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

Περιεχόμενα
 

σελ. 4
Γραμματείς, Εμποροϋπάλληλοι, 
Λογιστές, Προγραμματιστές

σελ. 6
Προγραμματιστές

σελ. 8
Στελέχη Πωλήσεων 

σελ. 10
Στελέχη Επιχειρήσεων, 
Logistics

σελ. 12
Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, 
Νοσηλευτές, Πωλητές Υγείας,
Βιομηχανία, Μηχανικοί

σελ. 14
Τεχνικοί, Αποθηκάριοι,
Μηχανογράφηση, Call Center

σελ. 15
Εστίαση, Τουρισμός, 
Promotion - Merchandisers, 
Αισθητική

366
Θέσεις
εργασίας

Μηχανογραφημένο
Σύστημα Διαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης
Τύπου Voucher

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

“Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 
για άνεργους νέους έως 29 ετών”

“Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 
για άνεργους νέους στον κλάδο του Τουρισμού 

έως 29 ετών”

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

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

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

Έχεις επιχείρηση που ενδιαφέρεται να δώσει

σε νέους την ευκαιρία να μπουν δυναμικά

στην επαγγελματική τους πορεία,

χωρίς οικονομική επιβάρυνση, διαδικασίες

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

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 
τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ: 210 9730280
site: www.skywalker.gr
e-mail: fpress@skywalker.gr

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

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

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

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος
αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας 
σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση
με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων 
και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας
σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία
για την καριέρα
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
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Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Μετρό - Άγιος Δημήτριος
Μετρό - Δάφνη
Μετρό - Συγγρού-Φιξ
Μετρό - Ευαγγελισμός
Μετρό - Αμπελόκηποι
Μετρό - Κατεχάκη
Μετρό - Εθνική Άμυνα
Μετρό - Νομισματοκοπείο
Μετρό - Χαλάνδρι
Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας
Μετρό - Αττική
Μετρό - Άγιος Αντώνιος
Μετρό - Αιγάλεω

Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά

Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία

Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Δημαρχείο Ηλιούπολης 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Δημαρχείο Βριλησσίων
Δημαρχείο Αμαρουσίου 
Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Χαϊδαρίου
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Βύρωνα
Δημαρχείο Φιλαδέλφειας - 
Χαλκηδόνος
Δημαρχείο Ελληνικού - 
Αργυρούπολης
Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων 
ΗΣΑΠ Μοσχάτου
Δημαρχείο Κορυδαλλού
Δημαρχείο Νίκαιας - 
Αγίου Ιωάννου Ρέντη
Δημαρχείο Πειραιά
Δημαρχείο Αλίμου
Δημαρχείο Περιστερίου
Δημαρχείο Αιγάλεω
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
Δημαρχείο Αμαρουσίου
Δημαρχείο Πεντέλης
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Νέας Ιωνίας
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Παλλήνης
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Ηλιούπολης
Το σούπερ μάρκετ της Αλληλεγγύης 
στην Λ.Συγγρού
Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης 
στην Ηλιούπολη
Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού
Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο 
Βύρωνα, Ελλησπόντου 12
Δημαρχείο Αχαρνών
Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού
Δημαρχείο Χαλανδρίου

Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής
Δημαρχείο Μεταμόρφωσης
Δημαρχείο Πετρούπολης
Δημαρχείο Μαραθώνα
Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης
Δημαρχείο Παιανίας
Δημαρχείο Παλλήνης
Δημαρχείο Αθηνών
Πολιτιστικό κέντρο Αθηνών  
Δημαρχείο Βάρης
Δημαρχείο Βούλας
Δημαρχείο Βουλιαγμένης
Δημαρχείο Σαρωνικού
Δημαρχείο Ασπρόπυργου
Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Πανεπιστημιούπολη - 
Φιλοσοφικη Σχολή
(Γραμματείες Τμημάτων: Γαλλικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας, Γερμανικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας,  Φιλολογίας)
Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου
Mediterranean College Athens 
Campus
ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας
ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας
ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά
City Unity College
Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
Γραφείο Διασύνδεσης Δήμου 
Αχαρνών
Δημαρχείο Κηφισιάς
Δημαρχείο Δάφνης
ΙΕΚ Δομή
ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
ΙΕΚ Mokume
Κολλέγιο CNAM
Κολλέγιο AIT
Κολλέγιο BCA Αθηνών
Κολλέγιο BCA Γλυφάδας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σύμβουλος Πωλήσεων Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 
(πλήρης απασχόληση)

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών ειδών ζητά Συμβούλους Πωλήσεων Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας, για τα κα-
ταστήματα της στην Ευρύτερη Περιοχή της Αθήνας.

Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη; 
•Διακρίνεστε για το πάθος σας για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών;  
 
Αν τα παραπάνω σας χαρακτηρίζουν 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 ώστε να δημιουργήσουμε την πιο δυναμι-
κή ομάδα συμβούλων πωλήσεων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας.

Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας προσφέροντας  
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Ασφάλιση & Bonus  
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης 

Υποβάλλετε το βιογραφικό σας για τη θέση του: Συμβούλου Πωλήσεων Υπηρεσιών Κινητής 
Τηλεφωνίας,για τα καταστήματα της στην Ευρύτερη Περιοχή της Αθήνας, μέσω της ιστοσε-
λίδας [www.kotsovolos-careers.gr].

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

Περιγραφή εργασίας: 
•Συμμετοχή σε κατασκευαστικά έργα δικτύων υψηλής τάσης.  
•Διαχείριση φακέλων υποβολής σε διαγωνισμούς  
•Έλεγχο, έγκριση μελετών  
•Την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τους αρμόδιους μηχανικούς  
•Τη συνεργασία με τον μηχανικό εργοταξίου, project manager κ.α.  
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα: 
•Τουλάχιστον 10έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε έργα υψηλής τάσης  
•Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/ Μηχανολόγου Μηχανικού  
•Γνώση ελληνικών προδιαγραφών Υψηλής Tάσης και Προδιαγραφών ΔΕΗ  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, CAD Software, Visio  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Επικοινωνιακή ικανότητα  
•Οργανωτική Ικανότητα  
•Αντίληψη αριθμητικών μεγεθών  
•Ευελιξία, εστίαση στο αποτέλεσμα και την οργάνωση  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό  
•Κινητό τηλέφωνο  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
•Η θέση αφορά ταξίδια κατά 30% & και απασχόληση επί τω έργω συνολική διάρκειας 7 μηνών. 

Randstad is one of the leading HR services company in the world. It has had a leading presence 
in the Greek market for over twelve years. This international experience, combined with our 
successful presence in the Greek market, guarantees the quality of our HR Services.

Send your cv to e-mail: ethessalonikefs@randstad.gr. Follow us on: Facebook, LinkedIn, Twitte
r. Site: http://www.randstad.gr.

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ A.E., ζητούν για το 24ωρο συντονιστικό τους κέντρο, απόφοιτους ιατρικών σχο-
λών. 
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ, Ιατρικής σχολής  
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα  
•Ευχέρεια στο χειρισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας  
 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές  
•Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sosiatroi.info@gmail.
com. 

Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελί-
δα μας στο internet. Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα 
μας στο internet: www.sosiatroi.gr ή στο Facebook και να μας ακολουθήσετε στο Twitter και στο 
LinkedIn. 

AEBE με αξεσουάρ μόδας ζητά:

Ταμία 
Με γνώσεις Λογιστικής 

για το υποκατάστημά της στο κέντρο της Αθήνας.

Επιθυμητή η γνώση του προγράμματος Entersoft ERP. Ωράριο συνεχές. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο fax: 210 3233544 ή στο e-mail: ath1@nikolisgroup.com.

Collections Agent
Στο πλαίσιο ΑΜΕΣΗΣ ανάπτυξης του τομέα Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών η First Data 
ενδιαφέρεται να προσλάβει υπαλλήλους για πλήρη απασχόληση.

Περιγραφή Εργασίας: Ο/Η κάτοχος της θέσης, μετά την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση 
προγράμματος εκπαίδευσης, θα είναι υπεύθυνος/η για την τηλεφωνική ενημέρωση σχετικά με 
καθυστερήσεις πληρωμών σε τραπεζικά προϊόντα, την ενημέρωση των πληροφοριακών συστη-
μάτων με τα απαραίτητα δεδομένα και τη διεκπεραίωση διαχειριστικών εργασιών (αρχειοθέτηση 
κτλ).

Προφίλ και Καθήκοντα Εργασίας 
•Διαχείριση κλήσεων με αντικείμενο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές  
•Αποτελεσματική διαπραγμάτευση και επίτευξη στόχων σχετικά με καθυστερήσεις πληρωμών σε 
τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες  
•Χρήση ηλεκτρονικού συστήματος για την παρακολούθηση και συλλογή πληροφοριών  
•Διεκπεραίωση διαχειριστικών εργασιών (αρχειοθέτηση κτλ).  
 
Προσόντα 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες με ιδιαίτερη άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία  
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες  
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων & εργασιακή συνέπεια  
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (Δευτέρα – Παρασκευή: 09.00-20.00)  
•Προηγούμενη αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Γνώση αγγλικής γλώσσας επιθυμητή  
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Λυκείου    
 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό βάσει ετών προϋπηρεσίας  
•Δυνατότητα πρόσβασης στους χώρους εργασίας με εταιρικά λεωφορεία 
•Ιδιωτική ασφάλιση  
•Ετήσιο bonus απόδοσης  
•Προοπτική εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα δυναμικό & πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας.  
 
Βιογραφικά στο e-mail: athanasia.mpemponi@firstdata.gr.

Freelance Consultant Trainers (Ref#CT09/13)
One of the world’s largest professional Consulting & People’s Development organization with 
word-wide presence is searching talented associates, with proven track record of success in 
Training and Consulting in the areas of Sales, Customer Service, Management & Leadership, for 
its regional office in Athens, Greece.

As a Consultant Trainer you will:  
•Be assuming training and consulting responsibilities for our clients.  
•Be trained in our unique approach and be further equipped with Trainer Excellence Skills.   
•Need to initially dedicate some time to study and observe our trainings, methodologies and 
company policies in order to become a certified trainer and be able to assume your training 
responsibilities.  
•Have the opportunity to gain multidiscipline experiences with a wide spectrum of clientele in 
various customized projects.  
•Broaden your professional knowledge and experience by developing your consulting skills and 
training approach, as well as improving your customer service culture through a very innovating 
approach and processes.  
 
Successful candidates should have the following qualifications:  
•Business University degree, preferably post graduate  
•A strong sales and consulting background in one or more of the following  areas: retail sales, 
B2B sales, customer service, management.  
•Proven training experience is an absolute prerequisite.  
•Experience in product development of new training material will be considered an asset.  
•Fluency in both Greek and English  
•Computer literacy (Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint)  
•Expert technology user.  
•Very professional presence  
•Fast learner  
•Ability to understand business issues is essential.  
•Commitment and dedication through demonstrating a continuous client centered approach and 
highly professional and ethical standards.  
•Excellent communication skills and a highly analytical mind which lead to creative thinking and 
a problem solving approach and behavior.  
•Flexibility and Adaptability to changing circumstances and methodologies  
•Able to provide training mostly weekdays but also during weekends.  
•Able to travel within Greece as well as provide training during weekends. 

This is an outstanding opportunity for individuals who are looking for a career with excellent 
prospects in Training and Consulting. Candidates are kindly requested to send their CV’s either 
by fax or e-mail c/o κα Παναγιώτα Σαμπάνη (Ref# CT 09/13). Fax: +30 210 6825889 or e-mail: 
panagiota.sampani@achieveglobal.gr.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Μεγάλη εταιρία (Αθήνα) ζητάει πρώην τραπε-
ζικό υπάλληλο με προϋπηρεσία κι εξειδίκευ-
ση στο commercial banking (Κωδ.: 1-G3-4).

Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής & MS-Office, 
Internet  
•Οργανωτικό – Υπεύθυνο 

Βιογραφικό σημείωμα (αναφέρατε κωδικό θέ-
σης): PROHUMAN Consultants AE, Εταιρία 
Συμβούλων, Ε-mail: info@prohumanintl.com.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η Αλυσίδα καταστημάτων γυναικείας και ανδρι-
κής ένδυσης ROCOCO ζητά: 

Πεπειραμένη Πωλήτρια 
Για τα Καταστήματα 

Γλυφάδας - Κηφισιάς

Απαραίτητη προϋπηρεσία. Αποστείλατε 
βιογραφικό με φωτογραφία. E-mail: rococo@
rococo.gr, fax: 210 2224117.

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού 
εξοπλισμού ζητά:

Υπεύθυνες Καταστημάτων 
για τον νομό Αττικής 

Αντικείμενο εργασίας: 
•Εξυπηρέτηση προσερχομένων στα καταστήμα-
τα πελατών μας  
•Διερεύνηση αναγκών καταστήματος και προτά-
σεις βελτίωσης λειτουργίας του  
•Τήρηση των διαδικασιών και των αρχών λει-
τουργίας  
•Διαχείριση προσωπικού καταστήματος  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ  
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ  
•Δυναμικός χαρακτήρας με ικανότητα επικοινω-
νίας  
•Ευχάριστη προσωπικότητα με επαγγελματική 
παρουσία και ήθος  
•Γνώση Αγγλικών  
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Προϋπηρεσία στον χώρο του λιανικού εμπορί-
ου τουλάχιστον 5 χρόνια. (Η εμπειρία σε κατά-
στημα οικιακού εξοπλισμού θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη)  
 
Η Εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (Περιλαμβάνει 
μισθό βάσει προϋπηρεσίας και υψηλά bonus επί 
τη επίτευξη στόχων του καταστήματος)  
•Δυνατότητες εξέλιξης 

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείω-
μα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύ-
θυνση e-mail: hr@andreadis.com.

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

«Πωλήτριες» 
για τα καταστήματα της στον Νομό Αττικής.

Προσόντα Υποψηφίων 
•Εργασιακή εμπειρία 1-3 ετών στο χώρο της 
λιανικής (προϋπηρεσία σε Παιδικά είδη θα προ-
τιμηθεί).  
•Ευχάριστος, ευγενικός και επικοινωνιακός χα-
ρακτήρας.  
•Όρεξη για εργασία, θετική διάθεση, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας.  
 
Εκπαίδευση / Σπουδές 
•Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές θα εκτιμηθούν 
ανάλογα.  
 
