 210 8142926.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες στα super market Lidl στην 
Λαμία από 23 έως 28 Ιουνίου 2014. Το ωράριο είναι 
ελαστικό. Μερική απασχόληση. Πληρωμή 3€/ώρα. 
Θα συμμετέχουν σε έρευνα αγοράς. Βιογραφικά 
στο e-mail: natashapolyz@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 
για δικηγορικό γραφείο στο Σύνταγμα, με πολύ 
καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τηλ: 210 
8945424, 210 8945404.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών, ζητεί άτομο για το τμήμα 
Marketing. Απαραίτητα προσόντα, Αγγλικά επίπεδο 
Proficiency και καλό χειρισμό Η/Υ. Περιοχή Ρέντης. 
Τηλ: 210 4819167, 210 4225641.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για υποστήριξη social media-
e-shop, καταχώρηση προϊόντων από το σπίτι του 
με γνώσεις ηλεκτρονικών-ευρύ λεξιλόγιο-φαντα-
σία-δημιουργικότητα-επικοινωνιακός-άνεση στο 
γραπτό-προφορικό λόγο για ελκυστική καταχώρηση 
προϊόντων. Γνώσεις seo θα εκτιμηθούν. Απασχόλη-
ση 50 ώρες/μήνα, 200€. E-mail: tasos5718368@
gmail.com.

THEY HIRE Junior Account online Executive. CVs: 
info@econcept.gr, tel: 210 6255570.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας επιθυμεί να 
προσλάβει έμπειρη και εμφανίσιμη Συνεργάτιδα 
για το τμήμα Marketing. Απαραίτητα προσόντα: 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών, άριστη 
γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παραγωγός Διαφήμισης για part-time 
σχέση εργασίας, με πανεπιστημιακές σπουδές, γνώση 
ξένης γλώσσας και Η/Υ. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
στο χώρο της τέχνης. Τηλ: 210 7291260.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με ενέργεια και διάθεση από 
εταιρία, για δραστηριοποίηση στον τομέα του 
marketing. Απαραίτητα στοιχεία: επικοινωνία-αυ-
τοπεποίθηση-οργάνωση. Βιογραφικά στο e-mail: 
thinkheraklion@gmail.com, τηλ: 2811 115036.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στις Αχαρνές Αττικής αναζητά νέο-α 
για το τμήμα Marketing. Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ (Τε-
λειόφοιτοι), εμπειρία σε Graphic Design, άριστη 

γνώση Illustrator-InDesign-Photoshop, άπταιστα 
Αγγλικά, έφεση στη τεχνολογία δημιουργικότητα 
και θετική διάθεση. E-mail: recruiting.athens@
gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Online Management Solutions ζητά 
Συγγραφέα-Μαρκετίστα για μόνιμη συνεργασία. 
Απαιτείται εμπειρία στην συγγραφή Αγγλικών προω-
θητικών κειμένων για ιστοσελίδες. Επίσης απαιτείται 
η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@onlinemanagementsolutions.com.

ΑΤΟΜΑ δραστήρια και υπεύθυνα με εμπειρία στο 
δικτυακό μάρκετινγκ, ζητούνται για συνεργασία με 
πολυεθνική εταιρία διατροφής, για την προώθηση 
επιχειρηματικού της σχεδίου, συνεργασία κατόπιν 
αξιολόγησης. Τηλ: 6973 910604.

Η IWD MARKET RESEA ζητά Συνεργάτες που θα 
δραστηριοποιηθούν στα Lidl στην Αργυρούπολη 
και Μπραχάμι από 2 έως 7 Ιουνιου 2014. Ωράριο 
απασχόλησης είναι κατ’ επιλογή του καθενός. Πλη-
ρωμή με ώρα. E-mail: natashapolyz@yahoo.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για Υπάλληλου 
Γραφείου. Θα προτιμηθούν Τελειόφοιτες Νοσηλευ-
τικής για διαφήμιση προϊόντων υγείας. Εσωτερική 
θέση γραφείου. Σταθερός μισθός, μπόνους. Τηλ: 
210 8020550.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται δυναμικά για μόνιμη συνεργασία 
με πολυεθνική, για το τμήμα πωλήσεων, όχι ντίλερ-
πλασιέ. Ευέλικτο ωράριο, δωρεάν εκπαίδευση, 
αυξανόμενες οικονομικές απολαβές βάσει αποτελέ-
σματος. Δυνατότητα καριέρας-υψηλών εισοδημάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

E-COMMERCE, B2B Sales-Social Networks 
Marketeer, B2B Marketing and Sales in Greece 
and abroad. CVs: arisblrd@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εταιρία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο του τουρισμού για διαφήμιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: grafeiosofia@yahoo.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία digital marketing ζητά 2 Development 
Area Managers με ταλέντο επικοινωνίας και δημο-
σίων σχέσεων, καλλιεργημένες, ευπαρουσίαστες 
για το τμήμα προώθησης μοναδικού διαφημιστι-
κού προγράμματος επιχειρήσεων στο internet. 
Ανταγωνιστικές αμοιβές. E-mail: info@ssinet.biz.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία digital marketing ζητά 2 Sales 
Development Managers με ταλέντο επικοινωνίας 
και δημοσίων σχέσεων, καλλιεργημένες, ευπα-
ρουσίαστες για το τμήμα προώθησης μοναδικού 
διαφημιστικού προγράμματος επιχειρήσεων στο 
internet. Ανταγωνιστικές αμοιβές. E-mail: info@
ssinet.biz.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ δραστήρια, άριστης εμφάνισης, καλ-
λιεργημένη Assistant Sales Manager ζητείται για 
το τμήμα δημοσίων σχέσεων της εταιρίας Social 
Media Marketing. Eλκυστική αμοιβή, εκπαίδευ-
ση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
ssinet.biz.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στα Βόρεια προάστια ζητά Υπάλ-
ληλο για τη θέση Assistant Marketing, απαραίτητη 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@modabagno.gr.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για promotion, marketing, από 
διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@idplusmedia.com.

WEB TV Channel που δραστηριοποιείται στον 
τουρισμό, ζητά Αντιπροσώπους Διαφήμισης για 
την εκπροσώπησή του σε τουριστικούς προορι-
σμούς. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
onlinetvgreece1@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται 
στον τουρισμό, ζητά 5 Αντιπροσώπους Διαφήμισης 
για την εκπροσώπησή της σε τουριστικούς προο-
ρισμούς. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@greek-advertising.com.

Η ORANGE Advertising Thessaloniki προσλαμ-
βάνει Account Executive. Απαραίτητα προσόντα: 
Προϋπηρεσία 3ετή σε μέσο, διαφημιστική ή εται-
ρία δημοσίων σχέσεων. Σπουδές Επικοινωνίας-
Marketing. Άριστη γνώση Αγγλικών-H/Y και νέων 
μέσων. Ικανότητα διαχείρισης new business. E-mail: 
info@orangeadv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πτυχίο και προϋπηρεσία στον 
τομέα του marketing! Βιογραφικά στο e-mail: hr@
bgb.gr.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ όμιλος προσλαμβάνει άμεσα 2 
νέες για το τμήμα δημοσίων σχέσεων. 5νθήμερη 
εργασία, πρωινό ωράριο εκπαίδευση δωρεάν, μισθός 
και μπόνους. Τηλ: 215 5505651, 6971 722068.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας καφέ σε καταστήματα καφέ 
όλης της Αττικής ζητεί Υπεύθυνη - ο Επικοινωνίας, 
εμπειρία σε δημόσιες σχέσεις-πωλήσεις, δίπλω-
μα αυτοκινήτου, μισθός, ποσοστό, έξτρα μπόνους, 
μισθός 1.000€, συζητήσιμη. Τηλ: 6974 705887, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Διαφήμισης και Δημοσίων 
Σχέσεων για εργασία πλήρους ωραρίου σε κλαδικό 
περιοδικό. Προσόντα: Ευχέρεια στην επικοινω-
νία, άριστα Αγγλικά, γνώσεις Η/Υ. Προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 

info@froutonea.gr.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
Η ΧΟΤΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στις Κάτω Γούβες 
Ηρακλείου Κρήτης, ζητεί Βοηθό Λογιστή με προ-
ϋπηρεσία σε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Βιογραφικά 
στο e-mail: theisland@theislandhotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία σε διακίνηση 
και διαχείριση αποθήκης, διεκπεραίωση εισαγωγών, 
διαχείριση παραγγελιών, έκδοση παραστατικών. 
Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών, Ms Office. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@toptrends.gr, τηλ: 
210 9689120.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητείται Βοηθός Λογιστή με 
4ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και γνώσεις 
εμπορικής διαχείρισης, ΦΠΑ, ΦΜΥ, μισθοδοσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: lirasa2@otenet.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ/τρια ζητείται από οργανωμένο λογιστικό 
γραφείο Ανατολικά στη Θεσσαλονίκη, με προϋ-
πηρεσία πάνω από 10 έτη σε λογιστικά γραφεία. 
Ενημέρωση και φορολογικά Β’ κατηγορίας, εργατικά, 
δηλώσεις. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: ekatos@link.com.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-τρια ζητείται από οργανωμένο λογιστικό 
γραφείο Aνατολικά, με προϋπηρεσία πάνω από 10 
έτη σε λογιστικά γραφεία. Τήρηση διπλογραφικών 
βιβλίων-κλείσιμο-ισολογισμός χρήσης-εργατικά-
φοροτεχνικά. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: ekatos@link.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
για πλήρη απασχόληση. Απόφοιτος Παν. Μακε-
δονίας. Βιογραφικά στο e-mail: panidisp@hol.gr, 
τηλ: 6937 437451.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τον Άλιμο ζητά Βοηθό Λογιστή 
με πρϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας 3 ετών 
τουλάχιστον. Γνώση Αγγλικών - Προγράμματος 
SEN της Singular θα θεωρηθούν ιδιαίτερα προ-
σόντα. Βιογραφικά στο e-mail: central@ariexpo.
gr, fax: 210 9831346.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή Πτυχιούχος ΤΕΙ ή ΑΕΙ με προϋ-
πηρεσία τουλάχιστον 3 ετών ζητείται από φοροελε-
γκτική εταιρία στο Γέρακα. Βιογραφικά στο e-mail: 
ventam@mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με ειδίκευση σε εργατικά ασφα-
λιστικά θέματα ζητείται από φοροελεγκτική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: ventam@mifo.gr, fax: 210 
6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τιμολόγησης με καλή γνώση 
Η/Υ, για εταιρία με έδρα το Μενίδι. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@captainspices.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Εμπορικής Διαχείρισης ζητείται με 
απαραίτητη 5ετή προϋπηρεσία (ανάλογη σε εται-
ρία τροφίμων θα εκτιμηθεί). Άριστη γνώση Office, 
προγράμματος ERP, τιμολόγηση, παραγγγελειο-
ληψία, τήρηση αποθήκης, αγορές, διακίνηση και 
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας ISO. E-mail: 
alagou@gotsishouse.gr.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητείται Συνεργά-
της με γνώσεις βιβλίων τήρησης βιβλίων Β’ 
κατηγορίας, εργατικών και μισθοδοσίας. Θα 
προτιμηθεί Συνεργάτης με προϋπηρεσία σε 
λογιστικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο κέντρο της Αθήνας, ζητά 
Συνεργάτη με γνώσεις Μισθοδοσίας με 2ετή του-
λάχιστον προϋπηρεσία και άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: kmeni@premier.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο κέντρο της Αθήνας, ζητά 
Συνεργάτη για βιβλία Γ’ κατηγορίας. Προϋπηρε-
σία σε λογιστικό γραφείο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
Αποδοχές αναλόγων προσόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή γνώστης βιβλίων 
Γ’ κατηγορίας με ενημέρωση βιβλίων πελατών 
μας. Επιθυμητό δίκυκλο. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxofficce@gmail.com.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο Κολωνάκι ζητείται 
έμπειρος-η Λογιστής-τρια, για ενημέρωση βιβλίων 
πελατών μας. Βιογραφικά στο e-mail: taxofficce@
gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στους Αμπελόκηπους, ζητεί 
νέα με 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δηλώσεις 
εισοδήματος φυσικών προσώπων και σε βιβλία Β’ 
και Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: codes@
enternet.gr, fax: 210 6996965.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Λογιστή για συνεργασία. 
Τηλ: 6932 513858.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ -τρια ζητείται από ΕΠΕ, ως Εξωτερικός 
Συνεργάτης. Αρμοδιότητα ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών. Μόνιμη 
απασχόληση. Τηλ: 6985 788663.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή, Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με κάρτα 
ανεργίας, ζητείται σε λογιστικό γραφείο στην Κερατέα 
για ένταξη στο πρόγραμμα ανέργων πτυχιούχων. 
Τηλ: 6948 062135.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά έμπειρο Συνεργάτη για 
συνέχεια στη σελ. 22

Drew Marine Chemicals Hellas Ltd: Drew Marine (www.drew-marine.com) is a recognized leader in providing 
technical solutions and services to the Global Marine Industry. Drew Marine leads the industry in innovative technology, 
responsive delivery and cost-effective solutions to unique marine challenges. With over 80 years of business, Drew 
Marine provides exceptional value, with products and services that help customers achieve operational efficiency 
and regulatory compliance when and where needed.

Our Athens office, seeks to employ with technical background:

Sales Executive
General responsibilities: 
•Promote the products and services of the company at the management level with companies as assigned 
•Prepare regular reports of activities and detailed account analyses 
•Maintain accurate up-to-date active account records 
•Collect and transmit all pertinent information on the activities of his accounts 
•Arrange to provide service, product supply, and trouble shooting by our service engineers aboard customer 
vessels 
•Advise management of need for new products and services to existing and new markets 
 
Qualifications: 
•Diploma in marine engineering 
•Postgraduate diploma in the fields marine/sales/marketing will be considered an asset 
•Onboard sailing experience 
•Knowledge of marine industry & ship board systems 
•Dynamic, result-oriented with strong negotiation skills 
•Good interpersonal & presentation skills 
•Fluency in English 
•Excellent computer literacy 
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Bonus scheme 
•Company car 
•Private health insurance 
•Friendly and challenging working environment

Reply: Candidates with the above competencies, please send your CV in English to Mrs. Sophie Michail, SMichail@
drew-marine.com. All applications are considered as strictly confidential.

AppArt SA is seeking a:

Software Developer
The software developer will work under the supervision of 
the software architect and will be accountable for developing 
and maintaining key modules of AppArt’s cortex service 
delivery platform. The incumbent must be familiar with 
Java programming.

Job description: 
Technical tasks: 
•Designs, develops and modifies modules based on 
functional and system requirements 
•Work closely with the team leader, business analyst 
and product owner for understanding the functional 
and system requirements 
•Work closely with the software architect to ensure 
architectural integrity and product quality 
•Participate in testing process through unit testing and 
bug fixes  
Other tasks: 
•Participate in daily scrum meetings 
•Participate in sprint planning 
•Work closely with the development team manager 
to ensure quality and punctual software development 
within his/her responsibilities  
Qualifications required: 
•University degree in computer science or equivalent 
•Very good java development skills 
•Good understanding of J2EE application architecture 
•Experience in web presentation tier software 
development (PHP/HTML/CSS) 

•Good understanding of relational databases (MySQL, 
Oracle)  
Nice to have: 
•Experience in J2EE application server software 
development (EJB, JMS, JTA) 
•Experience with Websphere 
•Experience with Eclipse IDE 
•Experience with Apache Karaf (OSGi) 
•Experience with BPMN2 and BPEL 
•Understanding of Hibernate framework 
•Reasonable understanding of Spring framework  
Interpersonal skills: 
•Self motivated, team player, action and results 
oriented 
•Well organized, good communication and reporting 
skills 
•Ability to successfully work under tight project 
deadlines

Organizational considerations: We are seeking a team 
player who enjoys technical challenges within a fast paced 
environment, applies sound judgment in successful task 
planning and execution, meets deadlines, and communicates 
the highest standards of professionalism in his/her 
appearance and work habits.

All CVs will be treated with strict confidentiality. Interested 
candidates should send their CVs to the following 
e-mail: info@app-art.gr

About Huawei Technologies: Huawei Technologies Co., Ltd. is one of the leading players in the global telecom market 
based in China. Our products and solutions have been deployed in over 140 countries, serving more than one third 
of the world’s population. We have over 62,000 product and solution R&D employees, which comprise more than 
44% of Huawei’s total employees worldwide. Together with customers and partners, we endeavor to bring better 
communication services to more people to help them live a better life.

For further information, please visit us now at http://www.huawei.com  
We are offering a challenging position, the opportunity to grow with us!

Transmission Product Manager
Responsibilities: You will be responsible for supporting sales management and customers in establishing, developing 
and closing business opportunities in the field of IP MW and optical transport technologies. You will be responsible 
for all the presale support of the aforementioned products.

•Presale support including quote, network design, proposal, pre-sale testing support etc. 
•Seek out, identify, develop and close business opportunities with key service provider accounts. Collect and 
analyze all marketing information. Enhance customer relationships 
•Manage all activities and coordinate between Huawei and our service provider accounts. Promote full range 
of Huawei Technologies solutions to defined customers. Produce and deliver formal business proposals and 
presentations 
•Identify key customer requirements and coordinate with product management and engineering to ensure that 
these requirements are implemented in the products 
•Create co-operative business plans with service providers and their partners, help to define new business 
models and support product features 
•Identify, quantify and recommend action plan to address new business opportunities according to overall 
strategy  
Candidate profile: 
•Minimum of bachelor degree in telecommunications, computer science or electronics 
•Good knowledge in the fields of IP Microwave and optical transport technologies 
•At least 5 years of technical pre-sales or pre-sales working experience with the incumbents in Europe 
•Tender project experience is preferred 
•Ability to understand the customer’s needs in order to design the desired solution 
•Proven ability to partner with service providers and develop new business models for service subscribers using 
new technologies 
•Familiar with other vendors’ IP MW products 
•Excellent collaboration skills with a wide variety of people (product management, engineering, marketing) 
•Ability to show creativity and a different way of thinking 
•Good oral and written communication, interpersonal skills and fluency in English  
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development in a multinational company

You can email your updated CV in English referring the job title of the position to christina.dorva@huawei.com & 
Demetros.Phiniotis@huawei.com

Αναλυτής Προγραμματιστής/τρια 
σε PowerBuilder

Η SYSCO Α.Ε. εταιρία πληροφορικής, από τους μεγαλύτερους Integrators στο χώρο μηχανοργάνωσης ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων, ζητάει Αναλυτή - Προγραμματιστή για τις δραστηριότητες της στον ξενοδοχειακό / επισιτιστικό τομέα 
με το Λογισμικό EPITOME PMS & EPITOME.Net PMS & EPIKOUROS P.O.S.

Προσόντα: 
•Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής για ανάλυση/προγραμματισμό σε PowerBuilder 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (SQL, PL/SQL) 
•Τουλάχιστον 3ετή γνώση και εμπειρία σε Powerbuilder 
•Γνώση και εμπειρία σε τεχνολογίες Microsoft .Net & Microsoft Visual Studio, Visual Basic, Web, Java, Crystal 
Reports, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον, μεγάλους ορίζοντες εξέλιξης σε συνδυασμό με ελκυστικό 
πακέτο αποδοχών & bonus, ανάλογα με την εμπειρία & την απόδοση.

Στείλτε βιογραφικό σημείωμα στην: S Y S C O Α.Ε., Εφέσου 6 & Λεωφ. Συγγρού - 171 21 Νέα Σμύρνη. Τηλ: 210 
9319551, fax: 210 9319662, e-mail: info@sysco.gr

Σχεδιαστής Μηχανολογικού Σχεδίου

H ανώνυμος εταιρία κατασκευής περιβαλλοντικών συστημάτων “DEVISE ENGINEERING Α.Ε.”, ζητά σχεδιαστή μη-
χανολογικού σχεδίου για μόνιμη απασχόληση, στο τμήμα μελετών. Η έδρα της εργασίας θα είναι στα γραφεία της 
εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας, και οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

•Εκπόνηση κατασκευαστικών μηχανολογικών σχεδίων των μηχανημάτων που κατασκευάζει η εταιρεία. 
•Προμετρήσεις υλικών από τα σχέδια 
•Επικοινωνία με υπεργολάβους και προμηθευτές υλικών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο IEK ή ΤΕΙ με ειδίκευση στην σχεδίαση με Η/Υ 
•Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικού πακέτου Autocad της Autodesk 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή επικοινωνία με συνεργάτες 
•3ετής προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση σχεδιαστικού πακέτου Inventor της Autodesk 
•Εμπειρία σε μελέτη μεταλλικών κατασκευών  
•Γνώση υλικών και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων 
•Εμπειρία σε προμετρήσεις υλικών (υδραυλικά- βίδες κ.λ.π).  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Πολύ καλό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ενδιαφέρουσα δραστηριότητα 
•Εκπαίδευση και συνεχής εκμάθηση διαμέσου απασχόλησης σε μεγάλη ποικιλία τεχνικών έργων (projects).  
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: smich@devise.gr

Junior Data Analyst
Client name: Μεγάλη δικηγορική εταιρεία 
Location: Athens north suburbs, Athens center 
Salary: max 1.300€ 
Industry sector: Legal 
Advert ID: GRC/7334 
Position type: Permanent

Job description: H Manpower αναζητά για λογαριασμό 
πελάτη μας, μιάς από τις μεγαλύτερες δικηγορικές 
εταιρείες, Junior Data Analyst, με τις παρακάτω  
αρμοδιότητες:

•Καταχώρηση στατιστικών δεδομένων σε συνεχή βάση 
•Ενημέρωση βιβλιοθήκης και βάσεων δεδομένων 
•Ανάλυση δεδομένων, εντοπισμός τάσεων, δημιουργία 
γραφημάτων και αναφορών 
•Προετοιμασία εκθέσεων και παρουσιάσεων  
Candidate profile 
•Πτυχίο οικονομικών, μαθηματικών, στατιστικής, ΙΤ, 
επιχειρησιακής έρευνας ή σχετικό 

•Τουλάχιστον 2 χρόνια σε θέση ανάλυσης δεδομένων 
•Άριστη γνώση Excel και γενικά πολύ καλή γνώση MS 
Office 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Γνώση προγραμμάτων SPSS/SAS θα συνεκτιμηθεί  
Candidate skills 
•Αναλυτική και συνθετική σκέψη 
•Προσοχή στην λεπτομέρεια 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες σε προφορικό 
και γραπτό επίπεδο 
•Ομαδικό πνεύμα  
Recruiter Info 
•Artemis Theodorou

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να κάνετε αίτηση: www.
manpowergroup.gr. Εγγραφείτε δημιουργώντας το δικό σας 
λογαριασμό MY MANPOWER, ενημερωθείτε για όλες 
τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, και κάνετε αίτηση για όλες 
όσες σας ενδιαφέρουν.
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βιβλία Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανογράφος από φοροελεγκτική εταιρία. 
Aπαραίτητες οι γνώσεις λογιστικής, MS-Office, ERP 
Softone, εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL & 
Oracle & γνώσεις προγραμματισμού (Scripting). 
Βιογραφικά στο e-mail: mifosoft@mifo.gr, fax: 
210 6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος-α Απόφοιτος Οικονομικού Πανε-
πιστημίου για άμεση πρόσληψη ως Βοηθός Λογι-
στή και Γραμματειακή Υποστήριξη σε εισαγωγική/
εμπορική επιχείρηση. Δυνατότητα εξέλιξης σε θέση 
Λογιστή, αναλόγως προσόντων. Απαιτείται κάρτα 
ανεργίας. E-mail: interlab@tee.gr.

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ζητούνται με 5ετή προϋπηρεσία 
σε αγοραπωλησίες χρήματος διεθνώς: BG, LC και 
λειτουργία offshore εταιριών. Επιθυμητή Οικο-
νομολόγοι Τραπεζών και Χρηματοοικονομικών 
οίκων διεθνώς. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: Fin-TRAD-SK.

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

ΚΑΡΙΕΡΑ στο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό (Financial 
Planning) σε: επενδύσεις-διαχείριση κινδύνου-τρα-
πεζικά ζητούνται με προσόντα: Πτυχιούχοι -ες ΑΕΙ-
ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, ποιοτική εκπαίδευση-αξιοκρατική 
εξέλιξη-υψηλές προοπτικές. Ε-mail: pappam100@
gmail.com, τηλ: 210 6773990, κα Καρρά.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Διοικητικά και Οικονομικά 
Στελέχη για διοικητική και οικονομική υποστήριξη 
κοινωφελούς οργανισμού. Προτιμούνται Απόφοιτοι 
ΑΕΙ, καταγωγής - γέννησης από δημοτικά διαμερί-
σματα τέως δήμου Φραγκίστας Ευρυτανίας. E-mail: 
gynaikes.fragistas@gmail.com, τηλ: 6986 648515.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 
ζητά Απόφοιτο Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ να εργαστεί στο εμπορικό τμήμα ως Σύμ-
βουλος Διαχείρισης Κεφαλαίων. E-mail: hrdb.dept@
gmail.com, τηλ: 6939 159010.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΕΤΑΙΡΙΑ στο Ψυχικό ζητά άτομα 4ωρης απογευμα-
τινής απασχόλησης για προώθηση ασφαλιστικών 
προϊόντων. Σταθερός μισθός και bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες και Ασφαλιστικοί Σύμ-
βουλοι από μεγάλο ασφαλιστικό πρακτορείο. Ικα-
νοποιητικές αποδοχές, καλό περιβάλλον, άριστες 
προοπτικές. Ασφάλειες Μαριδάκι. Βιογραφικά στο 
e-mail: asfaliesmaridaki@gmail.com.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Υπάλληλο, με προ-
ϋπηρεσία στο χώρο. Περιοχή Αιγάλεω. Τηλ: 210 
5912940.

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ Επενδύσεων (investment/private 
bankers), Χρηματομεσίτες (money brokers), Επεν-
δυτικοί Σύμβουλοι ζητούνται για αγοραπωλησίες 
BG, LC διεθνώς. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: PB-TRAD-SK.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης - Διευθυντής περιοχής, από 
εταιρία συμβούλων ακινήτων, ενεργό πελατολό-
γιο, με μεταφορικό μέσο, γνώσεις υπολογιστή, για 
υπόδειξη ακινήτων, περιοχές Άγιος Δημήτριος, 
Πειραιάς. Συζητήσιμη. Τηλ: 6942 545405.

ΤΕΩΣ Μεσίτης οργανώνει διεθνές επενδυτικό δίκτυο 
και ζητά Συνεργάτες με προϋπηρεσία-γνώσεις σε 
μεσιτικά ή διοίκηση-Marketing-πωλήσεις-διαφήμιση, 
καλή χρήση H/Y, άριστη επικοινωνία σε Ελληνικά-
Αγγλικά, Ρώσικα επιθυμητά. E-mail με φωτογραφία: 
jobslinks1@gmail.com, κωδ: ms-sk.

ΧΟΡΗΓΟΙ, Σπόνσορες για κεντρώο πολιτικό κόμμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@neagrammh.gr, τηλ: 
6973 489696, 6947 565158.

ΚΑΡΙΕΡΑ στο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό (Financial 
Planning) σε: επενδύσεις-διαχείριση κινδύνου-τρα-
πεζικά ζητούνται με προσόντα: Πτυχιούχοι -ες ΑΕΙ-
ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, ποιοτική εκπαίδευση-αξιοκρατική 
εξέλιξη-υψηλές προοπτικές. Ε-mail: karram192@
yahoo.gr, τηλ: 210 6773990, κα Καρρά.

