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

Περιεχόμενα
σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου,   
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 6
Λογιστές, Οικονομικά 
Στελέχη, Προγραμματιστές

σελ. 8-9
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,  
Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι, 
Στελέχη Πωλήσεων, 
Πωλητές Υγείας, Ιατρικοί 
Επισκέπτες, Ιατροί

σελ. 10
Εκπαίδευση, Μηχανικοί 
Πωλήσεων, Τεχνίτες, 
Τεχνικοί, Μηχανικοί

σελ. 12
Οδηγοί, Αποθηκάριοι, 
Εστίαση 

σελ. 14-15
Τουρισμός,  
Αισθητικοί, Μόδα

456
θέσεις εργασίας

25.000 Αντίτυπα
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Δεν 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

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη
Σοφία Χουβαδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη
ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Γεωργία Παναγιώταρου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Χρήστος Δουληγέρης
ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Human Factor M.E.Π.Ε.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος

αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα 
και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής 
βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

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

• Η.Σ.Α.Π. - 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 Τρίπολης
• Δημαρχείο Λειβανατών
•  Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Λιβαδειάς
•  Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Χαλκίδας
•  Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη 

Αταλάντης
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας
• ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Κάθε Τρίτη - Σημεία 
διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:
•    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 Πεντέλης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Νέας Ιωνίας
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Παλλήνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Ηλιούπολης
•  Το Σούπερ Μάρκετ της Αλληλεγγύης  

στη 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
• Κολλέγιο CNAM
• Κολλέγιο AIT
• Κολλέγιο BCA Αθηνών
• Κολλέγιο BCA Γλυφάδας
•  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Γραμματεία Νέας Γενιάς

•  Πολιτιστικό Κέντρο  
Κάτω Πετραλώνων

•   Γραφείο Διασύνδεσης 
Γεωπονικής Σχολής

• Faust, Bar -Theatre - Arts
• Βρυσάκι
•  Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου
•  Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Αγίας Παρασκευής
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Πειραιά
•  Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλλιθέας
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Καισαριανής
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Αμαρουσίου
•  ΟΙΚΙΠΑΔΑ
•  Δημοτική Βιβλιοθήκη Δάφνης
•  ΚΥΑΔΑ
•  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Ταύρου
•  Πολιτιστικό Κέντρο Κυψέλη
•  Πολιτιστικό Κέντρο Σεπόλια
•  Πολιτιστικό Κέντρο Βαφειχωρίου στο Γκύζη
•  Πολιτιστικό Κέντρο Εξαρχείων
•  Πολιτιστικό Κέντρο Βενετσάνου  

στο Παλαιό Ψυχικό
• Δημαρχείο Σπάτων Αρτέμιδος
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά
• Δημαρχείο Δήμου Διονυσίου
•  Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου 

Αθηναίων
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Aργυρούπολης
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Βύρωνα
•  H Αγκαλιά - Σύλλογος Προστασίας 

Αγέννητου Παιδιού
•  Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηλιούπολης
• Tράπεζα Χρόνου Ηλιούπολης
• Career in Progress, Σταδίου 39

Nέα σημεία  
παραλαβής εφημερίδας:

Η τελευταία έκδοση πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων  
στις 17/12. Θα είμαστε ξανά κοντά σας στις 14/01. Διευθυντής Εμπορικής Ανάπτυξης 

Η Franchise Co. αναζητεί για λογαριασμό πελάτη της, Iatrica, νέο δίκτυο 110 εργαστηριακών ια-
τρείων και διαγνωστικών κέντρων, με ηγετική θέση στις αγορές τους, Διευθυντή Εμπορικής Ανά-
πτυξης .

Ο υποψήφιος είναι ένας δυναμικός επαγγελματίας, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ (Διοίκηση επιχειρήσεων, 
Marketing, μεταπτυχιακός τίτλος θεωρείται επιθυμητός) και προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στο 
χώρο των πωλήσεων ή του marketing. Ο ιδανικός συνεργάτης πρέπει να έχει ανεπτυγμένες ικα-
νότητες επικοινωνίας, διαπραγματεύσεων, και αντίληψης οικονομικών μεγεθών και οργάνωσης 
ομάδας πωλήσεων. Αποκλειστική προϋπόθεση η εμπειρία και ουσιαστική γνώση της αγοράς της 
υγείας.

Περιγραφή Αρμοδιοτήτων: 
•Ηγείται του σχεδιασμού της στρατηγικής εμπορικής ανάπτυξης της εταιρείας σύμφωνα  
με τους στόχους που του  έχουν ανατεθεί από την ανώτατη διοίκηση της εταιρείας. 
•Ηγείται της ανάπτυξης δράσεων που συνεισφέρουν  άμεσα στην επίτευξη των στόχων  
της εταιρείας σε επίπεδο αύξησης κύκλου εργασιών & κερδοφορίας 
•Διαχειρίζεται, οργανώνει και καθοδηγεί την ομάδα πωλήσεων & marketing 
•Συμμετέχει στην ανάπτυξη key account πελατών / στρατηγικών συμμαχιών 
•Παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τις τάσεις και τις αλλαγές στην αγορά. 
 
Προφίλ υποψηφίων: 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ ή σχετικό αντικείμενο. 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία & επιδόσεις τουλάχιστον 5 ετών σε θέση διεύθυνσης πωλήσεων. 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με όλα τα επίπεδα διοίκησης 
•Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών & προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών και Microsoft Office 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, πελατοκεντρική αντίληψη.
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και άριστες προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδι-
αφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα με την ένδειξη CDM/Ι 
στο e-mail: pgr@tfc.gr

Η OTEplus Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, 
που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών, έχει αναλάβει έργο 
για τον ΟΤΕ και ενδιαφέρεται να προσλάβει 
Πωλητές Καταστημάτων.
Oι θέσεις αφορούν στις ακόλουθες περιο-
χές: 
•Αιγαίο  
•Ήπειρος & Θεσσαλία  
•Νησιά Ιονίου  
•Κεντρική Ελλάδα  
•Κρήτη 
•Μακεδονία & Θράκη 
•Πελοπόννησος 
 
Τα κύρια καθήκοντα της θέσης περιλαμβά-
νουν: 
•Προώθηση των προϊόντων & υπηρεσιών του 
Ομίλου σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, με 
σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους και 
την επίτευξη του στόχου πωλήσεων. 
•Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπη-
ρέτησης με σκοπό την διατήρηση αλλά και την 
ανάπτυξη/ διεύρυνση του πελατολογίου. 
•Συνεχής ενημέρωση για όλα τα προϊόντα & 
υπηρεσίες του Ομίλου με στόχο την πώληση 
των κατάλληλων προϊόντων και την προσφορά 
ολοκληρωμένων λύσεων, προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες του πελάτη. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 

•Απολυτήριο λυκείου 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά, τουλάχιστον  
σε επίπεδο First Certificate) 
•Καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων  
και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου 
(MS-Office) 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για άνδρες υποψηφίους) 
 
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρεμφερή 
θέση 
•Εξοικείωση με προϊόντα τεχνολογίας 
•Πτυχίο IEK ή ΤΕΙ 
 
Παροχές / Εκπαίδευση και ανάπτυξη: 
•Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα εξυπηρέτη-
σης πελατών και νέες τεχνολογίες 
•Bonus βάσει επίτευξης στόχων 
•Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης 
•Προνομιακό πακέτο κινητής τηλεφωνίας 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: 
http://optimalba.profilsearch.com/recrute/
fo_annonce_voir.php?id=422

Sales Developer
•Έχετε εμπειρία στις πωλήσεις σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών; 
•Είστε ανταγωνιστικοί στην επικοινωνία, αυτοπαρακινούμενοι και προσανατολισμένοι στο αποτέ-
λεσμα; 
•Θεωρείτε τον εαυτό σας άτομο ευέλικτο και ευπροσάρμοστο σε ένα δυναμικό και συνεχώς μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον; 
•Είστε διατεθειμένοι να εργαστείτε σε ώρες καταστημάτων, με συχνά ταξίδια στην επαρχία; 
•Έχετε ηγετικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες; 
 
Tι αναμένουμε από εσάς: 
•Εκπαίδευση, καθοδήγηση και ανάπτυξη κινήτρων του ανθρώπινου δυναμικού στα σημεία πώ-
λησης 
•Δέσμευση για την σταθερότητα των υψηλών επιπέδων παραγωγικότητας 
•Εξασφάλιση της σωστής προώθησης των προϊόντων με βάση τις ανάγκες του πελάτη 
 
Τι προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών. 
•Σύστημα ανταμοιβής με βάση την επίτευξη στόχων. 
•Επαγγελματική εξέλιξη σε μία δυναμική εταιρεία.
Εάν πιστεύεις ότι το προφίλ σου ανταποκρίνεται στα παραπάνω χαρακτηριστικά και θέλεις 
να γίνεις μέλος της μεγάλης οικογένειας της WIND Ελλάς: WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε, Λ.Κηφισίας 
66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, email: jo@wind.gr. Fax: 210 6106504. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται 
με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

MedNet International is a unique Information Technology company. We are specialists in Health 
Insurance and since 1992 we have been exclusively developing and implementing innovative IT 
software solutions worldwide.

We are a member of Munich Health - one of three business segments of Munich Re that brings 
together Munich Re’s global healthcare know-how in primary insurance, reinsurance and risk-
management. This gives us access to more than 5,000 experts at 26 locations who provide input 
to our solutions.

Due to our increasing demand of designing and implementing “best in industry IT solutions”, at our 
Athens Office, we are seeking specialists for the following positions:

Software Engineers  
– ADF Developers

Profiles: Participating in a development team for building J2EE - compliant applications with end-
to-end support for modelling, developing, debugging, and deploying e-business applications.
Qualifications: 
•University level degree (or higher education institute) in Computer Science, Information 
Technology or relevant field of study.   
•3-5 years of experience in Java, J2EE (EJB’s), Hibernate, JSP, JSF.  
•2-3 years hands-on experience with 11g JDeveloper, ADF, ADF Faces, ADF Task Flow, and ADF 
Business Components. 
•Knowledge of Oracle Weblogic Application Server and Database System is considered an asset.  
•Any work experience in Design Patterns is a plus.  
•Fluency in English language. 
 
We Offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology 
 
Send your cv’s to this e-mail: recruitment@mni.gr

Financial Advisory /  
Valuation Services Consultants  

(FAPF/1313)
Deloitte Greece is a member of the Deloitte international network that has a presence in more than 
150 countries and approximately 200,000 professionals.

Deloitte Greece provides through 3 separate legal entities audit, financial advisory, consulting, tax 
and accounting services. With a staff of about 520 and offices in Athens and Thessaloniki, Deloitte 
Greece focuses on all major industries including financial services; tourism & leisure, shipping; 
energy; manufacturing, consumer business; life sciences & health care and public sector services.

Due to our continuing expansion, we are currently seeking to recruit highly motivated experienced 
professionals with project finance and relevant modelling experience to join our Financial 
Advisory Services Division in Athens.

Potential candidates should fulfil the following criteria: 
•University Degree in Finance / Economics / Accounting / Business Administration 
•Master’s Degree in Finance / Economics / Accounting / Business Administration 
•1 – 4 years of relevant work experience in Financial Modeling, Project Finance, PPPs, etc. 
preferably with a major international professional services firm or a bank in Greece or abroad 
•Very good knowledge of Financial Modeling  (Microsoft Excel & Visual Basic for Applications 
-VBA) 
•Good understanding of corporate finance matters 
•Excellent command of the English language 
•Excellent written and verbal communication & presentation skills

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

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

Interested applicants should forward their Curriculum Vitae to this e-mail: career@deloitte.gr, 
quoting the reference code (FAPF/1313) no later than 30th of December, 2013. All applicants will 
be acknowledged and treated in strict confidence.

Seachefs Company River Cruise Fleet 2014. 
Job-interviews January 18, 2014 in Athens, Greece 
 
We are hiring for the complete Season (March until November) 2014:

Dining Room Server 
Barkeepers - Sous Chef - Chef de Partie - 

Pastry - Receptionist
Attractive remuneration!  
Qualifications:  
•1-2 Years recent experience in the hospitality 
Industry ; Team player; Open minded; Fluent 
in English  
•Willing to work a 7 days week with limited 
free time   
Salary and Contracts:  
•Salary is competitive as per River  

Cruise Market   
•Gratuities for all positions as per Tipping Pool 
on aboard  
•Accommodation  and full board offered 
•Travel to contract-start and regular end paid 
by Seachefs 

All interested to start make the first step into a 
Cruise Career please send your CV in English 
to this e-mail: seachefs@jobonship.com



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
H Ανώνυμη Εξαγωγική Εταιρεία MEDBEST S.A. που 
δραστηριοποιείται στο εξαγωγικό εμπόριο ειδών Με-
σογειακής Διατροφής με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής 
ζητά:

Υπάλληλο Γραφείου 
(Κωδ. ΥΓ/13.04)

Περιγραφή Θέσης: 
•Γραμματειακή υποστήριξη 
•Τηλεφωνικό κέντρο 
•Υποδοχή επισκεπτών εταιρείας 
•Υποστηρικτικές εργασίες τμήματος Finance  
& Operations (οργάνωση αρχείου, συμμετοχή 
στις διαδικασίες reporting, costing, budgeting, 
projections) με προοπτική πλήρους ένταξης  
στο τμήμα 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στα Οικονομικά (ή Διοίκηση  
Επιχειρήσεων ή Στατιστική ή Λογιστική  
& Χρηματοδοτική) 
•Εξαιρετική γνώση & χρήση (γραπτά & προφορικά) 
της Αγγλικής γλώσσας (πτυχίο Proficiency  
απαραίτητο) 
•Προϋπηρεσία σε δυναμικό περιβάλλον  
οργανωμένης επιχείρησης θα αξιολογηθεί θετικά 
•Εμπειρία σε εισαγωγές – εξαγωγές θα αξιολογηθεί 
θετικά 
•Άριστος χειρισμός Η/Υ (MS Office) 
•Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων ERP 
•Ηλικία μέχρι 30 ετών 
•Επικοινωνιακά προσόντα, ομαδικό πνεύμα  
& οργανωτικές ικανότητες 
 
Παρέχονται: 
•Άριστο και δημιουργικό περιβάλλον 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών & επιπλέον παροχές. 
•Εκπαίδευση στα προγράμματα της εταιρείας 
•Προοπτικές Εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών αποκλειστικά με e-mail 
στο: cv@medbest.gr. Παρακαλούμε στα βιογραφικά 
να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης για την οποία ο 
υποψήφιος ενδιαφέρεται.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Προϊστάμενος Τεκμηρίωσης,  

Επιμέλειας και Εκδόσεων
Πόλη: Αθήνα 
 
Κύρια Καθήκοντα Θέσης: 
•Μελέτη, ανάλυση και τεκμηρίωση θεμάτων  
πρόληψης χαρακτήρα. 
•Εκπόνηση Ερευνών και Μελετών για τη διάγνωση 
των αναγκών πρόληψης και την ιεράρχηση  
των προτεραιοτήτων έργων, μέτρων και δράσεων,  
σε συνεργασία με το τμήμα αξιολόγησης  
αποτελεσματικότητας. 
•Διαμόρφωση και επιστημονική επιμέλεια  
ενημερωτικού υλικού 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης 
πρόληψης / προαγωγής 
•Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής  
Υποστήριξης του ΕΔΙΠΥ 
•Σχεδιασμός και η μέριμνα της έκδοσης διαφόρων 
εντύπων ή άλλων στοιχείων τεκμηρίωσης,  
για το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον,  
καθώς και των τακτικών εκδόσεων του ΕΔΙΠΥ. 
•Εφοδιασμός κρατικών υπηρεσιών (ΥΥΚΑ, ΕΣΥΔΥ 
κ.α.) με κάθε μορφής εκδόσεις, έντυπα κλπ,  
καθώς και η διαχείριση και διάθεση των εκδόσεων 
της Υπηρεσίας και λοιπών εντύπων. 
•Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία  
της Βιβλιοθήκης σε σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας 
βιβλιοθηκονομίας. 
•Η εν γένει επιμέλεια των εκδόσεων. 
 
Προδιαγραφές Θέσης 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Ιατρικής Σχολής 
•5ετής εμπειρία σε θέματα Πρόληψης  
και Προαγωγής Υγείας 
•Εμπειρία σε διαμόρφωση και επιμέλεια ενημερωτικό 
και εκπαιδευτικού υλικού 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Εμπειρία σε εκθέσεις και αξιολογήσεις  
προγραμμάτων πρόληψης υγείας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: mesimeri@bee.gr

Η APIVITA με ηγετική θέση στο χώρο του φυτικού 
φυσικού καλλυντικού και 34 χρόνια με πρωτοπόρο 
δράση στην Πράσινη Ανάπτυξη ζητά:

HR Director

H Eταιρεία: Στην APIVITΑ, ελληνική εταιρεία καινο-
τόμων φυσικών προϊόντων και υπηρεσιών, με διεθνή 
παρουσία σε 14 χώρες, μοιραζόμαστε το όραμα για 
αειφόρο ανάπτυξη με απόλυτο σεβασμό και αγάπη 
για τη φύση και τον άνθρωπο. Πιστεύουμε στο «Κάλ-
λος» (εσωτερική και εξωτερική ομορφιά), την ισορρο-
πία, το μέτρο και την ευζωία, καθώς και στην ηθική και 
βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Αναζητούμε ανθρώπους 
με εξαιρετική ικανότητα να προωθούν τη μοναδικότη-

τα της APIVITA, τη φιλοσοφία και τις αξίες της  μαζί με 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Σκοπός της Θέσης: Η συνεχής βελτίωση του επι-
πέδου ικανοποίησης και αποδοτικότητας των εργα-
ζομένων, η μετάδοση και καλλιέργεια της εταιρικής 
κουλτούρας, η ανάπτυξη ηγετικών συμπεριφορών 
στο Ανθρώπινο Δυναμικό της εταιρείας.

Απαραίτητα Προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Απαραίτητες μεταπτυχιακές σπουδές HR  
σε Πανεπιστήμιο διεθνούς φήμης 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και ηγεσίας. 
Θετική σκέψη για τους ανθρώπους και την εξέλιξή 
τους 
•Πολύ καλή γνώση του MS Office. Επιθυμητή γνώση 
του προγράμματος Peoplesoft HCM. 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και μίας 
δεύτερης γλώσσας. 
•Ηλικία μέχρι 35 χρόνων.
Τηλέφωνα και διεύθυνση επικοινωνίας: APIVITΑ, Δ/
νση Ανθρωπίνων Πόρων (κωδ. θέσης: HR.) ΒΙ.ΠΑ. 
Μαρκοπούλου, Μαρκόπουλο Μεσογαίας/ ΤΚ 19003. 
Τηλ. 210 2854430, φαξ 210 2843580. E-mail:  
hr@apivita.com

Κατέχουμε ηγετική θέση στον τομέα της εμπορίας τυ-
ροκομικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
με σήματα όπως Ήπειρος, Kerrygold, Adoro, Dirollo, 
κ.α. και ζητούμε:

Senior Brand Manager 
•Με πτυχίο ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση 
μεγάλης εταιρείας (κατά προτίμηση στον κλάδο των 
τροφίμων) 
•Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία 35 – 45 ετών 
 
Εμπειρία σε digital marketing θα εκτιμηθεί

Παρακαλούμε όσους έχουν τα παραπάνω προσόντα 
να μας γράψουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: 
sec.hr.optima.epirus@optima.gr

Korres, set up in 1996, is a Greek skincare brand with 
roots in Athens’ first ever Homeopathic Pharmacy.

Based on its pharmacy experience in over 3,000 
homeopathic remedies of herbal origin, Korres is 
focusing on primary and applied research regarding 
natural ingredients and formulations. The Korres 
Research & Development Lab is involved in European 
Research Projects in partnership with Greek and 
international Universities.

Currently the Group has over 400 natural and 
certified organic products across multiple categories 
including skin care, hair care and sun care lines, plus 
a full make-up range, fragrances, etc.

Korres is currently available on 5 continents, in over 
30 countries, operating a number of points of sale 
through stores, department stores and pharmacies.

Korres is looking to cover the position of an “Export 
Account Manager”, reporting to the Head of 
International Business Development and Marketing.

This role will be responsible for managing and 
coordinating export activities in new and existing global 
markets, leading to the development of an efficient 
sales network. He/she will be responsible for preparing 
Sales Budget and ensuring Forecast Accuracy as well 
as analyzing markets’ needs and designing/adapting 
Marketing Plan & Activities accordingly.