Επιπλέον προσόντα 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel -Pow-

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
To πολυτελές ξενοδοχείο «Radisson Blu Park 
Hotel Athens», μέλος της «Carlson Rezidor 
Hotel Group», της μεγαλύτερης up-scale ξε-
νοδοχειακής αλυσίδας στην Ευρώπη, ζητά για 
άμεση απασχόληση νέες έως 23 ετών, για την 
κάλυψη θέσεων:

•Reception  
•Γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος 
πωλήσεων και εκδηλώσεων 
 
Θα προτιμηθούν απόφοιτοι ξενοδοχειακής σχο-
λής. 
 
Προσφέρονται: 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας  
•Εκπαίδευση στα standard του ομίλου  
 
Αποστολή βιογραφικών: giota.sakellaropoulou@
rbathenspark.com ή στο fax: 210-8216300.

Ecovis Hellas SA 
Assistant, Manager, Senior Manager &  

Assistant Accountant

H Ecovis Hellas SA είναι μέλος της ECOVIS ελε-
γκτικές, λογιστικές, φορολογικές, συμβουλευτικές 
και νομικές υπηρεσίες σε περισσότερες από 50 
χώρες διαθέτοντας πάνω από 4.000 άτομα. Η δυ-
ναμικής της ECOVIS στηρίζεται στον συνδυασμό 
της παροχής προσωπικών συμβουλών σε τοπικό 
επίπεδο με την υποστήριξη του διεθνούς δικτύου 
επαγγελματιών που διαθέτει.

Στην Ελλάδα, η Ecovis παρέχει υπηρεσίες ελε-
γκτικές, λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευ-
τικές σε μία ευρεία κλίμακα εταιρειών η οποία 
ποικίλει από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις 
σε μεγάλες πολυεθνικές, διεθνείς και δημοσίου 
ενδιαφέροντος εταιρείες.

Η Ecovis Hellas SA στα  πλαίσια εκπροσώπησής 
Europe AG, μιας παγκόσμιας ηγετικής εταιρείας 
συμβούλων επιχειρήσεων η οποία παρέχει 

της στην Ελλάδα, ενδιαφέρεται να ενισχύσει το 
στελεχιακό της προσωπικό με την πρόσληψη 
assistant, manager και senior manager για το 
ελεγκτικό τμήμα και assistant accountant για το 
λογιστήριο.

Assistant 
•Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής της 
Ελλάδος ή ισότιμου αλλοδαπού ιδρύματος με 
ειδίκευση στην Λογιστική ή Ελεγκτική  
•Άδεια άσκησης Οικονομικού επαγγέλματος του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος  
•Ελληνική ιθαγένεια, εκπληρωμένες στρατιω-
τικές υποχρεώσεις για τους άντρες και λευκό 
ποινικό μητρώο  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επι-
πέδου Proficiency).  Η πολύ καλή γνώση της 
Γερμανικής γλώσσας επιπλέον της Αγγλικής θα 
θεωρηθεί σημαντικό προσόν.  
•Πολύ καλή εμπειρία στη χρήση MS Windows 
και MS Office (ιδίως Excel)  
 
Manager 
•Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής της 
Ελλάδος ή ισότιμου αλλοδαπού ιδρύματος με 
ειδίκευση στην Λογιστική ή Ελεγκτική  
•Επαγγελματική εμπειρία 4 -6  έτη σε ελεγκτική 
εταιρεία.  
•Μέλος του Δημοσίου Μητρώου Νομίμων Ελε-
γκτών της ΕΛΤΕ ή προς ένταξη με μόνη εκκρε-
μότητα τις απαιτήσεις προϋπηρεσίας.  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επι-
πέδου Proficiency). Η πολύ καλή γνώση της 
Γερμανικής γλώσσας επιπλέον της Αγγλικής θα 
θεωρηθεί σημαντικό προσόν.  
 
Senior Manager 
•Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής της 
Ελλάδος ή ισότιμου αλλοδαπού ιδρύματος με 
ειδίκευση στην Λογιστική ή Ελεγκτική.  
•Επαγγελματική εμπειρία 6 - 10  έτη σε ελεγκτι-
κή εταιρεία.  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επι-

συνέχεια στη σελ. 06

πέδου Proficiency). Η πολύ καλή γνώση της 
Γερμανικής γλώσσας επιπλέον της Αγγλικής θα 
θεωρηθεί σημαντικό προσόν.  
•Άριστη κατάρτιση στα Διεθνή Πρότυπα Χρημα-
τοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), καθώς και στα 
Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ).  
•Μέλος του Δημοσίου Μητρώου Νομίμων Ελε-
γκτών της ΕΛΤΕ.  
 
Assistant Accountant 
•Απόφοιτος  ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ  
•Πολύ καλή γνώση της  Αγγλικής Γλώσσας 
(Proficiency).  Η πολύ καλή γνώση της Γερμανι-
κής γλώσσας επιπλέον της Αγγλικής θα θεωρη-
θεί σημαντικό προσόν.  
•Προϋπηρεσία 0-2 έτη σε Λογιστήριο.      
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού των εφαρμογών 
του MS Office  
•Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και ευελιξία  
•Ικανότητα οργάνωσης  
•Καλή παρουσία και επαγγελματισμός

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σύντομο βι-
ογραφικό σημείωμα, προτιμητέα στη διεύθυν-
ση athens@ecovis.com με κωδικό ΑΟΕΛ 1-2013 
ή εναλλακτικά στη διεύθυνση Ecovis Ελλάς Α.Ε., 
Λ. Μεσογείων 388, 153 41 Αγία Παρασκευή, 
Αττικής. Ecovis Hellas, Certified Public Accoun-
tants S.A. www.ecovis.gr.

Title: Executive Secretary 
Reports to: CEO 
Confidential: Yes 
Qualifications Requirements 
 
Education: Degree in Business Administration 
or in Secretarial Studies. Valid driver’s license is 
required.

Experience: Minimum of four years experience 
as executive secretary to CEO and performing a 
variety of administrative support functions, includ-
ing transcription and dictation of correspondence 
in a multinational company. Experience in jour-
nalism and preparation of press releases will be 
considered an asset. Proven ability to organize 
and manage competing priorities. Experience in 
meeting agendas, providing a variety of adminis-
trative support functions and assist with travel ar-
rangements and minutes; comprehensive ability 
to effectively utilize a personal computer, periph-
erals, and related word processing, spreadsheet 
and database management programs. A strong 
ability to interact with consultants, customers, 
vendors, government agencies and officials to 
schedule meetings, coordinate events and as-
sist with problem resolution. Excellent verbal and 
written communications skills in Greek and Eng-
lish languages.

Tasks: Provides administrative support to the 
CEO: 
Answers and screens phone calls and manages 
the CEO mail.  
•Schedules and coordinates appointments, 
meetings and events, including registration and 
travel arrangements as necessary.  
•Transcribes drafts, proofreads and revises cor-
respondence, memos, flyers, agendas, minutes, 
resolutions and policies.  
•Assists in the completion of various forms, no-
tices, press releases and other communications, 
which may require posting and/or publication.  
•Assists with project monitoring and budget 
tracking.  
•Assists CEO with customer inquiries and prob-
lem resolution.  
•Updates web page  
 
Prepares for monthly and special meetings: 
•Completes the CEO report, which requires in-
put from all departments.  
•Provides transcription and dictation of CEO 
meeting minutes.  
•Disseminates information to department man-
agers and personnel regarding changes in poli-
cies and procedures  
 
Send your cv to e-mail: cv@recom.gr 

erpoint - Internet)  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορι-
κός και γραπτός λόγος)  
 
Προσφέρεται ευχάριστο - φιλικό περιβάλλον 
εργασίας και προοπτικές εξέλιξης.

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

Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλους υποψήφιους, 
για λογαριασμό επώνυμης αλυσίδας καταστημά-
των στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, 
με στόχο την κάλυψη των παρακάτω θέσεων στε-
λεχών στην Κέρκυρα:

Στέλεχος Καταστήματος Λιανικής 
κωδ Κ-13

Το έργο: Aποτελεσματική λειτουργία του κατα-
στήματος μέσα από την επίτευξη των οικονομι-
κών και λοιπών ποσοτικών και ποιοτικών στό-
χων.

Προφίλ κατάλληλων υποψηφίου: 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε 
ανώτερες θέσεις πωλήσεων καταστήματος λια-
νικής.  
•Αποδεδειγμένη ικανότητα διοίκησης καταστή-
ματος και αποτελεσματικής καθοδήγησης ομά-
δας πωλητών  
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη και  ικανότητα 
αποτελεσματικής επεξεργασίας, ανάλυσης και 
αξιοποίησης αριθμητικών δεδομένων  
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αυτε-
νέργειας, λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης  
•Επιθυμητές σπουδές σε τομείς διοίκησης ή 
μάρκετινγκ  
•Δυνατότητα απασχόλησης σε διευρυμένο ωρά-
ριο λειτουργίας καταστήματος  
•Ικανότητα οργάνωσης πωλήσεων και  επίτευ-
ξης αποτελεσμάτων  
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής 
επικοινωνίας  
•Άτομο με πολλαπλά προσόντα (multi skilled), 
με ευγενική παρουσία, επαγγελματική εμφάνιση, 
και έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών  
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, 
επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα  
 
Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με επαγγελματικού ύφους φω-
τογραφία) αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης 
στο careers@peopleatwork-hellas.gr. Για περισ-
σότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα μας www.peopleatwork-hellas.gr. Follow us 
on facebook. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν 
απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ζητείται Βοηθός Λογιστή από εμπορική εται-
ρεία με έδρα την Αθήνα. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση  
•Καλή γνώση  τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας  
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και Office  
•Καλή επικοινωνία  
•Ομαδικό Πνεύμα  
 
Καλή γνώση Αγγλικών και άλλων ξένων γλωσ-
σών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
 
Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: 
aggelies@rocketmail.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Athens Technology Center S.A. wishes to 
recruit:

Amadeus, the worldwide leading Global Distribution System, is the chosen technology partner 
for providers, sellers and buyers of travel. The Amadeus provides distribution, IT and point-of-sale 
solutions to help its customers adapt, grow and succeed in the fast-changing travel industry. More 
information about Amadeus Group is available at: www.gr.amadeus.com.

AMADEUS HELLAS SA is seeking for a dynamic and motivated professional to cover the 
following position:

Technical Support Executive
Reports to: IT and Technical Services Manager

Purpose of the Job: Amadeus IT Department is dedicated to provide premium technical services 
to Amadeus customers with a high level of professionalism and to support the local technical 
infrastructure of ACO Greece. In addition IT department has as a key objective to implement and 
finalize any technical project assigned from Amadeus Headquarters for the harmonization of ACO 
processes.

General Roles & Responsibilities: 
•Technical support 
•Working on IBM Console (TN3270 emulator) and Web services applications in order to support 
AMADEUS HELLAS customers.  
•Technical Help desk 1st and 2nd level.  
•Installation of Amadeus products via telephone or remote assistance tool.  
•Follow up Amadeus product installations.  
•Technical project coordination.  
•Internal technical infrastructure support.  
•Create monthly reports.    
•Ensure that effective and speedy resolution of problems identified by customers is provided. 
Act as necessary, as the escalation point for major issues. Track KPIs to ensure SLA is met 
and customer satisfaction is high. Identify gaps and work with line organization to develop and 
implement processes that create efficiencies.  
•Ensure that all calls are entering properly in the CRM (SIEBEL) .   
•Carry out implementation process for e-commerce solutions for Amadeus customers - liaison with 
development team and web designers for the customization of the travel agency portal as well as 
with HQs for setting up Amadeus solutions according to customers’ requirements  
•Receive any Amadeus training appointed by the ITM/BPM /or any certification requested.
(LSS,SELL,SECO). 
 
KPI: 
•Effectiveness in problem resolution and Technical support on Amadeus products to travel 
agencies; customers’ satisfaction as the key performance indicator.  
•Selling Platform and SECO technical support    
•Internal technical infrastructure support 
 
Knowledge and Experience: 
Education: 
•University or degree in Computer Science / IT / PC skills; HW, SW, DS applications, network SW, 
data communications, cabling stystems, etc., or equivalent work experience  
•Proficiency in English (oral and written) 
 
Knowledge on: 
Technical Skills 
•Good communication Skills, Organized.  
•Good experience in IT Technical Support, escalations  
•Ability in making contact with customers and get their attention.  
•Excellent understanding of the customer’s needs.  
•Basic Knowledge of Telecommunication Systems, Intermediate Knowledge for MS Servers  and 
Data Networks (Routers/Switches /Modems).  
•Operating Systems: Windows (,XP,VISTA,7,8PRO)  
•Hardware/Software generally.  
•Minimum 4 years experience 
 
Personal Skills 
•Accountability & pro-activity 
•Multicultural approach 
•Customer focus 
•Analytical and conceptual thinking 
•Flexibility 
•Communication skills 
•Able to travel abroad

The company offers a competitive remuneration package, private medical insurance and 
outstanding career opportunities within a prominent and dynamic multinational organization. 

All interested candidates should send a detailed CV in English via email at: careers.gr@
amadeus.com. All applications will be treated in full confidence.

Η Media Strom ζητεί για τα καταστήματα 
λιανικής:

Συμβούλους Πωλήσεων 
(κωδ. 105)

Αντικείμενο Εργασίας: 
•Υλοποίηση εταιρικών στόχων Καταστήματος  
•Ποιοτική εξυπηρέτηση Πελατών  
•Διασφάλιση Λειτουργιών Καταστήματος  
•Τήρηση εταιρικών οδηγιών & διαδικασιών  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Λυκείου ή ΤΕΙ  
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Γνώση Η/Υ  
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις  

•Πελατο - κεντρική προσέγγιση  
•Ευχάριστη Προσωπικότητα  
•Επαγγελματική εμφάνιση & ήθος  
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα  
 
Προσφέρουμε: 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Μισθός & Bonus επί των πωλήσεων  
•Προοπτικές εξέλιξης 

Αποστείλατε το βιογραφικό σας  σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (105) 
στο Fax: 210 3482899 
e-mail: personnel@mediastrom.gr υπ’ όψιν: 
Διεύθυνσης Προσωπικού.

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

Έμπειρους Πωλητές/τριες 
Με προϋπηρεσία στο χώρο των αξεσουάρ. 