ΕΤΑΙΡΙΑ Real Estate στα πλαίσια της ανάπτυξης 
της, ζητεί άμεσα Στελέχη για τα τμήματα ενοικιά-
σεων-πωλήσεων. Προσφέρει 500€ αντιμίσθια, 
υψηλά ποσοστά προμηθειών, υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: k.golfinopoulou@
goldenhome.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με κτηματομεσιτική δραστηριότητα ζητεί 
έμμισθους Συμβούλους Ακινήτων για εργασία στο 
κέντρο και νότια προάστια. Προϋπηρεσία απαραί-
τητη, μπόνους. Παρέχεται εκπαίδευση - σεμινά-
ρια, δυνατότητα και εκτός έδρας. E-mail: info@
marylandproperties.gr, fax: 211 8001339.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος Χρηματοοικονομικών Υπη-
ρεσιών ζητά Απόφοιτο Σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης, ΑΕΙ ή ΤΕΙ να εργαστεί στο εμπορικό 
τμήμα ως Σύμβουλος Διαχείρισης Κεφαλαίων. 
E-mail: hrdb.dept@gmail.com, τηλ: 6939 159010.

ΕΤΑΙΡΙΑ brokers εξειδίκευση στον κλάδο ζωής, ζητά 
Συνεργάτες-Συνέταιρους από χώρο ασφαλίσεων 
γενικών κλάδων για μετατροπή-ανάπτυξη χαρτο-
φυλακίου. Ιδιαίτερες συμφωνίες με μεγαλύτερες 
ασφαλιστικές εταιρίες αγοράς. Άδεια Ασφαλιστικού 
Συμβούλου, προϋπηρεσία στην ασφαλιστική αγορά. 
Τηλ: 6981 942068.

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ τη δική σας επιχείρηση από το χώρο 
σας, με την υποστήριξη και δωρεάν εκπαίδευση 
που παρέχει γνωστή πολυεθνική, δυνατότητες 
καριέρας-υψηλών εισοδημάτων, αμοιβές με 
ποσοστά βάσει αποτελέσματος. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για μεσιτικό γραφείο, πολύ 
καλές αμοιβές με δυνατότητα εργασίας από το χώρο 
σας. Βιογραφικά στο e-mail: info@sapphireresidence.
gr, τηλ: 6989 280785.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας και τηλεπικοινω-
νιών ζητά Τεχνικό Τηλεπικοινωνιών με γνώσεις 
τηλεφωνικών κέντρων, δικτύων και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@genius.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
Τεχνικό Η/Υ - Σύμβουλο Υποστήριξης, με εξειδι-
κευμένη γνώση κεφαλαίου 5, Hardware/Software, 
Microsoft Office, Δικτύου και Αγγλικών για ημια-
πασχόληση. Ελάχιστη απαιτούμενη προϋπηρεσία 
3-5 έτη. E-mail: info@mzn.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών και Δορυ-
φορικών Συστημάτων για εξωτερικός Συνεργάτης 
για μικτινομήσεις-βλάβες παρόχου και εγκατα-
στάσεις δορυφορικών συστημάτων. Απαραίτητη 
προϋπόθεση κάτοχος αυτοκινήτου, δελτίου παροχής 
υπηρεσιών, προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@sequence.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ συνεδρίων ζητεί Εξωτερικό Συνεργάτη 
για κάλυψη θέσης Τεχνικού σε συνέδρια. Απα-
ραίτητες γνώσεις Η/Υ, Ασυρμάτων Δικτύων και 
οπτικοακουστικών συστημάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: p.chagipapas@events.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ζητείται για υποστήριξη software 
(κυρίως), δικτύου και hardware. Εμπειρία είναι 
απαραίτητη. Έμφαση θα δοθεί στην καλή γνώση 
software (databases & servers). Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@protean.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ link Technologies αναζητά Συγκοινω-
νιολόγους με γνώσεις Πληροφορικής. Απαραίτητο 
πτυχίο ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: info@link-tech.
gr, τηλ: 2310 383403.

LOGIKON Labs is looking to hire Electronics - 
Computer Engineers in one (or more) of the following 
fields: PCB design, FPGA development, embedded 
software development. CVs: careers@logikonlabs.
com, ref.code: 20140507-EE-001.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά έμπειρους Μηχανικούς 
Η/Υ και Προγραμματιστές ΑΕΙ για development 
- documentation διαδικτυακών εφαρμογών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς 
ή Μηχανικούς Η/Υ για πιλοτική ανάπτυξη, κατασκευή 
και τεκμηρίωση εφαρμογών μικροεπεξεργαστών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

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

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ Φοιτητής ή Τελοιόφοιτος Πληροφορικής 
(Πανεπιστημιακού Επιπέδου) για πρωινή μερική 
απασχόληση. Να διαμένει Ψυχικό, Αμπελόκηπους, 
Μαρούσι (υποχρεωτικά). Βιογραφικά στο e-mail: 
goules@otenet.gr.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Developer με εμπειρία σε τεχνο-
λογίες ASP.NET, VB.NET., C#.NET. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@noon.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Προγραμματιστές λογισμικού για 
εργασία σε εταιρία στην Αγγλία, εμπειρία, γνώσεις 
sql και java. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spn-consultants.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Junior Developer 
σε τεχνολογίες ASP. NET, VB. NET, SQL Server. 
Βιογραφικά στο e- mail: totalware@outlook.
com. Κωδ: DEV10.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Προγραμματιστή 
με εμπειρία σε τεχνολογίες ASP. NET, VB. NET, 
SQL Server. Βιογραφικά στο e- mail: totalware@
outlook.com. Κωδ: DEV14.

ΖHTEITAI Web Developer για συνεργασία σε νέο 
project. Απαραίτητα προσόντα/γνώσεις: Java SQL 
JQuery CSS ASP.NET C++ PHP AJAX. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία! E-mail: d.kouskousis@gmail.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ PHP ζητείται από εταιρία 
πληροφορικής για ανάπτυξη web εφαρμογών. 
Απαραίτητες γνώσεις php, mysql, jQuery. Επιθυ-

μητή η χρήση php MVC frameworks. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@invoke.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεμιναρίων Web Design, με εκπαι-
δευτική εμπειρία και γνώση των Dreamweaver, 
html css, Flash, Joomla, ζητείται από γνωστή σχολή 
πληροφορικής στο κέντρο για part time απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer για Συνεργασία σε νέο 
project. Καλή γνώση: JavaScript, SQL, C++, PHP, 
ASP, AJAX). Βιογραφικά στο e-mail: d.kouskousis@
gmail.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ζητούνται από εταιρία κα-
τασκευής ιστοσελίδων. Προσόντα: HTML, CSS, 
C++, joomla, drupal. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@loginet.gr.

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

ΠΑΡΑ εταιρίας ζητούνται Χειριστές Κομπιούτερ 
για νυχτερινή απασχόληση. Τηλ: 210 8228183, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά έμπειρους Προγραμ-
ματιστές ΑΕΙ για development - documentation 
διαδικτυακών εφαρμογών (σε C# / Java). Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

THE CLIENT is a leading supplier for electronic 
components. Good knowledge of SAP and CAQ 
systems. Knowledge of the English and German 
language.CVs with photo and skype: silver.lining37@
yahoo.com, tel: 2311 242026, 6937 212290.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητεί Εξωτερικό Συνεργάτη 
για part time απασχόληση σε ανάπτυξη εφαρμογών 
στο internet σε ανοικτό λογισμικό για εφαρμογή 
των απαιτήσεων του προτύπου ISO9001. Τηλ: 
210 4286227, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένας Μηχανικός Λογισμικού με έμφαση 
όσο και 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στα πιο 
κάτω: C#, .NET Framework 3.5+, ASP.NET Web 
Forms, SQL Server 2008+, HTML, CSS, JavaScript. 
Βιογραφικά στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΤΟ WWW.FOODOODELIVERY.GR αναζητά Προ-
γραμματιστή για τη Θεσσαλονίκη με εμπειρία 
στην κατασκευή ιστοσελίδων και προγραμμα-
τισμού. Απαραίτητες γνώσεις: html, css, php 
και καλή javascript, jquery. Επιθυμητές, node.
js. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. E-mail: info@
foodoodelivery.gr.

MOZAIK Awarded Digital Agency is recruiting 
a Web Developer. Minimum 4 years’ experience 
using front-end technologies - HTML, HTML5, CSS, 
Javascript, JQuery, Ajax.?position code DEV. CVs: 
career@mozaik.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με εμπειρία σε τεχνο-
λογίες ASP.NET, VB.NET., C#.NET. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@noon.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής αναζητά Προγραμματιστή 
-τρια, με πτυχίο, με γνώση και εμπειρία σε σχεδίαση 
εφαρμογών και αντικειμονοστραφή προγραμματι-
σμό με γλώσσα java ή C-SHARP. Βιογραφικά στο 
e-mail: logistika1998@yahho.gr.

ANDROID Developers required Senior Level with 
extensive knowledge of the Android PlatformCVs 
in Word: fiogr@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής ο οποίος θα προσλη-
φθεί για να συμμετάσχει ως Android Developer σε 
ομάδα ανάπτυξης, ενός Project της εταιρίας μας 
στην Λευκωσία. Βιογραφικά στο e-mail: fiogr@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Λογισμικού, Πτυχιούχος ΑΕΙ, 
για ανάπτυξη λογισμικού σε Java SE, EE & Liferay. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@outsourcing.com.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται, με αντικείμενο 
εργασίας την ανάπτυξη εφαρμογών web τεχνο-
λογίες Microsoft (.Net). Απαιτούμενα: Εμπειρία και 
καλή γνώση ανάπτυξης λογισμικού web, .Net και 
βάσεων δεδομένων. Πλήρης απασχόληση. E-mail: 
hr@protean.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών διαδυ-
κτίου ζητεί συνεργασία με Web Developer, άριστες 
γνώσεις, php, asp, mysql, java, css, adnroid, ios. 
Τηλ: 6972 987578.

ANDROID Web Developer ζητείται από εταιρία 
ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου για συνεργασία 
με γνώσεις HTML, PHP, ASP, Action script mysql, 
java, css, ios. Τηλ: 6972 987578.

H MEGASOFT ζητά Delphi Software Engineer 
Ανώτερης / Ανώτατης Σχολής με γνώσεις Delphi, 
PHP και MS SQL, με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. Προσφέρονται εκπαίδευση, ικανο-
ποιητικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά με κωδικό 
DSE14 στο e-mail: info@megasoft.gr.

H MEGASOFT ζητά C# Software Engineers Ανώτερης 
ή Ανώτατης Σχολής. Γνώσεις Visual Studio, C# και 
MS SQL. Eκπληρωμένο στρατιωτικό. Προσφέρο-
νται εκπαίδευση, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, 
προοπτικές. Βιογραφικά με κωδικό C#SE14 στο 
e-mail: info@megasoft.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Προγραμματιστές Λογισμικού με 
εμπειρία για εργασία στην Αγγλία, μισθός αναλόγως 
προσόντων, Sql, Java, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Junior Software Developer. Επιθυμητές 
οι γνώσεις Visual Studio και SQL Server. Απαραί-
τητη η δυνατότητα άριστης γραπτής και προφορι-
κής επικοινωνίας σε μία ή περισσότερες από τις 
γλώσσες Βουλγάρικα, Ρουμάνικα, Σέρβικα. E-mail: 
hr@geobanking.gr.

H GEOVALUES - εταιρία γεωπληροφορικής, 
αναζητά ικανούς Ψηφιοποιητές - Χειριστές του 
Arc Info 9.3-10.1, με εμπειρία στην ψηφιοποίηση 
πολεοδομικών υποβάθρων και δημιουργία βάσεων 
δεδομένων. Αμοιβή αναλόγως προσόντων. E-mail: 
info@geovalues.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα Software Developper με 
εμπειρία για εργασία στην Αγγλία. SQL, javascript, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί Λογισμικού σε μεγάλη 
εταιρία πληροφορικής. Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ. 
4+ έτη εμπειρία. Ερευνητικό και επαγγελματικό 
περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: info@link-
tech.gr, τηλ: 2310 383403.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής ή Web Designer για 
ιατρικές εφαρμογές. Περιοχή Αμπελοκήπων, Αττικής 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr. Τηλ: 
6976 654854, ώρες επικοινωνίας: 09:30-14:30.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται για τη διαχείριση 
online shops. Παρέχονται μισθός και ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mak-deco.com.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία internet για δι-
αχείριση, ενημέρωση ιστοσελίδων πελατών μας. 
Εργασία εσωτερική (και να είναι κάτοχος laptop) 
ή από το σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: design@
galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια από εκδοτική επιχείρηση 
για εξωτερική συνεργασία. Τηλ: 210 2138019.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Μοδίστρες για εργασία στην Αγγλία, 
ανάλογα την εμπειρία, καλά Αγγλικά. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ έμπειρη, με γνώσεις πατρόν, ζητείται 
από οίκο μόδας για βραδινά φορέματα και νυφι-
κά, καθώς και παραγγελίες. Τηλ: 210 8231703, 
6971 551420.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητείται Συνερ-
γάτης - Γραφίστας, δημιουργικός και με εμπειρία 
στον χειρισμό μηνανών ψηφιακής εκτύπωσης και 
cnc. Μόνιμη συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
dpappa289@gmail.com.

ΔΑΣΚΑΛΑ κλασικού μπαλέτου, σύγχρονου χο-
ρού, μουσικοκινητικής αγωγής, hip hop, για μόνιμη 
4ωρη συνεργασία σε σχολή χορού στην Αρτέμιδα 
Ανατολικής Αττικής. Τηλ: 6945 205000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας -τρια με εμπειρία τουλάχι-
στον 3 ετών, από διαφημιστική εταιρία. Τηλ: 210 
6811565, ώρες επικοινωνίας 12:00-14:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με καλές γνώσεις AutoCAD για 
εργασία σε εταιρία με ηλεκτρολογικούς αυτομα-
τισμούς. Συζητήσιμη. Τηλ: 210 4615201, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-19:00.

ΔΑΣΚΑΛΑ Μπαλέτου-Φοιτήτρια επαγγελματικού 
ζητείται, για μαθήματα κατ’οίκον κλασσικού χο-
ρού, σε ενήλικη, 4χρόνια εμπειρία στο κλασσικό, 
λίγο πουέντ, να είναι σοβαρή-υπεύθυνη-άριστη, 
τεχνική γνώση-μεταδοτικότητα, επιθυμία μακρο-
χρόνιας συνεργασίας, Καλλιθέα. E-mail: elenisrc@
windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ με άριστες γνώσεις παραγωγής δειγ-
μάτων ζητείται από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. 
Περιβάλλον ευχάριστο και σοβαρό. Ηλεκτρικός 
σταθμός Κάτω Πατήσια. Τηλ 210 2114100, 210 
2114150.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, επικοινωνιακή, με δεξιότητα στη 
ζωγραφική, για εταιρία παραφαρμακευτικών προϊό-
ντων. Βιογραφικά στο e-mail: e.douridasmedical@
gmail.com, τηλ: 6934 006672.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεμιναρίων Web & Graphic Design, 
με εκπαιδευτική εμπειρία και άριστη γνώση των 
προϊόντων της Adobe, ζητείται από γνωστή σχολή 
πληροφορικής στο κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας, από σχολή για πρακτική, 
σε περιβάλλον Mac. Σε εταιρία παραγωγής εντύ-
πων. Βιογραφικά στο e-mail: newideas@on.gr, 
τηλ: 6932 225111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο 
για εστιατόριο στη Γλυφάδα. Τηλ: 6984 279080.

ΑΕΒΕ ζητεί νέο με γνώσεις στον τομέα της αρ-
γυροχρυσοχοΐας για άμεση πρόσληψη στο τμήμα 
παραγωγής. Βιογραφικά στο e-mail: ng.agstefanos@
nikolisgroup.com, fax: 210 8140703.

ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ενδυμάτων ΑΕ, ζητεί Μοδίστρα 
πεπειραμένη, για ραφή δειγμάτων σε παιδικό ρούχο. 
Τηλ: 211 1057792, κα Νίκη.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία internet για 
ενημέρωση ιστοσελίδων πελατών μας. Εργασία 
από το σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: .design@
galaxynet.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία internet με εμπειρία 
στο στήσιμο και διαχείριση ιστοσελίδων και να είναι 
κάτοχος laptop. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: design@galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητεί Γραφίστα για μόνιμη εσωτερική 
εργασία γραφείου με γνώσεις διαχείρισης website 
joomla και να είναι κάτοχος laptop. Βιογραφικά 
στο e-mail: design@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με καλή γνώση 3D και καλά 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: pan@proevents.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με άριστες γνώσεις 3D και 
καλά Αγγλικά για εταιρία διοργάνωσης εκδηλώ-
σεων. Βιογραφικά στο e-mail: pan@proevents.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία επίπλου στα Βόρεια Προάστια 
ζητά Interior Designer. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@modabagno.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για το ατελιέ μεγάλου περιο-
δικού μόδας. Απαραίτητη η άρτια γνώση indesign, 
photoshop και illustrator, καθώς και η προϋπηρε-
σία στο περιοδικό και κυρίως στο γυναικείο τύπο. 
Bιογραφικά στο e-mail: svernardou@pegasus.gr.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ με γνώσεις: Rhinogold ή Matrix 
gemvision-Magics envisiontec ζητείται για την 
παραγωγική διαδικασία. Με κάρτα ανεργίας και 
να μην έχει εργασθεί το τελευταίο 12μηνο σε 
αντίστοιχη θέση αυτής της ειδικότητας. Ε-mail: 
digeniakrita@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ φωτιστικών επιθυμεί να προσλάβει 
Απόφοιτο του Τμήματος Σχεδιαστών και Γραφι-
στικής, για τη δημιουργία εντύπου διαφημιστικού 
υλικού, σχεδιασμό προϊόντων και συσκευασί-
ας. Επιθυμητή η γνώση φωτογραφίας. E-mail: 
serpa@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια με εμπειρία 7-10 ετών σε 
διαφημιστικές εταιρίες κυρίως σε προϊόντα τε-
χνολογίας. Εμπειρία χειρισμού από concept έως 
τελική μακέτα. Με άριστη γνώση Adobe Illustrator, 
Photoshop, Indesign. E-mail: jobs.emcb@gmail.com.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (συνεργεία, ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες), ζητούνται από Διακοσμήτρια. Βιογραφικά και 
δείγμα δουλειάς απαραίτητα στο e-mail: interiorhr@
outlook.com.

ΟΡΙΕΝΤΑΛ Δασκάλα ζητείται για μαθήτρια Λυκείου 
στα Μελίσσια με προϋπηρεσία και πείρα. Δίδεται 
αμοιβή 15€ το μάθημα. Τηλ: 6973 201222, ώρες 
επικοινωνίας 18:00-21:00.

ΚΙΘΑΡΑΣ Καθηγητής - τρια έμπειρος ζητά στα Με-
λίσσια για μαθήτρια με γρήγορη μέθοδο εκμάθησης 
και ακομπανιαμέντο με γραπτή προϋπηρεσία σε 
σχολή μουσική ή ωδείο, μισθός 20€ το 24ωρο. Τηλ: 
6973 201222, ώρες επικοινωνίας 18:00-21:00.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ εφημερίδα με έδρα τον Πειραιά ζητά 
Σελιδοποιό με προϋπηρεσία, γνώστης προγράμμα-
τος QuarkXPress σε περιβάλλον pc, photoshop, 
illustrator. 4ωρη απασχόληση, (14:00-18:00). Μι-
σθός-ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
koinoniki.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Οργανισμός ζητεί νέους-ες 
Τελειόφοιτους Σχολών Γραφιστικής για πρακτική 
άσκηση στα site του, με άριστες γνώσεις photoshop. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: 
Portal - ΠΓ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (συνεργεία, ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες) ζητούνται από Διακοσμήτρια. Βιογραφικά και 
δείγμα δουλειάς απαραίτητα, στο e-mail: interiohr@
outlook.com.

ZHTOYNTAI Mοδίστρες με Αγγλικά για εργασία 
στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη. Αγγλικά γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας -τρια με εμπειρία από εταιρία 
ψηφιακών εκτυπώσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@dplazaridis.gr, τηλ: 2310 467231.

ΑΤΟΜΟ με βασικές γνώσεις Η/Υ ζητείται από 
βιοτεχνία ειδών λαϊκής τέχνης στην Ελευσίνα - 
Μαγούλα. Τηλ: 210 5555155.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων στο χώρο του μοντέρνου 
κοσμήματος ζητεί Παρασκευάστρια με εμπειρία στον 
χώρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@athensprotasis.
com, Υπόψη Μανωλέσσου Σοφίας.

Call Center - Εξυπηρέτηση 
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για στελέχωση νεο-
σύστατου τμήματος σταθερής τηλεφωνίας με μισθό, 
ασφάλιση και bonus σε ευχάριστο περιβάλλον και 
ευελιξία στο ωράριο. Τιμή 390€. Τηλ: 211 1026500.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει 10 άτομα με βασικό 
μισθό με εμπειρία στην τηλεφωνική απασχόληση. 
Επιπλέον παροχές, ασφάλιση και bonus, προοπτικές 
εξέλιξης, πλησίον ΗΣΑΠ άνω Πατησίων. Τιμή 700€. 
Τηλ: 6949 752671.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για εξυπηρέτηση 
πελατών. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για μερική απασχόληση. 
συνέχεια στη σελ. 24

Για το κατάστημά μας χονδρικής πώλησης στην Καβαλά ζητάμε:

Διευθυντικά Στελέχη
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων και αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε καταστήματα λιανικής ή χονδρικής πώλησης 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας, διαπραγματευτικές ικανότητες καθώς και ομαδικής εργασίας 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές (συμπεριλαμβανομένου εταιρικού αυτοκινήτου), πρόγραμμα ιδιωτι-
κής ασφάλισης, πριμ επίτευξης στόχων, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
ελληνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του link: http://Mycareer.metro.com.
gr. Κωδικός θέσης: WS8502. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η εταιρία επίπλων ΑΒΑΞ ζητά άτομα δυναμικά και ευέλικτα για το νέο της κατάστημα MOLTENI / DADA:

Πωλητές
Απαραίτητα προσόντα: 
•επικοινωνιακή ικανότητα 
•συνέπεια 
•άριστη γνώση Η/Υ 
•άριστη γνώση αγγλικών - γνώση ιταλικών / γαλλικών 
θα εκτιμηθεί 

•άριστη γνώση κουζίνας και ντουλάπας 
•τεχνικές γνώσεις και ικανότητα επιμέτρησης 
•γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pr@avaxdeco.gr

Announcement Airport Praxis
Ο διεθνής αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. “Ελευθέριος Βενιζέλος”

συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και προσφέρει την ευκαιρία σε 70 νέους ανθρώπους 
να αποκτήσουν αμειβόμενη επαγγελματική προϋπηρεσία και κατάρτιση διάρκειας μέχρι έξι μήνες σε θέσεις του 
Αεροδρομίου, ώστε να αποτελέσει πολύτιμο εφόδιο στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

Συγκεκριμένα αναζητάμε: 
•30 νέους, ηλικίας 19 με 29 ετών, απόφοιτους Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής, που τους ενδιαφέρει να αποκτήσουν 
επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις στον καθαρά επιχειρησιακό τομέα εργασιών πίστας και επίγειας πρόσβασης 
Αεροδρομίου. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια και θα τους παρα-
σχεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. 
•40 νέους, ηλικίας 19 με 29 ετών, απόφοιτους ή φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελμα-
τική εμπειρία ή να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και να εργαστούν σε διάφορα τμήματα της Εταιρείας του 
Αεροδρομίου αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία. 
 
Η εταιρεία καλύπτει το κόστος μετακίνησης από και προς το Αεροδρόμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
μέσω του διαδικτυακού τόπου στο http://www.aia.gr/el/company-and-business/the-company/careers/Job-Openings. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Νταλάκου στο vdalakou@
icap.gr ή με τον κ. Τσιαμαντά στο e-mail: ptsiamantas@icap.gr. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως 
τις 29/6/2014.

Προϊστάμενος Συντηρήσεως
Προϊστάμενος Συντηρήσεως

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

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

Προϊστάμενος Συντηρήσεως
Προϊστάμενος Συντηρήσεως

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

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

Personal Assistant to the CEO
Group of companies is currently seeking to hire:

Personal Assistant to the CEO
The successful candidate will perform a wide range of 
secretarial and administrative duties to CEO including 
handling correspondence, mail and e-mail accounts, phone 
calls, etc., managing business / personal diary, organizing 
meetings, managing complex schedules, making travel 
arrangements, interacting with executives and employees 
at all levels of the organization.

Qualifications / skills: 
•University degree 
•Excellent level of written and spoken Greek  
& English 

•PC literate 
•3 - 5 years of experience in similar position 
•Excellent communication skills 
•Strong administrative and organisational skills 
•Positive attitude 
•Flexible 
•Confident 
•Professional

To apply for the position please send us your CV with 
photo to the following address: hrcvsell@gmail.com. 
All applications are considered strictly confidential.

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαροπλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για:

Executive Chef
Για τον νέο τους πολυχώρο στο Χαλάνδρι - Αθήνα, 
που θα περιλαμβάνει χώρους εστίασης και λειτουργία 
catering.  
Κύρια καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος για την δημιουργία και την παραγωγή των 
menu που θα χρησιμοποιούνται στα εστιατόρια και στο 
catering 
•Παραγγελίες και διαχείριση προμηθειών 
•Οργάνωση και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας  
της κουζίνας και της διαχείρισης προσωπικού 
•Διατήρηση του υψηλού επιπέδου της ποιότητας  
των τροφίμων σε ιδανικές συνθήκες 
•Κατάρτιση προϋπολογισμών και παρακολούθηση τους 
•Πρόσληψη, εκπαίδευση, συντονισμός και επίβλεψη της 
ομάδας των chef 
•Διασφάλιση υψηλής ποιότητας παροχών προς τους 
πελάτες 
•Επίτευξη οικονομικών στόχων για όλη την κουζίνα  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 

•Απαραίτητη εμπειρία στην υποστήριξη μεγάλων  
εκδηλώσεων 
•Culinary arts diploma 
•Εμπειρία στην δημιουργία menu και νέων πιάτων 
•Οργανωτικά, διοικητικά και επικοινωνιακά προσόντα 
•Άπταιστη γνώση Ελληνικών και καλή γνώση αγγλικών 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Βιβλιάριο υγείας 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
•Καινοτομία στον σχεδιασμό του menu 
•Ικανότητα κοστολόγησης προϊόντων menu  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Προοπτικές εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικού στείλτε μας e-mail στο: jobs@
frankzepaul.com αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-
CH-14/Χαλάνδρι.

H Dräger Hellas A.E., θυγατρική 100% του οίκου Dräger Γερμανίας, που δραστηριοποιείται στην εμπορία ιατρικών 
προϊόντων αλλά και προϊόντων τεχνικής ασφάλειας, ζητεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Γραφείου - Τμήμα Διαγωνισμών
Προσόντα υποψηφίων: 
•Απαραίτητη εμπειρία 2 ετών τουλάχιστον σε τμήμα 
διαγωνισμών στον τομέα των ιατρικών ειδών 
•Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Lower) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Microsoft Office) 
•Επιθυμητή εξοικείωση με ηλεκτρονικές προμήθειες 
δημοσίου (πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ κ.ά.) 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ευγένεια 
•Ικανότητα διαχείρισης καταστάσεων υψηλής πίεσης 
•Οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα τήρησης 

αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρεία 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ιδιωτική ασφάλιση

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στην 
ηλεκτρονική δ/νση: demi.martiadi@draeger.comή στο φαξ: 
210 2821214.