Requirements: 
Ideal candidate should be an achievement 
oriented individual with negotiation and 
interpersonal skills and also qualified with: 
•Minimum 5 years relevant experience in FMCG or 
Retail industry in a Commercial role: Exports, Trade 
Marketing, KAM, Product Manager. 
•University degree 
•Strong analytical and reporting skills. 
•Self drive and multi-tasking abilities. 
•Excellent communication skills in English, both 
verbally and in written form. 
•Advanced knowledge of MS Office. 
 
Send your cv’s to this e-mail: cv2@skywalker.gr

Από μεγάλη εταιρία μεσιτειών ασφαλίσεων  
με έδρα την Αθήνα ζητείται:

Account Executive  
(Κωδ: EIG 13)

Για το Τμήμα Γενικών Ασφαλίσεων.

Γενικά: Η θέση αναφέρεται στη Διεύθυνση Γενικών 
Ασφαλίσεων και έχει ως βασικό έργο την έρευνα αγο-
ράς, την αξιολόγηση και την τοποθέτηση των ασφαλι-
στικών εργασιών στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Βασικά καθήκοντα: 
•Σύνταξη προσφορών λοιπών κλάδων ασφάλισης 
(εκτός αυτοκινήτου και ζωής) για συνεργάτες /  
πελάτες, αφού πρώτα αναλυθούν και αξιολογηθούν 
οι ασφαλιστικές τους ανάγκες και επιλογή του πλέον 

κατάλληλου προγράμματος. 
•Επικοινωνία με τις ασφαλιστικές εταιρίες  
για έκδοση νέων συμβολαίων, προσθέτων πράξεων 
και γενικότερα κάθε απαραίτητου παραστατικού  
ή έκδοση on-line όπου υποστηρίζεται. 
•Παραλαβή όλων των παραστατικών που εκδίδονται 
από τις ασφαλιστικές και καταχώρηση νέων  
συμβολαίων, ανανεώσεων και προσθέτων πράξεων  
στο σύστημα της εταιρείας. 
•Τεχνική υποστήριξη των αιτημάτων / αποριών  
των πελατών / συνεργατών. 
•Διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των Ζημιών  
πλην αυτοκινήτου και  ζωής. 
•Σύνταξη αναφορών (reporting). 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εκπαίδευση: Πτυχίο Κολεγίου ή Ανώτερης εκπαί-
δευσης ασφαλιστικής ή οικονομικής  κατεύθυνσης. 
•Προϋπηρεσία: 3 – 5 έτη. 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε εταιρεία  
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 
•Ξένες γλώσσες:  Αγγλικά 
•Άλλα: Εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικών  
υπολογιστών. 
•Επιθυμητή η γνώση του συστήματος IBS.  
Ηλεκτρονικές εφαρμογές ασφαλιστικών εταιρειών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας κωδικό θέσης, 
στο e-mail: sflsjobs@yahoo.gr

Η ORGANIZER STORES, εταιρία που δραστηριο-
ποιείται στο χώρο του εξοπλισμού καταστημάτων και 
αποθηκών και στην εμπορία τεχνικών ειδών, αναζητά 
Υπεύθυνο για την πιο κάτω θέση.

O κάτοχος της θέσης αναφέρεται στην εμπορική 
διεύθυνση και οι κύριες αρμοδιότητές  
του περιλαμβάνουν: 
•Ευθύνη λειτουργίας του καταστήματος και ανάπτυξη 
του e-shop 
•Αξιολόγηση προϊοντικών συλλογών, προμηθευτών 
και ανταγωνισμού 
•Σύνταξη αναφορών της δραστηριότητας  
προς την διοίκηση 
 
Προσόντα Υποψήφιου: 
•Ανώτατος τίτλος σπουδών 
•Σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη προϊοντικών 
σειρών 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Εμπειρία στην συντήρηση e-shop 
•Ισχυρά επικοινωνιακά προσόντα 
•Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 
•Πελατοκεντρικό προσανατολισμό 
•Ισχυρό ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
 
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών, σχήμα μεταβλητής αμοιβής και επιπλέον 
προνόμια. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
customer3.ath@voyatzoglou.gr

Η VantagePoint Α.Ε. εταιρία ανάπτυξης και οργάνω-
σης επιχειρήσεων, λόγω επέκτασης των εργασιών 
της επιθυμεί να προσθέσει στο δυναμικό της:

1 Business Analyst 
 Για το Γραφείο της Θεσσαλονίκης 

(κωδ. Θέσης BA1213)

Τομείς Δραστηριότητας: 
•Χρηματοοικονομικές Αναλύσεις επιχειρήσεων 
•Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικών Μελετών (Bus 
Plans, Feasibility Studies, Business Evaluations, κλπ) 
•Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Σχεδίων 
•Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών 
(Business re-engineering & restructuring) 
•Έρευνες Αγοράς 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη πρακτική εμπειρία,  με τουλάχιστον 
10ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση της Αγοράς 
•Πολύ καλή γνώση Λογιστικής 
•Δυναμική προσωπικότητα με άνεση στην επικοινω-
νία, οργανωτική ικανότητα και ομαδικό πνεύμα 
•Ευχέρεια γραπτού και προφορικού λόγου 
•Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης οικονομικής  
κατεύθυνσης 
•Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών σε σχετικό  
αντικείμενο 
•Πελατοκεντρικός προσανατολισμός 
•Δυνατότητα μετακινήσεων και ταξιδίων,  
εντός και εκτός Ελλάδος 
•Άριστη γνώση Η/Υ και ειδικότερα εφαρμογών  
Office (Word, Excel, PowerPoint) 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον Αγγλικών 
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σημαντικές δυνατότητες προσωπικής  
και επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Πρόγραμμα σημαντικών  επιπρόσθετων αμοιβών 
και παροχών (bonus), αναλόγως απόδοσης. 
•Άριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας.

Ηλεκτρονική διεύθυνση για αποστολή βιογραφικών: 
bahr@vantagepoint.gr. Παρακαλούμε σημειώστε τον 
κωδικό της θέσης στην αίτησή σας.

Επιθεωρητές Συστημάτων  
Διαχείρισης Ποιότητας

Ο Φορέας Πιστοποίησης DQS Ελλάς ΕΠΕ (www.
dqshellas.gr) είναι παράρτημα της γερμανικής 
DQS-UL Holding (www.dqs-ul.com) που εκπροσω-
πεί επίσημα τη Γερμανία στο IQNet (International 
Certification Network).

Δραστηριοποιείται σε πιστοποιήσεις συστημάτων 
διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001, ISO 22000, 
ISO 14001, OHSAS 18001, IFS, BRC, ISO 27001, 
SA 8000, ISO 13485, SEDEX και πιστοποίηση προ-
ϊόντων και προσώπων στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη 
Σερβία & την Αλβανία.
Αυτήν την περίοδο, αναζητάμε Εξωτερικούς  
Επιθεωρητές για τα πρότυπα: 
•ISO 9001 
•ΙSO 14001 
•ISO 22000 
•OHSAS 18001 
•ISO 27001 
•ISO 13485 
 
Απαιτήσεις από υποψηφίους: 
•Ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία 5 ετών  
(συνολικά) ως Στέλεχος Επιχείρησης με τουλάχιστον 
διετή απασχόληση σε θέματα ποιότητας. 
•Εμπειρία σε εσωτερικές επιθεωρήσεις 
•Γνώση των αντίστοιχων προτύπων που τεκμηρι-
ώνεται με βεβαιώσεις παρακολούθησης σχετικών 
σεμιναρίων για •Κύριους Επιθεωρητές (40 ωρών) 
•Γνώσεις της σχετικής Νομοθεσίας (για ISO 22000, 
ISO 14001 & OHSAS) 
•Δυνατότητα έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας/ καλή χρήση ηλε-
κτρονικού υπολογιστή 
 
Σημείωση: 
•Προηγούμενη εμπειρία ως εξωτερικός  
Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας  
θα ληφθεί υπόψη 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
Alexandra.Kousvelari@dqshellas.gr

Η εταιρία Athens Films - Joconda Video είναι μια 
από τις ηγετικές εταιρίες στον χώρο της παραγωγής, 
πώλησης και διανομής κινηματογραφικών ταινιών, 
παιδικών ταινιών καρτούν και έκδοσης παιδικών βι-
βλίων σε τηλεοπτικά κανάλια και όλα τα σημεία λια-
νικής πώλησης.
Στα πλαίσια ανάπτυξης και βελτίωσης των υπαρχό-
ντων αλλά και αναζήτησης νέων σημείων πώλησης 
αλλά και συγκρότησης εργασιών γραφείου και συντο-
νισμό των καναλιών πώλησης η εταιρία ζητά:

Διευθυντή
Αρμοδιότητες: 
•Πώληση ταινιών σε τηλεοπτικά κανάλια καθώς  
και τηλεοπτικού χρόνου 
•Πώληση ταινιών, κινουμένων σχεδίων και παιδικών 
βιβλίων χονδρική και λιανική σε αλυσίδες και  
ανεξάρτητα σημεία λιανικής πώλησης 
•Συνεχείς επικοινωνία με πελάτες 
•Πώληση B2B 
•Συνεχείς παρακολούθηση, παραγγελιών,  
αποστολών, εισπράξεων, διατήρηση συμφωνιών, 
ανανέωση παλιών και σύνταξη νέων 
•Αναζήτηση νέου υλικού και διεύρυνση γκάμας  
προϊόντων 
•Αναζήτηση νέων πελατών 
•Συντονισμός πωλητών, έλεγχος και σύνταξη  
του προγράμματός τους 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστος γνώστης πωλήσεων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση ή στον χώρο των πωλήσεων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και 
επίλυσης προβλημάτων 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Εντιμότητα, εχεμύθεια και εργατικότητα

Η εταιρία παρέχει: Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@joconda.gr. 
Επιθυμητές συστάσεις.

Senior Auditor
Job purpose: As Assurance Senior, you will make 
a technical contribution to audit client engagements 
and internal projects. Within your role, you will actively 
establish, maintain and strengthen internal and 
external relationships, execute complex assurance 
procedures, supervise junior engagement team 
members and help define the audit strategy. Working 
under the supervision of an assurance manager and 
senior manager, you will help execute our work and 
present its findings to the client.