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

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτο-
ζαχαροπλαστεία (patisseries-boulangeries), 
ψάχνουν για Πωλήτριες για τα καταστήματα 
της Δροσιάς, του Π. Φαλήρου και του Ν. Ψυ-
χικού:

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

Κύρια Καθήκοντα: 
•Προετοιμασία του μαγαζιού το πρωί  
•Προετοιμασία φρέσκων σάντουιτς κάθε μέρα  
•Παρασκευή καφέ και άλλων ροφημάτων  
•Εξυπηρέτηση πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας  
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποι-
ημένου  
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις, με προ-
ϋπηρεσία σε αρτοζαχαροπλαστείο, καφετερία, 
ξενοδοχείο, catering θα θεωρηθεί επιπλέον 

προσόν  
•Γνώση αγγλικών (επίπεδο Lower)  
•Βασικές γνώσεις Η/Υ  
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες  
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Προσεγμένη εμφάνιση  
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για 
δουλειά  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση  
•Βασικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση  
•Εκπαίδευση  
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους  
•Προοπτικές εξέλιξης 

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία 
απαραίτητη) στείλτε μας e-mail στο jobs@
frankzepaul.com  ή στο fax 210 68 36 298, ανα-
γράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-POL-13/
Δροσιά, FZP-POL-13/Φάληρο ή FZP-POL-13/
Ψυχικό, ανάλογα με την περιοχή που σας ενδι-
αφέρει.

Product Manager
H VARIO CLEAN A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων καθαρισμού και υγιεινής, 
προσφέροντας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά καινοτόμα και ποιοτικά επαγγελματικά 
προϊόντα, κατέχοντας κορυφαία θέση στο χώρο. Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών 
σε όλη την Ελλάδα και αναπτύσσεται δυναμικά με στρατηγικές συνεργασίες προσεγγίζοντας 
νέες αγορές.

Σκοπός Θέσης: Ο/Η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για τη διαχείριση (product management) 
των προϊόντων ευθύνης του καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, την έρευνα αγοράς, την 
εισαγωγή και παρακολούθηση της απόδοσης των προϊόντων. Συνεργάζεται στενά με το τμήμα πω-
λήσεων και διασφαλίζει ότι καλύπτονται οι ανάγκες των πελατών, ενώ παράλληλα η απόδοση των 
προϊόντων συμβάλλει στη συνολική στρατηγική της εταιρείας και στην επίτευξη των στόχων της.

Υπευθυνότητες Θέσης 
•Διενεργεί έρευνα αγοράς για τις κατηγορίες της ευθύνης του/της  
•Αναλύει και αξιολογεί τους δείκτες αποδοτικότητας των προϊόντων και διαμορφώνει προτάσεις 
όσον αφορά στο προϊοντικό μίγμα και στην τιμολογιακή πολιτική.  
•Παρακολουθεί και αναλύει τα στατιστικά πωλήσεων, διαμορφώνει πρόβλεψη (demand forecast), 
προτείνει τις προωθητικές ενέργειες και παρακολουθεί τα αποθέματα.  
•Συνεργάζεται στενά με το τμήμα Logistics για τη διαμόρφωση των παραγγελιών στους προμηθευ-
τές.  
•Συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές για την εύρεση των κατάλληλων προϊόντων και την 
προώθησή τους στις αγορές που η εταιρεία απευθύνεται.  
•Παρακολουθεί και αναλύει τον ανταγωνισμό.  
•Εντοπίζει νέες τάσεις και ευκαιρίες στην αγορά και διαμορφώνει προτάσεις για εισαγωγή νέων 
προϊόντων ή κατηγοριών.  
•Επιμελείται τη δημιουργία όλων των απαραίτητων εργαλείων επικοινωνίας και προώθησης.  
•Επιμελείται τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού και όλου του πληροφοριακού υλικού για τα 
προϊόντα ευθύνης του.  
•Είναι υπεύθυνος/η για την προϊοντική εκπαίδευση στην ομάδα πωλήσεων και στους πελάτες.  
•Επιμελείται μαζί με την ομάδα Marketing την οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχών σε εκθέσεις ή 
άλλες εταιρικές εκδηλώσεις.  
•Προετοιμάζει υλικά για το site της εταιρείας και τα λοιπά μέσα επικοινωνίας και προβολής.  
 
Προφίλ/Προσόντα Υποψηφίου 
•Μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Marketing  
•Πτυχίο ΑΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Marketing  
•Εμπειρία 3-4 έτη σε τμήμα Marketing  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (word, excel, power point)  
•Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνιακή ικανότητα  
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα  
•Ικανότητα να τηρεί deadline και να λειτουργεί αποτελεσματικά υπό συνθήκες πίεσης  
•Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη  
•Δημιουργική σκέψη και διάθεση για αλλαγή  
•Πάθος και όρεξη για δουλειά  
 
Αναγνωρίζουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας μας είναι οι άνθρωποί μας.

Γι’ αυτό προσφέρουμε άριστο περιβάλλον, με ομαδικό πνεύμα, ενώ παράλληλα επενδύουμε 
στους εργαζόμενους μας με τη συνεχή εκπαίδευση και τη δυνατότητα για επαγγελματική 
ανάπτυξη. Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα, παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό 
σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: marketing@varioclean.gr. Site: www.varioclean.gr.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

•Εμπειρία στη Σύνταξη προσφορών για υλοποί-
ηση έργων του Δημοσίου Τομέα 

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών αναλόγως προσόντων, σύγχρονο ερ-
γασιακό περιβάλλον, πολύ ενδιαφέρον γνωστικό 
αντικείμενο απασχόλησης και σημαντικές προο-
πτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση 
μέσω e-mail), αναφέροντας απαραίτητα τον κω-
δικό της αιτούμενης θέσης.

Advanced services group Ltd (ASG) Προηγ-
μένες υπηρεσίες. Βεντούρη 12, 15561, Χολαρ-
γός, τηλ. 210 6540901, fax. 210 6564407. E-mail: 
asgltd@asg.gr.

Sales Account Manager (ref.code SAM)

APOLLO  S.A. and CONET Technologies AG 
are  seeking for a Sales Account Manager, based 
in Athens with proven sales experience in  Health 
Informatics and the ability to sell goods and ser-
vices to public and private hospitals, private 
clinics, diagnostic centers, healthcare practices, 
medical offices, and health related institutions.

Main responsibilities: 
•Develop and maintain the organization’s cus-
tomer base.  
•Promote Health Informatics services/products 
via meetings with existing and potential clients.  
•Presales activities.  
•Participation in the planning and the implemen-
tation of the Sales Strategy of our organization.  
•Monitoring of the competition.  
•Propose strategies for the growth of our market 
share.  
 
The ideal candidate should have: 
•At least 2 years experience in promoting Health 
Informatics Services and Products.  
•Proven track record of sales results with public 
sector.  
•Knowledge of Health IT and Health Software 
market trends.  
•Communication and Negotiation Skills.  
•Sales target-driven.    
•Presales skills required  
•Ability to act as a part of an organized sales 
group.  
•Fluently in English.  
•PC and Office Environment.  
•Bachelor degree required.  
•Military service fulfilled.  
 
We offer: 
•A competitive compensation package depends 
on your skills and experience.  
•Continuous training in sales trends and tech-
niques.  
•Friendly working environment.  
•Promotion and growth opportunities. 

If you are interested in becoming a member of 
our sales team, please send us your CV and a 
cover letter (a few words about you and why you 
are the right person for this position) in English at 
jobs@apollo.gr. Don’t forget to mention the refer-
ence code of the job advertisement.

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

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

•Fluency in Greek and English  
•Very good analytical and problem-solving skills  
•Effective written and verbal communication 
skills 

Must be a strong team player able to collaborate 
as part of a team to deliver exceptional customer 
results in a rapid paced implementation environ-
ment. Send your cv to e-mail: info@interworks.
biz.

MedNet International, member of the Munich 
Re group - the world’s largest institution in rein-
surance, primary insurance and asset manage-
ment, is one of the leading Healthcare Software 
Developers in Europe. We provide excellent In-
formation Technology services across the Med-
Net Group and Munich Re’s Health Division. Due 
to our increasing demand of designing and im-
plementing “best in industry IT solutions”, at our 
Athens Office, we are seeking specialists for the 
following positions:

Health Insurance Implementation  
Specialist - HI 03

Profiles/Qualifications: Candidates will be 
responsible for the integration of information 
systems into new or existing business environ-
ments/organizations. Work closely with business 
executives and system users to identify setup 
requirements and modification needs. They are 
responsible for setting up the system as well as 
providing training and assistance to users. 

•University level degree (at postgraduate level 
is a plus) in Business Administration, Manage-
ment, Information Technology or other field of 
study  
•Minimum 5 years of experience in Insurance 
Business (preferably in Health Insurance) with 
significant operational responsibility (e.g. pro-
duction, claims)  
•Alternatively, candidates may have minimum 
5 years of experience in information systems 
implementation (preferably in the insurance 
industry)  
•Strong interpersonal skills  
•Good oral and written communication skills  
•Fluency in English and/or any other language  
•Experience in project management and/or 
training is considered an asset  
 
We Offer 
•Competitive compensation & benefits package  
•Continuous training  
•Enjoyable and stable working environment  
•Leading-edge technology 

Send your C.V. c/o H.R.Department, e-mail: re-
cruitment@mni.gr, Fax: 210 6141366. Address: 
15 Neratziotissis & Thiseos str., 151 24 Marousi, 
Athens, Greece.

Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Πλη-
ροφορικής με είκοσι και πλέον έτη λειτουρ-
γίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ζητά 
Στέλεχος για το Τμήμα Πληροφορικής:

Κωδ. Θέσης: ITSP13/02 (IT Developer)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Καλά Αγγλικά  
•Γνώση και Εμπειρία στον σχεδιασμό και ανά-
πτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρ-
μογών με τεχνολογίες •Ανοικτής Αρχιτεκτονικής 
και Βάσεων Δεδομένων (3-tier, XML, Web 
Services).  
•Διετή εμπειρία σε προγραμματισμό με εργαλεία 
της Java και βάσεις δεδομένων της Oracle και 
εφαρμογές Joomla με PHP/MySQL  
 
Επιθυμητά Προσόντα 
•Εμπειρία και Γνώση στην χρήση σύγχρονων 
μεθοδολογιών και εργαλείων ανάπτυξης εφαρ-
μογών  
•Εμπειρία στην τεκμηρίωση και συγγραφή 
τεχνικών προδιαγραφών για συστήματα πληρο-
φορικής  

ERP Consultant Working Abroad (Ref: 
ERPC/2013)

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

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

Position: Solutions Consultant 
Location: Athens, Greece

Interworks is seeking for a high energy, results-
oriented, Solution Consultant, with the ability to 
design, customize and deploy Interworks Cloud 
Platform for our clients. He will be responsible for 
the overall direction, execution and completion for 
client’s project. This position requires very strong 
communication skills and the ability to work ef-
fectively with end-users, fellow developers, and 
technical and non-technical management teams.

Responsibilities 
•Work at the enterprise level to deliver business 
critical solutions and act as a subject matter 
expert in Interworks Cloud Platform  
•Becoming a subject matter expert in the area of 
subscription billing and cloud services provision-
ing.  
•Work with 3rd party implementation partners, 
and collaborate with engagement managers and 
other Professional Services team members to 
deploy Interworks Cloud Platform.  
•Experience in integrating SaaS solutions with 
ERP, accounting and provisioning platforms is a 
valuable requirements for this solution.  
•Perform business analysis on projects and co-
ordinate with Interworks Product Management 
team for gathering client and user requirements 
and defining functional requirements.  
•Performs end-to-end project management, 
demonstrating ownership for the overall direc-
tion, coordination and completion of customer 
projects.  
•Produces deliverables for all project phases 
(project plan, progress reports, gap analysis 
etc).  
•Presentation of Cloud Platform to customers in 
collaboration with Interworks Sales team.  
 
Requirements 
•Bachelor’s or Master’s degree in Computer Sci-
ence or related topic.  
•At least 3 years experience in Information Sys-
tems Consulting.  
•Experience with Billing / Subscriptions Manage-
ment / CRM / provisioning platforms systems.  

συνέχεια στη σελ. 08

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

Test Engineers - TE 001

Profiles: Responsible for planning, scheduling 
and conducting all testing activities across the 
entire lifecycle of information systems’ develop-
ment (including unit, integration, regression and 
system testing).

Qualifications: 
•University level degree (or higher education 
institute) in Computer Science, Information 
Technology or relevant field of study.  
•2-3 years hands-on experience in developing 
test automation frameworks and test scripts us-
ing commercial test tools.  
•Experience in design and implementation of 
automated load and performance tests for data-
base-backed web applications.  
•Knowledge of Weblogic Application Server is 
considered an asset.  
•Strong communication skills and attention to 
detail.  
•Very good command of English language.  
 
We Offer: 
•Competitive compensation & benefits package  
•Continuous training  
•Enjoyable and stable working environment  
•Leading-edge technology  
 
Send your cv to e-mail: recruitment@mni.gr.

Sense One Technologies is an innovative 
company providing converged monitoring and 
control services for intelligent assets, like Green 
buildings, PV installations, smart homes, green 
industries e.tc. All these services are delivered 
throughout the Sense One Technologies private 
cloud which is responsible for accurate data ac-
quisition, validation, automated processing and 
management, which is being delivered in real-
time and gives to the stakeholders the ability to 
stay in control of their assets, understand how 
they perform at all times, identify trends, pinpoint 
the areas of concern and increase the uptime of 
their systems. As part of its continuous platform 
development Sense One Technologies is cur-
rently looking for a: 

Senior JavaScript (JS) Developer 
Athens, Greece - Ref: SOT- SJD

The Candidate: 
The ideal candidate will be expected to pos-
sess the following: 
•University degree in Information Technology  
•Minimum 4 years of professional experience 
in software development with great experience 
in JavaScript/JEE, PHP Technologies.  
•Proven working experience on SVN, Hiber-
nate, JSF, Eclips, XML, EJB , and design 
patterns  
•Working Experience on NoSQL, Graph Data-
bases is a significant asset.  
•Knowledge on Web services,  using REST, 
XML, JSON technologies  
•Excellent verbal and written communication 
skills in English  
•This opportunity is for a large system imple-
menting wide requirements and business rules 
in the scientific area. •Therefore, previous ex-
perience in large, complex systems using the 
mentioned technologies is required. 