Η Ατρείδης ΕΠΕ, εταιρεία εξειδικευμένων υπηρεσιών Contact Center, με έδρα στην Αθήνα (σταθμός μετρό Μέγαρο 
Μουσικής) επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της:

Telesales Representatives
Περιγραφή θέσης εργασίας: Οι υποψήφιοι που θα στε-
λεχώσουν τη θέση, θα εργάζονται ως υπάλληλοι τηλε-
φωνικού κέντρου και θα είναι υπεύθυνοι για την τηλε-
φωνική επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες με στόχο 
τη διερεύνηση αναγκών και τη στοχευόμενη παρουσίαση 
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / ΙΕΚ 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες  
και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Διάθεση για εργασία 
•Συνέπεια και επαγγελματισμός

Επιθυμητά προσόντα: 
•Ανάλογη εμπειρία σε πωλήσεις ή/και τηλεφωνικές 
πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία σε θέση που αφορούσε επίτευξη στόχων  
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός, ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Επιπρόσθετα μπόνους, αναλόγως επίτευξης  
στοχοθεσίας 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση από καταρτισμένα  
και έμπειρα στελέχη 
•Σύγχρονο και επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον 
•Πρωινά και απογευματινά τμήματα με δυνατότητα επιλογής  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν  
το βιογραφικό τους στο e-mail: ml@atridis.gr
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Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Ψυχικό ζητά Υπαλλήλους Τηλεφω-
νικών Πωλήσεων 4ωρης απασχόλησης. Μισθός 
σταθερός και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για το τηλεφωνικό κέντρο 
κινητής τηλεφωνίας. 5θήμερη εργασία 8ωρο-
6ωρο-4ωρο πρωινό ή απογευματινό. Σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη, ευχάριστο περιβάλλον. 
Τηλ: 211 804305.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ - τριες (5) ζητούνται άμεσα για 
προώθηση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
5θήμερη εργασία 8ωρο-6ωρο -4ωρο πρωινό ή 
απογευματινό. Σταθερός μισθός, άμεση πρόσληψη, 
ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 211 8804305.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τηλεφωνικού Κέντρου προσλαμβάνονται 
από όμιλο σταθερής τηλεφωνίας για ενημέρωση 
πελατολογίου. 5θήμερη εργασία 8ωρο-6ωρο-4ωρο 
πρωινό ή απογευματινό. Σταθερός μισθός, ΙΚΑ, 
άμεση πρόσληψη, ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 
211 8804305.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για την στελέχωση 
τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, 5θήμερη εργα-
σία, σταθερός μισθός συν ΙΚΑ. Τηλ: 211 2008790.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί 2 άτομα με προϋπηρεσία στο 
τηλεφωνικό κέντρο για την εξυπηρέτηση πελατών 
σε εισερχόμενες κλήσεις, πρωινό ή απογευματινό 
ωράριο, σταθερός μισθός συν ασφάλιση. Τηλ: 210 
5239062.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία με εμπειρία στην 
τηλεφωνική επικοινωνία για μερική ή πλήρης 
απασχόληση, παρέχονται βασικός μισθός, πλήρης 
ασφάλιση, ευχάριστο περιβάλλον, μισθός 600€. 
Τηλ: 210 2282023.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα στο χώρο του telemarketing ζη-
τούνται για εξυπηρέτηση πελατών σε εξερχόμενες 
και εισερχόμενες κλήσεις, μόνιμη εργασία σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ : 211 6001300.

ΑΤΟΜΑ με ευχέρεια λόγου ζητούνται από εταιρία 
για στελέχωση τμήματος, 5θήμερη εργασία, πρω-
ινό ή απογευματινό ωράριο. Τηλ: 211 2008450.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών κτιρίων 
και πετρελαίου, ζητεί άτομα για τηλεφωνική υπο-
στήριξη στο εμπορικό τμήμα της. Βασικός μισθός, 
ΙΚΑ, μπόνους. Τηλ: 6976 915286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος με εμπειρία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις, για την επάνδρωση τμήματος call center 
(διαδικτυακή προβολή). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mywinclub.gr, τηλ: 6944 287979.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για ημιαπασχόληση. Εσωτε-
ρική εργασία. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

Η ALTERNATIVE Research Solutions ζητά άμεσα 
Ερευνητές για τη διεξαγωγή έρευνας στο Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών. Παρέχονται: βασικός μισθός, 
έξοδα μετακίνησης, ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@alternative-rs.gr, fax: 210 6781999, 
κα Δ.Βαλελή.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικού τουρισμού ζητεί 2 άτομα, για 
απογευματινή εργασία, με εμπειρία στις τηλεφω-
νικές επικοινωνίες και πωλήσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: editions.medprofessionals@gmail.com, τηλ: 
210 6096939.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από ιατρικές εκδόσεις, Κεραμεικός, 
για τηλεφωνική ενημέρωση σε γιατρούς. Μισθός 
300€ και ΙΚΑ. Τηλ: 6980 415543, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00, 17:00-21:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ Δυτικών Προαστίων ζητεί 6 άτομα Από-
φοιτους Γυμνασίου - Λυκείου για μόνιμη 8θήμερη 
τηλεφωνική απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
mayfair137@gmail.com, τηλ: 215 5304072.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κάλυψη τηλεφωνικού κέ-
ντρου με σκοπό την προώθηση υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας. 4ωρη απασχόληση, βασικός μισθός, 
ΙΚΑ. Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 6978 898402.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κοντά στο Κρατικό Νίκαιας ζητεί άτο-
μα, για κάλυψη τηλεφωνικού κέντρου. 5θήμερη 
εργασία, μισθός, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr01072013@gmail.com, τηλ: 215 5304074.

ΑΠΟΦΟΙΤΕΣ -οι Γυμνασίου-Λυκείου ζητούνται από 
εταιρία στην περιοχή Νίκαιας Πειραιά, για μόνιμη 
τηλεφωνική 5θήμερη απασχόληση γραφείου. Βασικός 
μισθός, ασφάλιση, δυνατότητα ημιαπασχόλησης 
ή πλήρους απασχόλησης. E-mail: karta.ey.club@
gmail.com, τηλ: 215 5304073.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία ζητεί Προσωπικό 
για κάλυψη του τηλεφωνικού τμήματος. Μισθός, 
μπόνους, ασφάλιση. E-mail: hr.sales.my@gmail.
com, τηλ: 215 5304072.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ζητούνται για λογαριασμό εταιρίας 
σταθερής τηλεφωνίας. Παρέχεται δωρεάν εκπαί-
δευση, επιμόρφωση, υποστήριξη. Μερική, πλήρης 
απασχόληση. Βασικός μισθός, ασφάλιση, bonus, 
περιοχή Νέος Κόσμος. Βιογραφικά στο e-mail: 
viografika1@teleoffice.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με αντικείμενο εσωτερική 
τηλεπικοινωνιακή εργασία για λογαριασμό με-
γάλης εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας. Mερική 
ή πλήρης απασχόληση. Νέος Κόσμος. Παρέχεται 
μισθός, ασφάλιση, extra bonus. Βιογραφικά στο 

e-mail: viografika1@teleoffice.gr.

ΝΕΟΣ-α με ευχέρεια λόγου ζητείται για τηλεφωνική 
προσέγγιση ή πορτα-πόρτα. Αμοιβές πολύ καλές. 
Τηλ: 210 9549700, 6973 660469, κος Βασίλης 
Γκόγκας, ώρες επικοινωνίας 09:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για διοίκηση ομάδας, με άνεση 
στην επικοινωνία. Παρέχονται: Μισθός, bonus ατομικό, 
ομαδαε, κινητό, ιδιωτική ασφάλιση. Bιογραφικά στο 
e-mail: info@amci.gr, τηλ: 210 4082557.

ZHTOYNTAI άτομα για τηλεφωνικές πωλήσεις 
ασφαλιστικών προϊόντων. 4ωρη απογευματινή 
απασχόληση. Μισθός και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τηλεφωνικές πωλήσεις 
σταθερής τηλεφωνίας. 4ωρη πρωινή - απογευμα-
τινή απασχόληση. Μισθός και bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για τηλεφωνική προώθηση 
θερμοψυκτών με ευχέρεια για δημόσιες σχέσεις 
και επικοινωνία με πελάτες ζητείται στην περιοχή 
Μεταμόρφωση, μισθός 600€. Τηλ: 6947 564040.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί για άμεση πρόσληψη 
20 άτομα για στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου. 
Βασικός μισθός - ασφάλιση - μπόνους, μισθός 
700€. Τηλ: 6906 486700.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εσωτερική απασχόληση 
εξερχόμενων κλήσεων. Υπάρχει βασικός μισθός, 
ασφάλιση, μπόνους, άριστες συνθήκες εργασίας, 
μισθός 700€. Τηλ: 6906 486700.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία τηλεοπτικών παρα-
γωγών και διαφήμισης για στελέχωση τηλεφωνικού 
τμήματος. Προοπτικές μακροχρόνιας συνεργασίας, 
ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 210 8252104.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Πτυχιούχο για τη-
λεφωνική θέση εργασίας, 6ωρο 480€, ΙΚΑ και 
μπόνους. Τηλ: 6944 919577.

Η NIKOLIDAKIS Group ζητά Στέλεχος Customer 
Service με έδρα τη Θήβα. Απαραίτητα προσόντα η 
εμπειρία σε έπιπλα κουζίνας καθώς και η άριστη 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
nikolidakisgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Team Leader με προϋπηρεσία από Call 
Center με αντικείμενο την προώθηση σταθερής 
τηλεφωνίας. Παρέχονται, μισθός-ΙΚΑ-bonus. 6ωρο, 
ωράριο εργασίας 09:00-15:00. Μετρό Κεραμεικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: exelixis_callcenter@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται επίσημος Συνεργάτης Vodafone, 
με έδρα Πολίχνη, δραστήριοι υποψήφιοι, επικοινω-
νιακοί, με προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές πωλήσεις 
υπηρεσιών, για 6ωρη ή 8ωρη πενθήμερη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: vodafone@500001.gr.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτου ηλικίας με προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις ζητούνται από εταιρία σταθερής και κι-
νητής τηλεφωνίας για προώθηση των πακέτων 
της. Σταθερός μισθός-υψηλά μπόνους, ευέλικτο 
ωράριο πρωινό ή απογευματινό. Τηλ: 211 8804305.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες για εργασία με ευέλικτο ωράριο 
ζητούνται από εταιρία στο Πεδίον του Άρεως για 
προώθηση χαρτών και πρώτων βοηθειών. Πληρωμή 
κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 212972.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 3 νέοι -ες από γραφείο στη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας για καθημερινή πρωινή 
εξωτερική απασχόληση με σκοπό την προώθηση. 
Πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 8213596.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - Συνεργάτες ενθουσιώδη, εργατικοί 
ζητούνται για συνεργασία με πολυεθνική εταιρία 
για τη δημιουργία δικτύου προώθησης προϊόντων 
υγείας και ευεξίας. Παρέχονται δωρεάν εκπαίδευση, 
άμεσο ξεκίνημα, γρήγορη εξέλιξη. Τηλ: 6973 910604.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά εμφανίσιμες, για 
προώθηση πωλήσεων γνωστών αλκοολούχων 
ποτών σε Αθήνα και επαρχεία. Τηλ: 210 6916166.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Προωθητές, Προω-
θήτριες. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
greekpromotion@gmail.com, κωδ: 2.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για πρωινή εξωτερική 
εργασία με πληρωμή κάθε Παρασκευή. Ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: 210 8212972.

ΝΕΟΙ -ες προσλαμβάνονται άμεσα από γραφείο 
στο Πεδίον του Άρεως για προώθηση χαρτών και 
πρώτων βοηθειών. Πληρωμή κάθε Παρασκευή. 
Τηλ: 210 8213596.

ΑΤΟΜΑ εμφανίσιμα ζητούνται για promotion. 
Πρωινή ή απογευματινή απασχόληση. Τιμή 350€. 
Τηλ: 6939 001096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Πωλητής για κατάστημα με εξο-
πλισμούς κρεοπωλείων. Δίπλωμα β’ κατηγορίας. 
Τιμή 800€, συζητήσιμη. Τηλ: 2310 780846, ώρες 
επικοινωνίας 08:00-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων στην Ελλάδα, ζητεί 
άτομα για ανεξάρτητη σταθερή και μόνιμη συνερ-
γασία (όχι μισθωτούς), για προώθηση προϊόντων 
που αφορούν τομείς διατροφής-κοσμητολογλίας, 
καθώς και προϊόντα αθλητικής διατροφής-καθημε-
ρινής χρήσης σε ιδιώτες-γυμναστήρια-φαρμακεία. 

Τηλ: 6973 910604.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ζητούνται για την καλοκαιρινή περίοδο και 
για full time εργασία. Τηλ: 6978 940758, what’s up.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, εμφανίσιμες για προωθήσεις 
προϊόντων σε αθλητικούς χώρους από διαφημιστική 
εταιρία. Τηλ: 210 6811565, ώρες επικοινωνίας 
12:00-14:00.

ΠΑΡΑ Α.Ε ζητούνται άτομα σοβαρά για την προώθηση 
είδους ευρυτάτης κατανάλωσης και αμέσου ανάγκης 
αποδοχές ικανοποιητικές. Τηλ: 210 8238089, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-15:00.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται άτομα 
(models-b models) για promotion. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Τηλ: 210 583670.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα, models-b 
models για Promotion. Απασχόληση full - part 
time. Τηλ: 210 2583677.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από διαφημιστική 
εταιρία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για προώθηση 
χαρτών και πρώτων βοηθειών με πληρωμή κάθε 
Παρασκευή. Τηλ: 210 8213596.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί εμφανίσιμους νέ-
ους Επόπτες για σούπερ μάρκετ, 6ωρο πρόγραμμα 
Παρασκευή-Σάββατο, μισθός, ασφάλιση, κάτοχοι 
Ι.Χ. Τηλ: 210 9525311.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία, ζητεί έμπειρους Πωλητές, 
για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο, για την προώθηση 
επώνυμης σταθερής τηλεφωνίας, πρωινό ή απο-
γευματινό ωράριο, σταθερός μισθός, ασφάλιση 
συν μπόνους. Τηλ: 211 6001300.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από γραφείο στο Πεδίον του 
Άρεως για πρωινή εξωτερική εργασία με σκοπό 
την πώληση. Πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 
210 8212972.

ΑΤΟΜΟ ζητείται, μορφωμένη με ικανότητες επι-
κοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, δραστήρια ως 
Υπεύθυνη Προώθησης μοναδικού προγράμματος 
και προβολής επιχειρήσεων στο ίντερνετ. Ελκυστικό 
πακέτο αμοιβών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@ssinet.biz.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για προώθηση σε μεγάλη εταιρία 
καφέ. Μερική απασχόληση. Τηλ: 6940 857591.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για μόνιμη συνεργασία Πωλητές Ex-
Van με προϋπηρεσία στο ίδιο αντικείμενο ή στο 
merchandising καταστημάτων λιανικής πώλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για promotion, marketing, από 
διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@idplusmedia.com.

EΤΑΙΡΙΑ βιολογικών προϊόντων ζητά Πωλητές 
ανά την Ελλάδα με εμπειρία, για την προώθηση 
βιολογικών χυμών, πρώτης κυκλοφορίας πανελ-
ληνίως. Αμοιβή με ποσοστό επί των πωλήσεων. 
E-mail: info@worldcapital.gr, τηλ: 211 4093230.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για promotion εντύπων για 
ημιαπασχόληση. Τηλ: 213 0073549.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για προώθηση καλλυντικών. Τηλ: 
210 7470601.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία αναζητά άτομα από το χώρο 
άθλησης για την ανάπτυξη και προώθηση ενός νέου 
project. Eυελιξία στο ωράριο - Εκπαίδευση. Τηλ: 
6941 591109.

ΚΕΝΤΡΟ αισθητικής, ζητεί άμεσα άτομα για προώθηση 
υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 9714800@
gmail.com, τηλ: 210 9714800.

ΑΤΟΜΑ υπεύθυνα-επικοινωνιακά ζητούνται για 
part-time ή full-time από τον χώρο τους για στε-
λέχωση τμήματος πωλήσεων πολυεθνικής άμεσης 
πώλησης. Δωρεάν εκπαίδευση-υποστήριξη. Δυ-
νατότητα καριέρας-υψηλών εισοδημάτων. Αμοιβή 
με ποσοστό αντίστοιχο της παραγωγικότητας. Τηλ: 
6938 100623.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για υπηρεσία προβολής και 
προώθησης στο web. Aπαιτούνται επισκέψεις σε 
πελάτες και υποψήφιους πελάτες σε περιοχές βορείων 
και βορειοδυτικών προαστίων. Οδήγηση δικύκλου 
και ελεύθερο ωράριο. E-mail: hr@protean.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση ζητά Συνεργάτες για το 
τμήμα marketing προώθησης και ανάπτυξης. Πα-
νελλαδικά μεγάλες ευκαιρίες καριέρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: elpissavvopoulou@gmail.com, τηλ: 210 
9847870, 6956 021711, κα Σαββοπούλου Τίνα.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με άριστη γνώση της Ρώσικης 
και Αγγλικής γλώσσας. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει 
από πωλήσεις, για κατάστημα με γούνες και δέρμα 
στη Νικητή Χαλκιδικής. Μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 6948 272750.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων ζητούνται νέοι 
Υπάλληλοι, για τα υποκαταστήματα στη Νίκαια 
και στο Μενίδι. Απαραίτητες βασικές γνώσεις 
Αγγλικών. Ωράριο σπαστό. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hartorama.gr, fax: 210 5140060, τηλ: 210 
5140060, 210 5147588.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με μηχανάκι δικό του, δίπλωμα 
αυτοκινήτου. Εύελικτο, επικοινωνιακό, για κατά-
στημα με ορθοπεδικά στο Αιγάλεω. Άριστες Αγ-

γλικές γνώσεις, καλή χρήση H/Y. E-mail: info@
orthomedicare.gr, τηλ: 210 5914944, ώρες επι-
κοινωνίας 15:00-16:00.

H MY YOGHURT αναζητά να εντάξει στο ανθρώπινο 
δυναμικό της Υπεύθυνο /η Καταστήματος για τη 
Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη εμπειρία στο χώρο της 
εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: my.yoghurtgreece@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για εσωτερική εργασία από 
κατάστημα τηλεπικοινωνιών στον Γέρακα. Η θέση 
αφορά εξυπηρέτηση πελατών, πώληση υπηρεσιών 
και προϊόντων. Ωράριο καταστημάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@sequence.gr.

TΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Wind Σύρου ζητά: Α) Προϊστά-
μενο Kαταστήματος με σχετική προϋπηρεσία και 
Β) Υπάλληλο Πωλήσεων με προϋπηρεσία στην 
εξυπηρέτηση πελατών. Βιογραφικά στο email: 
tc-syros_ex1@windstores.gr.

ZHTEITAI Πωλήτρια για κοσμηματοπωλείο-τουρι-
στικά, για καλοκαιρινή τουριστική σεζόν, με εμπειρία 
αντικειμένου. Απαραίτητα Αγγλικά και Γαλλικά ή 
Ρώσικα, βελτιώνοντας την αμοιβή. Βόρεια Κέρκυρα. 
Προτάσεις μόνο σοβαρές. Βιογραφικά στο e-mail: 
gianniotisk@gmail.com, τηλ: 6945 183102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος σε περίπτερο στα Βριλήσσια 
για part time βραδινό, με όρεξη για δουλειά. Τηλ: 
6976 906846, Αλέξανδρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος σε περίπτερο στην Κηφισιά, 
με προϋπηρεσία και συστάσεις για ωράριο 16:00-
01:00, full time. Τηλ: 6976 906844, Τόνια.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εξειδικευμένων προϊόντων υγιεινής 
διατροφής στο Π. Φάληρο, ζητά να καλύψει θέσεις 
για πρακτική άσκηση στον τομέα της πώλησης. 
Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος ΤΕΙ-ΑΕΙ, καλή 
γνώση Αγγλικών. E-mail: votanobaharadiko@
yahoo.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται από αρτοζαχαροπλαστείο 
- καφέ στα Μελίσσια, με επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6948 746234.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Frozen Yoghurt για πλήρης 
απασχόληση. Περιοχή Αμπελόκηποι. Τηλ: 6986 
581500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια - Ταμίας για πλήρη απασχόλη-
ση σε κατάστημα εστίασης. Περιοχή Αμπελόκηποι. 
Τηλ: 6986 581500.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ, Οπτικός-Οπτομέτρης, με προϋπηρεσία, 
ζητείται για τη θέση Διευθυντή στο υποκατάστημα 
της αλυσίδας Optical Papadiamantopoulos στο 
εμπορικό Cosmos Θεσσαλονίκης. Αποδοχές και 
παροχές ικανοποιητικές. Βιογραφικά στο e-mail: 
ang.ousta@optical.gr, κος Ουσταπασίδης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για ζαχαροπλαστείο στα Νότια 
Προάστια με εμπειρία στην εστίαση. Βιογραφικά 
στο e-mail: alexa.anastasiou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα ενδυμάτων 
στο Πόρτο Καρρά Χαλκιδικής. Γνώση Αγγλικής και 
Ρωσσικής γλώσσας. Τηλ: 6986 063088.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομα για μίνι μάρκετ εντός ξενοδοχείου. 
Τηλ: 6977 619501.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για dvd - video club, 6ήμερη 
εργασία, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών. Μισθός, ασφάλι-
ση, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: nea_ergasia@
yahoo.com.

ΕΧΕΙΣ ΟΡΕΞΗ και ενθουσιασμό για εργασία στα 
καταστήματα Pennie; Αναζητούμε Πωλήτριες για το 
νέο κατάστημα στη Γλυφάδα. Μας ενδιαφέρουν τα 
εξής: προϋπηρεσία στην πώληση-επικοινωνιακός 
χαρακτήρας-ομαδικό πνεύμα-συνέπεια, Αγγλικά 
και Η/Υ. E-mail με φωτογραφία: hello@pennie.gr.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση τροφίμων ποτών 
στη Ζάκυνθο, ζητούνται για την καλοκαιρινή σε-
ζόν, Πωλητές -τριες. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και εμπειρία. Μισθός και μπόνους, διαμονή. Τηλ: 
26950 45169, 26950 44039.

ΑΝΔΡΑΣ ή Γυναίκα ζητείται για Πωλητής σε τμήμα 
Αλλαντικών-Τυροκομικών-Κρεοπωλείο σε αλυσίδα 
super market στη Ζάκυνθο. Απαραίτητη προϋπόθεση 
προϋπηρεσία και εμπειρία και γνώση Αγγλικών. 
Μισθός ικανοποιητικός. Μόνιμη εργασία. Fax: 26950 
45169, τηλ: 26950 44039.

ΝΕΟΣ -α ζητείται για εργασία Πωλητή από αναψυκτή-
ριο-μπουγάτσα στην Καλαμαριά. Τηλ: 6944 890527, 
ώρες επικοινωνίας 9:00-14:00 και 18:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Υπεύθυνος Καταστήματος 
στην περιοχή της Ραφήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@bgb.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από περίπτερο στην Καλλιθέα 
για ρεπό. Τηλ: 6979 757081.

ΕΤΑΙΡΙΑ με αντικείμενο εργασιών διαφημιστικό 
δώρο-στυλό-αναπτήρες-μπουφάν, καπέλα-αθλητικά 
είδη κ.α, ζητεί Πωλητές για Αθήνα και υπόλοιπη 
Ελλάδα. Τηλ: 210 5758500, fax: 210 5758504.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Πωλητή-τρια, με δίπλωμα ΙΧ, για 
υλικά συνεργείων αυτοκινήτων. Μισθός, ασφάλιση. 
Τηλ: 210 9953066.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, 
επιθυμεί να προσλάβει Κρεοπώλη. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο fax: 22420 48734.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ανώνυμη εμπορική εταιρία άτομο 

για Ταμίας με βασική προϋπόθεση την άριστη χρήση 
του kefalaio της altec. Τηλ: 210 3222663, ώρες 
επικοινωνίας 8:00-10:00, εσ: 114.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής-τρια για ζαχαροπλαστείο 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: hrpm@outlook.com.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ-τριες ζητούνται από την εταιρία παραγωγής 
και εμπορίας κατεψυγμένων αρτοσκευασμάτων και 
γλυκών, γλυκήρευστα για την Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: personel@glikireysta.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων ζητείται Πωλητής επίπλων 
γραφείου με απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο του 
επαγγελματικού επίπλου. Δίνεται αμοιβή και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: karfik@thegreenoffice.gr, 
fax: 210 8141357.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για internet cafe για το τμήμα support. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη σε cafe και γνώσεις Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: xalandri@inspot.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι - νέες για πρωινή ή και βραδι-
νή απασχόληση στους τομείς service και πώληση 
προϊόντων με αντίστοιχη εμπειρία στο κατάστημα 
Mia feta Feta bar Π.Μελά 14, Θεσσαλονίκη. E-mail: 
fetabar@miafetafetabar.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με μακρόχρονη εμπειρία στις 
πωλήσεις - εφαρμογή - ρυθμίσεις ακουστικών 
βαρηκοΐας, για να αναλάβει την θέση Υπεύθυνου 
στο κατάστημα Αττικής, μεγάλης αλυσίδας κατα-
στημάτων ακουστικών βαρηκοΐας. Βιογραφικά 
στο e-mail: akoustika_biografiko@hotmail.com.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ή Υπεύθυνη Καταστημάτων ζη-
τούνται. Γνώση Αγγλικών και Η/Υ για κρέπα-τοστ 
24ωρο στο κέντρο. Τηλ: 6978 602961.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητεί άμεσα για πρόσληψη, άτομα 
για ανάπτυξη πελατολογίου με δυνατότητα επαγγελ-
ματικών ταξιδίων. Μισθός, ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ του κλάδου υγείας αναζητά Πωλητές B2B 
για πλήρη απασχόληση στο τμήμα προώθησης. Πα-
ρέχονται: προνομιακό πελατολόγιο, εκπαίδευση, 
ανταγωνιστική αμοιβή. Βιογραφικά στο e-mail: 
sksafelis@2ipowerpro.gr, τηλ: 6936 823492.