With a clear focus on anticipating and identifying 
risks, you will escalate issues as appropriate. Working 
closely with colleagues, you will determine whether 
the work plan is properly executed, documented and 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ: Εισαγωγική Εταιρεία Βιομηχανικών Εργαλείων 
Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργαλείων 
εντός και εκτός Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο πωλήσεων Ελλάδος εξυπηρετεί τα περισσότερα κατα-
στήματα «χρωμάτων – εργαλείων – σιδηρικών». Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και άριστο αξιοκρατικό 
περιβάλλον  εργασίας  η εταιρεία μας  είναι  σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία βιομηχανικών εργαλείων 
χειρός  και βρίσκεται αυτή την στιγμή στην λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες  εταιρείες του κλάδου ζητεί:

Πωλητές 
Με έδρα: Θεσσαλονίκη - (ΚΩΔ. ΠΩΛ.ΘΕΣ.01)

Ψάχνουμε τους καλύτερους 
Πωλητές της αγοράς ικανούς  
να διεκδικήσουν υψηλά bonus. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον  
7 ετών σε πωλήσεις 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία  
τουλάχιστον 5 ετών σε οργανω-
μένο περιβάλλον πωλήσεων,  
με άριστη ικανότητα πώλησης 
σε καταστήματα λιανικής 
•Εμπειρία σε πωλήσεις με απαί-
τηση επίτευξης στόχων, ανά-
πτυξης και διαχείρισης περιοχής 
•Απόφοιτος Λυκείου ή Ανώτερο 
(Τεχνική Κατεύθυνση θα  

εκτιμηθεί) 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office 
Word, Excel & Internet 
•Δυνατότητα συνδιάσκεψης 
μέσω Skype 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και 
ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό 
περιβάλλον. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και  
διανυκτέρευσης εκτός έδρας 
•Ηλικία 30 – 40 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Χόμπι η ενασχόληση  
με τους υπολογιστές, τεχνολογία 
και το do it yourself  
 
H Εταιρεία προσφέρει: 

•Βασικό μισθό και δυνατότητα 
πρόσβασης σε μεγάλο bonus 
•Αυτοκίνητο, κινητό, και λοιπές 
παροχές 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία 
με προοπτικές εξέλιξης
Διεύθυνση: 9,5χλμ Παράδρο-
μος Αττικής Οδού, έξοδος 4, 
θέση Ρουπάκι Ασπρόπυργος, 
e-mail: Cv5@fournarakis.gr.  
(Βιογραφικό με πρόσφατη φω-
τογραφία και απαραίτητη ανα-
γραφή των κωδικών θέσης). 
Αποστολή βιογραφικών μόνο 
από όσους διαθέτουν ακρι-
βώς τα ζητούμενα προσόντα. 

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:

Functional Consultant
Reports to: Portfolio & Delivery Manager

Purpose of the job: Portfolio & Delivery 
department has as a key objective the evolution 
of Amadeus portfolio on products, solutions & 
premium services, ensuring that new solutions 
are successfully introduced to customers and 
strengthening Amadeus position as the preferred 
provider of IT solutions to the travel trade.

General roles & responsibilities: 
Pre- and Post-Sales support: 
•Contribute to the preparation of Customer 
presentations/ RFP responses 
•Collect and document specific Customer data/ 
functional/ technical implementation requirements 
•Provide functional expertise and support during 
and after implementation 
•Conduct/track Customer satisfaction surveys/ 
enquiries 
 
Customer Implementation and follow-up: 
•Responsible for creating specification, 
configuration & testing of the solutions as well as 
handover to customer 
•Responsible for integration testing with 
Customer or 3rd Party provider 
•Contribute to the validation/ sign-off/ certification 
prior to the implementation in production 
•Contribute to the optimization of recurrent 
customer implementations 
•Develop internal tools/ techniques for KPI 
measurement and further process automation. 
•In cooperation with Commercial Account 
Manager and solutions expert, customer support 
organization and central resources,  ensure the 
resolution of problems identified by customers 
and SLAs, KPIs, & customer satisfaction 
•Functional consulting and usage optimization 
services for the customer including tweaking of 
solutions in coordination with solution expert and 
regional functional consultant where applicable 
and as appropriate, 
 
Consultancy as a service: 
•Provide customer-side functional or integration 
expertise beyond baseline offering 
•Recommend solutions/ undertake Customer 
training to make best use of Amadeus system/ 
products 
•Identify opportunities for both customer 
organization and business process improvements 
 
Special focus in the e-commerce & mobile 
area: 
•Carry out implementation process for 
e-commerce & mobile solutions for Amadeus 
customers  
•1st Level Support for Online customers 
•Support Web services customers during 
and after implementation process & provide 
consultancy for booking flow optimization. 
•Analyze customer requirements, market trends, 
competitors’ solutions and key opportunities and 

identify modifications necessary to meet those 
needs 
•Provide technical and product information to 
customers. Liaise directly with customers to 
ensure proper product implementation and 
customers’ satisfaction 
 
KPI: 
•Effectiveness in problem resolution and 
functional support on Amadeus products to travel 
agencies; customers’ satisfaction as the key 
performance indicator. 
•Delivery of consulting engagements

Knowledge and experience: 
Education: 
•University degree in Computer Science / IT 
/ Business or related field, or equivalent work 
experience 
•Proficiency in English (oral and written) 
 
Knowledge on: 
Functional Skills: 
•Good understanding of IT 
•Good knowledge of e-commerce from a 
business point of view (online payments, online 
marketing, SEO, SEM, SMM, affiliate networks, 
metasearchers) 
•Travel industry expertise and GDS knowledge 
will be considered as a plus 
•IT oriented personality combining also a 
commercial approach 
•Excellent PC skills 
 
Technical Skills: 
•Good overall/high level knowledge of online/e-
commerce technologies from a technical aspect 
(CMS’s, online development languages (php, 
asp .net, ruby, JavaScript etc), web services 
technology (soap, xsd’s, xml, HTML, WSDL, 
CSS), graphic editing tool (Photoshop or 
equivalent) 
•Knowledge of a programming language/
development framework would be a plus (visual 
basic, C#, java, python, .NET, NetBeans) 
 
Personal Skills: 
•Accountability & pro-activity 
•Multicultural approach 
•Customer focus 
•Analytical and conceptual thinking 
•Flexibility 
•Communication skills

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:  
elena.morozini@amadeus.com. All applications 
will be treated in full confidence.

Αν είσαι έμπειρη -ος στο telemarketing και δεν 
είσαι ευχαριστημένη –ος με την εταιρεία σου, 
σου προσφέρουμε άμεση πρόσληψη.

Προσόντα: 
•Ευχέρεια λόγου 
•Πολύ κέφι και όρεξη για δουλειά 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Συνέπεια 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 

Προσφέρονται: 
•Μερική απασχόληση με προοπτική 8ωρης 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Ασφάλιση 
•Υψηλά bonus
Άμεσα διαθέσιμος -η για συνέντευξη.

Εύκολη πρόσβαση από μέτρο και στάση λεω-
φορείου. Αποστόλη βιογραφικών στο e-mail: 
saleinhq@gmail.com. Τηλέφωνο: 213 0285341.

Η Εταιρία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ», ζητά:

Υπεύθυνο Βραδινής Βάρδιας - Τμήματος Παραγωγής
Προφίλ Υποψηφίου: 
•Πτυχίο Μαγειρικής Σχολής 
•Εμπειρία στην κρύα κουζίνα 
•Τρία (3) έως πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο περιβάλλον  
βιομηχανίας 
•Δυναμική προσωπικότητα με εμπειρία στην διοίκηση ομάδας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@gefsinus.gr

Χειριστής Extruder 

Artemide Ελλάς ΑΕ: Εισαγωγική – Εμπορική Εταιρεία διεθνούς φήμης προϊόντων φωτισμού  
υψηλού σχεδιασμού και απαιτήσεων, προσφέρει θέση στελέχους των πωλήσεών της.
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών σε συναφές πεδίο με τον σχεδιασμό (lighting design), την αρχιτεκτονική η Η/Μ  
με πτυχίο Α.Ε.Ι, και εμπειρία στις πωλήσεις η/και το μάρκετινγκ ομοειδών προϊόντων. 
•Εμπειρία σε υπεύθυνη θέση σε θέματα πωλήσεων προϊόντων υψηλών προδιαγραφών  
για επαγγελματικούς χώρους, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, σκάφη, κατοικίες, κλπ. 
•Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας 
•Αποδοχές θα συμφωνηθούν μετά από προσωπική συνέντευξη.  
Παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία με email στη διεύθυνση 
viografikagr@gmail.com

Παραγωγής πλαστικού προφίλ για στελέχωση 
3ης βάρδιας (23:00-07:00). 
 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε παραγωγή πλα-
στικού. 

•Η επιχείρηση εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής. 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων. 
 
Αποστείλατε βιογραφικά στο e-mail: 
marketing@kanten.gr

Power Plant Piping Design Engineer  
(PPPDE 10/13)

Roles and Responsibilities: 
•Prepare piping Design Basics, Piping Material Specification (MTO), Review of Piping  
& Instrumentation Diagram (P&ID), develop of power Plant piping and Equipment layout,  
conceptualization and generation of piping General Arrangement Drawing & Isometrics, 
preparation of Bid Packages of Piping and fittings including their technical evaluation and 
recommendation 
•Prepare the design of power plant related pressure piping, including design calculations  
for pressure and piping flexibility using CEASAR, piping material take off and control, and 
generation of piping deliverables 
•Design review of turnkey design drawing document, preparation of procurement related 
documents specification of materials, material Requisition, technical evaluation and 
Recommendation of offers/bids, review and approval of vendor drawing, assistance during 
construction, site material request (SMR) and follow up for smooth construction 
•Have solid experience with drafting tools like Auto CAD, CAD Works, PDS etc. 
•Evaluate manufacturers or contractor’’s proposals, data, reports, etc., for conformance  
with contract documents 
•Track equipment and piping through fabrication, installation, and start-up and provide support  
to field staff as required to support specific project requirements

Key Requirements: 
•University degree in Mechanical Engineering/Power plant Engineering. Master’s degree  
is preferred 
•Excellent command of English language and familiarity with International Codes and Standards. 
(e.g. ASME, API, MSS, NFPA, AWWA, etc.) 
•Minimum seven years solid experience in the conceptual and final design of piping for EPC 
power plant projects 
 
Send your detailed CV at this link: http://www.skywalker.gr/showExternalForm.
aspx?width=720px&height=1000px&companyID=323&src=http%3a%2f%2farchirodonforms2.
applymycv.gr%2fsendCv.aspx%3FisDirect%3D1
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concluded in compliance with our Quality & Risk 
Management (Q&RM) guidelines. As an influential 
member of the team, you will help to create a positive 
learning culture, coach and counsel junior team 
members and help them to develop.