The Company offers: The Company offers the 

AEBE με αξεσουάρ μόδας, ζητά:

Υπάλληλο 
Με γνώση ξένων γλωσσών και δυνατότητα ταξιδιών στο Εξω-

τερικό.

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

Η εταιρεία RICHE beyond darkness, με ηγετική θέση στον 
χώρο φωτισμού, ζητά διακοσμητή για άμεση πρόσληψη :

Υπεύθυνο Εξωτερικού Δικτύου Πωλήσεων σε 
Αρχιτέκτονες – Διακοσμητές και Διαχείριση 

Εισαγών

Αποστολή: Ευθύνεται για το άνοιγμα αγοράς σε Αρχιτέκτονες 
– Διακοσμητές, την διαχείριση εισαγωγών και την επιμέλεια του 
Web και των Social Media.

Κύριες Αρμοδιότητες/Ευθύνες: 
•Άνοιγμα και ανάπτυξη αγοράς εξωτερικού δικτύου πωλήσεων 
σε Αρχιτέκτονες – Διακοσμητές με σκοπό την συμμετοχή της 
εταιρίας σε project.  
•Διαχείριση και παρακολούθηση του κυκλώματος εισαγωγών 
της εταιρίας.  
•Αναζητήση τρόπων για την ανάπτυξη πωλήσεων και την προ-
σέλκυση νέων πελατών  
•Στρατηγική Digital Marketing επιχείρησης και σχεδιασμός ερ-
γαλείων προώθησης.  
•Αξιολογεί και αναφέρει όλες τις αλλαγές στις συνθήκες αντα-
γωνιστικότητας ώστε να διατηρηθεί η καλή επαφή με την αγο-
ρά και να υπάρχει άμεση αντίδραση όπου χρειάζεται  
•Συμμετέχει σε οργανωτικές συναντήσεις ή εκπαιδευτικά / ενη-
μερωτικά σεμινάρια  
 
Απαιτούμενα προσόντα / προσωπικά γνωρίσματα: 
•Αρίστη Γνώση Αγγλικών.  
•Πτυχίο διακοσμητή ή αντίστοιχης εκπαίδευσης  
•Advance στις πωλήσεις με τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία.  
•Δυνατότητα εύστοχης επικοινωνίας και εμπορικής διαπραγ-
μάτευσης.  
•Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση και να αποδίδει  
•Γνώση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς 
και του ανταγωνισμού (επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο)  
•Γνώση και διαχείριση Web, Social media και ηλεκτρονικό 
μάρκετινγκ.  
•Γνώση διαχειρίσεις εισαγωγών, και κυκλώματος εμπορικής 
διαχείρισης   
•Γνώση προγράμματος Κεφάλαιο ή αντιστοίχου  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Διαρκή εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης  
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
 
Αποστολή βιογραφικών: director@riche.gr.

Mobile Applications / R&D Software Engineer 
-  

JOB ID: MCIS-0913

We’re looking for a motivated individual to work as mobile 
application developer.

You will be responsible for developing and updating the 
company’s products for mobile device platforms. You will be 
involved in all aspects of application development from UI 
design and implementation to the underlying application logic 
and interfacing with server components.

You must have at least 3 years working experience with: 
•An excellent understanding of web development 
technologies HTML5, Javascript, CSS and  AJAX  
•Experience with web based mobile application development 
concepts such as responsive web design and mobile UX 
considerations  
•Experience with a javascript mobile application framework 
(preferably Sencha Touch) and hybrid application builders 
(such as Phonegap)  
•Experience with native application development for iOS and/
or Android platforms and MVC application design  
•Understanding of streaming media formats for audio/video 
and their integration into mobile applications 
•Excellent English in writing and speaking 

WHO IS MCOM? MCOM Media Communications (www.
mcoms.com) offers innovative solutions and services for 
creating, managing and delivering digital interactive media 
over broadband IP for the Hospitality, Telecom and Digital 
Signage industries. MCOM is one of the leading companies 
in Europe in its field, having a large network of partners in 
Europe, Middle East and Africa.

MCOM HOTstream (www.hotstream.eu) is one of the 
most advanced and innovative in-room information and 
entertainment platforms for hotels and hospitals. HOTstream 
hospitality suite includes solutions for Interactive TV, IPTV, 
Video On Demand, Internet and Digital Signage.

Please send your CV to hr@mcoms.com with the 
indication MCIS – 0913.

Πωλητής - Τεχνολόγος Τροφίμων (TEC 0909) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Βιομηχανία τροφίμων με μεγάλη γκάμα προιόντων 
και έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό αναζητά έμπειρο Τεχνο-
λόγο Τροφίμων για το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρεί-
ας και την υποστήριξη των πελατών της

Καθήκοντα Θέσης: Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί 
με την ανάπτυξη των προιόντων της εταιρείας και την διαχείρι-
ση του πελατολογίου της (Β2Β)

Απαραίτητα Προσόντα 
•Σχετική επαγγελματική εμπειρία από τις πωλήσεις  
•Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι)  
•Άριστη γνώση Αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών  
•Ομαδικό πνεύμα, αναλυτική σκέψη  
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
 
Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr.

Ζητούνται άτομα που θέλουν να εργαστούν σε Μεγάλες 
αυτοκινητοβιομηχανίες στην Γερμανία σε τμήματα: 
 
•Πωλήσεων  
•Ηλεκτρολογίας  
•Μηχανολογίας  
•Κατασκευή καροσερι  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικών (επίπεδο Β2)  
•Προϋπηρεσία 

Αποστολή βιογραφικών στη Γερμανική γλώσσα σε μορ-
φή Europass. Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες: 
MD STUDIEN & VERMITTLUNG, 2810 330009 ώρες γρα-
φείου 09:00-14:00, κα Βενιανάκη 6973348931, κα Καλπα-
κτσή 6973326214. 

Αποστολή βιογραφικών: info@md-hellas.gr. Τα βιογραφικά 
να είναι μόνο στη Γερμανική σε μορφή Europass με φωτογρα-
φία. Βιογραφικά στα Ελληνικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ ΑΕ δραστηριοποι-
είται στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών και ειδικά στα τουριστικά 
έντυπα πάνω από 30 χρόνια και ενδιαφέρεται για την κάλυψη 
μιας θέσης στο χώρο του ψηφιακού marketing και social media.

Social Media Marketing
Profile: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής ή marketing  
•Άριστη γνώση Αγγλικής  
•Ομαδικότητα και αναλυτική σκέψη  
•Εμπειρία σε Internet Marketing and Social Media  
•Μεταπτυχιακές  σπουδές, θεωρούνται πλεονέκτημα  
•Ηλικία μέχρι 30 ετών 
 
Position 
Η θέση αφορά την ανάπτυξη της παρουσίας της εταιρείας στο 
διαδίκτυο και τα social media και συγκεκριμένα: 
 
•Ανάπτυξη και εφαρμογή on line marketing strategy με στόχο τις 
διεθνής πωλήσεις  
•Ανάπτυξη και εφαρμογή social media marketing campaigns  
•Email marketing  
•Search Engine Optimization (SEO) management  
•Website & blog content management  
•Social media management 

Παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικό με συνοδευτική επι-
στολή και κωδικό θέσης στη διεύθυνση: info@toubis.gr κωδι-
κός θέσης: 100 υπ’ όψιν κ. Γεωργίου Νεόφυτου.

Σχετικά με την Benefit Software

Η εταιρεία Benefit Software ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποι-
είται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού ειδικά για τις 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Διαθέτει  ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμογών που καλύπτει τις 
ανάγκες γραφείου και πλοίου. Όλες οι εφαρμογές διαχειρίζονται 
μια κοινή βάση δεδομένων, επικοινωνούν πλήρως μεταξύ τους 
και χρησιμοποιώντας όμοια interfaces,καθιστούν το σύστημα 
εφαρμογών, ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα, εύκολο στο χειρι-
σμό και συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα.

Οι εφαρμογές είναι δυνατόν να προσαρμοστούν στις  συγκεκρι-
μένες ανάγκες του πελάτη, ενώ υπάρχει δυνατότητα να αναπτυ-
χθούν νέες  εφαρμογές  που να καλύπτουν πιο εξειδικευμένες 
απαιτήσεις.

Η BENEFIT Software αποτελεί μια από τις πρώτες εταιρείες που 
διέθεσαν τα προϊόντα τους σε πλατφόρμα cloud, προσφέροντας 
άνεση, ευελιξία και λειτουργικότητα στις πλέον βασικές εφαρμο-
γές.

Πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της υπηρεσίας SaaS, αποτελεί ση-
μείο αναφοράς για κάθε ναυτιλιακή εταιρεία που αναζητεί λύσεις 
στις εφαρμογές ERP με τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης κα-
τεύθυνσης. Επιπλέον έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη βασικών 
εφαρμογών για smart phones & tablets που καλύπτουν ένα μεγά-
λο εύρος κατασκευαστών  (I-phone, Androids, Blackberry)

Μηχανικός Λογισμικού ASP .NET

Ως Μηχανικός Λογισμικού θα είστε μέλος μιας ομάδας προ-
γραμματιστών που ασχολείται με την δημιουργία και συντήρηση 
προϊόντων λογισμικού. Θα συμμετάσχετε σε όλες τις φάσεις 
του κάθε έργου, από την ανάλυση και τη σχεδίαση μέχρι και 
την διάθεση (deployment) στον τελικό χρήστη / πελάτη. Η θέση 
εργασίας σας θα βρίσκεται στην έδρα της Εταιρίας μας στον 
Πειραιά και αφορά πλήρη πενθήμερη απασχόληση.

Απαιτούμενα Προσόντα 
•Πτυχίο Πληροφορικής (ΤΕΙ / ΑΕΙ) 
•Microsoft ASP .NET / C# (εργασιακή εμπειρία) 
•HTML5 / CSS3 / Javascript 
•Microsoft SQL Server 
•2-3 χρόνια συνολική σχετική προϋπηρεσία 
 
Προαιρετικά Προσόντα 
•ASP .NET MVC3 ή MVC4 / Razor 
•AJAX / JQuery / JSON 
•Mobile Applications Development (iPhone, Android etc.) 
•Relational Data Base Design 
•SQL Functions / Stored Procedures 
•ADO .NET 
 
Σημείωση: Όποιο από τα προαιρετικά προσόντα διαθέτετε θα 
ληφθεί ως πλεονέκτημα 
 
Προσωπικά Χαρακτηριστικά 
•Προτίμηση Εργασίας σε Ομάδα 
•Οργάνωση / Διαχείριση Χρόνου / Χρονική Συνέπεια 
•Αξιοπιστία και Δημιουργικότητα 
•Δυνατότητα ανταπόκρισης σε επείγοντα ζητήματα 
•Έμφαση στην λεπτομέρεια και στην ποιότητα αποτελέσματος

Μισθός: Δίνουμε ένα ανταγωνιστικό μισθό αναλόγου των προ-
σόντων σε ένα ευχάριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Με 
την συμμετοχή σας στην υφιστάμενη ομάδα λογισμικού συμμετά-
σχετε στην παραγωγή λογισμικού για μίας από τις μεγαλύτερες 
βιομηχανίες της Ελλάδας και του κόσμου: την Ναυτιλία.
Αποστολή βιογραφικών: sales@benefit.gr.

Επιθυμεί να προσλάβει για την Βόρεια Ελλάδα:

Υπεύθυνο Πωλήσεων

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης είναι: 
•Οργάνωση, διοίκηση και ανάπτυξη πωλήσεων  
•Παρακολούθηση πωλήσεων και εισπράξεων  
 
Τα απαραίτητα προσόντα του υποψηφίου συνοψίζονται 
στα εξής: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στην αγορά των αλεύρων.  
•Δυνατότητα ταξιδιών  
•Άριστες διοικητικές, οργανωτικές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες  
•Χαρακτηρίζεται από πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας  
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
•Άριστες γνώσεις Η/Υ, MS Office  
•Ηλικία έως 35 ετών  
 
Οι παροχές της εταιρείας είναι μεταξύ άλλων: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων  
•Άριστο επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον  
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης  
 
Αποστείλατε βιογραφικό υπ’ όψη κας Κουλουμπή στο elli.
kouloumpi@nitsiakos.gr ή με fax στο 26510 20769.
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involvement in an extremely innovative project, 
using the best of breed technologies for develop-
ing managed services over the cloud, a competi-
tive salary, benefit’s package, opportunities to ex-
press and develop both your expertise and your 
business development capabilities, in a multi-dis-
ciplinary and rewarding work environment.

Send email to: hr@senseonetech.com.

Sense One Technologies is an innovative 
company providing converged monitoring and 
control services for intelligent assets, like Green 
buildings, PV installations, smart homes, green 
industries e.tc. All these services are delivered 
throughout the Sense One Technologies private 
cloud which is responsible for accurate data ac-
quisition, validation, automated processing and 
management, which is being delivered in real-
time and gives to the stakeholders the ability to 
stay in control of their assets, understand how 
they perform at all times, identify trends, pinpoint 
the areas of concern and increase the uptime of 
their systems. As part of its continuous platform 
development Sense One Technologies is cur-
rently looking for a:

Senior Mobile Developer 
Athens, Greece - Ref: SOT- SMD

The Candidate: 
The ideal candidate will be expected to pos-
sess the following: 
•University degree in Information Technology  
•Minimum 2 years of professional experience in 
development of mobile apps with great experi-
ence in IOS/Objective C, Android and J2ME 
Technologies.  
•Knowledge on Web services, using REST, 
XML, JSON technologies  
•Excellent verbal and written communication 
skills in English  
•This opportunity is for a large system imple-
menting wide requirements and business rules 
in the scientific area. •Therefore, previous ex-
perience in large, complex systems using the 
mentioned technologies is required. 

The Company offers: The Company offers the 
involvement in an extremely innovative project, 
using the best of breed technologies for develop-
ing managed services over the cloud, a competi-
tive salary, benefit’s package, opportunities to ex-
press and develop both your expertise and your 
business development capabilities, in a multi-dis-
ciplinary and rewarding work environment.

Send email to: hr@senseonetech.com.

TELESMA Business Technologies S.A. is a 
company offering technology products and ser-
vices focusing on business consulting, software 
development and system integration. (www.
telesma.gr). We are looking, on behalf of our cli-
ent, a large corporation, for an ORACLE Forms 
Developer to staff its software development ac-
tivities.