ΚΑΡΙΕΡΑ για δυναμικά άτομα. Σοβαρές αποδοχές 
από τον πρώτο χρόνο. Δωρεάν εκπαίδευση. Θα 
προτιμηθούν οι υποψήφιοι με επιχειρηματικές 
ικανότητες. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται στο χώρο των τροφίμων για 
μερική ή πλήρη απασχόληση, εσωτερική εργασία, 
καλές αποδοχές. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα, από γραφείο εμπορικής 
επιχείρησης για κάλυψη νέων θέσεων. Δυνατό-
τητα πρωινής ή απογευματινής απασχόλησης. Τηλ: 
6943 950447.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 5 άτομα, δραστήρια με 
όρεξη για δουλειά για κάλυψη τμημάτων της. Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική επιχείρηση για συ-
νεργασία. Άμεσο ξεκίνημα, υψηλά κέρδη, πλήρης 
εκπαίδευση, βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και internet 
απαραίτητες. Τηλ: 6973 910604.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 5 άτομα για την επέκταση της 
επιχείρησής μας πανελλαδικά. Εξυπηρέτηση πελατών 
και συνεργατών. Ελεύθερο ωράριο, δυνατότητα 
προοπτικής, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις και προϋ-
πηρεσία. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ (3) ζητούνται άμεσα για στελέχωση τμη-
μάτων εταιρίας, για μερική και πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: eftmor@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΑ υπεύθυνα για το εμπορικό και οργανωτι-
κό τμήμα. Παρέχεται εκπαίδευση, όχι απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@
yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΑΜΕΣΗ κάλυψη θέσεων για το τμήμα πωλήσεων, 
από εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Θα προτιμηθούν 
υποψήφιοι με καλές επικοινωνιακές ικανότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από εταιρία που βρίσκεται 
στον χώρο υγείας και ευεξίας για σταθερή συ-
νεργασία με μεγάλες προοπτικές. Βιογραφικά στο 
e-mail: tgkinalas@hotmail.com, τηλ: 6945 501551.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητείται Πωλητής 
software-voip και τηλεφωνικών κέντρων, με εμπειρία 
στο χώρο. Δοκιμαστική περίοδος 3μηνη, αμοιβή με 
ποσοστό 30%, μετά το 3μηνο αμοιβή με μισθό 350€ 
και ποσοστό (part time), 550€+ποσοστό (fulltime). 
E-mail: hr@mrit.gr.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΤΕΝ ΑΕ ζητείται έμπειρος Αντι-
πρόσωπος παιδικών για τα βρεφικά και παιδικά 
εσώρουχα και ρούχα Pretty Baby. Αμοιβή με 
προμήθεια επί των πωλήσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@prettybaby.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εταιρία στην Αγγλία, με 5χρονη 
εμπειρία σε πωλήσεις, είδη υγιεινής, πολύ καλά 
Αγγλικά. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

Η PHOENICIA Fereos Hellas S.A. επιθυμεί να 
συνέχεια στη σελ. 26

Η Ergoman ΑΕ, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της:

Business Intelligence Consultant  
για Cognos η/και Microsoft με έδρα την Αθήνα 

(Κωδ. 1406)
Η Εταιρεία: Η Ergoman Α.Ε. (www.ergoman.gr) δραστηριοποιείται από το 2001 στην Ελληνική και διεθνή αγορά, 
προσφέροντας λύσεις στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Περιγραφή θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση και υποστήριξη έργων Business 
Intelligence και ευρύτερα έργων Business Analytics - Performance Management - Enterprise Information Management.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προγενέστερη εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) ετών, σε υλοποίηση έργων end-to-end με την πλατφόρμα της ΙΒΜ 
Cognos η/και Microsoft Business Intelligence. 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. με κατεύθυνση την πληροφορική, θετικές ή οικονομικές σχολές. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις. 
•Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και λήψης αποφάσεων. 
•Ευχέρεια στην διαμόρφωση και παρουσίαση λύσεων σε πελάτες. 
•Άριστη χρήση, γραπτά και προφορικά, της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση της πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυΐας άλλων τεχνολογιών (π.χ. Oracle, QlikView). 
•Βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον . ΝΕΤ. 
•Γνώση της Γερμανικής γλώσσας θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον παραπάνω κωδικό 
στον αριθμό fax. +30 210 8056828 ή στο e-mail: dm@ergoman.gr. (Υπόψη κ. Δημητρίου Μανούσου).

Η MD Professionnel εταιρεία παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών με 25ετή δραστηριότητα ζητεί:

Χημικό
Η Θέση: 
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για: 
•Τη διασφάλιση της σταθερής και υψηλής ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 
•Διαμόρφωση του προγράμματος παραγωγής και επίβλεψη της εφαρμογής του  
•Την επικοινωνία με τους προμηθευτές της εταιρίας στο εξωτερικό 
•Τη σύνταξη και κατάθεση του φακέλου προϊόντων στον ΕΟΦ  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 χρονών 
•Πτυχίο Χημικού  
•Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, θα εκτιμηθεί η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας κατά προτίμηση  
της Ιταλικής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: g.psomas@mdcosmetics.gr. Website: http://www.mdprofessionnel.com

Η Globalstar.gr, εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων ζητά για άμεση πρόσληψη:

Πωλητές
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Τηλεφωνικές πωλήσεις- καταχώρηση δεδομένων σε CRM. 
•Πραγματοποίηση συναντήσεων με δυνητικούς πελάτες. 
•Προετοιμασία, σύνθεση και παρουσίαση οικονομικών προσφορών. 
•Διαδικασία follow up. 
•Διαπραγμάτευση προδιαγραφών και οικονομικών μεγεθών. 
•Ολοκλήρωση διαδικασίας πώλησης.  
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών στις πωλήσεις υπηρεσιών. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
•Χρήστης internet (Power User) & εξοικείωση με social networks. 
•Πολύ καλή γνώση Office ( κυρίως Word, Excel) και συστημάτων CRM. 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας.  
Προσφέρονται: 
•Μόνιμη απασχόληση με σταθερό μισθό & Bonus. 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.  
Στείλτε cv μαζί με φωτογραφία στο e-mail: cv@globalstar.gr. (Κωδ: SLGS).

Η Executive Insurance Brokers, εταιρία μεσιτείας ασφαλίσεων, του ομίλου Σφακιανάκη, αναζητά:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Εταιρικών Πωλήσεων
Η θέση αναφέρεται στην εμπορική διεύθυνση και έχει ως βασικό έργο την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας, 
αξιοποιώντας το υφιστάμενο πελατολόγιο και προσεγγίζοντας νέους υποψήφιους πελάτες.

Περιγραφή θέσης: 
•Πωλήσεις και υποστήριξη εταιρικών πελατών 
•Διενέργεια μελέτης & αξιολόγησης ασφαλιστικών αναγκών πελατών ή και υποψηφίων πελατών σε συνεργασία 
με την τεχνική διεύθυνση   
•Αναζήτηση και προσέγγιση νέου υποψήφιου πελατολογίου 
•Υποστήριξη και ανάπτυξη (εντοπισμός νέων αναγκών) ισχύοντος πελατολογίου 
•Ενημέρωση και έγκαιρη ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
•Επίλυση προβλημάτων 
•Υποστήριξη στη ζημία 
•Ενημέρωση και προτάσεις νέων ασφαλιστικών προγραμμάτων 
•Αναζήτηση συστάσεων 
•Παράδοση και διακανονισμός είσπραξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων  
Προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής θετικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία 3-5 έτη σε παρόμοια θέση 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (περιβάλλον Windows)  
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: insbrk@executive.gr

Άτομο για το Τμήμα Μάρκετινγκ
Από εισαγωγική εταιρεία με αλυσίδα καταστημάτων 
και έδρα το Κορωπί. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ τμήματος marketing 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Γνώσεις αγγλικών 

•Γνώσεις χειρισμού social media ads 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Τουλάχιστον 2-3 χρόνια προϋπηρεσία στο marketing 
•Συστάσεις απαραίτητες  
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις γύρω περιοχές.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@petcity.gr

Πωλήτρια Λιανικής & Χονδρικής
Περιγραφή θέσης: Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνη για την προώθηση προϊόντων εντός επώνυμης boutique 
πολυτελών εσωρούχων στην Κηφισιά ή στο Golden Hall, καθώς και για τη διεύρυνση πελατολογίου χονδρικής σε 
όλη την Ελλάδα.

Προφίλ υποψήφιας: 
•Γυναίκα, 30-35 ετών, με εξαιρετική εμφάνιση 
•Επικοινωνιακή, οργανωτική, με ομαδικό πνεύμα 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες & πελατοκεντρική αντίληψη 
•Δυναμική προσωπικότητα εστιασμένη στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων 
•Άριστη γνώση αγγλικών & ΗΥ (Microsoft Office, περιβάλλον ERP) 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου / δυνατότητα ταξιδιών 
•Πιθανή προϋπηρεσία σε χονδρική πώληση εσωρούχων, ενδυμάτων, καλλυντικών ή/και σε πωλήσεις μέσω  
διαδικτύου θα συνεκτιμηθεί 
 
Παροχές εταιρίας: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο, ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία και την ένδειξη  
«SA/REP» στο e-mail: hr_mgtrade@yahoo.gr

Employee for Transfer & Excursion 
Location: Thes/niki, Greece

Qualifications: 
•Very good knowledge of English (speaking and writ-
ing). Candidates with a very good knowledge of Ger-
man will be preferred. 
•Very good knowledge of MS Office package. 
•Ability to organize the bus itineraries and excursions 
to various locations. 
•Ability to create tailor made packages. 
•Ability to work under pressure. 

•Friendly and outgoing personality. 
•Previous work experience will be highly appreciated. 
•Driving license category B. 
 
What we offer: 
•Satisfactory salary and insurance. 
•Permanent employment. 
•Professional work environment. 
 
E-mail: hr@meligroup.gr

Χημικός ή Χημικός Μηχανικός - Θεσσαλονίκη
Εμπορική εταιρία για την στελέχωση των γραφείων της Θεσσαλονίκης, ζητά να προσλάβει:

Χημικό ή Χημικό Μηχανικό 
(Κωδικός θέσης: GFS.01)

Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη / διαχείριση πωλήσεων 
•Ανάπτυξη δικτύου μεγάλων πελατών στη βιομηχανία 
•Δημιουργία, διαχείριση προσφορών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ χημικών μηχανικών ή χημικών 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και 
γραπτά) 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS/Excel, MS/Word  
και Powerpoint 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός 
•Τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με καλές 
επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες 

•Ικανότητα ταξιδιών εντός Ελλάδος 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στη βιομηχανία, θα εκτιμηθεί 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, θα εκτιμηθεί 
Προσφέρονται: 
•Σταθερή απασχόληση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(αναλόγως προσόντων και εμπειρίας) 
•Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρεία

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο 
e-mail: hrmsgmain@gmail.com

Αδειούχος - Ψυχολόγος
Εταιρία συμβουλευτικών υπηρεσιών ζητεί:

Αδειούχο Ψυχολόγο 
για Πλήρη Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα 
•Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματική εμπειρία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Πνεύμα συνεργατικότητας 

Επιθυμητά 
•Ειδίκευση στον τομέα εργασιακής/ οργανωσιακής 
ψυχολογίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
humanresources.services@gmail.com
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προσλάβει Επιθεωρητή Πωλήσεων για την Αθή-
να (κωδ. ΕΠ4). Εργασιακή εμπειρία στο χώρο των 
πωλήσεων, γνώση Αγγλικών-Η/Υ-δίπλωμα οδή-
γησης αυτοκινήτου. Eκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. E-mail: reception@pfh.gr, fax: 210 
6039104.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής από εταιρία ρούχων 
που αναπτύσσεται στο χώρο του υποδήματος. Αμοιβή 
αναλόγως προσόντων με υψηλή προμήθεια, μεγάλα 
περιθώρια εξέλιξης σε ένα άριστα επαγγελματικό 
περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: chris7032@
gmail.com.

ΠΩΛΗΤΕΣ Αντιπρόσωποι ζητούνται από την Έψιλον 
αναλώσιμα φαρμακείου ΕΠΕ. Αμοιβή με προμήθεια. 
Απαραίτητο το ΙΧ. Βιογραφικά στο e-mail: john@
epsilonk.gr.

Η MAKRA HELLAS- E.I.Κερασίδης Χημικά- Εργα-
λεία-Αναλώσιμα για τη βιομηχανία και το αυτοκίνητο 
ζητά: Σύμβουλο Πωλήσεων.Απαραίτητα προσόντα: 
προϋπηρεσία στις εξωτερικές πωλήσεις, προσφέ-
ρουμε, επαγγελματική εξέλιξη-άριστο περιβάλλον 
εργασίας-συνεχή εκπαίδευση-μισθό-Bonus-εταιρικό 
αυτοκίνητο. E-mail: info@makra.gr, τηλ/fax: 2310 
785111.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ανεξαρτήτως μορφώσεως για 
συνεργασία με εταιρία MLM, όχι ντίλερ-πλασιέ, 
δωρεάν εκπαίδευση, δυνατότητα καριέρας-υψη-
λών εισοδημάτων, μερική-πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Πωλήσεων ζητείται από τεχνική εται-
ρία, με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στο χώρο των 
πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: hr@activus.gr.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα, στο χώρο των τροφίμων, 
για μερική ή πλήρη απασχόληση, υψηλές αποδοχές. 
Τηλ: 6973 910604.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες ζητούνται για το τομέα 
των πωλήσεων - εξυπηρέτηση πελατών και για 
την οργάνωση δικτύου συνεργατών. Δυνατότητα 
εξέλιξης. Μερική ή πλήρη απασχόληση. Τηλ: 6973 
910604.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητά 5 άτομα για 
ανεξάρτητη συνεργασία στην περιοχή της Αθήνας 
για μερική - πλήρη απασχόληση, ευέλικτο ωρά-
ριο, προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 6973 910604, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από μεγάλο πολυεθνικό 
όμιλο προϊόντων διατροφής και ευεξίας ταχεία 
ανάδειξη, καριέρα, μπόνους. Τηλ: 6973 910604.

ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΙΣΑ εταιρία ζητάει έμπειρους Συνερ-
γάτες με ευχέρεια στην επικοινωνία για στελέχωση 
εμπορικού τμήματος. Προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 
6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο κέντρο της Αθήνας ζητάει Στελέχη 
Πωλήσεων για να στελεχώσουν το εμπορικό της 
τμήμα, ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΟ άμεσα ζητείται ως Στέλεχος Πωλήσε-
ων, από εμπορική εταιρία για την ανάπτυξη και 
εξυπηρέτηση πελατολογίου. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική επιχείρηση για συ-
νεργασία. Άμεσο ξεκίνημα, υψηλά κέρδη, πλήρης 
εκπαίδευση. Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ απαραί-
τητες. Βιογραφικά στο e-mail: tb-plan@hotmail.
com, κωδ: OL02.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από μεγάλη πολυεθνική 
εταιρία που βρίσκεται στο χώρο υγείας και ευεξίας 
για σταθερή εργασία με μεγάλες προοπτικές εξέ-
λιξης. Βιογραφικά στο e-mail: tgkinalas@hotmail.
com, τηλ: 6945 501551.

ΑΤΟΜΑ υπεύθυνα ζητούνται για το εμπορικό και 
οργανωτικό τμήμα. Παρέχεται εκπαίδευση, όχι 
απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση κάλυψη θέσεων 
για το Τμήμα Πωλήσεων, από εταιρία στο κέντρο 
της Αθήνας. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με καλές 
επικοινωνιακές ικανότητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΣΤΕΛΕΧΗ Πωλήσεων για νεοσύστατο τμήμα μεγά-
λης εταιρίας. Τηλ: 6936 823492, κος Ευστράτιος 
Ξαφέλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από εισαγωγική εταιρία ενδυ-
μάτων. Απαραίτητα πολύ καλά Αγγλικά και μετα-
φορικό μέσον. Βιογραφικά στο fax: 210 9967777.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται άμεσα από γραφείο εμπορικής 
επιχείρησης για κάλυψη θέσεων στα τμήματά της. 
Δυνατότητα και μερικής απασχόλησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6972 449116.

ΑΤΟΜΑ άμεσα για προώθηση δωρεάν εκπτωτι-
κού κωδικού μέλους για καταναλωτές σε γνωστή 
πολυεθνική απευθείας πώλησης, ελεύθερη σχέση 
εργασίας, δωρεάν εκπαίδευση, αυξανόμενες οικονο-
μικές απολαβές με ποσοστά, δυνατότητα καριέρας. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι Καλλυντικών και Αρω-
μάτων. Υπεύθυνα άτομα για προώθηση δωρεάν 
κωδικού μέλους για καταναλωτές, για αγορές σε 
τιμές χονδρικής, δωρεάν εκπαίδευση, μερική-
πλήρη απασχόληση, αυξανόμενες οικονομικές 
απολαβές με ποσοστά, ανεξάρτητη συνεργασία. 
E-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Εξωτερικό Πωλητή για 

B2B πωλήσεις. Προϋπηρεσία στον χώρο των πω-
λήσεων επιθυμητή. Παρέχεται σταθερός μισθός 
και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: b2bsales@
outlook.com.gr.

ΕΤAIΡΙΑ εισαγωγής βιομηχανικών αντλιών ζητά 
Μηχανικό Πωλήσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ, με ειδίκευση στις 
πωλήσεις. Αρμοδιότητες: προώθηση προϊόντων, 
ανάπτυξη πελατολογίου στο εξωτερικό. Άριστη 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
alphadynamic.eu, fax: 211 2686837.

ΑΛΥΣΙΔΑ εταιριών ζητεί Συνεργάτες για μόνιμη 
πρωινή ή απογευματινή εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr.sales.my@gmail.com, τηλ: 215 5304065.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Στρατολόγησης - Recruiting 
για άμεση συνεργασία (μερική ή κύρια απασχόλη-
ση). Προτιμούνται άτομα με εμπειρία στον κλάδο 
ασφαλειών στα κτηματομεσιτικά και στη διαχείριση 
ομάδας. Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.
gr, τηλ: 6943 702766.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητά 5 άτομα για 
ανεξάρτητη συνεργασία στην περιοχή της Αθήνας (πλ. 
Μαβίλη) για μερική - πλήρη απασχόληση, ευέλικτο 
ωράριο, προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 6973 910604.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από μεγάλο πολυεθνικό 
όμιλο προϊόντων διατροφής και ευεξίας, ταχεία 
ανάδειξη, καριέρα, μπόνους. Τηλ: 6973 910604.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία 
τροφίμων, για ανάπτυξη πελατολογίου εντός Ατ-
τικής. Ευέλικτο ωράριο, υψηλά εισοδήματα. Τηλ: 
6973 910604.

ΕΡΓΑΣΙΑ με ποσοστά και τεράστια προοπτική: 
ζητούνται άτομα σοβαρά, δυναμικά, συνεπή από 
διεθνή εμπορική εταιρία, καταξιωμένη στο χώρο 
υγείας-ευεξίας. Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά 
στο e-mail: .katsikarena@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραδοσιακών προϊόντων ζητά Συνερ-
γάτες που ασχολούνται με το χώρο του τροφίμου. 
Ικανοποιητικά ποσοστά, αποκλειστικότητα περιοχής. 
Τηλ: 6987 141151, 23721 10009.

ΜΕΓΑΛΗ πολυεθνική εταιρία αναζητά Υποψήφιους 
άτομα υπεύθυνα-σοβαρά με όνειρα για το μέλλον-
όρεξη για δουλειά και να δεσμεύονται και να έχουν 
άνεση στην επικοινωνία. Προσφέρεται η ευκαιρία 
μηνιαίων εσόδων. Τηλ: 6973 910604.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από μεγάλο πολυεθνικό 
όμιλο προϊόντων διατροφής και ευεξίας. Ταχεία 
ανάδειξη, καριέρα, μπόνους. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ δαπέδων στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί να 
προσλάβει Πωλητή με προϋπηρεσία στο χώρο των 
πωλήσεων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
parketa@hol.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ-τρια ζητείται Χονδρικής για την εταιρία 
beauty group. Στόχοι: δημιουργία και επέκταση 
πελατολογίου χονδρικής, εισχώρηση στην αγορά, 
εκτέλεση παραγγελιών χονδρικής. Εμπειρία στο 
χώρο πωλήσεων καλλυντικών-μανικιούρ-κομ-
μωτηρίου. Επισκέψεις σε κομμωτήρια-στούντιο 
νυχιών. E-mail: beautygroup@hotmail.gr.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα για 3ωρη - 5ωρη απα-
σχόληση για το εμπορικό και οργανωτικό τμήμα. 
Παρέχεται εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά 
στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΑΜΕΣΗ κάλυψη θέσεων για το τμήμα πωλήσεων, 
από εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Θα προτιμηθούν 
υποψήφιοι με καλές επικοινωνιακές ικανότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΕΤΑΙΡΙΑ του κλάδου υγείας αναζητά άτομα, για 
πλήρη απασχόληση στο τμήμα προώθησης. Πα-
ρέχονται: Προνομιακό πελατολόγιο, εκπαίδευση, 
ανταγωνιστική αμοιβή. Βιογραφικά στο e-mail: 
sksafelis@2ipowerpro.gr, τηλ: 6936 823492.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών αναλωσίμων ζητείται άτομο 
για Ιατρικός Επισκέπτης. Προϋπηρεσία στον χώρο 
των Οδοντιάτρων, Οφθαλμολογικής, Δερματολογικού 
ιδιαίτερα επιθυμητή. Βιογραφικά με τον τίτλο της 
αγγελίας στο e-mail: iatrikoanalosimo@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ δυναμικά ζητούνται για δημιουργία δικτύων 
μάρκετινγκ προϊόντων υγείας-διατροφής και ευε-
ξίας, άμεση δημιουργία εισοδήματος, εκπαίδευση, 
διαρκής υποστήριξη, επίσης internet-πωλήσεις. 
Τηλ: 6973 910604.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο υγείας, ζητού-
νται Β2Β Πωλητές για εξυπηρέτηση πελατολογίου 
της εταιρίας. Παροχές: Μισθός, bonus, προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: info@amci.gr, 
τηλ: 210 4082557.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές στον ιατρικό (και όχι μόνο) 
κλάδο για προώθηση υπηρεσιών γραμματειακής 
υποστήριξης. Ικανοποιητικά ποσοστά και προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: info@beeasy.
eu, τηλ: 2311 242095.

ΕΤΑΙΡΙΑ οδοντιατρικών ειδών ζητεί Ελεύθερο 
Συνεργάτη - Ιατρικό Επισκέπτη για προώθηση 
προϊόντων και ενημέρωση οδοντιάτρων, περιο-
χή Αθήνα - Θεσσαλονίκη, μισθός συν μπόνους. 
Βιογραφικά στο e-mail: dentopol@otenet.gr, τηλ: 
211 4079041.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πείρα στα ιατρικά αναλώσιμα 
ως Ιατρικός Επισκέπτης. Για τον νομό Ευβοίας και 
Βοιωτίας. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Η επιχείρηση 
έχει έδρα Χαλκίδα. Τηλ: 22210 23347.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια με εμπειρία στις διά-
χυτες αναπτυξιακές διαταραχές για απογευματινή 
απασχόληση σε κέντρο στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@iliahtida-therapy.gr, τηλ: 210 
6893610.

ΤΟ POLIS Hammam το πιο παραδοσιακό Hammam 
στην Ελλάδα ζητεί έναν επαγγελματία Φυσιοθερα-
πευτή - Μασέρ άριστης γνώσης Σουηδικής μάλαξης. 
Θεμιτές extra γνώσεις thai, shiatsou, reflexology. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@polis-hammam.gr, 
τηλ: 2310 488216.

ΜΕΓΑΛΗ κλινική στην Νότια Γερμανία ζητά άτομο για 
Νοσοκόμα. Απαραίτητα άριστη γνώση Γερμανικών 
(γραπτά και προφορικά). Σπουδές στο αντικείμενο 
και σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. 
Βιογραφικά στο e-mail: clinic.de@gmail.com.

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ The Dixon’s Place το οποίο 
εδρεύει στο γήπεδο Καραϊσκάκη στις θύρες 15 
- 17 αναζητά Φυσικοθεραπεύτρια για επικείμενη 
συνεργασία. Μισθός 1.000€. Τηλ: 6980 820593, 
ώρες επικοινωνίας 14:00-23:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδίατρος ή Παθολόγος από κατασκή-
νωση στον Κάλαμο. Εργασία από 15/6 έως 27/8. 
Τηλ: 210 3301468, 210 3301467.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοϋπάλληλος ή Φαρμακοποι-
ός με εμπειρία για πλήρη απασχόληση. E-mail: 
info@i-cure.gr.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ, Οπτικός-Οπτομέτρης, με προϋπηρεσία, 
ζητείται για τη θέση Διευθυντή στο υποκατάστημα 
της αλυσίδας Optical Papadiamantopoulos στο 
εμπορικό Cosmos Θεσσαλονίκης. Αποδοχές και 
παροχές ικανοποιητικές. Βιογραφικά στο e-mail: 
ang.ousta@optical.gr, κος Ουσταπασίδης.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στην Κηφισιά, ζητεί Φαρμακοποιό, 
με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: pharmacy.kifisia@gmail.com.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Φαρμακοποιός με άδεια. αναζητεί 
εργασία σε φαρμακείο σε περιοχές Αθήνα, Πάτρα, 
Αγρίνιο, Λευκάδα. Τηλ: 6949 157027.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ -τριες με εμπειρία στη χρήση θαλά-
μων υπερβαρικού οξυγόνου, ζητούνται για εργασία 
στο Κατάρ. Απαιτείται γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
Μισθός αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: com.recruitersqatar@gmail.com, τηλ: 
210 5242485.

ΣΥΝΟΔΟΙ ασθενοφόρων με πενταετή εμπειρία ζη-
τούνται για εργασία στο Κατάρ. Απαιτείται γνώση 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: com.
recruitersqatar@gmail.com, τηλ: 210 5242485.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ -τριες όλων των ειδικοτήτων με 
πενταετή εμπειρία ζητούνται για εργασία στο Κατάρ. 
Απαιτείται γνώση Αγγλικής γλώσσας. Μισθός ανα-
λόγως προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: com.
recruitersqatar@gmail.com, τηλ: 210 5242485.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ με νοσοκομειακή εμπειρία στα επεί-
γοντα περιστατικά ζητείται για εργασία στο Κατάρ. 
Απαιτείται γνώση Αγγλικής γλώσσας. Μισθός ανα-
λόγως προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: com.
recruitersqatar@gmail.com, τηλ: 210 5242485.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δερματολόγος (εμπειρία σε χρήση laser) 
για εργασία στο Κατάρ. Απαιτείται γνώση Αγγλικής 
γλώσσας. Μισθός αναλόγως προσόντων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: com.recruitersqatar@gmail.com, 
τηλ: 210 5242485.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός με εμπειρία για φαρμακείο 
στο Κολωνάκι. Τηλ: 6946 935275.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ και εμφανίσιμες με γνώ-
σεις μασάζ, ζητούνται για εξωτερική συνεργασία 
με ελεύθερο ωράριο. Βιογραφικά με έγχρωμη 
φωτογραφία στο e-mail: arispapa32@yahoo.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχικής 
υγείας ζητά Ψυχίατρο πλήρους απασχόλησης για 
την εφαρμογή πρωτοποριακής μεθόδου αντιμε-
τώπισης της κατάθλιψης. Βιογραφικά στο e-mail: 
tsagaraki@psychotherapist.gr, τηλ: 210 5786275, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00, κα Τσαγκαράκη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μαίες για εργασία στην Αγγλία. 
Αγγλική γλώσσα καλά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΤΟ ΙΑΣΩ General, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των 
τακτικών εξωτερικών ιατρείων, ζητεί τη συνεργασία 
ενός Ιατρού ειδικότητας Χειρουργού. Άριστο περι-
βάλλον εργασίας σε μία σύγχρονη ιδιωτική Κλινική. 
Βιογραφικά στο e-mail: hriasogeneral@iaso.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ - τρια Δ.Ε. ζητείται από μονάδα 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Πεντέλη, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: penteli@
apapsy.gr, τηλ: 210 6133915.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ έμπειροι ζητούνται από το 
Παιδαγωγικό Κέντρο, επιθυμητή η εξειδίκευση στον 
αυτισμό. Ικανοποιητικές αποδοχές. Καθημερινές 
απογευματινό ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paidagogiko.gr, τηλ: 6944 746530, ώρες 

επικοινωνίας 11:00-13:00.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ζητούνται για πλήρη ή μερική 
απασχόληση σε νεοσύστατο οδοντιατρικό κέντρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: margpana@yahoo.gr, τηλ: 
210 7789787, 6980 669264.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ με εμπειρία σε στειρώσεις ζητείται 
για πλήρη ή μερική απασχόληση. Τηλ: 210 6020202.