Your client responsibilities 
•Support the planning, execution and delivery  
of assurance engagements 
•Work effectively as a team member, sharing 
responsibility, providing support, maintaining 
communication and updating senior team members 
on progress 
•Assist in preparing reports and schedules that will 
be delivered to clients and other parties 
•Develop and maintain productive working 
relationships with client personnel 
•Build strong internal relationships within EY 
Assurance and across other services 
 
Your people responsibilities 
•Coach, supervise and conduct performance review 
and contribute to performance feedback for junior 
team members 
•Contribute to people initiatives 
•Maintain an educational program to continually 
develop personal skills 
•Understand and follow workplace policies and 
procedures 
 
Technical skills requirements 
•Thorough knowledge of current auditing techniques 
•3-4 years of working experience in the audit of 
shipping companies 
•Experience of the entire audit process 
•Understanding of risk-based auditing and risk/
control strategies 
•Understanding of Q&RM procedures 
•Compliance with and understanding of regulatory 
requirements 
 
Additional skills requirements 
•Track record with a leading audit firm 
•Professional accountancy qualification or working 
towards gaining one 
•Strong academic record including a degree 
 
Why should I work for EY Assurance Services?

Assurance gives organizations and their investors 
the confidence that the results they report give a true 
and fair picture of their business. As an assurance 
professional at EY, you will work in a high-performing 
and inclusive environment that offers you great 
opportunities to develop an interesting and fulfilling 
career, wherever you are in the world. You will work 
in multidisciplinary teams to handle complex issues 
and resolve challenges for leading companies. We 
will support you in your professional development so 
you achieve your potential. At EY, we know it is your 
point of view, energy and enthusiasm that make the 
difference.

Send your cv’s to the following link: 
https://tas-ey.taleo.net/careersection/gexp01/
jobsearch.ftl?lang=en&location=77840070193

Εξαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της μόδας και διακρίνεται παγκοσμίως στην παραγω-
γή πρώτων υλών για κατασκευή κοσμημάτων, διακο-
σμητικών και αξεσουάρ μόδας ζητά:

Nέο / Νέα  
για τη στελέχωση και 

ανάπτυξη του Τμήματος Εξαγωγών
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων ή τίτλος 
πτυχίου σχετικός με το αντικείμενο 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Γαλλικών  
(Ισπανικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν) 
•Καλή χρήση Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Outlook, 
Powerpoint) 
•Οργανωτικότητα, θετική προσωπικότητα, ομαδικό 
πνεύμα και ευελιξία πολύ καλές επικοινωνιακές ικα-
νότητες και προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων 
•Εμπειρία σε πωλήσεις ή προωθητικές ενέργειες 
•Συχνά επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό και 
συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Φιλικές συνθήκες εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη 
 
Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη Κου Πετρόπουλου 
στο e-mail: ath1@nikolisgroup.com

Η μεταφραστική εταιρεία Paspartu ενδιαφέρεται  
να προσλάβει:

2 Project Managers

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την 
παρακολούθηση και διεκπεραίωση μεταφραστικών 
έργων. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση (Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψήφιους  
με προϋπηρεσία σε μεταφραστική εταιρεία) 

•Άριστη γνώση αγγλικής και γερμανικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών  
διαδικτύου 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: diana@paspartu.gr με τον κωδικό PM2 στο 
θέμα του μηνύματός σας.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η Frank Ze Paul Bakery AE, με πολυτελή αρτοζα-
χαροπλαστεία (patisserie - boulangerie) στη Δροσιά, 
στο Π. Φάληρο και στο Ψυχικό, στα πλαίσια της επέ-
κτασης του δικτύου της, ψάχνει για Βοηθό Λογιστή 
με έδρα το Μαρούσι.

Κύρια Καθήκοντα: 
•Καταχωρήσεις στο κύκλωμα λογιστικής και  
εμπορικής διαχείρισης. 
•Ενημέρωση των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων. 
•Καθημερινοί & μηνιαίοι λογιστικοί έλεγχοι και  
συμφωνίες Λογιστικής . 
•Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων  
(ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ). 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Ανωτέρας ή Ανωτάτης  
Οικονομικής Σχολής  με κατεύθυνση τη λογιστική. 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών 
ετών σε λογιστήριο εταιρίας με βιβλία Γ’ κατηγορίας 
ή σε λογιστικό γραφείο.  
•Εμπειρία σε λογιστήριο αρτοζαχαροπλαστείου  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Εμπειρία και πολύ καλή γνώση ERP  
συστημάτων – εμπειρία στο Softone θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση Λογιστικής, ΕΓΛΣ,  
Kοστολόγησης, ΦΠΑ και Φορολογίας. 
•Γνώση υπολογιστών (MS Word και Excel). 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα  
συνεχώς αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον

Για αποστολή βιογραφικού στείλτε μας e-mail στο: 
jobs@frankzepaul.com αναγράφοντας στο θέμα τον 
κωδικό FZP-ΛΟΓ-13, ανάλογα με την περιοχή που 
σας ενδιαφέρει.

Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών.
Η εταιρεία TEFACO Α.Ε.Β.Ε. με έδρα τον Άγιο Στέ-
φανο Αττικής και αντικείμενο το εμπόριο χάρτινων 
και πλαστικών ειδών μίας χρήσης, ειδών catering και 
ειδών οικιακής χρήσης ενδιαφέρεται για:

Βοηθό Λογιστή

Ο ιδανικός υποψήφιος διαθέτει τα εξής προσό-
ντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Οικονομικής ή Λογιστικής 
κατεύθυνσης) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία 5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Ms Office, internet 
applications και ERP 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικότητα 
•Επιθυμητή ηλικία έως 35 ετών

Η εταιρεία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, 
συνεχή εκπαίδευση, δυνατότητες επαγγελματικής 
εξέλιξης και ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και πα-
ροχών.

Περιγραφή θέσης: 
•Υπεύθυνος για τα Φορολογικά θέματα  
και την προετοιμασία ΦΠΑ. 
•Γνώση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,  
και του Γενικό Λογιστικού Σχεδίου 
•Καταχώρηση εισαγωγών (ενδοκοινοτικών και τρίτων 
χωρών) 
•Συμφωνία υπολοίπων 
•Συμφωνία τραπεζών 
•Βιβλίο αποθήκης για τροποποιήσεις προϊόντων. 
•Καταχώρηση Εσόδων- Εξόδων 
•Μισθοδοσία 
•Προετοιμασία μηνιαίων στατιστικών στοιχειών 
•Πραγματοποίηση εργασιών κλεισίματος μηνός 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tefaco@otenet.gr

H ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ζητά για μόνιμη συνεργασία:
Λογίστρια για Ενημέρωση – Παρακολούθηση 

 Γ’ κατηγορίας βιβλίων
Απαιτούμενες Γνώσεις, Προσόντα: 
•Πτυχίο 
•Εμπειρία 5ετή τουλάχιστον σε Γ’ κατηγορίας βιβλία 
•Ενημέρωση εγγραφών, παρακολούθηση παγίων 
•Σύνταξη δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, εισοδήματος 

•Άριστη γνώση Ms Office, διαδικτύου 
•Αγγλικά επιπέδου Lower με ικανοποιητικό επίπεδο 
γραπτού και προφορικού λόγου 
•Υπευθυνότητα, συνεργασία, ομαδικό πνεύμα 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@geoanalysis.gr, fax: 2310 496880.

Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και περισ-
σότερο προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς 
Ομίλους στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και 
παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου στην 
Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Accountant 
Με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

Περιγραφή θέσης: 
•Λογιστική παρακολούθηση της εταιρείας σύμφωνα 
με τη νομοθεσία 
•Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο Λογιστηρίου. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τριών ετών σε αντίστοιχη θέση,  
σε οργανωμένο λογιστήριο, κατά προτίμηση  
παραγωγικής εταιρείας 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Μηχανογραφημένης Λογιστικής 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές Αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα  
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής 
•Μεταβλητές Αποδοχές σύμφωνα με το Σύστημα 
Διοίκησης Απόδοσης 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Μετακίνηση από και προς το χώρο εργασίας  
με εταιρικό λεωφορείο 
 
Αποστολή βιογραφικού μέσω του link: http://
www.alumil.com/page/default.asp?la=1&id=3423

Η εταιρία ΒΙΟΚΑΛ ΑΕ με έδρα στο Πεντάλοφο 
Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει:

Λογιστή
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης  
έως 35 ετών 
•Δικαίωμα υπογραφής Α’ ή Β΄ Τάξης 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, Φορολογίας  
Εισοδήματος, ΦΠΑ και Κοστολόγησης 
•Άριστη γνώση MS Office και λογιστικών πακέτων 
E.R.P. (Κατά προτίμηση Softone) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5έτη σε βιβλία  
Γ κατηγορίας. 
 