Job description:  
The selected candidate willq 
•Responsible for the design, development, and 
expansion of existing and new applications de-
veloped in ORACLE Forms.  
•Participate in all phases of the development 
cycle from analysis, design to development, test 
& implementation, and documentation  
 
This is an excellent opportunity to apply and 
further develop your software design & develop-
ment skills. 
 
Required qualifications: 
•University Degree in Software Engineering or 
similar discipline  
•4-5 years of experience in similar position  
•Excellent Knowledge of ORACLE FORMS,  
•Excellent knowledge of ORACLE Development 
Tools  
•Very Good database design skills  
•Fluency in both English and Greek  

•Experience in JavaScript, Java will be consid-
ered a strong asset  
•Ability to frequently travel to European and bor-
dering countries  
•Flexibility, self-motivation and focus on high 
level, qualitative performance and the achieve-
ment of results.  
•EU work permit  
 
Only candidates deemed to fulfill the afore-
mentioned qualifications will be invited to an 
interview.

We offer a competitive compensation package, 
continuous learning and training and above all a 
promising career path in one of Greece’s leading 
services organizations. Applicants should send 
their full CV to: Telesma Business Technologies 
S.A., 77, Alexandras Ave., 114 74, Athens, t.: +30 
216 9000004, f.: + 30 216 9000007, eml: oracle-
forms@telesma.gr.

Job Title: Senior Data Mining Analyst SAS 
Reports to: Analytics Manager 
Department: Analytics

Company Description: Founded in 1979, IRI is 
the leading global provider of enterprise market 
information solutions and services, empowering 
its clients to grow their business profitably in a 
complex marketplace. Driving the transformation 
of the consumer packaged goods (CPG), retail, 
and healthcare industries, IRI provides a unique 
combination of real-time market content, ad-
vanced analytics, enterprise performance man-
agement software, and professional services. 
The company’s portfolio of services, solutions, 
and technology enables leading retailers and 
their suppliers around the globe to see what they 
are missing, act faster with greater confidence 
and win at the shelf.

The Analytics & Shopper Knowledge (ASK) 
Group is a dedicated team of marketing return 
on investment experts whose objective is to drive 
manufacturer and retailer profit by maximizing 
the potential of Electronic Points of Sale (EpoS) 
data, shopper data, as well as data from other 
sources.

IRI is seeking to recruit a dynamic person with 
energy and dedication, looking for a challenging 
career in the research industry, for the position 
of:

Senior Data Mining Analyst SAS

Key Responsibilities: 
•To liaise with local team and other US/ EU Of-
fice and assist them in growing revenue locally.  
•Collaborating with others to understand the 
business objectives  
•Collecting, retrieving and understanding large 
datasets - hundreds of millions to billions of re-
cord datasets  
•Analyzing data, building models and assessing 
their quality  
•Monitoring model performance and making 
business recommendations  
•Communicating results and recommendations 
to senior management   
 
Qualifications: 
•Masters degree in Applied Statistics, Opera-
tional Research,  or similar quantitative field of 
study  
•University degree (BSc) in Statistics/Mathemat-
ics.  
•Ideally 4-5years of experience in statistical 
modeling and programming related to CRM, 
Customer Insight or Business Intelligence  
•Retail/CPG background preferred  
•Comfortable with large datasets & complexity. 
Experience with relational databases  
•Strong SAS skills (please provide record)  
•Strong SQL/ teradata skills  
•Background in predictive modeling  
•Background in classification, segmentation, 
clustering/profiling and Basket Analysis (asso-
ciation rules)  
•Excellent command of MS Office Suite.  

•Project management skills; ability to manage 
multiple projects simultaneously to meet objec-
tives/key deadlines. •Must be an organized 
thinker and effective time manager  
•Strong communicator / easy to understand. 
Communicating clearly and concisely to individ-
uals from business/ technical  backgrounds  
•Entrepreneurial spirit, eager to learn and grow 
and positive aptitude  
•Fluency in verbal and written English is a must  
 
Pluses: 
•Proficiency at R and MS Excel  
•Programming skills as VBA, C++  

The company offers unique career opportunities, 
competitive remuneration package, top class pri-
vate medical insurance and continuous training 
within a stimulating and growing working environ-
ment.

CVs (in English only) to be sent at e-mail: Maria.
Anastasiou@iriworldwide.com.

Η εταιρεία ζητά Προγραμματιστές διαφόρων 
ειδικοτήτων, τουλάχιστον διετούς εμπειρίας, με 
προτεραιότητα στους τομείς Embedded Software 
(DSP-Tensilica), Java και .ΝΕΤ (C#, ASP, SQL 
Server).

Οι θέσεις απευθύνονται σε freelancers που εν-
διαφέρονται να συμμετάσχουν σε projects στην 
Ελλάδα και την Ιταλία (απαραίτητη η γνώση ιτα-
λικών).

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν 
ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα μέσω email 
στο evolutiontech@evtch.com με συνοδευτική 
επιστολή όπου θα αναφέρουν επιγραμματικά τα 
προγράμματα στα οποία έχουν εμπειρία καθώς 
και αν ενδιαφέρονται να εργαστούν στο εξωτερι-
κό.

Η ΑΕΠΙ Α.Ε.  Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 
της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ζητά για  πλήρη 
απασχόληση:

CRM/ERP Application Engineer 
(Κωδικός Θέσης: K.Θ. 14)

Αρμοδιότητες:
Ο/Η κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον Διευ-
θυντή του ΙΤ: Είναι υπεύθυνος/η για την εγκατά-
σταση και την ομαλή λειτουργία των εφαρμογών 
CRM και ERP, τη διασφάλιση της υψηλής διαθε-
σιμότητάς τους και την παροχή υποστήριξης και 
εκπαίδευσης προς τους χρήστες του. Θα ασχο-
ληθεί επίσης με έργα παραμετροποίησης, υλο-
ποίησης αναφορών, επέκτασης λειτουργικότητας 
και ενοποίησης/διασύνδεσης των συστημάτων με 
την υπόλοιπη ΙT υποδομή.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορι-
κής  
•Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών σε 
αντίστοιχη θέση)  
•Εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, έλεγχο και 
υποστήριξη λογισμικών CRM/ERP  
•Άριστη ικανότητα συγγραφής τεχνικών κειμέ-
νων και σύνταξης/καταγραφής προδιαγραφών 
IT Projects  
•Εμπειρία στη Διαχείριση Έργων  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Οργανωτικές ικανότητες και  ομαδικό πνεύμα  
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου  
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για 
το αποτέλεσμα 
 
Απαραίτητες γνώσεις: 
•Εμπειρία παραμετροποίησης/ανάπτυξης στις 
πλατφόρμες Microsoft Dynamics CRM ή/και 
SoftOne ERP.  
•Άριστη γνώση SQL  
•Καλή γνώση DB Administration  
•Λειτουργικά Συστήματα: Windows XP/Vista/7, 
Windows Server 2003/2008/2012  
 
Επιθυμητά: 

•Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Τομέα των Πλη-
ροφορικής  
•Εμπειρία σε SQL Server Integration/Analysis/
Reporting Services  
•Εμπειρία σε Microsoft SharePoint development 

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και 
προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Συστατικές 
επιστολές θα εκτιμηθούν. Παρακαλoύνται οι υπο-
ψήφιοι όπως μας αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv@
aepi.gr  αναγράφοντας απαραιτήτως τον κωδι-
κό θέσης. Δε θα ληφθούν υπόψη τα βιογραφικά 
σημειώματα που δεν πληρούν τα απαιτούμενα 
κριτήρια.

Εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού αναζητά: 

Junior προγραμματιστή/τρια Java 
για την ανάπτυξη web services.  

Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις σε ζητήματα 
HTML και JavaScript Programming καθώς και 
Database Design.  
Παρακαλούμε, να σταλεί βιογραφικό στη διεύ-
θυνση e-mail: open2013@protocol.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Rm International, Εταιρία διοργάνωσης εμπο-
ρικών εκθέσεων με 23 χρόνια εμπειρίας στο 
χώρο, ζητά Πωλητή για σύναψη εμπορικών συμ-
φωνιών με υποψήφιους πελάτες.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Απολυτήριο Μέσης ή Ανώτερης εκπαίδευσης  
•Γνώση Αγγλικών σε επίπεδο Lower  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη στις πωλήσεις 
παροχής υπηρεσιών Β2Β  
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδίων στην 
επαρχία  
•Ύπαρξη μεταφορικού μέσου  
•Καλη γνώση του χώρου τροφίμων-ποτών σε 
επίπεδο πωλήσεων/αγορών  
 
Παροχές: 
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Μόνιμος Μισθός και bonus επίτευξης στόχων  
•Ευέλικτο ωράριο  
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 

Η εργασία αφορά στη διοργάνωση έκθεσης τρο-
φίμων και ποτών στην Αττική, ο υποψήφιος θα 
ενταχθεί σε ομάδα πωλητών με σκοπό την επί-
τευξη συμφωνιών με εταιρίες του κλάδου των 
τροφίμων-ποτών-παραδοσιακών προϊόντων. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@trofima-
pota.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9610135, 
υπόψη κας Γαλαζιούλα Ελπίδας.

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, 
το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό 
συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προ-
σλάβει:

Διευθυντή Πωλήσεων (Code: DOS)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής με κατεύθυνση στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή στα Οικονομικά ή 
Ανώτερης Σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά 
Επαγγέλματα  
•Τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε Ξενοδοχεία 5 αστέρων  
•Γνώση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ξενοδοχεια-
κής αγοράς  
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση Ρώσικων θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμά-
των.  Γνώση του Sysco epitome system θα θεω-
ρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Γνώση Internet Sales  
•Δυνατότητα ταξιδιών και συμμετοχής σε εκθέ-
σεις εξωτερικού  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Δυνατότητα διαμονής στη Σιθωνία Χαλκιδικής 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απο-
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συνέχεια στη σελ. 12

στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέ-
ροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπ’όψη τμήματος 
προσωπικού στο fax 2109955586 ή με e-mail 
στο careers@portocarras.com. Όλα τα βιογραφι-
κά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Πωλητής Ιατρικών Laser &  
Ενέσιμων Σκευασμάτων 

Περιγραφή θέσης: 
•Έδρα εργασίας: Παιανία Αττικής 
•Πωλήσεις σε ιδιώτες ιατρούς και πιο εξειδικευ-
μένα σε δερματολόγους, πλαστικούς χειρουρ-
γούς.  
•Υποστήριξη πελατών μετά τη πώληση  
•Παράδοση επίδειξη επιστημονική ενημέρωση 
ιατρών και συνεργατών τους σχετικά με τα προι-
όντα  
•Συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια  
 
Πενθήμερη εργασία 9-13 17-2000 βάσει ωρα-
ρίου πελατών 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Κάτοχος Lower ή Profiency  
•Πτυχίο ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου ΑΕΙ 
στο τομέα πωλήσεων, ή βιολογίας ή φυσικής, ή 
ιατρικής.  
•Γνώσεις αλλά και εμπειρία (min 2 ετών) σε 
άμεσες πωλήσεις ιατρικών φαρμακευτικών προϊ-
όντων ή άλλων συσκευών laser.  
•Δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας για 3-4 μέρες 
μηνιαίως βάση προγράμματος  
•Θα προτιμηθούν επαγγελματίες του χώρου με 
εμπειρία σε δερματολογικά προιόντα.  
 
Παροχές 
•Σταθερή μόνιμη εργασία σε κορυφαία εταιρεία 
του κλάδου  
•Μικτές μηνιαίες αποδοχές 1050 ευρω  
•Κινητό τηλέφωνο  
•Bonus πωλήσεων 

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: emmanouils@aol.com, πληροφορίες 
για την εταιρεία μας μπορείτε να δείτε στο site 
http://www.sadent.com.

Field Sales Executive

Γνωστή εταιρία στον χώρο του χονδρεμπορίου 
ζητά Field Sales Supervisor.

Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή της 
εταιρίας με κύρια ευθύνη την ανάπτυξη στο χον-
δρεμπόριο (φυτώρια, αρχιτεκτονικά γραφεία), 
αλλά και στα άλλα κανάλια της αγοράς (DIY, 
S/M’s).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής.  
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνια σε πωλήσεις 
προϊόντων από αντίστοιχο χώρο, πχ γεωπονικά 
προϊόντα.  
•Αγγλικά καλά.  Επιθυμητά τα Γερμανικά.  
•Ηλικία 30 – 38 ετών.  
 
Παρέχονται, ικανοποιητικές αποδοχές, bonus και 
αυτοκίνητο εταιρίας. 
 
Παρακαλούμε προωθήστε το Βιογραφικό σας 
σημείωμα, Code F.S./ΑΜ.  
Send your cv to e-mail: alamrop@gmail.com.

Η εταιρία MARKET IN είναι σήμερα μία από τις 
μεγαλύτερες αλυσίδες super market στην Ελλάδα 
με περισσότερα από 120 καταστήματα και ανα-
ζητά το κατάλληλο στέλεχος για την κάλυψη της 
παρακάτω θέσης εργασίας.

Στέλεχος Πωλήσεων 
(Κωδικός Θέσης SS 9/13)

Προφίλ Υποψηφίου 
•Επαγγελματική Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
έτη σε αντίστοιχη θέση ευθύνης στο χώρο των 
λιανικών πωλήσεων.  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον κλάδο των τρο-
φίμων.  

•Άριστο επίπεδο Αγγλικών και Η/Υ  
•Επικοινωνιακές, Οργανωτικές και Διοικητικές 
Ικανότητες.  
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου Εξωτερι-
κού Διοικητικής Κατεύθυνσης.  
 
Περιγραφή Αρμοδιοτήτων: 
•Υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των 
καταστημάτων καθώς και της διαδικασίας των 
πωλήσεων.  
•Εντοπισμός και Επίλυση προβλημάτων.  
•Αναζήτηση νέων προμηθευτών – προσφορών  
•Παρακολούθηση Ανταγωνισμού  
•Έλεγχος πωλήσεων καταστημάτων 

Η θέση αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση της 
Εταιρείας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστι-
κό πακέτο αποδοχών σε ένα δυναμικό εργα-
σιακό περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα 
αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδι-
κό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@
market-in.gr, Fax: 2299 150 799. 
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια.

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

Η Maris Polymers AE στην περιοχή των Οινο-
φύτων ζητά:

Έμπειρο 
Πωλητή Εξωτερικού 

για πωλήσεις προϊόντων της.

Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις Οικο-
δομικών Υλικών στο εξωτερικό και η καλή γνώ-
ση Γερμανικών ή Γαλλικών ή Ιταλικών ή άλλων 
ξένων γλωσσών εκτός τον αγγλικών.

Η αποστολή των βιογραφικών να γίνει στο 
athenamaris@marispolymers.gr.

H  ACTION LINE ζητά, Εξωτερικό Πωλητή για 
την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευρυ-
ζωνικών υπηρεσιών στην Αθήνα (Κωδ. Θέ-
σης: ACT_DO_3008).

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

•Εμπειρία 2-3 ετών, σε ανάλογη θέση  
•Γνώση Ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office)  
•Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες  
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη 
εμφάνιση  
•Δυνατότητα ταξιδίων  
•Κάτοχος διπλώματος και ΙΧ αυτοκινήτου  
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (Μισθός-
Ασφάλιση-Bonus)  
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης 

ACTION LINE ΕΠΕ. Για αποστολή βιογρα-
φικού, e - mail: jobs@actionline.gr, fax: 210 
3637544, Mailing address: Ακαδημίας 35, 106 
72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέ-
στε στο: 210 3637585 και 210 3637822.

Η Εταιρία Cartridge World αναζητά:

Εξωτερικούς Πωλητές (Αττική)

Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις (πόρτα πόρτα)  
•Να μπορεί να κάνει συναντήσεις με πελάτες  
•Με ευφράδεια και καλό παρουσιαστικό  
•Έμπιστος και εργατικός  
 
Η εταιρία προσφέρει: Πακέτο που περιλαμβά-
νει μισθό και ποσοστά επί των πωλήσεων  
 
Αποστολή βιογραφικών: info@cartridgeworld.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπεύθυνος Marketing

Θέση 
•Σχεδιασμός και συντονισμός υλοποίησης των 
marketing plans των επί μέρους brands του 
Ομίλου  
•Διαχείριση κεντρικών θεμάτων marketing & 
επικοινωνίας του Ομίλου (budget, διαφήμιση, 
γραφείο τύπου, έντυπα, έρευνες αγοράς, ψηφι-
ακή επικοινωνία, ανάπτυξη προϊόντων & υπη-
ρεσιών)  
•Συνεργασία με το εμπορικό τμήμα της εταιρείας 
για την σύναψη εμπορικών συμφωνιών.  
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πανεπιστημιακό πτυχίο κατεύθυνσης Marketing  
•Πενταετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Ειδικότερη εμπειρία σε: διαφήμιση & 
media planning, παραγωγή εντύπων, digital 
communication & social media, γνώση σχεδια-
στικού προγράμματος  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)  
 
Απαραίτητα χαρακτηριστικά  
•Δεξιότητες συγγραφής κειμένων  
•Δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας & παρου-
σίασης  
•Δεξιότητες διοίκησης ομάδων & έργων 
(projects)  
•Δημιουργικότητα & καινοτόμο σκέψη  
•Multitasking  
 
Μισθός: 1.400€ μικτά μηνιαίως & επιπλέον 
παροχές. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο φαξ 210 6254954 ή 
στο e-mail: hr@gefsinus.gr.

Ζητείται Υπεύθυνος Marketing από εταιρεία στο 
κέντρο της Αθήνας με αντικείμενο τις Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας, τις Αντλίες Θερμότητας και 
τους Ηλιακούς Θερμοσίφωνες.

Επιθυμητά Προσόντα: 
•Εμπειρία (προϋπηρεσία) 5 ετών στον τομέα  
•Οικονομικές γνώσεις  
•Διερευνητικές ικανότητες με στόχο την έρευνα 
της υπάρχουσας αγοράς για ανάπτυξη νέων 
τομέων της εταιρείας  
•Καλή επικοινωνία  
•Ομαδικό Πνεύμα 

Καλή γνώση Aγγλικών και άλλων ξένων γλωσ-
σών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: 
aggelies@rocketmail.com.

Η εταιρεία AMCO ABEE είναι μια δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται 
στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 
αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας. Η εταιρεία 
AMCO ABEE επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Marketing 
(Κωδ. Θέσης: M01/13)

Καθήκοντα: 
•Υλοποίηση στόχων Marketing  
•Διαχείριση των διάφορων θεμάτων προβολής 
της επιχείρησης  
•Διαχείριση του site της εταιρείας καθώς και των 
σελίδων κοινωνικής δικτύωσης  
•Δημιουργία newsletter και δελτίων τύπου  
•Συνεργασία με τα διάφορα τμήματα της 
εταιρείας, όπως το Τμήμα Πωλήσεων, 
Προμηθειών, Τεχνικό τμήμα  
 
Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης 
Marketing ή πτυχίου σχετικού με οικονομικά και 
μεταπτυχιακό στο Marketing  
•Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών στα ανωτέρω θέματα 
– αρμοδιότητες (εμπειρία σε περιβάλλον μεγάλης 
οργανωμένης εταιρίας σε θέματα marketing θα 
συνεκτιμηθεί)  
•Άριστη γνώση υπολογιστών  
•Άριστη γνώση αγγλικών  
•Άριστος χειριστής των social media και γνώστης 
της χρησιμοποίησής τους για σκοπούς marketing.  
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα & ευελιξία.  
•Θα εκτιμηθούν τυχόν γραφιστικές γνώσεις  
 
Παρέχονται απο την εταιρεία: 
•Ευχάριστο εργασιακό περοβάλλον  
•Ευκαιρίες εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα άμεσα στο hr@amco.
gr αναφέροντας τον κωδικό της θέσης. Για όλα 
τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

LOGISTICS
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ Εισαγωγική Εταιρεία 

Βιομηχανικών Εργαλείων

Η μεγαλύτερη εταιρεία βιομηχανικών εργαλεί-
ων χειρός που αναπτύσσει εμπορεύεται και 
διακινεί τα πιο δυνατά brands εντός και εκτός 
Ελλάδος ζητεί για το υπερσύγχρονο κέντρο 
διανομής της στον Ασπρόπυργο:

Υπεύθυνο Βάρδιας Αποθήκης (Β.Α.1)

Περιγραφή θέσης: Αναφέρεται στον Προϊστάμε-
νο Αποθήκης και είναι υπεύθυνος διεκπεραίωσης 
όλων των διαδικασιών της βάρδιας του.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση σε κέ-
ντρο διανομής μεγάλης εταιρείας ή εταιρείας 3PL  
•Απαραίτητη Πολύ καλή γνώση  χειρισμού WMS 
κατά προτίμηση Mantis και χειρισμού εξοπλι-
σμού κέντρου διανομής  
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό  
•Άνεση στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
και  
•Πολύ καλές οργανωτικές και διοικητικές ικανό-
τητες  
•Άνεση στον προφορικό και στο γραπτό λόγο  
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασί-
ας σε απαιτητικό περιβάλλον.  
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.  
 
Παροχές: 
•Μισθός ανάλογα με τα προσόντα του υποψή-
φιου  
•Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτι-
κές Επαγγελματικής Εξέλιξης 

9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού,έ-
ξοδος 4, Θέση Ρουπάκι Ασπρό-

πολυδραστική
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τηλ.: 698 43 525 64

τον Οκτώβριο στην Αθήνα
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Καλλιτεχνική διεύθυνση:
Μιχάλης Κουμπιός

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εισιτήρια: abcd.gr | viva.gr | Kαταστήματα Public, Παπασωτηρίου & Seven Spots | 210 88 40 600

Ώρα Έναρξης: 21:00

Το μεγάλο φεστιβάλ της ελληνικής μουσικής
σε ατμόσφαιρα μουσικού αναψυκτηρίου

στον αύλειο χώρο του Θεάτρου Badminton

Ώρα Έναρξης: 21:00Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου
PALYRRIA

«Ένας πολύπλευρος κόσμος»

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου
Γεράσιμος Ανδρεάτος

«Στα ίδια μέρη η ζωή μου όλη»
Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος σε τραγούδια του Άκη Πάνου 

και στις μεγάλες στιγμές της προσωπικής του δισκογραφίας.

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου
Λάκης Χαλκιάς

«Στης πικροδάφνης τον ανθό»
Οι σημαντικοί σταθμοί της δισκογραφίας του κι ένα Ηπειρώτικο 

γλέντι προς τιμή του κορυφαίου δασκάλου Τάσου Χαλκιά.
Κλαρίνο: Γιώργος Κωτσίνης

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου
Μπάμπης Τσέρτος

«Ρίξε μια ζαριά καλή»
Ο Μπάμπης Τσέρτος σε τραγούδια του συνθέτη Γρηγόρη 
Μπιθικώτση και επιλογές από τη δική του δισκογραφία.

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου
Στέλιος Βαμβακάρης

Φιλική συμμετοχή  Γιώργος Νταλάρας
«Εγώ είμαι γιος της Κοκκινιάς»
Τραγούδια από τη δισκογραφία του και επιλογές 

από το ρεπερτόριο του Μάρκου Βαμβακάρη.
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Μπές στο www.walker.gr 
και δηµοσίευσε δωρεάν την 
αγγελία σου για προσφορά 
εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε 
σε όσους ενδιαφέρονται 
την ευκαιρία να σε βρούν.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 14

πυργος, e-mail: Cv3@fournarakis.gr  
(Απαραίτητη η αναγραφή του κωδικού θέσης). 
Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους δια-
θέτουν τα ζητούμενα προσόντα.

ΙΑΤΡΟΙ
Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, το οποίο παρέχει υψηλού 
επιπέδου ιατρικές, υπηρεσίες αποκατάστασης 
και μεριμνά για τη φυσική, νοητική και κοινωνική 
αποκατάσταση και επανένταξη νέων και 
ενηλίκων ασθενών, διαθέτοντας εξειδικευμένες 
νοσηλευτικές, θεραπευτικές, διαγνωστικές 
μονάδες και Εργαστήρια, ζητά:

- Φυσίατρο ειδικευμένο με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 5  ετών (ΚΩΔ. ΦΥΣ 1) 
 
- Νευρολόγο ειδικευμένο με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 5  ετών (ΚΩΔ. ΝΕΥ 1)

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα μέσω e-mail: personnel@filoktitis.
com.gr ή μέσω fax: 210 6670138, αναφέροντας 
στο θέμα τον κωδικό της θέσης. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
Α.Ε. Πευκών & Πεισιστράτους 194 00, Κορωπί 
Τηλ. 210 6670000 www.filoktitis.com.gr.

Ζητείται Ιατρός με ειδικότητα Γενικής Ιατρι-
κής. 
 
Άριστη γνώση Αγγλικών, μη καπνιστής για να 
εργαστεί στο ιατρείο του Dr Τσουκαλά. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: iatreio@drtsoukalas.
com.

Ζητούνται Φυσικοθεραπευτές.

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ εξασφαλίζουν στον φυσιοθε-
ραπευτή 
•Εξαιρετικές οικονομικές αποδοχές  
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας  
•Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας  
•Ενεργή συμμετοχή σε επιστημονικές δραστη-
ριότητες  
 
Πώς εργάζεται ο φυσιοθεραπευτής 
•Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών    
•Ειδοποιείται από το συντονιστικό κέντρο για 
επισκέψεις ασθενών κατ’ οίκον  
•Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς με προσω-
πική απόδειξη  
•Αποδίδει μέρος της αμοιβής στην εταιρεία 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις πα-
ρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: sosiatroi.info@gmail.
com. Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με 
απόλυτη εχεμύθεια. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με την εταιρεία μας μπορείτε να επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο internet www.
sosiatroi.gr και στο Facebook και να μας ακολου-
θήσετε στο Twitter και στο LinkedIn.

Η GLOBALMEDIREC έχει δύο άμεσες θέσεις 
εργασίας για:

Ειδικό Δερματολόγο – Consultant  
Dermatologists 

σε κρατικόNHS Νοσοκομείο - Southern 
Εngland

Απαραίτητη εμπειρία: Out - Patient Derma-
tology Clinic and Some Skin Surgery.

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant 
είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως 
προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας εί-
ναι 37½ την εβδομάδα δίχως On-Calls (εφημερί-
ες), με αρχικό συμβόλαιο ενός έτους. Το αρχικό 
συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί εφόσον το επι-
θυμεί ο ιατρός.

Λήξη διορίας αποστολής βιογραφικών 

30/09/2013 
 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντε-
λώς δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπε-
ριλαμβάνονται: 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: 
•Τίτλος Ειδικότητας στην Δερματολογία  
•Πρόσφατη Νοσοκομειακή εμπειρία 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Coun-
cil  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

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

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

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ζητείται από τους SOS 
IATPOYΣ της Αθήνας. Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, 
γνώση Αγγλικών & προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο: sosiatroi@sosiatroi.
gr ή στο φαξ 210 8212611. Περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλ. 210 8211888 και στην ιστοσε-
λίδα μας: www.sosiatroi.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ανώνυμη εταιρία φαρμακευτικών & ιατρικών 
προϊόντων ζητεί:

Ιατρικό Επισκέπτη 
(ΚΩΔ. ΘΕΣ.: Ι.Ε.) με έδρα: 

A. Αθήνα 
B. Θεσσαλονίκη 

Γ. Λάρισα

Η/Ο ιδανική/κος υποψήφια/ος πρέπει να: 
•Είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχολής κλάδου 
Υγείας  
•Να γνωρίζει καλά την Αγγλική γλώσσα  
•Να έχει γνώσεις στο  χειρισμό Η/Υ  
•Να είναι έως 35 ετών  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Προϋπηρεσία στο χώρο απαραίτητη 
 
Στην/ον κατάλληλη/ο υποψήφια/ο συνεργάτη 
παρέχονται:  
•Μισθός ανάλογων προσόντων  
•Βonus  
•Αυτοκίνητο  
•Κινητό τηλέφωνο  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Δυνατότητες εξέλιξης στην εταιρία

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που καλύπτουν 
τα παραπάνω να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα στην Δ/νση: ARITI ΑΕ  ΛΕΩΦ. ΤΑΤΟΪΟΥ 
246 ΑΧΑΡΝΑΙ 136 77, Fax: 210 6207503 ή e-mail: 
hr@ariti.gr, Υπ’ όψιν κ. Β. Κ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητείται  για εργασία στην Ελβετία:

 Νοσοκόμα -ος FA Εντατικής Θεραπείας

Περιγραφή Εργασίας: Φροντίδα VIP 
 
Απαιτήσεις: 
•Πτυχίο Νπσηλευτικής  
•Προϋπηρεσία 2 έτη  
•Γνώση Γερμανικής γλώσσας 

Για αποστολή βιογραφικών σε μορφή EUROPASS 
στην Γερμανική γλώσσα: info@md-hellas.gr. Τη-
λέφωνο επικοινωνίας 2810333450, 697334893.  
Ατομο επικοινωνίας: Έυα Βενιανάκη από Δευτέ-
ρα - Παρασκευη 09:00-14:00.