ΚΕΝΤΡΟ Αισθητικής στο Σύνταγμα, ζητεί Ιατρούς 
στην αναμονή ειδικότητας. Τηλ: 210 3211142.

ΙΑΤΡΟΙ Παθολόγοι - Πνευμονολόγοι - Ακτινολόγοι 
(εκτέλεση υπερήχων) συμβεβλημένοι με ΕΟΠΥΥ και 
μη συμβεβλημένοι ζητούνται. Τηλ: 6981 210798, 
ώρες επικοινωνίας 08:00-19:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια με εμπειρία στις 
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, για απογευ-
ματινή απασχόληση σε κέντρο στο Χαλάνδρι. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@iliahtida-therapy.
gr, τηλ: 210 6893610.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Νοσηλευτές για εργασία στην 
Αγγλία. Παρέχεται εκπαίδευση, Αγγλική γλώσσα 
απαραίτητη, αεροπορικό εισιτήριο δωρεάν, δί-
πλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές για εργασία σε όλες τις 
ειδικότητες. Άμεση πρόσληψη, γνώσεις Αγγλικής 
ή Γερμανικής γλώσσας αντίστοιχα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spn-consultants.com.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μεγάλη πολυεθνική 
εταιρία (πλησίον μετρό), πλήρους απασχόλη-
σης, για διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
Πολύ καλή γνώση Η/Υ και εμπειρία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail:hr@hellassollar.gr, τηλ: 
210 6706000.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στη Θεσσαλονίκη αναζητεί 
Δικηγόρο με 2-3 έτη εμπειρίας σε έρευνες. Πλήρης 
απασχόληση. Αρμοδιότητες: διενέργεια ερευνών 
και υποθέσεων Ν.3869/10. Απαραίτητη κατοχή 
διπλώματος οδήγησης και οχήματος ΙΧ. E-mail: 
penypapadim@hotmail.com, τηλ: 2310 542536.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ μέλος δικηγορικού συλλόγου Κατερίνης 
Πιερίας, με πνευματικά - πολιτιστικά ενδιαφέροντα, 
για προώθηση υπόθεση αναγνώρισης σύστασης 
νέου πολιτιστικού συλλόγου, με έδρα Κατερίνη 
και ανάληψη αστικών ποινικών υποθέσεων του 
συλλόγου. E-mail: sfs.pieriass@gmail.com, τηλ: 
6986 648515.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και Συμβολαιογράφος με καταγωγή 
από νομό Αργολίδας και πνευματικά - πολιτιστικά 
ενδιαφέροντα ζητείται για ανάληψη αστικών και 
ποινικών υποθέσεων, μη κυβερνητικού-μη κερ-
δοσκοπικού κοινωφελούς οργανισμού με έδρα 
Επίδαυρο. E-mail: epidaurustheatrefriends@gmail.
com, τηλ: 6986 648515.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και Συμβολαιογράφος με καταγωγή 
από νομό Αργολίδας και πνευματικά - πολιτιστικά 
ενδιαφέροντα ζητείται για ανάληψη αστικών και 
ποινικών υποθέσεων, μη κυβερνητικού-μη κερ-
δοσκοπικού κοινωφελούς οργανισμού με έδρα το 
Ναύπλιο. E-mail: roumeliotesargolidas@gmail.
com, τηλ: 6986 648515.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται με 5ετή και εμπειρία και διασυν-
δέσεις σε αγοραπωλησίες χρήματος διεθνώς στην 
πρωτογενή-δευτερογενή αγορά, MTN’s-BG’s-LC’s-, 
hedge funds κλπ. Επιθυμητοί Δικηγόροι τραπεζών. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: jobslinks1@
gmail.com, θέση: LAW-TRAD-sk.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
με εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απα-
ραίτητη σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερο, 
8ωρo, σταθερός μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail 
αναγράφοντας «Υπάλληλος Νομικής Διαχείρισης 
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών»: human.resources.
ath@gmail.com.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy® με 70 εκπαιδευτήρια σε όλη 
την Ελλάδα, ζητά Καθηγητές Τούρκικης γλώσσας για 
διδασκαλία στην περιοχή της Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: acadimaiko@soeasy.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy® με 70 εκπαιδευτήρια σε όλη 
την Ελλάδα, ζητά Καθηγητές Κινέζικης γλώσσας για 
διδασκαλία στην περιοχή της Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: acadimaiko@soeasy.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy® με 70 εκπαιδευτήρια σε όλη 
την Ελλάδα, ζητά Καθηγητές Ρώσικης γλώσσας για 
διδασκαλία στην περιοχή της Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: acadimaiko@soeasy.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy® με 70 εκπαιδευτήρια σε όλη την 
Ελλάδα, ζητά Καθηγητές Απόφοιτους Φιλολογίας 
Ιταλικής γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή 
της Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@
soeasy.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy® με 70 εκπαιδευτήρια σε 
όλη την Ελλάδα, ζητά Καθηγητές Απόφοιτους 
Φιλολογίας Ισπανικής γλώσσας για διδασκαλία 

στην περιοχή της Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
acadimaiko@soeasy.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy® με 70 εκπαιδευτήρια σε όλη την 
Ελλάδα, ζητά Καθηγητές Απόφοιτους Φιλολογίας 
Γερμανικής γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή 
της Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@
soeasy.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy® με 70 εκπαιδευτήρια σε 
όλη την Ελλάδα, ζητά Καθηγητές Απόφοιτους 
Φιλολογίας Γαλλικής γλώσσας για διδασκαλία 
στην περιοχή της Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
acadimaiko@soeasy.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy® με 70 εκπαιδευτήρια σε 
όλη την Ελλάδα, ζητά Καθηγητές Απόφοιτους 
Φιλολογίας Αγγλικής γλώσσας για διδασκαλία 
στην περιοχή της Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
acadimaiko@soeasy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φιλόλογος με εμπειρία για το μάθημα 
των Αρχαίων της Γ΄ Λυκείου. Βιογραφικά στο 
e-mail:frontistiriochalkida@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες όλων των 
ειδικοτήτων με Μεταπτυχιακά για βοήθεια σε 
φοιτητές για την συγγραφή των εργασιών τους. 
Βιογραφικά στο e-mail: edutrust50@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Αιματολογικών και Βιοχημικών 
Αναλυτών με 2ετή εμπειρία για την ευρύτερη περιοχή 
της Μακεδονίας. Τηλ: 6977 367547.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Καθηγητής Java για παράδοση 
μαθημάτων σε σχολή πληροφορικής και επαγγελμα-
τικής κατάρτισης. Βιογραφικά στο e-mail: itraining@
hotmail.gr, τηλ: 211 1824762.

ΚΑΘΗΓHΤΕΣ -τριες Γαλλικών-Ισπανικών-Γερ-
μανικών-Ιταλικών-Αγγλικών με επικοινωνιακές 
ικανότητες, ζητούνται από τον εκπαιδευτικό όμιλο 
Γράψα Πάτρας. Φροντιστηριακή πείρα απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: patra@grapsa.edu.gr.

ΔΑΣΚΑΛΑ κλασικού μπαλέτου, σύγχρονου χο-
ρού, μουσικοκινητικής αγωγής, hip hop, για μόνιμη 
4ωρη συνεργασία σε σχολή χορού στην Αρτέμιδα 
Ανατολικής Αττικής. Τηλ: 6945 205000.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ Αρειμάνιο® ζητά Καθηγη-
τές Μαθηματικών για διδασκαλία, στην περιοχή 
του Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: contact@
areimanio.gr.

ΔΑΣΚΑΛΑ Μπαλέτου-Φοιτήτρια επαγγελματικού 
ζητείται, για μαθήματα κατ’οίκον κλασσικού χο-
ρού, σε ενήλικη, 4χρόνια εμπειρία στο κλασσικό, 
λίγο πουέντ, να είναι σοβαρή-υπεύθυνη-άριστη, 
τεχνική γνώση-μεταδοτικότητα, επιθυμία μακρο-
χρόνιας συνεργασίας, Καλλιθέα. E-mail: elenisrc@
windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών, άριστη κατοχή γλώσ-
σας-προφορά (μητρόγλωσση), για όλα τα επίπεδα-
τάξεις, γνώσεις θεατρικού παιχνιδιού-Αγγλικού 
θεάτρου-εργατική-επαγγελματικά-ενθουσιώδης-
συνεπής-υπεύθυνη-με αγάπη στα παιδιά, για Κ.Ξ.Γ. 
40ετούς λειτουργίας στην Καλλιθέα. Μακροχρόνια 
συνεργασία-θετικό περιβάλλον. E-mail: elenisrc@
windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Φροντιστήριο στο κέντρο της 
Αθήνας αναζητά για άμεση Συνεργασία Καθηγητές 
Πληροφορικής. Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος 
Σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: info@oasep.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ απορρυπαντικών ζητεί Χημικό Απόφοι-
το ΤΕΙ Κλωστοϋφαντουργίας ή ΑΕΙ. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 έτη. Με άριστες γνώσεις internet, 
excel, windows, (ADSL) Αγγλικών και ίσως και 
Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: kdremes@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης-τιδα με κατοχή τίτλου 
σπουδών της Ρωσικής γλώσσας επιπέδου Γ1 ή 
Γ2 σε αναπτυσσόμενη εταιρία εξαγωγών. Η επάρ-
κεια διδασκαλίας θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά, μέχρι 
στις 21-6-2014, στο e-mail: cv@noveltygroup.gr.

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ περιοδικό life style ζητεί Δημοσι-
ογράφους για πρακτική εξάσκηση με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: PORTAL_LF.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοθεραπευτής -τρια για συνεργασία 
σε κέντρο δυσλεξίας Παυλίδης στα Ν. Μουδανιά 
Χαλκιδικής. Επιστημονική διευθύντρια Δεληγιαν-
νίδου Αναστασία. Τηλ: 6937 401836.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεμιναρίων Web & Graphic Design, 
με εκπαιδευτική εμπειρία και άριστη γνώση των 
προϊόντων της Adobe, ζητείται από γνωστή σχολή 
πληροφορικής στο κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΑΕΒΕ ζητεί Βοηθό Χημικού για το επιμεταλλωτήριο 
του τμήματος παραγωγής. Βιογραφικά στο e-mail: 
ng.agstefanos@nikolisgroup.com, fax: 210 8140703.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ όλων των ειδικοτήτων ζητούνται 
από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στην Πεύκη 
Αττικής. Τηλ.6936 725092.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Online Management Solutions ζητά 
Συγγραφέα-Μαρκετίστα για μόνιμη συνεργασία. 
Απαιτείται εμπειρία στην συγγραφή Αγγλικών προω-
θητικών κειμένων για ιστοσελίδες. Επίσης απαιτείται 
η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@onlinemanagementsolutions.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ-δημοσιογραφικός οργανισμός ζητεί 
κυρία-ο. Προσόντα: πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και 

συνέχεια στη σελ. 28

Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

Διακοσμητή - Visual Merchandiser
Αρμοδιότητες: 
•Visual merchandising των εσωτερικών χώρων και διακόσμηση των βιτρινών των καταστημάτων. 
•Ενεργή συμμετοχή στην διαμόρφωση του προϊοντικού μίγματος των καταστημάτων και την διαμόρφωση της εμπο-
ρικής εικόνας των βιτρινών.  
Η ιδανική υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση visual merchandiser και διακοσμητή βιτρινών σε καταστήματα 
ένδυσης. 
(προϋπηρεσία σε εταιρεία παιδικής ένδυσης θα εκτιμηθεί). 
•Δημιουργική διάθεση και καλαισθησία. 
•Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία, μεταδοτικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών & χειρισμού Η/Υ. 
•Δίπλωμα οδήγησης. 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία με την ένδειξη 
«MERCHANDISER» στο e-mail: hr@alouette.gr

MEA Financial Software Specialist
NCR is seeking to recruit a MEA financial software specialist to join NCR financial services organisation and specifically 
the division that is focusing on:

•Payments authorization, switching and routing 
•Fraud detection and prevention  
The position will be based in one of the following locations: Greece, Cyprus, Lebanon, Jordan, Egypt  
The successful candidate: 
•Will be responsible for financial software sales across Middle East and Africa, working with customers and 
prospects for NCR software and services within financial market. 
•Will be responsible for identifying best fit accounts, targets financial SW & services solutions and supporting 
the field account managers on opportunities. 
•Will strategically design a plan to effectively manage his/her territory in order to maximize incoming revenue 
and profits in order to meet annual quota objectives  
Basic qualifications and skills required include: 
•5 +years of related experience 
•Proven success in solution sales environment 
•Experience in software solutions will be an asset 
•Understanding of financial markets with focus to added value software solutions 
•Strong communication skills 
•Must be prepared to travel across MEA countries.  
Additional skills required (will be considered as a plus): 
•Have an understanding of the main architectural components of a Switch and fraud system 
•General knowledge of payment systems and cards 
•Prior experience of selling Switching/payments engine software into banking institutions and/or processors, 
acquirers, PSPs.  
And / or: 
•Prior experience of selling Enterprise Fraud solution, Card issuer fraud detection, Acquirer/ISO fraud detection 
and credit risk, PSP fraud detection and credit risk, Online merchant fraud detection and credit risk 
•Awareness of the key issues and trends in the payments market both from a vendor and a buyer perspective.

•In return we offer a very attractive salary, benefits and a supportive environment, that encourages professional 
development and advancement opportunities.

If you are interested in this position, please apply online at http://www.ncr.com/careers. The job number to 
quote for this position is 633560. All applications must be in English and must reach NCR by July 5th, 2014. 

Συνεργάτης Πωλήσεων
O υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή προσπάθεια της 3i International- Innovative - Industries S.A.,  
στελεχώνοντας το τμήμα πωλήσεων.

Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς, τις ενέργειες του ανταγωνισμού, εντοπίζει ανάγκες πελατών,  
και ενημερώνει την εταιρεία 
•Καταρτίζει και τηρεί το καθημερινό πρόγραμμα επισκέψεων στους πελάτες, υλοποιώντας το πλάνο των πωλήσεων 
ανά πελάτη & κατηγορία προϊόντος 
•Λήψη παραγγελιών σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του καταστήματος-αποθήκης 
•Εισπράξεις κατά περίπτωση 
•Διατηρεί άριστες σχέσεις τόσο με τους πελάτες όσο και με τους συνεργάτες χτίζοντας βάσεις αμοιβαίας  
εμπιστοσύνης 
•Συμμετοχή στην επίτευξη εταιρικών στόχων  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, κατ’ ελάχιστον 2 έτη 
•Δυναμική / ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες  
Προσφέρονται: 
•Πολύ καλές προοπτικές εξέλιξη 
•Διαρκής επιμόρφωση/επαγγελματική εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών μέσω fax: 210 2819210 ή μέσω e-mail: hr@tzanos.gr, (υπ’ όψιν κου Τσουρέ)  
αναφέροντας το κωδικό της θέσης ΣΠ/3Ι.

Η εταιρία ROCK CLUB s.a. αναζητά:

Σχεδιάστρια Μοντελίστ Πατρονίστ
Με πείρα στο πατρόν, την κοπή και ραφή μαγιό και εσωρούχων.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση (γραπτή και προφορική) της αγγλικής γλώσσας και ορολογίας που αφορά στη ραφή 
•Εργασιακή εμπειρία 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Απόφοιτη σχολής σχεδίου μόδας 
•Γνώση χειρισμού Photoshop, Illustrator και Corel Draw 
•Διαθεσιμότητα ταξιδιών 
•Διαθεσιμότητα για να εργαστούν με πλήρη απασχόληση 
•Εργατικότητα, οργανωτικότητα και συνέπεια σε διαδικασίες και οδηγίες 
•Δημιουργική προσωπικότητα, επικοινωνιακή ευχέρεια, ικανότητα συνεργασίας, πνεύμα συνεργασίας  
και διακριτικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: info@rockclub.gr ή με fax στο: 2310 778408. Μπορείτε ακόμα να επικοινω-
νήσετε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2310 755057-8.

Η εταιρεία ΓΚΕΡΟ ΑΕ που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού επιθυμεί να προσλάβει:

Αποθηκάριο / Εσωτερικό Πωλητή
Για τη στελέχωση του καταστήματός της στην πόλη  
του Βόλου.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Όρεξη για δουλειά και συνεχή εκπαίδευση 
•Προηγούμενη εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο  
θα θεωρηθεί προσόν 
•Άριστη επικοινωνία & ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμικό χαρακτήρα, οργανωτικές ικανότητες 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 

•Εντοπιότητα 
 
Παροχές: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: careers@gero.gr

Για το νέο μας τμήμα ζητάμε:

Εξωτερικό Πωλητή
Για τον χώρο των βιβλιοπωλείων και ειδών δώρου.  
Οι ιδανικοί υποψήφιοι: 
•Είναι δυναμικές προσωπικότητες. 
•Έχουν ευχέρεια στην επικοινωνία  
(γραπτή και προφορική). 
•Έχουν καλή ικανότητα διαπραγμάτευσης. 

•Έχουν πάθος, ενθουσιασμό και ικανότητα επίτευξης 
στόχων. 
•Έχουν 2-3 έτη προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο  
χώρο.  
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
thomaskonsta@gmail.com

Η TREK Consulting, μια από τις κορυφαίες Ελληνικές εταιρίες συμβούλων, με 18ετή παρουσία στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων και Ανάπτυξης Εργασιών
Με αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων, με τα ακόλουθα:

Περιγραφή θέσης: Ο υποψήφιος θα οργανώσει την διεύθυνση υποστήριξης χρηματοδοτήσεων των μικρομεσαίων  
και μεγάλων επιχειρήσεων, για ένταξή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα και κυρίως στον αναπτυξιακό νόμο.

Εν συνεχεία, θα λειτουργεί και εποπτεύει τις υπηρεσίες αυτές, που συνίστανται: 
•στην διερεύνηση και προσέλκυση δυνητικών επιχειρήσεων ως δικαιούχοι ένταξής τους στον αναπτυξιακό νόμο  
και άλλα •επιδοτούμενα προγράμματα από το ΕΣΠΑ.  
•στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων αυτών (client service - contract management) 
•στην περαιτέρω στελέχωση του τμήματος πωλήσεων της εταιρίας μας (πωλητές, υποστήριξη, κτλ) 
•στην συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας για την εξυπηρέτηση των πελατών  
(συγγραφή επιχειρηματικών σχεδίων, reporting, κτλ)  
Προσόντα υποψηφίου: 
•Δεινή και αποτελεσματική ικανότητα στις πωλήσεις με αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών σε επιχειρήσεις 
(business-to-business) 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ανταγωνιστικό και επιχειρηματικό πνεύμα 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση που αφορά σε παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, καθώς και ενεργό 
δίκτυο δυνητικού πελατολογίου. Η εμπειρία σε πωλήσεις και ανάπτυξη εργασιών (business development) στον 
χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι επιθυμητή. 
•Πανεπιστημιακό τίτλο 
•Σοβαρή και επαγγελματική παρουσία 
•Ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου (Ελληνικά)  
Παρέχονται: 
•Μόνιμη εργασία με σταθερές ανταγωνιστικές αποδοχές, πλέον bonus. 
•Εξαίρετο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, με έδρα την Αθήνα, ή την Θεσσαλονίκη 
•Εξαιρετικές δυνατότητες εξέλιξης

Εφόσον πληροίτε τα κριτήρια αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: mtsiakoumi@gmail.com. Τo σύνολο της επι-
κοινωνίας θα διέπεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Υπάλληλος για Τμήμα Εισαγωγών

Κοπέλα για το Τμήμα των Εισαγωγών
Σε γνωστή αλυσίδα υποδημάτων στην περιοχή Αχαρνές.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί υπόψη 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ (excel,word, internet) 

•Γνώστης προγράμματος ENTERSOFT θα θεωρηθεί προσόν 
•Προσωπικά χαρακτηριστικά: υπεύθυνη, εχέμυθη, εργατική 
 
Παρέχεται ασφάλιση ΙΚΑ, βασικός μισθός και bonus. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dinakour@gmail.com 



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Δημοσιογραφίας για τη θέση Διοικητικού-Διευθυντικού 
Στελέχους. Εμπειρία σε εταιρία δημοσιογραφική ή 
επικοινωνίας απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
editor.karamanlis@gmail.com.

ΖHTOYNTAI Kαθηγητές Αγγλικών-Γερμανικών 
με εμπειρία 3-5 ετών σε κέντρο γλωσσών στην 
Ακ. Πλάτωνος-Κολωνό. Βιογραφικά στο e-mail: 
pavliel@otenet.gr, τηλ: 210 5127167.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών-Γαλλικών, σοβαρή-
υπεύθυνη-άριστη γνώση της γλώσσας και προφορά 
θα προτιμηθεί, μητρόγλωσση, για όλα τα διπλώματα, 
για μακροχρόνια συνεργασία. Σοβαρό και πολύ θετικό 
εργασιακό περιβάλλον, Κ.Ξ.Γ. 40ετούς λειτουργίας, 
Καλλιθέα. E-mail: elenisrc@windowslive.com, τηλ: 
6936 932107.

ENGLISH Teachers qualified and experienced to 
teach exam classes, preferably Native Speakers. 
Summer and winter term Marousi (residents of nothern 
suburbs only). Τηλ: 210 8053337, 210 8055884, 
ώρες επικοινωνίας 10:30-14:00, 14:00-21:00.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Αγγλικών Πτυχιούχοι και με πείρα 
για όλα τα επίπεδα ζητούνται. Including Cambridge 
και Michigan examination classes στο Μαρούσι 
(κάτοικοι Βορείων Προαστίων μόνο). Τηλ: 210 
8053337, 210 8055884, ώρες επικοινωνίας 
10:30-14:00, 14:00-21:00.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τύπου ζητείται για πολιτικό κεντρώο 
κόμμα. Μερική απασχόληση. Άτομο σοβαρό, δυναμικό 
με ευχέρεια λόγου. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
neagrammh.gr, κωδ: ΕΚΤ-2.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ site ζητεί Πτυχιούχους Δημο-
σιογράφους για Πρακτική Άσκηση στο καλλιτεχνικό 
- life style ρεπορτάζ με προοπτική μόνιμης συνερ-
γασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@paraskhnio.
gr, κωδικός: _PVS.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ site ζητεί Πτυχιούχους Δη-
μοσιογράφους για Πρακτική Άσκηση στο δικαστι-
κό - αστυνομικό ρεπορτάζ με προοπτική μόνιμης 
συνεργασίας. Ραντεβού με τους δημοσιογράφους 
Χρήστο Κώνστα, Φώτη Σιουμπουρα. E-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδικός: ΚΣ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ site ζητεί Πτυχιούχους Δημο-
σιογράφους για Πρακτική Άσκηση στο οικονομικό 
- επιχειρηματικό ρεπορτάζ με προοπτική μόνιμης 
συνεργασίας. Ραντεβού με τους δημοσιογράφους 
Χρήστο Κώνστα, Φώτη Σιουμπουρα. E-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδικός: ΚΣ.

ΒIOMHXANIA παραγωγής αρτοσκευασμάτων με 
έδρα στη Λαμία, ζητά Τεχνολόγο Τροφίμων (ΤΕΙ-
ΑΕΙ) με προϋπηρεσία 3ετή τουλάχιστον, με γνώση 
Αγγλικών-ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εμπειρία σε 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO22000 BRC, 
IFS. Βιογραφικά στο e-mail: info@ferro.gr.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης αναζητά 
Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv.fro2014@gmail.com.

LTES is seeking a part-time English Language 
Instructor for our multi-national clientele in Kavala. 
Must have experience teaching adults. Immediate 
start. CVs: yotab@ltes-global.com.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο 
της Αθήνας, αναζητά για συνεργασία Καθηγητές 
Πληροφορικής. Επιθυμητός τίτλος μεταπτυχιακών 
σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο της 
Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία Καθηγη-
τές για το μάθημα Οργάνωση και Διοίκηση του 
Κράτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΖHTEITAI Aπόφοιτος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, 
Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανε-
πιστημίου, με γλώσσες εργασίας τα Αγγλικά και 
τα Γερμανικά. Bιογραφικά στο e-mail: charis@
abaermis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταφραστής -τρια της Αραβικής γλώσ-
σας. Βιογραφικά στο e-mail: charis@abaermis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια με εμπειρία στις 
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, για απογευ-
ματινή απασχόληση σε κέντρο στο Χαλάνδρι. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@iliahtida-therapy.
gr, τηλ: 210 6893610.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικής, Γερμανικής, 
Γαλλικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Τούρκικης και 
Ρώσσικης γλώσσας από γνωστό εκπαιδευτικό 
οργανισμό ξένων γλωσσών στην Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικα στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτριες Απόφοιτοι Πανεπιστημίου 
ή Native Speakers, ζητούνται από κέντρο ξένων 
γλωσσών στο Περιστέρι. Ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας. Τηλ: 210 5766807.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για μάθημα Αγγλικών, επιπέδου 
Lower. Μη καπνίστρια. Σε μαθήτρια στα Μελίσσια. 
3 ώρες καθημερινά- πενθήμερο, μισθός 200€. Τηλ: 
6973 201222, ώρες επικοινωνίας 18:00-21:00.

ΔΑΣΚΑΛΑ με γνώση Αγγλικών, ζητείται για φρο-
ντιστήριο στα Κάτω Πατήσια. Τηλ: 6995 193585.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ζητείται για ΑΟΘ, ΑΟΔΕ από Φρο-
ντιστήριο Μ.Ε. στο Πέραμα Πειραιά. Βιογραφικά 
με συνημμένη φωτογραφία στο e-mail: fme-kex@
otenet.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ-Αρθρογράφος ζητείται από 

εταιρία στη Θεσσαλονίκη, για αρθρογραφία σε 2 
μεγάλα Portal. Εξωτερική συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@mycompany.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Δημοσιογράφος για μεγάλο 
γυναικείο έντυπο. Απαραίτητη η γνώση της Αγ-
γλικής και της Γαλλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: svernardou@pegasus.gr, fax: 210 6062618.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στη Μεταμόρφωση ζητά Δημο-
σιογράφους για πρακτική με προοπτικές πρόσληψης 
και καριέρας. Μικροέξοδα πληρωμένα έως 150€. 
Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@gmail.com, 
κωδ: pra.

ΜΕΓΑΛΗ εκδοτική εταιρία στη Μεταμόρφωση ζητά 
Δημοσιογράφους για μόνιμη απασχόληση (κείμενο, 
σύνταξη, internet, social media). Βιογραφικά στο 
e-mail: personnelstr@gmail.com, κωδ: dim.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ όλων των ειδικοτήτων με φρο-
ντιστηριακή πείρα και σημειώσεις, ζητούνται για 
φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο Καπανδρίτι 
Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@en-gnosei.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ -τριες Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανι-
κών με επικοινωνιακές ικανότητες και φιλοδοξίες, 
ζητούνται από τον όμιλο Γράψα για τα εκπαιδευ-
τήρια Πάτρας. Φροντιστηριακή πείρα απαραίτητη, 
άριστες συνθήκες εργασίας, προοπτικές εξέλιξης, 
εκπαίδευση. E-mail: patra@grapsa.edu.gr.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Μετακολλητές για Αγγλία. Άμεση 
πρόσληψη, βασικά Αγγλικά, 5 χρόνια προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανολόγοι - Μηχανικοί για Αγγλία 
με εμπειρία σε CNC προγράμματα, Heidenhein, Haas, 
Fanuc, Fanett, Mazak, Hurco. Άμεση πρόσληψη, 
Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος για εργασία στη Γερμανία. 
Άμεση πρόσληψη, Γερμανική γλώσσα επίπεδο B1 
τουλάχιστον. Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-
consultants.com.