Διοικητικές Ικανότητες: 
•Μεθοδικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ευχέρεια λόγου 
 
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείω-
μα στη διεύθυνση: hr-log1113@biokal.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
YTONG and THRAKON manufacturer and market 
leader in building materials is seeking to recruit a:

Financial Controller

Key responsibilities: 
•Ensure that all month end, quarter end and year-
end processes are organized on time and accurately 
•Ensure compliance of internal control procedures 
•Identify and present suggestions for improvements 
to procedures and systems to strengthen control 
where required but also to improve efficiency where 
appropriate 
•Participation in the preparation of statutory reporting 
requirements 
•Preparation of monthly reports and perform 
variance analysis where required 
•Perform profitability analysis 
•Contribute in the preparation of budgets 
•Perform financial control in all aspects of the 
organization 
 
The right candidate should possess:   
•A University Degree in Accounting & Finance 
•A professional qualification will be considered  
as an asset (e.g. Acca. Icaew, Soel) 
•3 years experience within an auditing firm 
•Be fluent in written and spoken English. 
•Excellent analytical and numerical skills 
•Be proficient in MS Office applications and 
especially in Excel. Be familiar with ERP Systems 
•Ability to work with multi disciplined professional 
teams at senior level 
 
Please send English CV which will be treated  
in strict confidence.
Please apply your CV to: YTONG ΑΕΒΕ, THRAKON 
ΑΕΒΕ, Λεωφ. Συγγρού 130, 17671, Αθήνα or by  
e-mail to the address: e.koutsoulelou@ytong.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
H Athens Technology Center ABETE επιθυμεί να 
προσλάβει άμεσα:

ERP .NET Developer  
(Ref: ERPD/07.13)

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

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

Η εταιρία ΒΤΙ-ΗΕLLAS Α.Ε.Ε., με έδρα στη Μετα-
μόρφωση, δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορί-
ας μηχανημάτων & ειδών γραφικών τεχνών και σαν 
εμπορικός συνεργάτης των μεγαλύτερων κατασκευ-
αστικών οίκων του τομέα αυτού, επιθυμεί να επαν-
δρώσει το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών για 
την κάλυψη ολοκληρωμένων λύσεων εφαρμογών λο-
γισμικού και συστημάτων γραφικών τεχνών με:

Prinect Software  
Application Specialist 

Τα κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν: 
•Παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης πελατών, 
διαφόρων τεχνολογικών εφαρμογών, λογισμικών 
και εξοπλισμού του εργοστασίου Heidelberger 
Druckmaschinen AG (Το περιβάλλον παραγωγής 
μπορεί να διαθέτει και συστατικά στοιχεία  
από διάφορους κατασκευαστές) 
•Σχεδιασμός, παραμετροποίηση και ολοκλήρωση 
διαφόρων λογισμικών σε ενοποιημένα συστήματα 
διαχείρισης εκτυπωτικών εργασιών 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος T.E.I. ή Α.Ε.Ι. 
•Εμπειρία σε συστήματα workflow γραφικών τεχνών 
•Άριστη δυνατότητα επικοινωνίας, με ακροατές/
εκπαιδευόμενους, που ποικίλουν από βοηθητικούς 
υπαλλήλους έως ιδιοκτήτες παραγωγικών μονάδων 
•Προϋπηρεσία στον κλάδο των γραφικών τεχνών 
•Επάρκεια γραφής και ομιλίας της Αγγλικής  
ή Γερμανικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου  
και αυτοκινήτου 
•Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια 
•Δυνατότητα να ταξιδεύει στην Ελλάδα και  
στο Εξωτερικό 
 
Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω 
e-mail στο: jobs@bti-hellas.gr

Μηχανικός Πληροφορικής -  
Προγραμματιστής Ανάπτυξης  

Web Εφαρμογών

Η Dual Logicom είναι μία δυναμική εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής, 
από το 2004, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις 
μηχανογράφησης και web εφαρμογών.

Περιγραφή Θέσεως: 
•Την ανάλυση, σχεδιασμό & υλοποίηση  
των εγκαταστάσεων μηχανογράφησης πελατών 
•Tην εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών 
•Tον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών 
εφαρμογών 
•Το συντονισμό και διαχείριση τεχνικών αναγκών 
των πελατών 
•Την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε πελάτες 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Adobe Flash Action Script 3, Air για ANDROID  
και iOS ,  Photoshop 
•Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ με κατεύθυνση 
Πληροφορικής 
•Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στο χώρο  
της πληροφορικής 
•Γνώση Windows, Office (world & excel), 
•Βασικές γνώσεις CRM, ERP συστημάτων  
(Εμπορικής Διαχείρισης, Λογιστικής,) 
•Ικανότητα επικοινωνίας και αποτελεσματικής  
ομαδικής συνεργασίας 
•Ευχέρεια χρήσης της Ελληνικής γραπτά  
και προφορικά 

Strategy to Results through People.

Βοηθός Λογιστή  
(Ref#LOG12/13)

Μεγάλη εταιρία στον τομέα των συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών και ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού, που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα 
πολυεθνικές εταιρίες στα πλαίσια μιας συνεχούς 
ανάπτυξης ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα 
ταλαντούχο συνεργάτη για να αναλάβει εξ’ ολο-
κλήρου το λογιστήριο της εταιρίας κάτω από την 
εποπτεία εξωτερικού συνεργάτη υπεύθυνου με 
στόχο τη διατήρηση, έγκαιρη ενημέρωση Γενι-
κής Λογιστικής και όλων των οικονομικών συ-
ναλλαγών με ακρίβεια, ώστε η εταιρία να αντα-
ποκρίνεται σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερι-
κές υποχρεώσεις της εγκαίρως.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέ-
τουν: 
•Πτυχίο Λογιστικής από ΑΕΙ ή ΤΕΙ Λογιστικής 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια 
θέση ως βοηθός λογιστή ή  σε λογιστήριο 
•Ευχέρεια στα Ελληνικά (Προφορικά και  
Γραπτά) 
•Άριστη γνώση ERP 
•Γνώση ΚΒΣ & λογιστικού σχεδίου, έκδοση 
ΦΠΑ, ΦΜΥ 
•Άριστη γνώση χρήσης Microsoft Word & Excel 
•Άριστη γνώση και χρήση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Ελληνικής νομοθεσίας που αφορά  
τις Α.Ε. 
•Έντονη οργανωτική ικανότητα, με προσοχή 
στη λεπτομέρεια 
•Ικανότητα στις διαπροσωπικές ικανότητες 
•Ικανότητα εργασίας τόσο αυτόνομα, όσο και 
μέσα σε ομάδα 

•Αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα 
•Εργατικότητα, συνέπεια και αξιοπιστία 
 
Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Λογιστικές εγγραφές 
•Παρακολούθηση πληρωμών και εισπράξεων 
•Τιμολόγηση - Έκδοση Φ.Π.Α και Λοιπών  
Φόρων 
•Συμφωνίες υπολοίπων & τραπεζών 
•Μισθοδοσία & Εργατικά ΙΚΑ 
•Financial Reports & Cash Flow 
•Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων 
•Τήρηση αρχείου λογιστικών παραστατικών 
•Τήρηση ταμείου 
•Καταχωρήσεις τέλους χρήσης 
•Προβλέψεις 
•Προετοιμασία και υποβολή όλων των απαραί-
τητων εγγράφων στις φορολογικές αρχές 
•Ανάληψη άλλων σχετικών καθηκόντων που 
ίσως απαιτούνται από τον Γενικό Διευθυντή 
 
H Εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο εργασιακό κλίμα και υποστηρικτικό 
περιβάλλον και συνεργάτες 
•Βασικό Μισθό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα Y/O κας Πα-
ναγιώτας Σαμπάνη με email στο: panagiota.
sampani@achieveglobal.gr. Παρακαλείστε να 
συμπεριλάβετε τον κωδικό της θέσης (Ref# 
LOG12/13) καθότι βιογραφικά χωρίς κωδικό 
δεν θα ληφθούν υπόψη.

H DIGIMARK ΑΕ, εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με 25 συνεχή έτη παρουσίας στην 
ελληνική αγορά στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά νέα, έμπειρα και δυνα-
μικά στελέχη.

Σύμβουλος Υποστήριξης  
Επιχειρησιακού Λογισμικού

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση εμπορολογιστικών μηχανογραφικών εφαρμογών 
•Πολύ καλή κατάρτιση σε Η/Υ (Windows, εφαρμογές Ms Office) 
•Καλή γνώση των εμπορικών και παραγωγικών λειτουργιών των επιχειρήσεων 
•Γνώσεις Λογιστικής απαραίτητη & Μισθοδοσίας επιθυμητή 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση του Soft1 ERP ή αντίστοιχης εφαρμογής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άνεση στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου 
•Γνώση γλώσσας SQL και εμπειρία στην υποστήριξη RDBMS ιδιαίτερα επιθυμητή 
 
Παροχές: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση 
•Συμμετοχή σε σεμινάρια 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας) 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους μέσω του link: http://www.digimark.gr/
υποβολή-βιογραφικού/form/1--.html?positionCode=ERP%20and%20Applications%20Consultant

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 ERP που καλύπτει τις ανάγκες γραφείου και πλοίου. 
Αποτελεί ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα συστήματα ERP στην ναυτιλία που εξελίσσεται συνεχώς 
καλύπτοντας νέες  εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Η Benefit Software επιθυμεί να προσλάβει αναλυτή / προγραμματιστή που θα στελεχώσει το 
τμήμα ανάπτυξης και συντήρησης του ERP συστήματος. 

Η θέση εργασίας σας θα βρίσκεται στην έδρα της Εταιρίας μας στον Πειραιά και αφορά πλήρη 
πενθήμερη απασχόληση.

Αναλυτής / Προγραμματιστής
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Πτυχίο Πληροφορικής (ΤΕΙ / ΑΕΙ) 
•Με πολύ καλή γνώση σε Delphi, ή Visual basic 
•Καλή γνώση σε MS SQL server. 
•2-3 χρόνια σχετική προϋπηρεσία 
•Delphi, Visual Studio 2005/2008 
•SQL Server 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στην Πληροφορική ή σχετικό αντικείμενο 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
 
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 έναν ανταγωνιστικό μισθό ανάλογου των προσόντων σε ένα ευχάριστο και σταθε-
ρό περιβάλλον εργασίας. Με την συμμετοχή σας στην υφιστάμενη ομάδα λογισμικού συμμετέχετε 
στην παραγωγή λογισμικού για μίας από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ελλάδας και του κόσμου: 
την Ναυτιλία.