Ζητούνται Νοσηλευτές/ Νοσηλεύτριες

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

Προσφορά  
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας  
•Ελκυστική αμοιβή  
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα σύμ-
φωνα με την γερμανική νομοθεσία  
•Πλήρη απασχόληση  
•Εργασία κατά βάρδιες σε ομαδική απασχόληση  
•Δωρεάν προγράμματα ένταξης, τα οποία συ-
μπεριλαμβάνουν εντατική εκμάθησης της γερμα-
νικής γλώσσας - σε συνεργασία με το υπουργείο 
μετανάστευσης  
•Ανταμοιβή κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
ένταξης  
•Στην αρχική περίοδο, παρέχεται κατάλυμα στα 
διαμερίσματα μας στο Βερολίνο, του προγράμ-
ματος Work&Travel  
•Μόνιμη παρουσία σε δυσκολίες, απορίες και 
ερωτήσεις μέσω της διοίκησης μας  
•Επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματικές 
προοπτικές  
 
Τομέας αρμοδιοτήτων: 
•Εντατική παρακολούθηση  
•Εξωτερική περίθαλψη  
•Νοσηλευτική φροντίδα με τεχνητή αναπνοή με 
μηχάνημα για κάθε κατηγορία ηλικιών  
 
Προϋποθέσεις 
Προφίλ Υποψηφίων: 
•Απόφοιτος πανεπιστημίου/νοσηλευτικής ανώ-
τερης σχολής  
•Πτυχίο ως Νοσηλευτής/τρια η ως Νοσοκόμα/ος  
•Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
•Διάθεση και ετοιμότητα να μάθετε την Γερμανι-
κή γλώσσα  
•Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και 
συνείδηση ευθύνης  
•Ετοιμότητα νοσηλευτικής φροντίδας για ασθε-
νείς, οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή με 
μηχάνημα  
•Αρωγή για ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται εντα-
τική παρακολούθηση 

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

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η CUBE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ζητά Υπεύθυνο 

Πωλήσεων

Η Εταιρεία CUBE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο των φαρμάκων, των 
συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής και των ια-
τροτεχνολογικών προϊόντων, επιθυμεί να προ-
σλάβει Υπεύθυνο Πωλήσεων για τα προϊόντα 
– Διαιτητικά Τρόφιμα για Ειδικούς Ιατρικούς 
Σκοπούς – στις περιοχές: ΑΤΤΙΚΗ (ΚΩΔ. ΥΠΔΤ/
ΑΤΤ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Πολυετή εμπειρία στις ειδικότητες των Παιδιά-
τρων, Γαστρεντερολόγων  
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα επικοι-
νωνίας  
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής  
•Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  

•Πολύ καλή γνώση Η/Υ  
 
Κάθε υποψηφιότητα θα θεωρηθεί εμπιστευτική.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στεί-
λουν βιογραφικό σημείωμα (με αναγραφή 
του κωδικού που αντιστοιχεί στη θέση για την 
οποία ενδιαφέρονται) στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: info@cube pharmaceuticals.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Φαρμακευτική ζητεί  Συνεργάτες για 
χώρους φαρμακείων, στο νομό Θεσσαλονίκης. 
 
Βιογραφικά στο email: infothess@
advanceproducts.gr.

Εισαγωγική και κατασκευαστική εταιρία ορθο-
πεδικών ειδών με πολυετή εμπειρία στο χώρο 
ζητά:

Πωλητή - Ιατρικό επισκέπτη 
για την πώληση και επισκευή χειρουργικών 

εργαλείων. 
(κωδ. θέσης: ΙΑΤ 04/13)

Η Συνεργασία θα ειναι αρχικά αποκλειστικά 
με ποσοστά επί των πωλήσεων, με σκοπό να 
εξελιχθεί σε υπαλληλική σχέση. Δημιουργού-
με νέα υπηρεσία για τα Ελληνικά δεδομένα, 
επισκευής χειρουργικών εργαλείων, με την 
υποστήριξη κορυφαίας αγγλικής εταιρείας, 
με δυνατότητα επισκευής άμεσα, αποτελε-
σματικά, και πολύ οικονομικά, οποιουδήποτε 
χειρουργικού εργαλείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον 
στον χώρο των χειρουργείων.  
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ  
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Με υψηλό αίσθημα σωστής και αποτελεσματι-
κής διαπραγμάτευσης στο χώρο της υγείας  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, και δυνατό-
τητα χρήσης ιδιωτικού μεταφορικού μέσου για 
διάστημα 2 μηνών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αρχικά ποσοστά επί τών πωλήσεων, και ανα-
λόγως αποτελεσμάτων, εξέλιξη σε μόνιμη υπαλ-
ληλική συνεργασία αορίστου χρόνου  
•Εκπαίδευση  
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία  
•Εταιρικό αυτοκίνητο, μετά τούς 2 μήνες 
•Κινητό  
 
Αποστολή βιογραφικών: christopher@kifidis-
orthopedics.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ζητά για το τμήμα 
ανάπτυξης και παραγωγής διαγνωστικών 
αντιδραστηρίων:

Υπεύθυνο Εφαρμογών 
Με έδρα το Κορωπί

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι πτυχιούχος 
Α.Ε.Ι (Βιολογίας ή Χημείας) ή Τ.Ε.Ι (Τεχνολογίας 
Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνολογίας Ιατρικών Εργα-
στηρίων).

Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής και ο χειρι-
σμός εφαρμογών MS Office και ERP. 
 
Για αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
flowcytogen.gr ή στο fax: 210 6644886.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ο Όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή ζητά, 
για απασχόληση σε εργοτάξιό της:

 Εργοδηγό (Code FRM-ESH)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 

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

ΒΟΗΘΗΣΕ
ΤΟΥΣ ΝΑ

ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ
ΟΠΟΥ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Υπάρχουν µη κυβερνητικές
- µη κερδοσκοπικές

οργανώσεις που δρουν
καταλυτικά στην παραγωγή

κοινωνικών αγαθών
και στην αναδιανοµή πόρων

στην Ελλάδα της κρίσης.
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•Πτυχίο Αντίστοιχης Σχολής  
•Εμπειρία ως εργοδηγός σε οικοδομικά έργα 
και σε έργα υποδομής με τουλάχιστον πενταετή 
προϋπηρεσία  
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικό-
τητας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απο-
στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέ-
ροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπ’ όψη τμήματος 
προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή στο e-mail: 
hr@techol.gr.

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με 10 έτη εργο-
ταξιακή εμπειρία για εργοτάξιο εκτός Αττικής. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: asarbani@mesogeos.gr.

INASCO is seeking a talented individual, to 
support its technological activities in the ar-
eas of electronics and electronics design.

Job ID: 701302 
 
Position scope: Novel Sensors development & 
integration (hardware & software) with produc-
tion tools 
 
Position Academic & Technical requirements 
•Ph.D in Electrical Engineering or Electronics 
Engineering or 
•M.Sc in Electrical Engineering or Electronics 
Engineering with at least (5) years proven expe-
rience in the field associated with this positions 
requirements (the potential candidate should 
have acquired his/her proven experience, after 
the award of his/her M.Sc) 
 
Desired Experience in: 
•Development of sensors and instrumentation/ 
measurement systems  
•Signal processing techniques  
•Power Electronics, Reconfigurable Hardware, 
FPGA programming  
•Electronic circuits design and printed circuit 
board (PCB) 
 
Communication & Other Skills: 
•Team spirit  
•Ability to work in a result-orientated & enthusi-
astic team  
•Fluency in English  
•Good writing & presentation skills  
•Ability to travel abroad 

This job opportunity is co-financed by NSRF. Due 
to specific pre-requisites set by the co-financing 
body, the potential candidate must be able to 
prove unemployment status or not have imple-
mented any sub-contracting activities for the last 
(6) months.

Additional skills that will be considered as 
an advantage (not mandatory) 
Production support  
 
We offer: 

Workplace: Work in a company with an inter-
national culture that undertakes challenging ac-
tivities, within a dynamic and passionate group of 
engineers and scientists

Remuneration: Competitive remuneration pack-
age, based on qualifications and experience

Please send your CV to: neral@inasco.com, 
mentioning the job ID 701302. 

CV submission deadline: 30-09-2013.

Company Description: INASCO is a high-tech 
industrial company, established in 1989, active in 
the international markets of aerospace & aero-
nautics and advanced composite materials. We 
are a 100% extravert company. Our strategy and 
vision is to provide cutting-edge and innovative 
technological solutions to the major industrial 
groups of the global aerospace and composites 

industry. For the last 20 years, we have been 
providing such solutions, to the market-leading 
companies of our sector.

Co-financed by Greece and the European Union 
(European Social Fund), O.P. ‘Human Resources 
Development’, - NSRF 2007-2013.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Ζητούνται για εργασία στην Ελβετία:

• Τεχνικοί Προγραμματιστές Η/Υ 

Πληροφορίες: MD Studien & Vermittlung

Ώρες γραφείου 09:00 – 14:00 : 2810 330009, 
Εύα Βενιανάκη:  6973 348931 Αναστασία Καλ-
πακτσή: 6973326214. Αποστείλατε βιογραφικά 
στα Γερμανικά με φωτογραφία: info@md-hellas.
gr. Τα βιογραφικά να είναι μόνο στη Γερμανική 
σε μορφή Europass με φωτογραφία. Βιογραφικά 
στα Ελληνικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Η βιομηχανική εταιρεία PRIME SOLUTIONS 
S.A. δραστηριοποιείται στον χώρο των καλλυντι-
κών και παραφαρμακευτικών  προϊόντων. Η ανα-
γνώρισή της και η εδραίωση της στην παγκόσμια 
αγορά, είναι αποτέλεσμα της υψηλών προδιαγρα-
φών παραγωγικής δραστηριότητάς της η οποία 
εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα και ευελιξία.

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς της για 
ανάπτυξη, ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Αποθήκης  
(Ref.: Warehouse)

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 
•Προετοιμασία, οργάνωση & αποστολή παραγ-
γελιών  
•Παρακολούθηση φυσικής αποθήκης  
•Έλεγχος αποθεμάτων σε έτοιμα προϊόντα , Ά 
ύλες και υλικά συσκευασίας          
•Έλεγχος σωστής λειτουργίας, κατανομής χώ-
ρου και διαρρύθμισης των υλικών της αποθήκης  
 
Απαιτούμενα προσόντα/ ιδιότητες: 
•Άνδρας, 25 - 35 ετών  
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Πρωτοβουλία και υπευθυνότητα  
•Προγραμματισμός και οργάνωση  
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσμα-
τος  
•Προϋπηρεσία σε οργανωμένη αποθήκη τουλά-
χιστον 2 ετών  
•Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων και της 
προϋπηρεσίας 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
e-mail: imports@springair.gr.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Chief Technical Officer (CTO)

A rapidly expanding UK start up, specializing in 
digital advertisement is currently looking to hire 
a full-time Chief Technical Officer with hands-on 
development experience, to lead its technical 
team which is based in Athens, Greece.

Company Profile: The company provides digi-
tal marketing services, via a uniquely designed 
platform offering In-Content advertising solu-
tions. The job will allow you to join an organiza-
tion with an already proven track record of suc-
cess, in which you will have the opportunity to 
make a major impact in terms of its technical di-
rection and decisions.

Job Responsibilities: 
The candidate is expected to: 

•Lead the strategy and initiatives for the IT team.  
•Participate in the development and expansion 
of the company’s solutions.  
 
Essential Skills Required: 
•A Bachelor's degree and Master's degree or 
higher, in Computer Science, Information Tech-
nology or in a related technical discipline.  
•5+ years of industry experience in working with 
IT infrastructure and development.  
•Hands on development experience in working 
with .NET technology.  
•Excellent communication and commercial 
skills.  
•Strong strategic thinking.  
 
Please send your CV to email: recruitment@
contadd.com.

Η NetConnect AE, κορυφαία εταιρία διανομής 
προϊόντων πληροφορικής επιθυμεί να προσλά-
βει: 

Υπεύθυνο Πωλήσεων UPS 

Ο/Η υποψήφιος έχει ευθύνη για: 
•Σχεδιασμό και υλοποίηση πλάνου πωλήσεων  
•Επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθε-
σμων στόχων  
•Ανάπτυξη πελατολογίου  
 
Προφίλ υποψηφίου:  
•Προϋπηρεσία σε εταιρία διανομής  
•Καλή γνώση του καναλιού της πληροφορικής  
•Γνώση τεχνολογιών των UPS  
•Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες  
•Δέσμευση για το αποτέλεσμα  
•Πτυχίο θετικής κατεύθυνσης  
•Επιθυμητό μεταπτυχιακό με κατεύθυνση διοίκη-
σης επιχειρήσεων  
 
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
(μισθός & bonus) βασισμένο σε αποτελέσματα. 
 
Αποστολή βιογραφικών: hr@netconnect.gr.

CALL CENTER
Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν 
Αγγλικό οίκο λύσεων εξοικονόμησης ρεύματος. 
Με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που διαθέ-
τει καλύπτει την ανάγκη της δραστικής μείωσης 
της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και της 
σωστής διαχείρισή του. Προσφέρει επαγγελ-
ματική βοήθεια και υποστήριξη σε εταιρίες που 
ψάχνουν για μια υπεύθυνη προσέγγιση στην κα-
τανάλωση ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της προ-
σφέρονται με απόλυτη διαφάνεια και με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα 
με τη χρήση των σωστών εργαλείων μπορεί να 
μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 40%. 
Στα πλαίσια της ανάπτυξης της ζητεί:

Call center agent B2B & βοηθός 
τμήματος πωλήσεων part-time (συνεργάτης) 

(κωδ. CCΤΠ1)

Αρμοδιότητες: 
•Βοήθεια στη προετοιμασία προσφορών για το 
Τμήμα Πωλήσεων  
•Βοήθεια στη δημιουργία πελατολογίου  
•Κλείσιμο ραντεβού για λογαριασμό πωλητών  
 
Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία call center σε 
πωλήσεις B2B  
•Εμπειρία σε κλείσιμο ραντεβού για λογαριασμό 
πωλητών  
•Εμπειρία σε υποστήριξη πωλήσεων  
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύ-
μα, καλή στην επικοινωνία, τη διαχείριση του 
χρόνου, οργάνωση, δεξιότητες επίλυσης προ-
βλήματος.  
•Άριστη γνώση του MS Office και Internet. 