ΖHTOYNTAI Οικοδόμοι για εργασία στην Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη, βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Τεχνίτες για Μονώσεις εξωτερικών 
τοίχων στην Αγγλία. 3 χρόνια εμπειρία, καλά Αγ-
γλικά. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βαφέας μεταλλικών κατασκευών με 
4χρονη εμπειρία σε ανάλογη θέση. Άμεση πρό-
σληψη, βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Τεχνίτης παπουτσιών στην 
Αγγλία, με 4χρονη εμπειρία σε ανάλογη θέση. 
Βασικά Αγγλικά, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 4 άτομα Τεχνίτες με 5χρονη 
εμπειρία για εργασία σε εξειδικευμένο GRP πλα-
στικοποιητές (ίνες γυαλιού) σε εταιρία στην Αγγλία. 
Βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ξυλουργός έμπειρος σε σκάλες με κα-
μπύλες για εργασία στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, 
βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης για παραδοσιακά χυτήρια στην 
Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, εμπειρία, Αγγλική γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Ταπετσιέρηδες (40 θέσεις), για 
εργασία στην Αγγλία, βασικά Αγγλικά, εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Ηλεκτροσυγκολλητές με εμπει-
ρία για εργασία στην Αγγλία, άμεση πρόσληψη, 
βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα Πο-
λιτικού Μηχανικού με 5ετή εμπειρία στο τομέα 
ασφαλείας και υγείας για την περιοχή της Πάτρας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Φανοποιοί για εργασία στην Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη, βασικά Αγγλικά, εμπειρία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Μηχανικοί Αυτοκινήτων για Αγ-
γλία, άμεση πρόσληψη, εμπειρία 5-10 χρόνια, 
βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Ξυλουργοί με εμπειρία σε οικο-
δομές - κατασκευές για Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, 
το έργο ξεκινάει 1/7, βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα την Χαλκίδα 
ζητάει Μηχανικό Παραγωγής. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών ή Ιταλικών, Autocad, Microsoft Office. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
22210 34914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργαζόμενος με εκπληρωμένες τις στρα-
τιωτικές του υποχρεώσεις, Απόφοιτος Λυκείου, 
κάτοικος πλησίον Ελευσίνας και με ικανότητες στην 
αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων, από βιομηχανία 
εξαρτημάτων. E-mail: filareti@convexdesign.gr, 
fax: 210 5559817, κος Σιγαλάς.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Γαζωτές και Κοπτοράπτες, 
περιοχή Κάτω Πατήσια. Τηλ: 6938 150918.

ΑΤΟΜΑ για γαζωτική - κοπτοράπτη, για ελαστικά 
και σταθερά υφάσματα, περιοχή Μοσχάτο, πλησίον 
ΗΣΑΠ. Τηλ: 6955 503824.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ με γνώσεις κουμπί - κουμπότρυπα, 
μερική απασχόληση, επιδιορθώσεις ζητείται από 
βιοτεχνία στρατιωτικών στολών. Περιοχή Εθνική 
Άμυνα Πεντάγωνο. Τηλ: 210 672228.

ΝΕΟΣ ζητείται για εσωτερικές εργασίες από κα-
τάστημα εμπορίας μοτοσικλέτας. Βιογραφικά στο 
e-mail: viniosmoto@gmail.com.

ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ αυτοκινήτων από γραφείο ενοικι-
άσεων αυτοκινήτων στην Αίγινα, διαμονή, μισθός 
εξασφαλισμένα. Τηλ: 6944 555116.

ΕΧΕΤΕ επαγγελματική κατάρτιση ως Ξυλουργός 
ή έχετε ήδη εμπειρία στο χώρο της τοποθέτησης 
επίπλου και κουζινών; Κατάστημα επίπλων στην 
Γερμανία ζητεί Ξυλουργό. Βιογραφικά στο e-mail: 
sabine.brandl@brandl-kelheim.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για ξενοδοχείο με γνώσεις 
Υδραυλικού και συντήρησης πισίνας, για 12μηνη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: hotelanta@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός για A/C, split δωματίων, θά-
λαμοι και καταψύξεις για ξενοδοχείο στη Nότια 
Ρόδο. Διαμονή, διατροφή, ασφάλιση, ΙΚΑ, καλός 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: gm@costalindia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός με γνώσεις τόσο a/c αυτόνομα 
δωματίων όσο και θαλάμων συντήρησης κατα-
ψύκτες για ξενοδοχείο στη νότια Ρόδο. Διαμονή, 
διατροφή, ασφάλιση, ΙΚΑ, καλός μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: gm@costalindia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Ηλεκτροσυγκολλητές και 
Μονταδόροι για εργασία σε εργοστάσιο μεταλλικών 
κατασκευών. Τηλ: 6980 942099.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 5* 
στη Μύκονο ζητάει Συντηρητή. Απαραίτητη προϋπό-
θεση η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@billandcoo.gr.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ζητείται από τεχνική 
εταιρία στο κέντρο της Αθήνας για ημιαπασχόληση, 
με προϋπηρεσία σε Η/Μ, έκδοσης οικοδομικών 
αδειών και αδειών λειτουργίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@polismichaniki.gr, fax: 211 8001339.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανουργός για βιομηχανία μεταλλι-
κών εξαρτημάτων με γνώσεις σε φρέζα και τόρνο 
στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: nicholas@
convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός από ΤΕΙ ως 
Υπεύθυνος Παραγωγής σε βιομηχανία μεταλλικών 
εξαρτημάτων στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
nicholas@convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με γνώση σε χυτόπρεσσα 
από βιομηχανία μεταλλικών εξαρτημάτων στην 
Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: nicholas@
convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός με πείρα 
παρά εταιρίας αντιπροσωπειών με άριστη Αγγλικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: central@ariexpo.gr, fax: 
210 9831346.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ Tεχνική εταιρία ζητείται Μηχανο-
τεχνίτης με εμπειρία στην επισκευή και συντήρηση 
δομικών μηχανημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
helma@helma.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας, ζητάει Φανοποιούς με γνώση Ηλεκτρο-
συγκόλλησης MIG-TIG. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914, τηλ: 22210 
34910, 22210 34912.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Μηχανικός Στατικός ζητείται από τεχνική 
εταιρία στην Ομόνοια, για εσωτερική συνεργασία 
σε στατικές μελέτες, απαραίτητη 3ετή προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
polismichaniki.gr, fax: 211 8001339.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Εγκαταστάτη για συστήματα 
ασφαλείας, με γνώσεις βασικών ηλεκτρολογι-
κών και ηλεκτρονικών. Δίπλωμα αυτοκινήτου. 
Τηλ: 6947 994480.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Μοδίστρες για εργασία στην Αγγλία, 
ανάλογα την εμπειρία, καλά Αγγλικά. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ έμπειρη, με γνώσεις πατρόν, ζητείται 
από οίκο μόδας για βραδινά φορέματα και νυφι-
κά, καθώς και παραγγελίες. Τηλ: 210 8231703, 
6971 551420.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Γαζωτές και Κοπτοράπτες, 
περιοχή Κάτω Πατήσια. Τηλ: 6938 150918.

ΑΤΟΜΑ για γαζωτική - κοπτοράπτη, για ελαστικά 

και σταθερά υφάσματα, περιοχή Μοσχάτο, πλησίον 
ΗΣΑΠ. Τηλ: 6955 503824.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ με γνώσεις κουμπί - κουμπότρυπα, 
μερική απασχόληση, επιδιορθώσεις ζητείται από 
βιοτεχνία στρατιωτικών στολών. Περιοχή Εθνική 
Άμυνα Πεντάγωνο. Τηλ: 210 672228.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ με άριστες γνώσεις παραγωγής δειγ-
μάτων ζητείται από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. 
Περιβάλλον ευχάριστο και σοβαρό. Ηλεκτρικός 
σταθμός Κάτω Πατήσια. Τηλ 210 2114100, 210 
2114150.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός από ΤΕΙ ως 
Υπεύθυνος Παραγωγής σε βιομηχανία μεταλλικών 
εξαρτημάτων στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
nicholas@convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΕΤΑΙΡΙΑ απορρυπαντικών ζητεί Χημικό Απόφοι-
το ΤΕΙ Κλωστοϋφαντουργίας ή ΑΕΙ. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 έτη. Με άριστες γνώσεις internet, 
excel, windows, (ADSL) Αγγλικών και ίσως και 
Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: kdremes@
yahoo.gr.

H ALEXANDER Moore Certification στα πλαίσια 
της ταχέως ανάπτυξής της, ζητά άτομα με γνώσεις 
Αγγλικής και Συστημάτων Διαχείρισης ISO (HACCP) 
με σχετικό πτυχίο. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
alexandermoore.com, τηλ: 210 6657312, κωδ: 
IS.Adm.2014/5.

ΑΕΒΕ ζητεί Βοηθό Χημικού για το επιμεταλλωτήριο 
του τμήματος παραγωγής. Βιογραφικά στο e-mail: 
ng.agstefanos@nikolisgroup.com, fax: 210 8140703.

ΑΕΒΕ ζητεί νέο με γνώσεις στον τομέα της αρ-
γυροχρυσοχοΐας για άμεση πρόσληψη στο τμήμα 
παραγωγής. Βιογραφικά στο e-mail: ng.agstefanos@
nikolisgroup.com, fax: 210 8140703.

ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ενδυμάτων ΑΕ, ζητεί Μοδίστρα 
πεπειραμένη, για ραφή δειγμάτων σε παιδικό ρούχο. 
Τηλ: 211 1057792, κα Νίκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για εταιρία τροφίμων στην 
περιοχή του Νέου Ρύσιου - Καρδιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: athinagait@yahoo.gr.

ZHTOYNTAI Mοδίστρες με Αγγλικά για εργασία 
στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη. Αγγλικά γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Παραγωγής σε βιοτεχνία 
ενδυμάτων. 5 χρόνια προϋπηρεσία. Αγγλικά καλά. 
Άμεση πρόσληψη για Ιρλανδία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια / Κοπτοράπτρια με γνώσεις 
πατρόν από βιοτεχνία στο Ωραιόκαστρο. Τηλ: 2310 
683900.

Στελέχη και Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
ΝΑΥΤΗΣ ζητείται για κότερο με προϋπηρεσία για 
καλοκαίρι. Να έχει ναυτικό φυλλάδιο ή δίπλωμα 
ταχυπλόου και να μιλάει Αγγλικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: shumanreso@gmail.com.

GLOBAL ships service company requires a Marine 
Engineer. Minimum 3 years seagoing experience 
onboard merchant vessels, strong customer orientation, 
Proficiency Level English, computer literacy are a 
must. CVs: portsalesengineer@gmail.com.

GLOBAL Ships Service company requires 
Marine Engineer. Minimum 3 years experience 
on board merchant vessels, strong customer 
orientation, negotiation/sales skills, Proficiency 
level English, computer literacy are a must. CVs: 
technicalservicecoordinator@gmail.com.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος για Αγγλία. Άμεση πρό-
σληψη με 5 χρόνια εμπειρία, Αγγλική γλώσσα και 
δίπλωμα κλαρκ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 6 Οδηγοί με δίπλωμα Γ’ και Ε’ κατηγορίας, 
Αγγλική γλώσσα, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου. 
Άμεση πρόσληψη, 3 χρόνια εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί με ανάλογο δίπλωμα για 
φορτηγά 40 τόνων, Γερμανική γλώσσα. Άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-
consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για εταιρία στην Αγγλία, για 
Γραμματειακή Υποστήριξη και Αποθήκη. Άμεση 
πρόσληψη, καλά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες με ή χωρίς εμπειρία για 
εργασία σε εργοστάσια στην Αγγλία. Άμεση πρό-
σληψη, βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική στον Ασπρόπυργο ζητεί άτομο με 
άδεια Χειριστή κλαρκ και άδεια οδήγησης φορτηγού. 
Τηλ: 210 3462121, 2105580297.

ΑΠΟΘΗΚΗ λευκών ειδών ζητεί Εργάτη για πα-
ραγγελίες, φόρτωμα, ξεφόρτωμα, βαριά εργασία. 
Μόνιμη απασχόληση, περιοχή Άγιοι Ανάργυροι. Τηλ: 
210 8547717, ώρες επικοινωνίας 12:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εμπορική εταιρία στη Σίνδο, Οδηγοί 
με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας για συρόμενο φορτηγό 
και για δρομολόγια Θεσσαλονίκη - Βουλγαρία - 
Θεσσαλονίκη. Αποδεδειγμένη εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@eco-trans.gr, κωδ: OΘB530.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Sugarworld - Αλιπράντης ΕΠΕ αναζητεί 
Βοηθό Αποθήκης, με: προϋπηρεσία σε μηχανογρα-
φημένη αποθήκη, MSOffice, Αγγλικά-δίπλωμα οδή-
γησης-εργατικότητα-ομαδικότητα-εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
management@sugarworld.gr,τηλ: 210 9603114.

ΑΠΟ ΤΟ LADOPANO.gr ζητείται Υπάλληλος Απο-
θήκης στην Κ. Τούμπα για 4ωρη/5ημερη εργασία. 
Απαιτούνται γνώση H/Y και δίπλωμα αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: career@
ladopano.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών οχημάτων ζητά άτομο για διαχεί-
ριση πελατών χονδρικής, αποθήκης ανταλλακτικών 
και διανομές. Απαραίτητα καλή γνώση Αγγλικών, 
δίπλωμα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας. Βιογραφικά 
στο e-mail: account@kafounis.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμεταφορών ζητά Οδηγούς για μηχα-
νάκι και αυτοκίνητο στην περιοχή του Παγκρατίου. 
Απαραίτητη γνώση του επαγγέλματος και της πε-
ριοχής. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
telecomike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Αποθηκάριος. Με δίπλωμα 
μηχανής και Γ’ κατηγορίας. Επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: charitosgoods@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ courier, περιοχή Γλυφάδας, ζητάει Οδηγό 
οπωσδήποτε με δικό του μηχανάκι. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: ccglyfadas@courier.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Οδηγό Μίνιβαν, για φορ-
τοεκφόρτωση και διανομή εμπορευμάτων. Εργασία 
πενθήμερη. Απαραίτητο δίπλωμα κατηγοριών Α 
& Β. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.gr, 
κωδ: ΕΧ0514.

ΟΔΗΓΟΣ - Διανομέας με απαραίτητη 5ετή προϋπη-
ρεσία (ανάλογη σε εταιρία τροφίμων θα εκτιμηθεί) 
με δίπλωμα κατηγορίας Γ’ για πρωινό δρομολόγιο 
σε εταιρία τροφίμων στο Γαλάτσι. Βιογραφικά στο 
e-mail: alagou@gotsishouse.gr.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ bobcat ζητείται από τεχνική εταιρία. 
Τηλ: 6946 466743.

ΝΕΟΣ ζητείται για εξωτερικές εργασίες και αποθήκη 
εταιρίας ιατρικών ειδών Απόφοιτος Λυκείου με 
γνώση H/Y. Απαραίτητα δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μοτοποδηλάτου. E-mail: biosetgroup@gmail.com.

ΟΔΗΓΟΣ, Logistics με εμπειρία κυρίως στο χώρο 
του αυτοκινήτου ζητά εργασία. Στη διάθεσή σας. 
Βιογραφικό σημείωμα - συστατική επιστολή. Ολυ-
μπιακό Χωριό. E-mail: kiriakossiv@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άμεση πρόσληψη Οδηγοί για εργασία 
στη Γερμανία. Γερμανική γλώσσα οπωσδήποτε. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΑΤΟΜΟ για Λάντζα και Καμαριέρα, ζητούνται για 
ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Σκόπελο. Τηλ: 24240 
22868.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, 
επιθυμεί να προσλάβει Reservations Manager. 
Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr, τηλ: 22420 23537.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 15 Ναυαγοσώστες στο Δήμο Δίον 
Όλυμπος για άμεση πρόσληψη. Τηλ: 23523 50129.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bella Σαντορίνη στον Περίβολο, 
ζητά Καμαριέρα για τη θερινή σεζόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@bellasantorini.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για άμεση πρόσληψη 
σε 5* ξενοδοχείο στην Κω. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η γνώση Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ihs.gr.

ΝΕΟΣ -α ζητείται από τουριστική εταιρία, με άριστη 
γνώση Amadeus, εμπειρία πώλησης τουριστικών 
πακέτων, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Αγγλικά, ικανοποι-
ητικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: captain@
navigatortd.gr, τηλ: 210 6232106.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Οίτυλο Λακωνίας ζητά να προσλάβει 
Υπάλληλο Υποδοχής με σχετική προϋπηρεσία και 
άριστη γνώση Αγγλικών. E-mail: hr@schellas.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Οίτυλο Λακωνίας ζητά να 
προσλάβει Καμαριέρα με σχετική προϋπηρεσία. 
E-mail: hr@schellas.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για πρακτική άσκηση σε ξενο-
δοχεία στην Πελοπόννησο. Βιογραφικά στο e-mail: 
epicv@otenet.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ τουριστικός οργανισμός ζητεί Εξωτερι-
κούς Συνεργάτες στην Αθήνα, επαρχία και νησιά, 
ελεύθερο ωράριο, εφάπαξ αμοιβή και ποσοστά, 
μισθός 1.700€, συζητήσιμη. Τηλ: 210 9237100, 
210 9221711, ώρες επικοινωνίας: 10:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για νυχτερινή εργασία σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Απαραίτητη η 
άριστη γνώση Αγγλικών και η γνώση extranets 
και εργαλείων internet για προβολή ξενοδοχείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: athensboutiquehotel@

συνέχεια στη σελ. 30

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

Η Redex Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών Κοπελούζου, εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης & διαχεί-
ρισης εγκαταστάσεων, ανακατασκευών και παροχής υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ικανοποίηση των πελατών της REDEX και εν συνεχεία η επιτυχία της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο καταξιωμένο 
και άριστα καταρτισμένο προσωπικό που αποτελεί τις βάσεις στήριξης των προσπαθειών μας.

Για αυτό το λόγο η Redex ζητά για μόνιμη συνεργασία:

Υπεύθυνη/ο Υποστήριξης Τεχνικού Τμήματος 
κωδικός θέσης: TD 06.14

Περιγραφή θέσης: 
•Υποστήριξη του τμήματος συντήρησης 
•Επικοινωνία με πελάτες/συνεργάτες/προμηθευτές 
•Οργανωτική υποστήριξη 
•Ενημέρωση & παρακολούθηση διαδικασιών 
•Προετοιμασία τιμολόγησης 
•Διαχείριση παραστατικών - δελτίων αποστολής,  
ταμείου κ.λ.π.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) τεχνικής κατεύθυνσης 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη διαχείριση Ελληνικού - Αγγλικού λόγου  
(γραπτά/προφορικά) 

•Άριστη γνώση Windows/MS-Office, PowerPoint, 
Internet 
•Δυναμικός, ευχάριστος και επικοινωνιακός  
χαρακτήρας 
•Συνέπεια - υπευθυνότητα - εργατικότητα  
Παροχές εταιρείας: Η εταιρεία προσφέρει  
ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή CV (GR/EN) στο: cv@redex.gr αναφέροντας 
απαραιτήτως τον κωδικό θέσης: TD 06.14. Για όλα τα 
βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια, website: http://
www.redex.gr

Online Business Manager
Job description 
•E-shop administration & social media (www.murad.gr & www.youthlab.com) 
•Daily content management 
•Devising strategies to drive online traffic to the company’s e-shop 
•Utilizing a range of techniques including paid search, SEO and PPC 
•Daily content management of the company’s Facebook, & promotional campaigns etc. 
•Developing and managing digital marketing campaigns 
•Blog design and management 
•Monthly website analytics  
Position requirements 
•Excellent oral and written knowledge of the English language 
•Bachelors degree in computing science 
•2 + years experience in digital marketing & e-commerce 
•Knowledge of professional graphic design or graphics editing programs 
•Managing online brand and product campaigns to raise brand awareness 
•Strong knowledge of SEO, PPC campaigns best practices, concepts, trends, tools, etc.  
Position benefits 
•Competitive salary benefits 
•Personal development opportunities 
•Full time employment and insurance  
Send your CVs to the following e-mail: human-resources@dermacon.gr

Αποθηκάριος Βιομηχανίας
Η MilkPlan, η μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία κατα-
σκευής κτηνοτροφικών μηχανημάτων στην Ελλάδα, ζητά 
για άμεση πρόσληψη Αποθηκάριο για τη διαχείριση των 
αποθηκών της στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τα εξής 
προσόντα: 
•Τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
σε βιομηχανία 
•Γνώση προγραμμάτων WMS 
•Βασικές γνώσεις υπολογιστών (Excel & Word) 
•Κάτοχος αδείας χειριστή περονοφόρου οχήματος 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Θα εκτιμηθεί θετικά η τεχνική κατάρτιση σε  
ηλεκτρολογικά/μηχανολογικά/ψυκτικά  
Θα είναι υπεύθυνος για: 

•Τη φυσική και ηλεκτρονική παρακολούθηση  
των ειδών που διακινούνται προς παραγωγή και  
πελάτες 
•Την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των προϊόντων 
καθώς και την αποθήκευσή τους 
•Τη τροφοδοσία των γραμμών παραγωγής 
•Την προετοιμασία των αιτήσεων αγοράς και  
την αντίστοιχη παραλαβή των ειδών 
•Την επιμέλεια και ασφάλεια των χώρων  
της αποθήκης  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•εκπαίδευση και προοπτικές 
•αξιοκρατικό περιβάλλον 
•μηνιαίο σταθερό μισθό με ασφάλιση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@milkplan.com

Μηχανικός Πληροφορικής
Η Dual Logicom είναι μία δυναμική εταιρεία που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής από το 2004, 
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης 
και web εφαρμογών.

Περιγραφή θέσεως: 
•Καταγραφή, ανάλυση και υλοποίηση απαιτήσεων νέων 
εγκαταστάσεων 
•Εκπαίδευση και υποστήριξη πελατών 
•Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε πελάτες 
•Σύνταξη προσφορών πελατών 
•Τιμολόγηση πελατών  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Βασικές γνώσεις ERP συστημάτων, (εμπορικής  
διαχείρισης, λογιστικής,) 
•Γνώσεις συστημάτων MySQL, mySQL Scripts / PHP / 
CSS / HTML 
•Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής 
καθώς και γνώσεις λογιστικής. 

•Γνώσεις εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης 
εταιρειών 
•Γνώση Windows, Office 
•Ικανότητα επικοινωνίας και αποτελεσματικής  
ομαδικής συνεργασίας 
•Ευχέρεια χρήσης της Ελληνικής γραπτά και προφορικά 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας  
και πολλαπλών εργασιών 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης  
αποφάσεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Adobe Flash Action Script 3 / Air 
•HTML 5 
•Γνώσεις και η εμπειρία σε ανάπτυξη mobile web 
εφαρμογών 
•Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου ή μηχανής  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@dlgcom.gr

Executive Services Admin 
Περιγραφή ρόλου: Ο /Η Executive Services Admin έχει την διαχείριση των νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ καθώς και του αναπτυξιακού νόμου. Συντονίζει τους εξωτερικούς συμβούλους και τους υπευθύνους της εται-
ρείας σχετικά με τα νέα προγράμματα. Παρέχει υποστήριξη στους directors και managers της διεύθυνσης ανάπτυξης. 
επικοινωνεί με πελάτες εσωτερικούς και εξωτερικούς.

Προϋποθέσεις - γνώσεις - ικανότητες: 
•Ηλικία 28-35 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (οικονομικού ή μηχανικού). 
•Προετοιμασία, σύνταξη και παρακολούθηση φακέλων στα ανάλογα προγράμματα. 
•Πολύ καλή χρήση πληροφοριακών συστημάτων 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια 
 
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Γνώση SAP

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. Αλεξανδροπούλου

Η εκδοτική εταιρεία ξενόγλωσσων βιβλίων Klett Hellas ΕΠΕ με έδρα τον Άλιμο ζητά να προσλάβει:

Yπάλληλο Πλήρους Απασχόλησης - Ορισμένου Χρόνου 
για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Περιγραφή θέσης: Ζητείται υπάλληλος γραφείου με αντικείμενο δραστηριότητας την εκτέλεση παραγγελιών,  
την εξυπηρέτηση-παρακολούθηση πελατών. 

Η/Ο υποψήφια/ος θα πρέπει να έχει άνεση στην επικοινωνία, με οργανωτικές ικανότητες, με ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων, με ομαδικό πνεύμα, πρωτοβουλία και όρεξη για δουλειά.

Απαραίτητα προσόντα:  
•H άριστη γνώση των Γερμανικών (Γ1-Γ2 επίπεδο) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση υπολογιστικών συστημάτων (Windows, Ms Office, Internet). 
προϋπηρεσία σε τμήμα εξυπηρέτησης πελατών επιθυμητή 
•Η γνώση του εμπορικού προγράμματος EurofasmaNext της SingularLogic ή αντίστοιχου εμπορικού  
προγράμματος θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.  
•Φιλική, ευγενική, ευχάριστη και εξυπηρετική προσέγγιση προς τους πελάτες και τους συναδέλφους 
•Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.  
Αποστολή βιογραφικών (να συνοδεύονται από πρόσφατη φωτογραφία) υπ’ όψιν κας Γιαννουρή: cv2@skywalker.gr

Μεγάλη ανώνυμη εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αναζητά για τη στελέχωση του Υποκαταστήματος Αθηνών:

Marketing Manager
Περιγραφή θέσης: 
•Ο κάτοχος της θέσης στο πλαίσιο του ρόλου του/της, θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω: 
•Σχεδιασμό του ετήσιου marketing plan, σύμφωνα με τη στρατηγική και τους στόχους της εταιρείας. 
•Προετοιμασία και υλοποίηση ποικίλων διαφημιστικών ενεργειών (in house, b2b, b2c). 
•Αξιολόγηση διαφημιστικών προτάσεων και δομημένη αναφορά προς τη Διοίκηση. 
•Έρευνα & μελέτη αγοράς - στόχου καθώς και ανταγωνισμού. 
•Προετοιμασία και επίβλεψη της εταιρικής παρουσίας σε κλαδικές εκθέσεις, ημερίδες και συνέδρια. 
•Συνεργασία με διαφημιστικές εταιρείες, με σκοπό τη δημιουργία των κατάλληλων προωθητικών ενεργειών  
(έντυπων ή μη) σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 
•Σύγκριση προωθητικών ενεργειών συναρτήσει των πωλήσεων. 
•Διαχείριση της δημόσιας εικόνας της εταιρείας. 
•Διαχείριση social media.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 ετής εμπειρία σε τμήμα marketing (ιδανικά σε ρόλο senior). 
•Πτυχίο σε marketing ή επικοινωνίας & διαφήμισης. 
•Μεταπτυχιακό σε αντίστοιχο κλάδο επιθυμητό. 
•Εμπειρία σε παραγωγή επικοινωνιακών concept και διαφημιστικών για τηλεόραση, έντυπο και digital. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστο επίπεδο επικοινωνίας σε προφορικό και γραπτό λόγο.  
Ο ιδανικός υποψήφιος θα διαθέτει επίσης: 
•Αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες. 
•Στρατηγική σκέψη και καινοτομία. 
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών projects κάτω από πίεση χρόνου. 
•Οργάνωση και συνέπεια. 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας.