Aποστολή βιογραφικού στο e-mail: admin@benefit.gr

H MSPS, εταιρία ολοκληρωμένων υπηρεσιών Marketing & Πωλήσεων, με μεγάλους και σημαντι-
κούς πελάτες, ζητά για λογαριασμό μεγάλου πελάτης της:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Αγοράς 
με έδρα την Αθήνα

Κύριες αρμοδιότητες του νέου συνεργάτη 
θα είναι: 
•Ανάπτυξη σχέσεων τόσο με τους υπάρχοντες 
όσο και με τους νέους πελάτες της εταιρίας 
•Να μπορεί να αναγνωρίζει τις νέες ευκαιρίες 
και τις δυνατότητες της αγοράς 
•Να μπορεί να εφαρμόσει άριστα την εμπορική 
πολιτική της εταιρίας με στόχο την δημιουργία 
win-win σχέσης με τους πελάτες της  
•Να μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες με βα-
σικό σκοπό την ανάπτυξη των εργασιών της 
εταιρίας  
Θα πρέπει επίσης να διαθέτει: 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ηγετικές ικανότητες 

•Προϋπηρεσία σε τμήμα πωλήσεων και ιδιαίτε-
ρα στον χώρο των χρωμάτων ή σε παρεμφερή 
προϊόντα τουλάχιστον 3 χρόνια 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
•Ηλικία έως 35 ετών  
Προσφέρουμε: Πολύ καλό πακέτο αποδοχών, 
εταιρικό αυτοκίνητο, συνεχή εκπαίδευση και 
προοπτικές εξέλιξης.
Παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους με συνοδευτική επιστολή μόνο οι υποψή-
φιου που διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα 
στo e-mail: tradesupport@msps.net μέχρι 
20/12/2013 αναγράφοντας υποχρεωτικά τον 
κωδ: TSPAINTS

Our world is driven by people. Are you ready to discover new opportunities within the 
World of TUI?

TUI Hellas S.A., member of TUI Travel PLC, the largest international tourism Group in the world, is 
currently seeking to recruit:

Groups, MICE & Roundtrips 
 - Athens Headquarters

Main duties: 
•Identify customers needs, prepare quotations 
and create offers/presentations for groups and 
MICE customers 
•Negotiate rates and conditions with suppliers 
•Manage the operation and ground handling 
 
What we look for: 
•Post High school degree in Tourism 
•Work experience in a similar position  
(up to 2 years) 
•Fluency in English, both oral & written. 
Fluency in any other language is an asset 
•Knowledge of the industry, the destination 

•Excellent MS Office knowledge  
(Power Point, Excel, Word) 
•Excellent communication skills 
•Strong numerical ability and attention to detail 
and accuracy 
•Availability to travel 
 
Company offers: A permanent position within 
a dynamic and fast paced work environment 
with career opportunities.
All applications will de treated in strict 
confidentiality. Does this sound like your 
world? If yes, please send your CV to this 
link: http://www.tui-cv.gr/apply.php?jid=70

Athens Technology Center SA is looking for candidates for the position of:

Support Analyst - Level 2  
(Ref: OBSA02/13)

Responsibilities: 
•Owning and investigating a wide variety of issues 
at both an application and database level 
•Producing robust, well written solutions 
•Deployment of fixes to both test & live 
environments, depending on defined Operator 
process 
•Effectively communicating investigation status to 
the Operator 
•Escalating issues appropriately to ensure quick 
resolution 
•Liaising with the development and problem 
management teams as appropriate to resolve 
issues  
Required Qualifications: 
•University Degree in Computer Science or 
Information Systems with grade 7 or better 
•Excellent communication skills in English both 
verbally and in written form 
•Strong fundamental programming skills (data 
structures, algorithms). Someone who likes tackling 
problems is more important than specific languages. 
•Demonstrable talent programming in at least one 
major language (Java, J2EE, C, C++, etc.) 

•An ability to learn new technologies quickly. 
 
Additional experience in any of the following 
fields is a plus: 
•Unix or Linux 
•Experience with LAMP (Linux, Apache, MySQL, 
PHP) website design 
•Website development skills HTML, HTML5  
and CSS 
•Web technologies and internet protocols  
(XML, HTTP, TCP/IP) 
•Experience using version control systems 
(Subversion, CVS, etc.) 
•Familiarity with designing/developing/supporting 
with at least one of the following databases: 
MySQL, PostgreSQL, •Informix, or Oracle. 
•Scripting skills: Perl, Python, JavaScript 
•ITIL experience

Interested candidates should send their CVs 
in English (quoting the reference) to: Athens 
Technology Center, 10 Rizariou Str., 15233 
Halandri, Athens, Greece, Human Resource 
Department, e-mail: hr@atc.gr. Phone: 210 
6874300. Fax: 210 6855564.
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•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας  
και πολλαπλών εργασιών 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης 
αποφάσεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Γνώσεις Συστημάτων MySQL, mySQL Scripts 
•PHP / CSS Templates 
•Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου ή Μηχανής 
•Θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα οι γνώσεις 
και η εμπειρία σε ανάπτυξη mobile web εφαρμογών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@dlgcom.gr

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

Junior .NET Developer (Ref. JND) 
.NET Developer (Ref. SND) 

Data Mining Developer (Ref. DMD)

Candidate Profile  
Required Skills: 
•Degree in Computer Science or Software 
Engineering 
•2 years experience in development 
•Excellent understanding and practical experience of 
- C # 
- ASP.NET MVC 
- jQuery 
- SQL Server 
•Ability to quickly learn new technologies 
•Ability to meet objectives within specified time limits 
•Additionally for the Data Mining Position: 
•Academic or professional experience in complex 
algorithmic work (such as data mining algorithms, 
pattern recognition, artificial neural networks, 
combinatorial optimization, machine learning) 
 
Personal Characteristics: 
•Strong analytical & problem solving skills 
•Ability to work effectively as part of a team 
•Highly self-motivated and methodical, with attention 
to detail 
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Training and development opportunities in a rapidly 
growing company 
•Pleasant environment 
 
You can send your CV at this e-mail:  
info@vision-solutions.gr

Software Developer C (m/w) 
 in avionics

Place: Friedrichshafen  
Location: €38,000 - open (gross / year, depending 
on qualifications and experience) 
 
Tasks  
Innovative and responsible - your tasks are 
challenging. 
•Software simulation and test for a Mission 
Management Software 
•Adaptation of existing ADS2 sessions, panels 
and components to the integration environment 
of simulations and production of associated 
documentation 
•Script-based generation of bridges to connect the 
integration environment with the simulation structure 
•Providing integration environments 
•Adaptation of TPM scripts to use for integration 
environments and for functional testing of 
simulations including all the required Bridges 
•Collection of the complete integration software 
basics and review of data 
•Support for the creation of Doors modules for 
functional testing 
 
Requirements 
Professionally and personally your qualification 
is convincing. 
•German B2 certificate (applicants without 
knowledge of the German language will not be taken 
into consideration) 
•Studying computer science discipline or equivalent 
education 
•Secure control of the programming language C 
•Skills in TPM scripting, scripting in Windows 
and Linux, Java, NET, PVCS (ideal: Shattered 
Dimensions), experience with the integration 
environment TechSAT ADS2, DOORS 
•Willingness to work for the military sector  
 
Benefits  
Individual and success oriented - your prospects 
are excellent. 
•Promotion of specialized expertise 
•Hedged benefits through collective agreement with 
IG Metall 
Continuing education of the Group Academy

If you want to apply for the above position, please 
go to the following link: http://www.kluge-recruitment.
com/Engineers/formengineers.php and enter 
your data. It goes very fast and it does not require 
registration. If you have already sent your data and a 

German CV via the online form, please send a simple 
e-mail to application@kluge-recruitment.com with the 
following content: name, e-mail, Job number.

Η ComPro, εταιρία ανάπτυξης λογισμικού, με πελά-
τες από τον Χρηματοοικονομικό χώρο αναζητεί Προ-
γραμματιστές/τριες  με επιθυμητά προσόντα:
•Πτυχίο Α.Ε.Ι  πληροφορικής ή Πολυτεχνείου 
•Γνώση Microsoft SQL Server (2005,2008) 
•Προγραμματισμό με εργαλεία της Microsoft  
(Visual Studio 2010 και 2012) 
•Άριστη γνώση  τεχνολογιών .NET Framework,  
C# και ASPX. 
•Γνώση Visual Basic 6.0 όπως και προηγούμενη 
επαγγελματική εμπειρία  θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Παρακαλούμε αποστείλετε τα βιογραφικά σημειώμα-
τα σας στο e-mail: jobs@compro.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια. Μόνο αιτήσεις με τα κατάλληλα 
προσόντα θα απαντηθούν.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Υπάλληλοι Διαχείρισης  
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 

Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το 2006 και είναι 
μέλος εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
των πωλήσεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστι-
κών προϊόντων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και της 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, εμπορικός συνερ-
γάτης της Forthnet, αναζητά άμεσα υπαλλήλους πλή-
ρους ή μερικής απασχόλησης, για θέσεις διαχείρισης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν εξερχό-
μενες τηλεφωνικές κλήσεις. 
 
Προφίλ Υποψηφίου: 
•Απόφοιτος Λυκείου 
•Προϋπηρεσία σε διαχείριση ληξιπρόθεσμων  
οφειλών είναι απαραίτητη 
•Καλή Χρήση Η/Υ (Ms Office) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•Πλήρης Απασχόληση (8ωρο) ή μερική απασχόληση 
(4ωρο) 
•Σταθερός Μηνιαίος  Μισθός 
•Ασφάλιση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr ή στο 
τηλέφωνο: 210 6706000.

Εταιρικό προφίλ MEDIATEL A.E.
H Mediatel A.E. δημιουργήθηκε το 1995 και είναι μία 
από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο των τηλεπι-
κοινωνιών. Το πιστοποιημένο με ISO 9001:2008 Call 
Center της ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1999, με σκοπό 
την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τηλεφωνι-
κής εξυπηρέτησης.

Η πολύχρονη εμπειρία της Mediatel σε έργα υψηλών 
απαιτήσεων την έχουν καθιερώσει ως ένα από τα με-
γαλύτερα Call Centres στην ελληνική αγορά.

Σκοπός της Mediatel είναι η παροχή υπηρεσιών υψη-
λής ποιότητας, που καλύπτουν πλήρως τις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Οι 
συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο 
δυναμικό εξασφαλίζουν αποτελεσματικές και ευέλι-
κτες υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα μέσω άρτιας 
και σύγχρονης υποδομής.

Είσαι επικοινωνιακός; Σε ενδιαφέρουν οι πωλή-
σεις; Θέλεις να εργάζεσαι με σταθερό μισθό αλλά 
παράλληλα η προσπάθεια σου να επιβραβεύεται με 
ανταποδοτικό μπόνους; Θα ήθελες να εργαστείς σε 
ένα ευχάριστο & αξιοκρατικό περιβάλλον;

Τότε είσαι ο άνθρωπος που ψάχνουμε! 