Για την αίτηση για τη δουλειά, να στείλετε λεπτο-
μερή και ενημερωμένο βιογραφικό σας στο jobs@
energo.com.gr με σαφήνεια, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης (κωδικός CCΤΠ1).

Γνωστός Όμιλος παροχής υπηρεσιών που 
εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας ζητά να προσλά-
βει άμεσα:

Συνεργάτες για την Εξυπηρέτηση Πελατών – 
Συγγρού Φιξ 

πελατολογίου της εταιρείας 
5ωρη πρωινή ή απογευματινή απασχόληση

Προσόντα: 
•Με άνεση στην επικοινωνία  
•Απόφοιτους Λυκείου  
•Εμπειρία στις Πωλήσεις (προαιρετική)  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μισθό  
•Bonus  
•Υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ  
•Συνεχή εκπαίδευση  
 
Προοπτική Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

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

Η MAPFRE ASISTENCIA, αποτελεί μέλος της 
MAPFRE SA., του Νο1 ασφαλιστικού, αντα-
σφαλιστικού & χρηματοοικονομικού ομίλου της 
Ισπανίας και ενός από τους μεγαλύτερους στον 
κόσμο, με άμεση παρουσία σε 46 χώρες. 

Στη MAPFRE ASISTENCIA φροντίζουμε για τις 
ανάγκες 1.500 εταιρικών πελατών, 90 εκ. ασφα-
λισμένων και 195 εκ. δικαιούχων, σχεδιάζοντας 
προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες τους. Με μοναδικές in – house πλατφόρ-
μες τεχνολογίας και περισσότερα από 200.000 
σημεία παροχής βοήθειας παγκοσμίως, συγκα-
ταλεγόμαστε ανάμεσα στους ηγέτες της παγκό-
σμιας αγοράς ασφάλισης. Στην Ελλάδα, η εται-
ρεία δραστηριοποιείται από το 1994 παρέχοντας 
υπηρεσίες ασφάλισης και βοηθείας για το Αυτο-
κίνητο, την Κατοικία, την Υγεία και το Ταξίδι σε 
περισσότερους από 1.500.000 δικαιούχους.

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της, η εται-
ρεία επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της:

Εκπρόσωπο Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
 (πεντάωρη – πενθήμερη απασχόληση)

Περιγραφή θέσης: Ο κάτοχος της θέσης θα εί-
ναι υπεύθυνος για την τηλεφωνική επικοινωνία 
με υπάρχον και δυνητικό πελατολόγιο με στόχο 
την ενημέρωση και προώθηση των υπηρεσιών 
της εταιρίας. 

Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, κατά προτίμη-
ση σε call center  
•Άνεση στην επικοινωνία και διαπραγματευτικές 
ικανότητες  
•Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Δυναμική προσωπικότητα  
•Ομαδικότητα και ευελιξία  
 
Παροχές εταιρίας: 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών ( σταθερός μηνιαίος 
μισθός και ασφαλιστική κάλυψη)  
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας  
•Ιδιωτική Ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση  
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών: ipsioa@mapfre.com.

Ζητούνται 2 Συνεργάτες για απογευματινή ερ-
γασία με αντικείμενο την προώθηση σταθερής 
τηλεφωνίας. 
 
Προσόντα: 
•Απόφοιτοι Λυκείου  
•Ευχέρεια λόγου  
 
Προσφέρονται: Βασικός μισθός, ασφάλιση, 

bonus παραγωγικότητας. 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211 9969301. E-mail: 
e.xanthopoulou@plegmanet.gr.

Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος για την θέση θα 
ενταχθεί στην διεύθυνση πωλήσεων της εταιρίας 
και οι αρμοδιότητες του θα περιλαμβάνουν την 
τηλεφωνική προώθηση και πώληση προϊόντων 
και υπηρεσιών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι Λυκείου, Ι.Ε.Κ.  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνι-
κές πωλήσεις  
•Με εργατικότητα και αυτοπεποίθηση  
•Με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
•Με ομαδικό πνεύμα  
•Με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
 
Επιθυμητά προσόντα: Προϋπηρεσία σε εται-
ρεία call center. 
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Βασικός μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ  
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων  
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις  
•Σύγχρονο ευχάριστο περιβάλλον  
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
p.berdou@homenet.com.gr. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 213 0396600.

Η DHL Freight, ηγέτιδα επιχείρηση στο χώρο 
των Διεθνών Οδικών Μεταφορών και μέλος 
της Deutsche Post World Net, επιθυμεί να 
εντάξει στο δυναμικό της: 

Telesales Executive 
Έδρα: Ασπρόπυργος Αττικής

Κύρια Καθήκοντα: Ο/Η κάτοχος της θέσης αυ-
τής θα αναλάβει το έργο τηλεφωνικών πωλήσεων 
με στόχο την συντήρηση και ανάπτυξη του πελα-
τολογίου της περιοχής ευθύνη του/της καθώς και 
την ανάπτυξη της υπηρεσίας των ομαδοποιημέ-
νων μεταφορών (groupage) της DHL Freight.

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε 
οργανωμένο τμήμα πωλήσεων με εξειδίκευση 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις στον χώρο  παρο-
χής  υπηρεσιών Διεθνούς Διαμεταφοράς 
•Πολύ καλή γνώση  Groupage  στις διεθνείς 
οδικές μεταφορές  
•Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα πωλήσεων 
και άριστη γνώση της αγοράς των οδικών μετα-
φορών  
•Άριστες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες  
•Πάθος για την εξυπηρέτηση του πελάτη  
•Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
•Καλή γνώση εφαρμογών MS Office  
•Καλή γνώση στις τηλεφωνικές πωλήσεις  
 
Παροχές 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσό-
ντων και προϋπηρεσίας  
•Πριμ παραγωγικότητας    
•Ιδιωτική εταιρική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  
•Ιδιωτικό εταιρικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα  
•Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται θερμά να 
λάβουν υπόψη τους το παραπάνω περιγρα-
φόμενο προφίλ και να αποστείλουν με ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο το βιογραφικό τους 
σημείωμα εις προσοχή Κας Δούκα: E-mail: 
katerina.douka@dhl.com, τηλ : 210 – 2593326, 
fax : 210 – 2584660, web: www.dhl.gr. Θα τηρη-
θεί απόλυτη εχεμύθεια.

Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της εβδομάδας 
 
Για μητέρες για προώθηση πακέτων υγείας

Απαραίτητα προσόντα:  
•Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο  
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Απολυτήριο λυκείου(πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα 
εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προ-
σόν για προοπτικές εξέλιξης)  
•Εμπειρία στις πωλήσεις (επιθυμητή)  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  
 
Παρέχονται:  
 
!!! Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της εβδομάδας!!!   
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες αποδο-
χές  
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας  
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Διαρκής και επαναλλαμβανόμενη εκπαίδευση  
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός: FR31   
•στο FAX: 211 101 8808  
•στο e-mail: hr@aerotel.gr 
•στη διεύθυνση: HR Department, Aerotel, Λ. 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 564, (κοντά στο σταθμό μετρό 
Αγ. Δημήτριος) 

Προϊστάμενος Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(SAL 0807) 

Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Μεγάλη εταιρεία παροχής υπηρε-
σιών υψηλής τεχνολογίας με ηγετική παρουσία 
στον κλάδο της, αναζητά Προιστάμενο Τηλεφωνι-
κών Πωλήσεων για την ανάπτυξη των πωλήσεων 
της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε εταιρικούς 
πελάτες (Β2Β).

Καθήκοντα Θέσης: Ο/ Η κατάλληλος/-η υπο-
ψήφιος θα ασχοληθεί με την προώθηση των 
υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας της εταιρείας σε 
στοχευμένο εταιρικό πελατολόγιο αξιοποιώντας 
τα εργαλεία απομακρυσμένης προσέγγισης πε-
λατών (διαδίκτυο, τηλέφωνο).

Απαραίτητα Προσόντα 
•Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις ή/ και τις εξαγωγές  
•Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών  
•Πολύ καλή γνώση διαδικτύου και social media  
•Εκπαιδευτικό υπόβαθρο με σπουδές στην Διοί-
κηση Επιχειρήσεων (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)  
•Σύγχρονο προφίλ, άριστες επικοινωνιακές 
ικανότητες, οργανωτικότητα και μεθοδικότητα, 
επαγγελματικές φιλοδοξίες εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζα-
χαροπλαστεία (patisseries-boulangeries) στη 
Δροσιά και στο Π. Φάληρο Αττικής, ψάχνουν για 
Βοηθούς Αρτοποιού - Ζαχαροπλάστη για το 
κατάστημα της Δροσιάς:

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στο χώρο της 
Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής, σας αρέσει ο χώ-
ρος της εστίασης και να δουλεύετε ομαδικά, τότε 
θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!

Κύρια Καθήκοντα: 
•Εργασίες προετοιμασίας χώρου αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής  
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιη-
μένου  
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή στο χώρο της αρτο-
ποιίας ζαχαροπλαστικής  
•Ηλικία από 18-25 ετών  
•Φοιτητές αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής Δημο-
σίας ή Ιδιωτικής σχολής  
•Γνώση αγγλικών  
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες  
•Οργανωτικές ικανότητες  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Προσεγμένη εμφάνιση  

•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δου-
λειά  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ  
•Βιβλιάριο Υγείας  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση  
•Πακέτο αποδοχών και ασφάλιση  
•Εκπαίδευση  
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους  
•Προοπτικές εξέλιξης 

Για αποστολή βιογραφικού στείλτε μας e-mail στο 
jobs@frankzepaul.com αναγράφοντας στο θέμα 
τον κωδικό FZP-BAZ-13.

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει 
για:

Sous Chef

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 27-35 ετών  
•Τουλάχιστον 8ετή πείρα  
•Άριστη γνώση Γαλλικής κουζίνας  
•Ενασχόληση με μοριακή γαστρονομία  
•Γνώση και σεβασμός Ελληνικών πρώτων υλών  
•Γνώση τεμαχισμού κρέατος και ψαριών  
•Γενική γνώση ζαχαροπλαστικής και αρτοποιείας  
•Προϋπηρεσία εκτός Ελλάδος θα θεωρηθει με-
γάλο προσόν  
•Γενικές γνώσεις οινολογίας  
•Έμπρακτη πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγε-
λίες, παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευ-
σης-συντήρησης των τροφίμων  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: Σταθερό και μακρο-
πρόθεσμο περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μονο μέσω email 
στο ari.vezene@gmail.com. Οι υποψηφίοι παρα-
καλούνται να προσάψουν και φωτογραφία. Επι-
σκεφτείτε μας στο www.vezene.gr.

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει 
για:

Chef De Partie

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Γαλλικής κουζίνας  
•Ηλικία 24-28 ετών  
•Άριστη γνώση Γαλλικής κουζίνας  
•Τουλάχιστον 5ετή πείρα  
•Προϋπηρεσία εκτός Ελλάδος θα θεωρηθει με-
γάλο προσόν  
•Γνώση και σεβασμός Ελληνικών πρώτων υλών  
•Ενασχόληση με μοριακή γαστρονομία  
•Έμπρακτη πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγε-
λίες, παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευ-
σης-συντήρησης των τροφίμων  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: Σταθερό και μακρο-
πρόθεσμο περιβάλλον εργασίας 

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μονο μέσω email 
στο ari.vezene@gmail.com. Οι υποψηφίοι παρα-
καλούνται να προσάψουν και φωτογραφία. Επι-
σκεφτείτε μας στο www.vezene.gr.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ζητείται Νυχτερινός Υπάλληλος Υποδοχής, 
κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής, με γνώση 
του ξενοδοχειακού προγράμματος Fidelio και Αγ-
γλικών. Απαραίτητη προυπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
poseidonhotel.com.gr.

PROMOTION - 
MERCHANDISERS

Merchandiser

Όνομα πελάτη: Πολυεθνική Εταιρία Καταναλω-
τικών Προϊόντων 
Τοποθεσία: Αθήνα Νότια Προάστια, Αθήνα Βό-
ρεια Προάστια, Αθήνα Κέντρο 
Κλάδος: Fast Moving Consumer Goods 
Κωδικός Αγγελίας: GRC/6766 
Τύπος θέσης: Όλες 
Ποσό: 1

Περιγραφή εργασίας 
•Εφαρμογή και τήρηση πλανογραμμάτων  
•Έλεγχος και ανεφοδιασμός ραφιών, σε κατα-
στήματα Super Market  
•Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων  
•Χρήση υλικών POP  
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση  
•Απόφοιτος Λυκείου  
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Καλή γνώση Η/Υ  
 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Πελατοκεντρική αντίληψη  
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
•Διαπραγματευτικές ικανότητες  
•Ικανότητα ομαδικής λειτουργίας 

Μπείτε, σήμερα κιόλας να δείτε την αγ-
γελία: [www.manpowergroup.gr], εγ-
γραφείτε δημιουργώντας το δικό σας 
λογαριασμό MY MANPOWER, ενημερωθείτε για 
τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, και κάνετε αίτηση 
για όλες όσες σας ενδιαφέρουν, στείλτε το βιο-
γραφικό σας.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Ο πελάτης μας είναι εταιρία εμπορίας καλλυντι-
κών και προϊόντων αισθητικής. Στα πλαίσια της 
ενίσχυσης του καταστήματος λιανικής της εται-
ρίας, αναζητείται κατάλληλη υποψήφια με στόχο 
την κάλυψη της παρακάτω θέσης στη Θεσσαλο-
νίκη:

Αισθητικός – Πωλήτρια Καταστήματος 
(κωδ SLT-13)

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

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

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφι-
κό τους σημείωμα (με φωτογραφία) αναγρά-
φοντας τον κωδικό της θέσης στο careers@
peopleatwork-hellas.gr. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.
peopleatwork-hellas.gr. Follow us on facebook. 
Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και 
αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματι-
σμό.