Αποδοχές: Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: biosnippon@gmail.com

Marketing Manager - Αθήνα
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για α la carte εστιατόριο (ζεστή και κρύα κουζίνα) στο 
κέντρο της Αθήνας. Πλήρης απασχόληση-ασφάλιση-
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας-επιπλέον παροχές. 
E-mail με πρόσφατη φωτογραφία: kandrikakis@
aeglizappiou.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα ζητείται από εστιατόριο Ελλη-
νικής δημιουργικής κουζίνας στους Παξούς. Τηλ: 
6980 174770.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ μόνιμης επαγγελματικής αποκατάστασης 
για Μάγειρες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συμβόλαιο, 
ασφάλεια, εκπαίδευση, εξέλιξη. Βιογραφικά (στην 
Αγγλική γλώσσα με φωτογραφία) στο e-mail: 
silver.lining37@yahoo.com, τηλ: 2311 242026, 
6937 212290.

ΤΟ INTERCONTINENTAL Hotel Doha, ζητά Restaurant 
Manager. Εμπειρία, καλά Αγγλικά. Ελάχιστος μισθός 
2390$/μήνα + 250$ επίδομα διαβίωσης. Διαμονή, 
διατροφή, ασφάλεια. Αεροπορικό εισιτήριο. Αρχικό 
συμβόλαιο 2 ετών.E-mail στα Αγγλικά, με φωτο-
γραφία, skype: silver.lining37@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας ή Μαγείρισσα σε εστιατόριο 
Ελληνικής δημιουργικής κουζίνας στους Παξούς. 
Τηλ: 6980 74770.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Cronwell Platamon Resort 5* 
ζητεί Προσωπικό για τα μπαρ, με σχετικές σπουδές 
και προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικής. Προσφέρεται 
διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
platamon.gm@cronwell.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας και Sous Chef από cafe-bar-
restaurant στην Λευκωσία. Εμπειρία σε μεσογειακή, 
μοντέρνα κουζίνα. Μισθός έως 1500€ (αναλόγως 
προσόντων). Διαμονή. Ασφάλεια. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία και skype στο e-mail: silver.lining37@
yahoo.com.

ATOMO για σέρβις ζητείται από cafe-bar-restaurant 
στο Bisamberg, Αυστρία. Βασική γνώση Γερμανικών. 
6ήμερη εργασία, περίπου 10 ώρες/ημέρα. 1300€ 
καθαρά+διαμονή+διατροφή+ασφάλεια. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία και skype id στο e-mail: silver.
lining37@yahoo.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Delicatessen ζητείται για Λευκω-
σία, Κύπρος. Βιογραφικά στο e-mail: kyriacos@
vinotecawine.net.

BARMAN-Barwoman ζητείται για Λευκωσία, Κύπρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: kyriacos@vinotecawine.net.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ζητούνται για Λευκωσία, Κύπρο. Βι-
ογραφικά στο e-mail: kyriacos@vinotecawine.net.

ΣΟΜΕΛΙΕ ζητείται για Λευκωσία, Κύπρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: kyriacos@vinotecawine.net.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται για ξενοδοχείο στο Ναύπλιο, 
με γνώση άριστη Αγγλικών ή Γαλλικών ή Πολω-
νικών. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Κουζίνας, με μικρή εμπειρία για 
περίοδο από Ιουνίου έως Σεπτεμβρίου. Βιογραφικά 
στο e-mail: epicv@otenet.gr.

CAFE bistro στο Γαλάτσι ζητεί νέα Σερβιτόρα για 
μόνιμη πενθήμερη εργασία. Τηλ: 6970 809325, 
ώρες επικοινωνίας 17:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με όρεξη για δουλειά, ευγενικές 
για καφετέρια στην περιοχή της Μαρτίου για την 
κάλυψη θέσεων σέρβις. Να διαθέτουν βιβλιάριο 
υγείας-άδεια εργασίας σε ισχύ. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: giourtzi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιμάγειρας από ξενοδοχείο 4* στην 
Πρέβεζα. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
daluzboutiquehotel.gr, κος Θωμάς.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Lesante Luxury 
Hotel και SPA στη Ζάκυνθο, επιθυμεί να προσλάβει 
Μάγειρα Α’. Βιογραφικά στο e-mail: fbmanager@
lesante.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι -ες και Βοηθοί για το service 
σε Ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία. Ελκυστικό 
πακέτο αποδοχών, διανομή, διατροφή, ασφάλιση 
καθώς και ολοήμερο ρεπό. Τηλ: 0049 3414771570.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο 4* αναζητεί άτομα για 
Πρακτική Άσκηση στο Σέρβις, από 01/07 έως τέλος 
σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: ch_vogli@hotmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ Εστιατόριο - Ναυτικός Όμιλος στη Βουλιαγ-
μένης ζητεί Βοηθό Σερβιτόρου για την καλοκαιρινή 
σεζόν. Τηλ: 210 8961274.

ΟΜΙΛΟΣ Εστιατόριο - Ναυτικός Όμιλος στη Βου-
λιαγμένης ζητεί Μάγειρα Α’ με εμπειρία στα τηγά-
νια. Γνώσεις σχάρας και θαλασσινών επιθυμητές. 
Βιογραφικά στο e-mail: konstantinos.j.tsakos@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο νέοι για εργασία σε ξενοδοχείο 
στη Ρόδο ως Σερβιτόροι. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας. Προσφέρεται 
υψηλός μισθός και κατοικία. Τηλ: 6936 224566.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κουζίνας (Λαντζιέρης -α) ζητούνται. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία 2-3 ετών. 
Τηλ: 6936 861000.

ΤΟ GRAND Hotel Palace, ξενοδοχείο 5* στη Θεσ-
σαλονίκη, ζητεί Ζαχαροπλάστη. Απαραίτητη τριετής 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Pastry Chef, Πτυχίο 
Ζαχαροπλαστικής. Τηλ: 2310 549000, e-mail: gm@
grandhotelpalace.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Barwoman. Επιθυμητά 

Αγγλικά-Ρωσικά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην Κρυοπηγή 
Χαλκιδικής ζητά Σερβιτόρους -ες με εμπειρία και 
Αγγλικά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες με γνώσεις στο ψάρι και 
τη μεσογειακή κουζίνα. Τηλ: 2310 228520, ώρες 
επικοινωνίας 13:00 - 17:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά άτομο 
για Βοηθό Κουζίνας (με διευρυμένα καθήκοντα) 
με ανάλογη προϋπηρεσία για εποχιακή εργασία. 
Τηλ: 6944 651955.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άμεση πρόσληψη σε ξενοδοχείο 
4* Μάγειρες Α’ και Β’ στα Σύβοτα Θεσπρωτίας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: d.santis@domotel.gr, τηλ: 
6932 908100.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες για το εστιατόριο Ψωμί 
και Αλάτι στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
chef2@psomialati.gr.

ATOMO ζητείται για Σερβιτόρα με καλά Αγγλικά για 
εργασία στην Σύμη. Παρέχεται διαμονή, διατροφή, 
ασφάλεια και 800€ τον μήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Γεωπόνος για πλήρη απασχόληση 
σε αγροτικό συνεταιρισμό στην περιοχή της Σκάλας 
Λακωνίας. Προσόντα: Πτυχίο Γεωπόνου Φυτικής 
Παραγωγής, καλά Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, 
όρεξη για δουλειά. Βιογραφικά στο email: info@
eliosfruit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μελισσοκόμος για εργασία στην Αγ-
γλία. Άμεση πρόσληψη με εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ZHTEITAI Γεωπόνος ΑΕΙ με εμπειρία 2 ετών και 
δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@schellas.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε σχολή ιππασίας, 
περιοχή Κορωπί. Τηλ: 6944 440235.

ΕΡΓΑΣΙΑ σε φάρμα στην Αγγλία. Δίπλωμα Τρακτέρ, 
διαμονή δωρεάν. Βασικά Αγγλικά, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργατοτεχνικό Προσωπικό, 
με εμπειρία σε εργασίες κλαδέματος δέντρων - 
συντήρηση πρασίνου, κάτοχοι διπλώματος Γ’ 
κατηγορίας, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Bιογραφικά 
στο e-mail: g.prasino1975@gmail.com, fax: 211 
7804055..

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος - Τεχνολόγος Τροφίμων για 
R&D σε εταιρία πρώτων υλών τροφίμων, στην 
περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης. Άριστα Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: eglezoulila@gmail.com.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ The Island στις Κάτω Γούβες 
Ηρακλείου ζητεί Αισθητικό και Μασέζ για την στε-
λέχωση τμήματος spa με απαραίτηση προϋπηρε-
σία και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
theisland@theislandhotel.gr.

ΤΟ POLIS Hammam το πιο παραδοσιακό Hammam 
στην Ελλάδα ζητεί έναν επαγγελματία Φυσιοθερα-
πευτή - Μασέρ άριστης γνώσης Σουηδικής μάλαξης. 
Θεμιτές extra γνώσεις thai, shiatsou, reflexology. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@polis-hammam.gr, 
τηλ: 2310 488216.

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ The Dixon’s Place το οποίο 
εδρεύει στο γήπεδο Καραϊσκάκη στις θύρες 15 - 17 
αναζητά Διατροφολόγο για επικείμενη συνεργασία. 
Μισθός 1.000€. Τηλ: 6980 820593, ώρες επικοι-
νωνίας 14:00-23:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί, Μασέρ και Φυσιοθεραπευτές 
από εταιρία διαχείρισης spa για να εργαστούν σε 
ξενοδοχεία στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Ρόδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@aegeospas.gr, 
τηλ: 2810 263700, 6946 123430.

CITY spa στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αναζητά 
Θεραπευτές Μασάζ με εμπειρία στο μυοχαλαρωτικό 
και βαθύ μασάζ. Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η 
γνώση ρεφλεξολογίας και του μασάζ εγκυμοσύνης. 
E-mail: spanoc54@yahoo.com, τηλ: 6944 316707.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Οίτυλο Λακωνίας ζητά να προ-
σλάβει Yoga Instructor με σχετική προϋπηρεσία. 
E-mail: hr@schellas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία στα καλλυντικά 
φαρμακείου για πλήρη ή μερική απασχόληση. E-mail: 
info@i-cure.gr.

ΤΟ PILOT beach resort στη Γεωργιούπολη Χανίων 
ζητά άτομο ως Massage Therapist με γνώση δια-
φορετικών ειδών μασάζ, σχετική προϋπηρεσία και 
γνώση ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση Ρώσικων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΤΟ PILOT-beach resort 5*, στη Γεωργιούπολη 
Χανίων, ζητά Massage Therapist με γνώση κλα-
σικού μασάζ, με σχετική προϋπηρεσία και γνώση 
Αγγλικών, Ρώσικων ή Γερμανικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Φολέγανδρο ζητά άτομα επαγ-
γελματίες για το spa. Βιογραφικά στο e-mail: info@
choraresort.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί - Γυμναστές άμεσα για ανε-
ξάρτητη συνεργασία με αναπτυσσόμενη εμπορική 
εταιρία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: triaspap35@gmail.com, τηλ: 6989 505594.

STUDIO νυχιών στο Χαλάνδρι ζητεί άτομο, με του-
λάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε στούντιο νυχιών, με 
γνώσεις μανικιούρ πεντικιούρ, shellac, τεχνητών, 
κλωστής, αποτρίχωσης και αισθητικής. Καλός μισθός. 
Τηλ: 6947 830108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια Σκύλων για συνεργασία από 
κατάστημα pet shop των Bορείων Προαστίων. Τηλ: 
210 6008248.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία spa ξενοδοχείου, 
με Αγγλικά, και γνώσεις Ρεσεψιόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@orloffspa.gr.

ΓΝΩΣΤΟΣ οίκος κομμωτικής στη Ν.Σμύρνη ζητά 
Βοηθό Κομμωτηρίου. Αμοιβή αναλόγως προσόντων. 
Τηλ: 210 9312724.

ΓΝΩΣΤΟΣ οίκος κομμωτικής ζητά έμπειρο Couper. 
Απαραίτητη 8ετή προϋπηρεσία στην ευρύτερη περιοχή 
της Νέας Σμύρνης. Αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
Τηλ: 210 9312724.

DANIEL pap, εταιρία ηλεκτρονικού εμπορίου, ζητεί 
νέες - ους για φωτογραφίσεις με ρούχα για χρήση σε 
ηλεκτρονικό εμπόριο, χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό 
τους. Βιογραφικά στο e-mail: dpapad21@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία να εργαστεί σε 
φαρμακείο περιοχής Χολαργού. Τηλ: 210 6541821.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μασέρ, εμφανίσιμες για εργασία σε 
στούντιο αισθητικής - μασάζ. Έμπειρες ή άπειρες. 
Τηλ: 6934 739799.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ Νυχιών ζητείται από κατάστημα νυχιών 
στην Γλυφάδα. Τηλ: 210 8982719, 6932 624998.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ Βαφείου έμπειρη ζητείται για αλυσίδα 
κομμωτηρίου στο Χολαργό, πλήρης απασχόληση, 
συνεχής εκπαίδευση. Τηλ: 210 6518047.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Νέα Ιωνία ζητεί Κομμώτρια με 
γνώση σε κούρεμα, χτένισμα και βαφές. Μισθός, 
ΙΚΑ. Άμεση πρόσληψη. Άδεια τον Αύγουστο. Τηλ: 
210 2777073.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με γνώσεις μανικιούρ - πε-
ντικιούρ για πλήρη ή μερική εργασία σε κατάστημα 
στο Παγκράτι. Βιογραφικά στο e-mail: athanasios.
taouil@gmail.com, τηλ: 6955 061372.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΕΣ Νυχιών (μανικιούρ, πεντικιούρ, ονυχο-
πλαστική) επαγγελματίες για ανεξάρτητη συνεργασία 
στη περιοχή της Αττικής-Θεσσαλονίκης για κατ’οίκον 
επισκέψεις, αναζητά η BeautySpirit.gr. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και η ύπαρξη μεταφορικού μέσου. 
E-mail: hr@beautyspirit.gr, τηλ: 6943 825939.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ επαγγελματίες με εξειδίκευση στην 
υπηρεσία Μαύρισμα με Αερογράφο για ανεξάρτη-
τη συνεργασία κατ’οίκον επισκέψεων, αναζητά η 
BeautySpirit.gr. Απαραίτητη προϋπηρεσία, εξοπλισμός 
και μεταφορικό μέσον. E-mail: hr@beautyspirit.gr, 
τηλ: 6943 825939.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ επαγγελματίες αναζητά για ανε-
ξάρτητη συνεργασία για κατ’οίκον επισκέψεις η 
BeautySpirit.gr. Απαραίτητη η εμπειρία σε νυφικά, 
βραδινά χτενίσματα, κουρέματα, τεχνικές εργασίες 
(βαφές,ανταύγειες) και η ύπαρξη μεταφορικού μέσου. 
E-mail: hr@beautyspirit.gr, τηλ: 6943 825939.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της η 
BeautySpirit.gr, αναζητά επαγγελματίες Αισθητικούς 
για κατ’οίκον επισκέψεις. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
ύπαρξη εξοπλισμού και μεταφορικού μέσου. E-mail: 
hr@beautyspirit.gr, τηλ: 6943 825939.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Απόφοιτες ΙΕΚ/ΤΕΙ Αισθητικής, 
Ονυχοπλαστικής, Ποδολογίας για επίσημη πρακτική 
με αμοιβή από studio νυχιών. Τηλ: 6908 648666 
ώρες επικοινωνίας μετά τις 14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εναλλακτική Θεραπεύτρια για σεζόν στην 
Χαλκιδική. Απαραίτητα Αγγλικά και αυτοκίνητο. Τηλ: 
6977 134627.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για σεζόν στην Χαλκιδική. 
Απαραίτητα Αγγλικά και αυτοκίνητο. Τηλ: 6977 
134627.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ - Πεντικιουρίστ με πολύ καλή 
γνώση σε τεχνητά νύχια, ζητείται. Τηλ: 210 3389296.

ΚΥΡΙΑ -ος με 5ετή προϋπηρεσία σε αντρικό κούρεμα, 
ζητείται από αντρικό κομμωτήριο. Τηλ: 6983 441776.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται από κομμωτήριο 
στο Κολωνάκι, με άριστες γνώσεις σε κούρεμα, 
πιστολάκι, βαφή. Τηλ: 210 3389296.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ με άριστη γνώση σε κούρεμα και 
βαφείο ζητείται από κομμωτήριο στα Νότια προάστια. 
Τηλ: 6985 957192.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ -ης που να γνωρίζει καλό πιστολάκι 
και κούρεμα, ζητείται από κομμωτήριο. Περιοχή 
Κηφισιά. Τηλ: 210 8079704, 6977 618647.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ -ης, έμπειρη -ος, ζητείται για κομ-
μωτήριο στον Πειραιά. Τηλ: 210 4537190.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται από κομμωτήριο στο Πα-
λαιό Φάληρο, με γνώσεις στο πιστολάκι. Μόνιμη 
εργασία, μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 215 5515506, 

6937 649238.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Γαλάτσι, ζητεί Κομμωτές 
-τριες, με καλή γνώση και εμπειρία στο βαφείο, 
κούρεμα, χτένισμα. Παρέχεται καλό περιβάλλον, 
καλές αποδοχές. Τηλ: 210 2220830.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ επώνυμο στο Χολαργό ζητεί άτομο 
με εμπειρία στο μανικιούρ - πεντικιούρ. Τηλ: 210 
6522115, 6932 882999.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί Κομμωτές -τριες για κούρεμα 
- χτένισμα και Βοηθούς Βαφείου. Τηλ: 210 9015455.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ πεπειραμένοι με άριστες γνώσεις 
βαφείου και Αγγλικών, ζητούνται σε κομμωτήριο 
στη Σαντορίνη. Μόνιμη εργασία. Παρέχεται διαμονή. 
Τιμή 800€. Τηλ: 6972 426403.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για προώθηση προϊόντων καθη-
μερινής χρήσης από γνωστή πολυεθνική, δωρεάν 
εκπαίδευση, ικανοποιητικές αμοιβές με ποσοστά, 
δυνατότητα εξέλιξης και υψηλών εισοδημάτων, 
πωλήσεις όχι απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων στη Νέα Σμύρνη, που 
δραστηριοποιείται στον χώρο της αισθητικής ζη-
τεί Φυσιοθεραπεύτριες για μασάζ. Βιογραφικά στο 
e-mail: lipogenns@yahoo.gr, τηλ: 210 9312840.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα εμφανίσιμα Μασέρ για εργασία 
σε στούντιο αισθητικής - μασάζ. Έμπειρες ή άπειρες. 
Τηλ: 6934 739799.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ -τρια, έμπειρος - η για μανικιούρ - τεχνητά 
νύχια, αποτρίχωση ζητείται από στούντιο νυχιών στα 
Κάτω Πετράλωνα. Τηλ: 211 2126231, 6978 786020.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ έμπειρος για ανδρικό κομμωτήριο στον 
Ταύρο. Τηλ: 6936 263080, 210 3454364.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Spa Therapists για τα Καμένα 
Βούρλα, να ομιλούν Ρώσικα. Βιογραφικά στο e-mail: 
souhailabensaid@yahoo.com, τηλ: 6945 177997.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Spa Therapists να ομιλούν 
Ρώσικα. Βιογραφικά στο e-mail: souhailabensaid@
yahoo.com, τηλ: 6945 177997.

Ο ΝΟΜΗΛΟΥ ζητάει έναν Προπονητή Ιστιοπλοΐας 
τριγώνου και ανοικτής θάλασσας ή Β’ Προπονητή 
ιστιοπλοΐας για Ιούλιο και Αύγουστο. Προσφέρεται 
στέγη-ικανοποιητικές αποδοχές-ασφάλιση. E-mail: 
nomilos@otenet.gr, fax: 22870 28139, τηλ: 22870 
28138, 6951 097784, 6936 678412.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται για μόνιμη ερ-
γασία, περιοχή Αμπελοκήπων. Απαραίτητη κάρτα 
ανεργίας. Τηλ: 2310 724074.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται με εξειδίκευση στο κούρεμα. 
Μισθός και ένσημα σε κομμωτήριο στο κέντρο. Τηλ: 
2310 245002.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία στο χώρο της ευεξίας 
και ομορφιάς, ζητά Αισθητικούς για συνεργασία. 
Τηλ: 6946 567109.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της ευεξίας αναπτύσσεται και 
ζητά 3 άτομα. Τηλ: 6989 505594.

ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣ - τρια ζητείται για ιατρείο αισθητικού 
βελονισμού, περιοχή Γλυφάδα. Τηλ: 6944 578473.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, από εταιρία 
Α.Ε. μαζικής εστίασης. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: gdiamantis@msn.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος σχολής αισθητικής, για ξενο-
δοχείο A’ κατηγορίας στην Πάρο. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών, ανάλογη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
χρόνια, άριστη γνώση θεραπειών προσώπου και 
σώματος. E-mail με πρόσφατη φωτογραφία (απα-
ραίτητο): info@minois-village.gr.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΑΤΟΜΟ ζητείται για Λάντζα - Μπουφέ, σε ψητο-
πωλείο. Περιοχή Γέρακας. Τηλ: 6956 600253.

ΑΤΟΜΟ για Λάντζα και Καμαριέρα, ζητούνται για 
ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Σκόπελο. Τηλ: 24240 
22868.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαριστές -τριες για νοσοκομείο στην 
Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, καλά Αγγλικά, εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Καθαριστές για συνεργείο καθαρισμού 
στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, βασικά Αγγλικά, 
δίπλωμα οδήγησης, ελάχιστη εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται από κλινική αισθητικής, 
ιατρικής δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής για 
πλήρη απασχόληση. Άριστο περιβάλλον εργασίας. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: lagiant@
cosmeticdermamedicine.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων απογευματινών και βρα-
δινών ενδυμάτων, ζητεί Σιδερώτρια πεπειραμένη. 
Τηλ: 210 3225251.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Πάτρα ζητά ευπαρουσίαστη Κα-
θαρίστρια. Μερική απασχόληση, μισθός και ΙΚΑ. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: business.
greece@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σερβίρισμα και καθαριότητα 
σε μαγειρείο στη Φολέγανδρο 10/6-30/8 full time. 
Παρέχεται διαμονή, διατροφή, ασφάλιση ΙΚΑ, 550€/
μήνα καθαρή αμοιβή. Τηλ: 22860 41436, κα Ειρήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για delivery service στην περιοχή 
Τρίγωνο, στην Άρτα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tip-top.gr, τηλ: 26810 61492, 6985 564881, ώρες 
επικοινωνίας Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία για τοποθέτηση 
αυτοκόλλητου υλικού και αφίσας σε αθλητικούς 
χώρους. Τηλ: 210 6811565, ώρες επικοινωνίας 
12:00-14:00.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για απασχόληση 3 φορές 
την εβδομάδα από 2 ώρες. Τηλ: 210 5222716.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ Υπαξιωματικοί, ΟΥΚ Απόστρατοι, 
ζητούνται από διεθνή αναγνωρισμένη εταιρία 
security για φύλαξη πλοίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: maritimesecuritycv@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Οικιακή Βοηθός για καθαρισμό 
γραφείων και οικίας. Τηλ: 6979 217064.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Οικιακή Βοηθός, καλή γνώση 
Ελληνικών, καλή εμφάνιση, έμπειρη, για μόνιμη 
εργασία σε ζευγάρι που ο σύζυγος έχει κινητικές 
δυσκολίες. Ρεπό Κυριακή, μισθός έως 500€. Τηλ: 
210 2777298, ώρες επικοινωνίας 11:00-20:00.

ΑΤΟΜΟ, ζητείται. Κάτοικος Ν. Ερυθραίας για 
καθημερινή δίωρη επιτήρηση - παρακολούθη-
ση ηλικιωμένης κυρίας. Μισθός 300€. E-mail: 
mamstadiou1962@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με δίπλωμα για μηχανάκι να εργα-
στεί σε γραφείο απολυμάνσεων. Θα προτιμηθεί σε 
περιοχές γύρω από το Βύρωνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: dvlachou@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ όλων των ηλικιών ζητούνται από γραφείο 
στο πεδίον του Άρεως για πρωινή εξωτερική εργασία 
με πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 8212972.

ΑΠΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ στη Δάφνη ζητείται άμεσα Διανομέας 
με δικό του μηχανάκι για βράδυ από 19:00 - 24:00 
τα μεσάνυχτα. Καλές απολαβές. Τηλ: 210 9703396.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για ξενοδοχείο στο Βόλο, 
περιοχή Αναλήψεως. Πρωινή βάρδια. Προσφέρε-
ται μεσημεριανό φαγητό στο τέλος της βάρδιας. 
Ασφάλιση. Σοβαρά άτομα. Τηλ: 210 9703396.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες για καθημερινή εργασία με ευέ-
λικτο ωράριο ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
με πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 8213596.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φύλακας για ένα σκάφος παρκαρισμένο 
σε μαρίνα στη Γλυφάδα και λίγες χειρονακτικές 
εργασίες. Κατά προτίμηση κάτοικος γύρω περιο-
χών. Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις. Δίδεται 
μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 9703396, ώρες 
επικοινωνίας, πρωί.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για εσωτερικές - εξωτερι-
κές εργασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, 
τηλ: 6940 016008.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη δύο παιδιών στη 
Μύκονο. Τηλ: 6944 771905.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητούνται άμεσα Φύλακες με 
άδεια εργασίας, για την εργασία στην Αλεξανδρού-
πολη. Βιογραφικά στο e-mail: lionsk@windowslive.
com, τηλ: 6937 139929, 25510 31078, κος Νίκος.

ΝΕA -ος ζητείται για εξωτερικές εργασίες εταιρίας. 
Απόφοιτος Λυκείου, απαραίτητα δίπλωμα αυτοκι-
νήτου και μοτοποδηλάτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
focusplus.net@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Αιγάλεω, επιθυμεί να προσλάβει 
νέο, Οδηγό - Υπάλληλο Εξωτερικών Εργασιών 
για μόνιμη εργασία. Προσόντα: ερασιτεχνικό 
δίπλωμα οδήγησης μηχανής και αυτοκινήτου. 
Προϋπηρεσία, απολυτήριο Λυκείου. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@twf.gr.

ΝΕΟΣ ζητείται για εξωτερικές εργασίες και αποθήκη 
εταιρίας ιατρικών ειδών Απόφοιτος Λυκείου με 
γνώση H/Y. Απαραίτητα δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μοτοποδηλάτου. E-mail: biosetgroup@gmail.com.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ έμπειρη ζητείται για καφέ μπαρ στην 
Σάμο. Παρέχεται διαμονή-διατροφή-ασφάλεια και 
700€ το μήνα. Τηλ: 210 8237749.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε σχολή ιππασίας. 
Περιοχή Κορωπί. Τηλ: 6944 440235.

ΑΤΟΜΟ από πλυντήριο αυτοκινήτων, ζητείται στην 
Ελευσίνα. Όχι θέση γραφείου, με δυνατότητα με-
ταφοράς. Τηλ: 6972 112766.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για καθαρισμό τράπεζας στην 
περιοχή της Αργυρούπολης, Δάφνης, για καθαρισμό 
γραφείων στον Ασπρόπυργο 4ωρη απασχόληση. 
E-mail: info@servicemaster.gr, ώρες επικοινωνίας 
16:00-17:30, 16:00-17:30, 16:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για καθαρισμό γραφείων 
στον Ασπρόπυργο. 4ωρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@servicemaster.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για καθαρισμό τράπεζας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@servicemaster.gr.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ζητείται, χωρίς οικογενειακές υποχρε-
ώσεις, για φροντίδα κυρίας με κινητικά προβλήματα, 
(όχι κατάκοιτη). Παρέχεται μισθός, στέγη, σίτιση. Αχαΐα. 
Βιογραφικά στο e-mail: kalpan1983@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για εσωτερικές - εξωτερι-
κές εργασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 
6986 212664.

gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική για θέσεις Ρεσε-
ψιόν, Σερβιτόρους και Μάγειρες για ξενοδοχεία 
στην Πελοπόννησο. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@
otenet.gr.

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ζητείται για ξενοδοχεία στην 
Πελοπόννησο. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@
otenet.gr.

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ οικογενειακό ξενοδοχείο ζητείται 
Υπάλληλος Reception. Προϋπηρεσία, γνώση 
κρατήσεων και ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
Άριστα Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
anemomilos.gr, τηλ: 6972 816774, Σπύρος.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ με γνώσεις Ρώσικων, ζητούνται 
από ξενοδοχειακή μονάδα στα Χανιά. Παρέχεται 
διαμονή διατροφή και ασφάλεια. Bιογραφικά στο 
e-mail: akouteri@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Cronwell Platamon Resort 
5*, ζητούνται Σπουδαστές για πρακτική άσκηση, να 
φοιτούν σε Τουριστικές Σχολές. Γνώση Αγγλικής 
γλώσσας, ευχάριστοι χαρακτήρες. Ικανότητα επι-
κοινωνίας για τα εστιατόρια και μπαρς. E-mail: 
platamon.gm@cronwell.com.

RECEPTIONIST ζητείται για ξενοδοχείο στην Πάργα. 
Με άριστα Αγγλικά - Προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@lichnosbeach.gr.

RECEPTIONIST needed, Parga Lichnos Beach 
hotel. Excellent English and one other language 
required. Good salary and benefits. CVs: info@
lichnosbeach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Housekeeper για ξενοδοχείο 
4* αστέρων, Α’ Κατ., Δυναμικότητας 44 Σουιτών. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@minois-village.gr, τηλ: 6945 191585.

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ξενοδοχείο 4* στη Χαλκιδική αναζητά 
να καλύψει τις συγκεκριμένες θέσεις, Assistant 
Manager - Barman - Βοηθός Μάγειρας για τη 
θερινή σεζόν. E-mail με πρόσφατη φωτογραφία: 
jbalokas@windowslive.com.

RECEPTIONIST για 4* ξενοδοχείο Παραλίας. Πολύ 
καλή γνώση Protel. Άριστα Αγγλικά και άλλη 
μία γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
mykonospalace.com.

RECEPTIONIST needed, 4* beachfront hotel. 
Knowledge of Protel system required. Excellent 
English and one other language required. Good salary 
and benefits. CVs: manager@mykonospalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Palazzo del Mare 5* 
στην Κω Υπάλληλος Υποδοχής με γνώση Αγγλικής, 
Γερμανικής. Βιογραφικά στο e-mail: p.kontaxakis@
palazzodelmare.gr.

ΞΕΝΟΝΔΟΧΕΙΟ στη Φολέγανδρο ζητά επαγ-
γελματία Οδηγό με δίπλωμα Δ ή Ε κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.com, 
τηλ: 6945 398089.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ορόφων ζητείται για ξενοδοχείο 
πέντε αστέρων στην Κω. Διετή προϋπηρεσία στη 
θέση απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
naturaparkvillage.gr, τηλ: 22420 45800.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 5* 
στη Σαντορίνη Θήρας με προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 
6947 188318.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Καμαριέρες. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@poseidon-paros.
gr, fax: 22840 42649.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρεία Αθηνών ζητεί Εποχικό 
Προσωπικό για sales - operations, με επικοι-
νωνιακές ικανότητες, απαραίτητα Αγγλικά και 
Ιταλικά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@athensopentour.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος εταιριών ζητά Πτυχιούχες -ους 
ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, με εργασιακή εμπειρία, ικανούς 
να στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις marketing-
management-finance-sales-banking. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsakiris1958@gmail.com, τηλ: 210 
6773990, κος Μάλλας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχείο 
5* στον Μακρύ Γιαλό Σητείας με προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο. Απαραίτητες ξένες γλώσσες (Αγγλι-
κά, Γερμανικά ή Γαλλικά). Βιογραφικά στο e-mail: 
crete@mikripoli.gr.

ΑΤΟΜΑ για παραλία ζητούνται από ξενοδοχείο 
4* αστέρων στη Γλυφάδα, εμφανίσιμα με προϋ-
πηρεσία, γνώση ξένων γλωσσών. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α με άριστη γνώση Γαλλικών και 
προϋπηρεσία στον τουριστικό κλάδο για κάλυψη 
θέσης τουριστικού γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
miniatis.t@bbt.gr, τηλ: 210 9793510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α από τουριστική εταιρία, πλατεία 
Κηφισσιάς. Άριστη γνώση amadeus, εμπειρία πώ-
λησης τουριστικών πακέτων, ακτοπλοϊκά εισητήρια, 
αγγλικά, ικανοποιητικός μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: captain@navigatorltd.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες σε ξενοδοχείο στη Ρόδο. 
Παρέχεται διαμονή και διατροφή. Μισθός 700€. Τηλ: 
6945 306949, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Θεσσαλονίκη ζητά: Receptionist 
για part time. Επιθυμητά προσόντα: Άριστη ικανό-

τητα στην επικοινωνία, προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικής, κάτοχος πτυ-
χίου Τουριστικής Σχολής. E-mail με φωτογραφία: 
nhotel1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος τουριστικού γραφείου για 
την καλοκαιρινή σεζόν 2014. Απαιτούνται: γνώση 
Ιταλικών επιπέδου CELI 4-5, γνώση Αγγλικών επι-
πέδου Lower, Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
και μηχανάκι. Βιογραφικά στο e-mail: diogenis@
alonnisostravel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για πρωινά και καθαριότητα 
για 3 σουίτες μόνο, στα Φηρά Σαντορίνης. Πλήρης 
ασφάλεια. Τηλ: 22860 23051, 69427 93769, κα 
Γεωργία.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Νότια Ρόδο ζητεί Προϊστάμενο 
ή Υποδοχή σε ξενοδοχείο all inclusive. Διαχείρηση 
εργασιών της υποδοχής και ταμείου, καθοδήγηση 
των συνεργατών. Διαμονή και καλός μισθός. Βιο-
γραφικά στο e-mail: gm@costalindia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α από τουριστική εταιρία Πλατεία 
Κηφισιάς. Άριστη γνώση Amadeus, εμπειρία πώ-
λησης τουριστικών πακέτων, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 
Αγγλικά, ικανοποιητικός μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: captain@navigatorltd.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εταιρία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο του τουρισμού για διαφήμιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: grafeiosofia@yahoo.gr,

ΤΟ PANTHEON Villas στη Σαντορίνη ζητεί Receptionist 
με γνώσεις κρατήσεων, προϋπηρεσία, καλή γνώση 
Η/Υ, Aγγλικών, ευχάριστη προσωπικότητα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@pantheon-villas.gr, τηλ: 
22860 25570.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για απασχόληση εντός 
Αθηνών. Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.
gr, fax: 210 6829571.

RECEPTIONIST position in 4* hotel in Santorini, 
available from now. Previous experience and 
excellent English knowladge is necessary. CVs: 
info@reginamare.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυαγοσώστρια για το DI Tania Luxury 
Resort στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης για τους 
θερινούς μήνες. Απαραίτητη προϋπόθεση, γνώση 
τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@hotelditania.gr, κα Τσιαρτσιανή 
Δέσποινα.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΑΤΟΜΟ ζητείται για Λάντζα - Μπουφέ, σε ψητοπωλείο. 
Περιοχή Γέρακας. Τηλ: 6956 600253.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ, επικοινωνιακή με γνώση στο χώρο 
του καφέ, ζητείται για καφενείο. Τηλ: 210 4962733.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α για σεζόν σε ψαροταβέρ-
να στη Σύμη/Δωδεκανήσου. Απαραίτητα Αγγλικά 
- Ρώσικα. Παρέχεται διαμονή, σίτιση και ασφάλεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@symi-odyssia.gr, 
τηλ: 6977 411422, κος Βασίλης, 6974 583702, 
κος Μανώλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σέρβις - μπαρ πισίνας, ξενο-
δοχείου στον Λαγανά Ζακύνθου. Βραδινή εργασία. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικής. Πα-
ρέχεται στέγη εντός ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: oscarhtl@otenet.gr, fax: 26950 51893.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ The Island στις Κάτω Γούβες 
Ηρακλείου, ζητεί Μάγειρα / Μαγείρισσα κρύας κου-
ζίνας με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: fb@
theislandhotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α για Βοηθός Μάγειρα με 3ετή εμπει-
ρία, πτυχίο μαγειρικής σχολής, γνώσεις Ελληνικής 
μεσογειακής κουζίνας, ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο. 
Βιογραφικά στο e-mail: captain@navigatorltd.gr, 
fax: 210 6230789.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για αναψυκτήριο - τυροπιτάδικο 
στην Ηλιούπολη, με εμπειρία στους καφέδες και 
στο service. Βιογραφικά στο e-mail: p.ilioupolis@
gmail.com.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ σνακ-μπαρ στη Μύκονο ζητάει Κρε-
πιέρη / Μπουφετζή με προϋπηρεσία και καλή γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
stamykonos@gmail.com, τηλ: 6948 402163.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ σνακ-μπαρ στην Μύκονο ζητεί άτομο 
για γύρο ή Τυλιχτή / Ψήστη. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: stamykonos@gmail.com, τηλ: 
6948 402163.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ σνακ - μπαρ στην Μύκονο ζητάει Σερ-
βιτόρο /α με καλή γνώση Αγγλικών και βασικές 
γνώσεις Ιταλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: stamykonos@gmail.com, τηλ: 6908 682949.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Μάγειρα και πρόσφατοι Από-
φοιτοι Μαγειρικής Σχολής από ξενοδοχείο 5* στη 
Ρόδο. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Β’ Μάγειρας ζεστής κουζίνας από ξε-
νοδοχείο 5* στη Ρόδο. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
2 έτη σε ξενοδοχεία all inclusive. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barista με γνώσεις μπουφέ για θέση 
μπουφέ και σέρβις. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
μπουφέ. Τηλ 6976 836187.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Faliraki Beach στη Ρόδο ζητά 
για άμεση πρόσληψη Α’ Ζαχαροπλάστη και Α’ Μά-
γειρες ζεστής κουζίνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
stkalivouris@gmail.com, τηλ: 69741 00038.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι -ες για εργασία στη Γερ-
μανία. Άμεση πρόσληψη, Γερμανικά επιπέδου Β1 
τουλάχιστον. Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-
consultants.com.

3 ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ζητούνται για καφετέρια στην Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη, καλά Αγγλικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spn-consultants.com.

ZHTEITAI Aρτοποιός με 5χρονη εμπειρία για εργασία 
στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, βασικά Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία στην Αγγλία, καθαρισμός 
καβουριών σε εργοστάσιο. Βασικά Αγγλικά, εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες για Αγγλική Pub. Άμεση 
πρόσληψη, εμπειρία 3 - 4 χρόνια, καλά Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 5* αστέρων στη Λήμνο 
ζητάει Μάγειρα Α’ για σεζόν 2014. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: reservations@varosvillage.
com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ και Βοηθοί ζητούνται για ξενοδοχείο 
πολυτελείας στη Σαντορίνη. Απόφοιτοι σχολής, με 
καλή γνώση Αγγλικών και σχετική προϋπηρεσία. 
Παρέχεται στέγη και τροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hotelmajestic.gr.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ πολυτελείας σε ξενοδοχείο στη Σαντο-
ρίνη, αναζητά Captain Εστιατορίου με εμπειρία σε 
5* ξενοδοχεία, άψογα Αγγλικά και επαγγελματική 
εμφάνιση. Τηλ: 6946 333327.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Σερβιτόρο -α για 
το εστιατόριο /μπαρ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
poseidon-paros.gr, fax: 22840 42649.

ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Κρητικής κουζίνας στα Χανιά 
ζητείται Α΄ Μάγειρας και Α΄ Σερβιτόρος. Βιογραφικά 
στο e-mail: manospaskesi@gmail.com.

ΑΠΟ ΣΝΑΚ μπαρ στη Σαντορίνη ζητούνται Σεφ. 
Τηλ: 6936 268598.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για πρωινά και κουζίνα σε πισίνα 
ξενοδοχείου στην Ζάκυνθο. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικής και προϋπηρεσία σε κουζίνα. Ώρες ερ-
γασίας πρωί ή απόγευμα. Παρέχεται στέγη. Ε-mail: 
oscarhtl@otenet.gr, fax: 26950 51893.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μπαρ πισίνας ξενοδοχεί-
ου. Γνώση Αγγλικής και προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Απογευματινή - βραδινή εργασία. Παρέχεται στέγη 
εντός ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: oscarhtl@
otenet.gr, fax: 26950 51893.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για internet cafe στην πε-
ριοχή του Χαλανδρίου. Προϋπηρεσία απαραίτητη 
σε cafe. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
xalandri@inspot.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Ινδικής κουζίνας από επιχεί-
ρηση παραγωγής-εμπορίας τροφίμων για άμεση 
μόνιμη απασχόληση σε ανάλογη αλυσίδα εστίασης. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrcathens@hotmail.com, 
fax: 213 0028009.

ΑΠΟ ΤΑΒΕΡΝΑ στη Σαντορίνη, ζητείται Σερβιτόρα. 
Σπαστό ωράριο, γνώση Αγγλικών, προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: taverna@anemomilos.com, 
τηλ: 6972 816774, κος Σπύρος.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’ για εργασία σε κρύα κουζίνα και σχάρα, 
με γνώση φιλεταρίσματος σε ψάρια και κρέατα, 
ζητείται για 3μηνη απασχόληση από εστιατόριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: a_kallipolitis@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ κριτικής κουζίνας στα Χανιά, 
ζητούνται Α’ Μάγειρας και Α΄Σερβιτόρος. Έμπειροι. 
Βιογραφικά στο e-mail: manospeskesi@gmail.com.

TO RODOS village στη Ρόδο ζητά Μπάρμαν για 
το σνακ μπαρ και Σερβιτόρους για το εστιατόριο. 
Μισθός, ασφάλιση στέγη. Βιογραφικά στο e-mail: 
fb@mitsis-rodosvillage.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι και Βοηθοί, Απόφοιτοι 
Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εμφανίσιμοι 
για εστιατόριο στην Γλυφάδα. Τηλ: 6947 443994.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ψήστης -τρια για ψητοπωλείο 
στο Παγκράτι. Τηλ: 210 7016222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με ελάχιστη προϋπηρεσία για 
την παρασκευή σνακ, σαλάτες και club sandwiches. 
Τηλ: 210 8942949.

WE ARE seeking for a Cocktail Specialist, Mixologist 
with outstanding customer service, teamwork and 
strong knowledge of classic and custom cocktails. 
CV’s: demikaukule@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε καφετέρια ξε-
νοδοχείου στη Σκιάθο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ayiotisy@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας για εστιατόριο Ελληνικής 
δημιουργικής κουζίνας στους Παξούς. Βιογραφικά στο 
e-mail: chefksarris@gmail.com, τηλ: 6980 174770.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Οίτυλο Λακωνίας ζητά να 
προσλάβει Barman - Σερβιτόρο με σχετική προϋ-
πηρεσία και πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Ε-mail: 
hr@schellas.gr.

BARWOMAN ζητείται για το roof garden γνωστού 

ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σιθωνία. Γνώ-
σεις Αγγλικών, επιθυμητά Ρώσικα. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: ba_hr@yahoo.
gr, τηλ: 2310 275100, fax: 2310 267391.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ στα Bar και στην Ταβέρνα γνωστού 
ξενοδοχειακού συγκροτήματος ζητείται στη Σιθωνία. 
Γνώσεις Αγγλικών, επιθυμητά Ρώσικα. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: ba_hr@yahoo.
gr, τηλ: 2310 275100, fax: 2310 267391.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ζητείται από καφετέρια στο Σύνταγμα. 
Τηλ: 6977 688214.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητείται για ολιγόωρη καθημερινή 
εργασία, περιοχή Καματερό. Τηλ: 210 2380804, 
ώρες επικοινωνίας: 18:00-24:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα Προσωπικό εστιατορίου 
για μόνιμη απασχόληση (εξειδικευμένο και ανει-
δίκευτο). Παρέχεται στέγη, φαγητό και πολύ καλός 
μισθός. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
thomas78_email@yahoo.gr.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για σεζόν στην Αντίπαρο έως 
2/9. Τηλ: 6944 554153.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας 5* στην Πάρο, ζητεί 
έμπειρο Chef. Βιογραφικά στο e-mail: astir@otenet.
gr, fax: 22840 51985, τηλ: 22840 51976.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σερβίρισμα και καθαριότητα 
σε μαγειρείο στη Φολέγανδρο 10/6-30/8 full time. 
Παρέχεται διαμονή, διατροφή, ασφάλιση ΙΚΑ, 550€/
μήνα καθαρή αμοιβή. Τηλ: 22860 41436, κα Ειρήνη.

ΓΡΗΓΟΡΟ εστιατόριο ιαπωνικής κουζίνας στο κέ-
ντρο της Αθήνας ζητά Προσωπικό για τις θέσεις: 
α)Βοηθό Μάγειρα, β)Βοηθό Κουζίνας, γ)Μάγειρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: yokomanager@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική για θέσεις ρεσε-
ψιόν, Σερβιτόρους και Μάγειρες για ξενοδοχεία 
στην Πελοπόννησο. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία στο beach bar του 
ξενοδοχείου Evilion στους Νέους Πόρους. Τηλ: 
6944 265705.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* αστέρων, Μαγείρισσα 
για 12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: hotelanta@gmail.com.

SURF Club is looking for a Waitress with coffee 
knowledge for Restaurant service. Accomandation, 
food, 700€ salary. CVs: yiotaopm@gmail.com, tel: 
6947 887745.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη για service στην Κεφαλονιά. 
Τηλ: 6946 583129.

THEY ARE Looking for Waitress with minimun 
2 years expiriance in Hotel Restaurant service. 
Accomandation & Food & 700€. Surf Club Keros. CVs: 
yiotaopm@gmail.com, tel: 6947 887745, miss Yiota.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για bar - service ξενοδοχείου στην 
περιοχή Περίβολος Σαντορίνης με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@bellasantorini.gr.

SOUS Chef οργανωτικός με όρεξη ζητείται για 
tapas bar να αναλάβει αυξημένα καθήκοντα. Mι-
σθός αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
molgatsro@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με πολύ καλές γνώσεις μπουφέ 
(παρασκευή καφέ, ροφημάτων). Εύθυμες, επικοινω-
νιακές για άμεση εργασία σε coffee to go γνωστής 
αλυσίδας. Τηλ: 6932 730414.

ΑΤΟΜΟ με μικρή εμπειρία καλά Αγγλικά, εμφα-
νίσιμη, κοινωνική, ζητείται για εργασία σε night 
club στη Ρόδο. Παρέχεται διαμονή διατροφή και 
ασφάλεια. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
akouteri@gmail.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ με γνώσεις Ρώσικων ζητούνται 
από ξενοδοχειακή μονάδα στα Χανιά. Παρέχεται 
διαμονή διατροφή και ασφάλεια.Βιογραφικά στο 
e-mail: akouteri@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Σερβιτόρο για 
το εστιατόριο-μπαρ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
poseidon-paros.gr, τηλ: 22840 42649.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Β’ Μάγειρα για το 
a la carte εστιατόριό του. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@poseidon-paros.gr, τηλ: 22840 42649.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’ ζητείται από εστιατόριο κεντρικού 
ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: athinacv@
gmail.com.

ΝΕΑ με γνώσεις στην παρασκευή καφέ ζητείται για 
εργασία. Απογευματινή βάρδια σε κυλικείο στον 
Ταύρο. Τηλ: 6939 106105.

ΝΕΑ ζητείται για εργασία σε καφέ - αναψυκτήριο 
στο Κερατσίνι. Προσόν δίπλωμα μηχανής 125cc. 
Βιογραφικά στο e-mail: akisever@yahoo.gr, τηλ: 
6932 7272000.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ boutique 4* στη Λακωνία, ζητεί 
Μάγειρα Β’ για το a la carte εστιατόριο. Μισθός 
αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
operationsmanager@alasresort.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ boutique 4* στη Λακωνία, ζητεί 
Μάγειρα Α’ για το a la carte εστιατόριο. Μισθός 
αναλόγως προσόντων. Παρέχεται διαμονή και δια-
τροφή. Βιογραφικά στο e-mail: operationsmanager@
alasresort.gr.

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ξενοδοχείο 4* στη Χαλκιδική αναζητά 

να καλύψει τις συγκεκριμένες θέσεις, Assistant 
Manager - Barman - Βοηθός Μάγειρας για τη 
θερινή σεζόν. E-mail με πρόσφατη φωτογραφία: 
jbalokas@windowslive.com.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στην Κω Palazzo 
del Mare 5*, ζητείται Σερβιτόρα για το κεντρικό 
μπαρ, απογευματινή βάρδια. Βιογραφικά στο e-mail: 
p.kontaxakis@palazzodelmare.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Χίο ζητά για τη 
σεζόν Chef. Απαραίτητη προϋπηρεσία, προσφέρεται 
διαμονή διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
argentikon.gr, τηλ: 22710 33111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα Baristas, ευχάριστες, πολύ 
επικοινωνιακές για μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 
6932 730414.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Βοηθό Μάγει-
ρα με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
poseidon-paros.gr, fax: 22840 42649.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Lesante Luxury 
Hotel & SPA, στη Ζάκυνθο, επιθυμεί να προσλάβει 
Μάγειρα Β’. Βιογραφικά στο e-mail: fbmanager@
lesante.gr.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στο Αιγάλεω ζητά νέες έμπειρες 
για τη θέση του Σέρβις - Μπουφέ, ικανοποιητικές 
αποδοχές. Τηλ: 210 5981530, ώρες επικοινωνίας 
09:00-24:00.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ζητούνται από ξενοδοχείο 4* αστέρων 
στη Γλυφάδα, άτομα εμφανίσιμα με προϋπηρεσία, 
γνώση ξένων γλωσσών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας νέος, οργανωτικός, με φαντασία 
με προϋπηρεσία από τον Σεπτέμβριο. Τηλ: 0049 
8214869554, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθητευόμενος Μάγειρας για Βοηθός για 
εστιατόριο ξενοδοχείου στη Χαλκιδική. Βιογραφικά 
στο e-mail: angel_bass_@hormail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α για το εστιατόριο ξενο-
δοχείου στη Χαλκιδική. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
επαγγελματισμός, διάθεση για ομαδική δουλειά, 
ξένες γλώσσες Αγγλικά, Ρώσικα ή Γερμανικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: angel_bass_@hotmail.
com, τηλ: 6976 706697.

ΝΕΟΙ - ες Πιτσαδόροι, άτομα για κρέπα, Βοηθοί 
Μάγειρα, Μπουφετζήδες, Ζαχαροπλάστες, Βοηθοί 
Σερβιτόροι, άτομα για λάντζα, ζητούνται από αλυσίδα 
καταστημάτων. Περιοχές Πειραιάς, Αθήνα, Γλυφάδα. 
Τηλ: 6945 462629, 6946 065143.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ με εμπειρία και Βοηθοί ζητούνται 
από ψητοπωλείο στη Βούλα. Τηλ: 210 8951131, 
6936 187220, ώρες επικοινωνίας 15:00-18:00.

EXPERIENCED Waiter required in deluxe boutique 
hotel in Santorini. Excellent knowledge of English 
and previous expereince necessary. CVs: info@
avatonresort.com.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παραγωγής και διάθεσης μαγειρευτού 
φαγητού στο Περιστέρι ζητεί Σερβιτόρα. Θα εκτιμηθεί 
τυχόν προϋπηρεσία. Προσφέρεται βασικός μισθός, 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: pkleidaras@
yahoo.gr. τηλ: 210 9839776, ώρες επικοινωνίας 
10:00-12:00.

WAITRESS for the cafe-bistro Mimz’s, Luxurious 
area The Pearl, Doha, Qatar. Experienced, good 
English, 48hours/per week(6 days). ~1400$ net. 
Accommodation, duty food, transportation insurance, 
air ticket. CVs: silver.lining37@yahoo.com.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’ ζητείται από εστιατόριο κεντρικού 
ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: athinacv@
gmail.com.

TO GOODYS στο Χολαργό, ζητά άτομα. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: ba280@hol.
gr, τηλ: 210 6525897.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα ζητείται με εμπειρία σε σνακ - κρύα 
κουζίνα, για εστιατόριο-καφέ, για την καλοκαιρι-
νή σεζόν στη Λευκάδα, παρέχεται διαμονή. E-mail 
και πρόσφατη φωτογραφία απαραίτητα: contact@
areia.gr, τηλ: 6943 461802, ώρες επικοινωνίας 
17:00-20:00.

ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων επιθυμεί να προσλάβει άτο-
μα για Σέρβις για το ξενοδοχείο της στο Ρέθυμνο. 
Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: rm2.damnoni@hapimag.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ pilot beach resort 5*, στην 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά Α’Β’Γ’ Μάγειρες 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pilot-beach.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Cronwell Platamon Resort 5* 
ζητεί Σερβιτόρους και Βοηθούς Σερβιτόρων με σχε-
τικές σπουδές και προϋπηρεσία. Γνώση Αγγλικής. 
Προσφέρεται διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: platamon.gm@cronwell.com.

Α’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται από εστιατόριο στη Σαντο-
ρίνη. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: santo@vacation.gr.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ καριέρας: ζητείται Sous Chef με πολυετή 
εμπειρία για πολυχώρο εστίασης (καφέ-εστιατόριο-
δεξιώσεις) στο κέντρο της Αθήνας. Μισθός αναλόγως 
προσόντων, προοπτικές εξέλιξης-ασφάλιση-πρό-
σθετες παροχές. E-mail με πρόσφατη φωτογραφία: 
kandrikakis@aeglizappiou.gr.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’ και Β’ με πολυετή εμπειρία ζητείται 



Εργασία στην Ελλάδα

Το 1999, όταν ξεκινήσαμε το Skywalker, νιώθαμε ότι είχαμε να πούμε πολλά και να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Φέτος, 

συμπληρώνοντας 15 χρόνια λειτουργίας και κάνοντας έναν απολογισμό του μέχρι τώρα ταξιδιού μας, ξέρουμε τι πετύχαμε. 

Αυτή τη στιγμή το Skywalker είναι πολλά παραπάνω από το πρώτο site στην αγορά εργασίας. Οι συνεχείς μας δράσεις, τα 

περιφερειακά μας sites που καλύπτουν κάθε ανάγκη της αγοράς εργασίας, τα συνεχή σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώ-

νουμε, αλλά και η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας, απαρτίζουν το Skywalker του σήμερα. Και φυσικά, το ταξίδι μας 

συνεχίζεται, με τον ίδιο ενθουσιασμό που ξεκίνησε το 1999, αλλά με σαφώς μεγαλύτερο… πλήρωμα. Από πού πηγάζει άραγε ο 

ενθουσιασμός μας; Ίσως από το ότι ξέρουμε πως όταν κλείνεις τα 15… έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου!

15 χρόνια Skywalker