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
 με σταθερό μισθό και μπόνους 

(Κωδικός θέσης, ΚΩΔ:02)

Αντικείμενο απασχόλησης: Τηλεφωνική προώθη-
ση υπηρεσιών Κινητής & Σταθερής Τηλεφωνίας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Διάθεση για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχου 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ σε περιβάλλον Windows  
και MS-Office 
•Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Προϋπηρεσία σε Call Center 
 
Ανάλογη εμπειρία σε Τηλεφωνικές Πωλήσεις  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, ασφαλιστική κάλυψη  
και τα νόμιμα δώρα και επιδόματα 
•Υψηλό μπόνους επίτευξης στόχων 
•Προοπτική υπογραφής σύμβασης εργασίας  
αορίστου χρόνου 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη 
•Σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον 
•Προσβασιμότητα από σταθμό μετρό
Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη Τμήματος Προ-
σωπικού στο e-mail: hr@mediatel.gr. Διεύθυνση 
εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 127, ΤΚ 115 24, Αμπε-
λόκηποι Αθήνα, (στάση μετρό Πανόρμου).

Η My Company Projects, δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρεία στο χώρο του SMS Marketing, Internet Proj-
ects & Finance-Consulting, στα πλαίσια ανάπτυξης 
της, ζητά να προσλάβει:

2 Key-Account  
Managers

Για Τηλεφωνικές Πωλήσεις B2B (Δεν αφορά 
telemarketing / Δεν είναι εξωτερικές πωλήσεις). 
 
Αρμοδιότητες Υποψήφιου 
•Ανάπτυξη Πωλήσεων Β2Β (τηλεφωνικά) σε όλη  
την Ελλάδα (όχι σε ιδιώτες, αλλά σε επιχειρήσεις) 
•Προώθηση / Πώληση προϊόντων & υπηρεσιών  
sms marketing – bulk sms 
•Εύρεση & διεύρυνση πελατολογίου (new leads) 
•Διαχείριση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος και νέου 
πελατολογίου & μεγάλων πελατών (large accounts) 
•Διερεύνηση, εντοπισμός και ικανοποίηση αναγκών 
πελάτη 
•Διαπραγμάτευση με τον πελάτη με σκοπό  
την επίτευξη της πώλησης 
•Επίτευξη στόχων βάσει πλάνου πωλήσεων 
•Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης  
με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες 
 
Προσόντα Υποψηφίου 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ολοκληρωμένη  
ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου B2B,  
με σκοπό την επιτυχημένη πώληση 
•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε προσωπικές  
ή τηλεφωνικές πωλήσεις (όχι telemarketing) 
•Εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας/πληροφορι-
κής/τηλεπικοινωνιών θα εκτιμηθεί 
•Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες  
διαχείρισης χρόνου 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ανάπτυξη  
πρωτοβουλιών 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ θα εκτιμηθεί 
•Άνδρες ή Γυναίκες, ηλικίας έως 35 ετών 
•Άριστη γνώση Ms Office & Internet 
•Πολύ καλή γνώση & χρήση της Ελληνικής  
& Αγγλικής γλώσσας 
•Η γνώση Ισπανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες 
 
Προσφέρονται 
•Σταθερός Μηνιαίος Μισθός και bonus επίτευξης 
στόχων 
•Άμεση πρόσληψη 
•Ιατρική κάλυψη 
•Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά  
αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Δεχόμαστε σοβαρές προτάσεις συνεργασίας  
που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 
 
Επικοινωνία και αποστολή βιογραφικών  
My Company: 
•τηλ. 2310 231 557 
•e-mail: cv@mycompany.com.gr  
•web-site: www.mycompany.com.gr

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλη-
σης.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, δικηγορικού 
γραφείου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση 
της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος  
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 
(κωδ. θέσης: S-722/37586)

Περιγραφή Θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα εί-
ναι υπεύθυνος/η για την καθημερινή επικοινωνία με 
πελάτες με στόχο τη διευθέτηση των καταγγελμένων 
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Προφίλ Υποψηφίων 
•Απόφοιτος/η Λυκείου / ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Ένα (1) - τρία (3) έτη προϋπηρεσίας σε θέση υπαλ-
λήλου ληξιπρόθεσμων οφειλών είτε για λογαριασμό  
εμπορικής εταιρίας είτε για λογαριασμό τραπεζικού 
ομίλου 

•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές δεξιότητες 
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 
7297197, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λεωφ. Συγ-
γρού 80-88, 117 41 Αθήνα.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψη-
φίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέ-
σης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για 
συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Follow 
Adecco Greece on  Facebook, LinkedIn.

Η BFS ζητά να προσλάβει άμεσα υπαλλήλους 
4ωρης, 5ωρης και 6ωρης για πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση στα τμήματα:

Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης  
Πελατών

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Απολυτήριο Λυκείου 
•Προϋπηρεσία Επιθυμητή 
 
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός και ΙΚΑ 
•Bonus αποδοτικότητας έως 500€ 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail:  
hr@bankfs.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης  
ή καλέστε στο 210 3619279.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η APIVITA με ηγετική θέση στο χώρο του φυτικού 
φυσικού καλλυντικού και 34 χρόνια με πρωτοπόρο 
δράση στην Πράσινη Ανάπτυξη ζητά:

Merchandisers 
Με έδρα την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη 

 και το Ηράκλειο Κρήτης

H Eταιρεία: Στην APIVITΑ, ελληνική εταιρεία καινο-
τόμων φυσικών προϊόντων και υπηρεσιών, με διεθνή 
παρουσία σε 14 χώρες, μοιραζόμαστε το όραμα για 
αειφόρο ανάπτυξη με απόλυτο σεβασμό και αγάπη 
για τη φύση και τον άνθρωπο. Πιστεύουμε στο «Κάλ-
λος» (εσωτερική και εξωτερική ομορφιά), την ισορρο-
πία, το μέτρο και την ευζωία, καθώς και στην ηθική και 
βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Αναζητούμε ανθρώπους 
με εξαιρετική ικανότητα να προωθούν τη μοναδικότη-
τα της APIVITA, τη φιλοσοφία και τις αξίες της  μαζί με 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Σκοπός της Θέσης: Η υλοποίηση των ενεργειών 
Trade Marketing με στόχο τη βελτίωση της εταιρικής 
εικόνας στα σημεία Πώλησης / Φαρμακεία και την 
προώθηση της φιλοσοφίας της APIVITA.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων / Μάρκετινγκ  
ή άλλης ειδικότητας. 
•Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και πώλησης. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και  Η/Υ. 
•Άδεια οδήγησης

Τηλέφωνα και διεύθυνση επικοινωνίας: APIVITΑ, 
Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων. (κωδ. θέσης: Merch) 
ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου, Μαρκόπουλο Μεσογαίας / 
ΤΚ 19003. Τηλ.: 210 2854430, φαξ: 210 2843580. 
E-mail: hr@apivita.com

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΑΕΒΕ με υλικά για αξεσουάρ μόδας, για το κατάστη-
μά της στο κέντρο της Αθήνας, ζητά:

Υπάλληλο  
για τη θέση του Ταμείου

•Με προϋπηρεσία και γνώσεις λογιστικής και Η/Υ. 
•Επιθυμητό προσόν η πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
και η γνώση ξένων γλωσσών. 
•Ωράριο συνεχές. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο fax: 210 3233544  
ή στο e-mail: ath1@nikolisgroup.com υπ’ όψιν  
κας Βασιλοπούλου.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H εταιρία Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ, μία από τις πλέον πρωτοπόρες επιχειρήσεις 
κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και πα-
ραγωγής ηλεκτρικών συστημάτων στην Ελλάδα, ανα-
ζητά Συνεργάτη, στον κλάδο πωλήσεων και ανάπτυ-
ξης πελατολογίου για τη Ν. Ελλάδα, με έδρα Αθήνα.

•Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν προϋπηρε-
σία, εμπειρία στο χώρο και καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση email: hr@ikmichaniki.gr

Οι γνωστές εταιρείες κοσμημάτων από Δανία 
DYRBERG/KERN & TOKYO JANE που εκπροσω-
πούνται από την εταιρεία ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 
& ΣΙΑ ΕΠΕ στην Ελλάδα και τη Κύπρο, αναζητούν 
Υπεύθυνο Πωλήσεων & Ανάπτυξης Βορείου Ελ-
λάδος που θα αναλάβει τους πελάτες χονδρικής 
καθώς και την ανάπτυξη των brands στις παρακάτω 
περιοχές:

•Θεσσαλονίκη 
•Νομός Θεσσαλονίκης 
•Ανατολική Μακεδονία 
•Δυτική Μακεδονία 
•Κεντρική Ελλάδα (μέχρι Βόλο και νησιά  
Σκιάθος - Σκόπελος - Αλόννησος) 
•Ήπειρος (μέχρι Άρτα) 
•Νησιά Ιονίου (Κέρκυρα - Παξοί)

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοικος των παραπά-
νω περιοχών κατά προτίμηση περιοχή Θες/νικης και 
να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει συχνά.

Βασική προϋπόθεση να έχει ανάλογη προϋπηρε-
σία στο χώρο του κοσμήματος ή στο χώρο του 
ρούχου και του γυναικείου αξεσουάρ.

Πρέπει να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και να γνω-
ρίζει πολύ καλά Αγγλικά και χειρισμό υπολογιστή και 
internet.

Παρακαλώ στείλτε αναλυτικό βιογραφικό και φωτο-
γραφία στο e-mail: mm@dyrbergkern.com.gr υπόψη 
κας Μιχοπούλου Μαρίας.

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

Έμπειρους  
Πωλητές - τριες

•Με προϋπηρεσία στο χώρο των υλικών  
και των αξεσουάρ μόδας. 
•Επιθυμητό προσόν οι ξένες γλώσσες  
και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση καθώς  
και η δυνατότητα ταξιδιών. 
•Ωράριο συνεχές. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο fax: 210 3233544  
ή στο e-mail: ath1@nikolisgroup.com υπ’ όψιν  
κας Βασιλοπούλου.

Η ACE-Hellas A.E., εταιρία πληροφορικής με ολο-
κληρωμένες λύσεις, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές 
για την προώθηση ERP  

συστήματος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ & σχετικού λογισμικού 
•Προτιμότερο με υπόβαθρο λογιστή 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικία έως 32 ετών 
•Άριστη επικοινωνία, συνεργασιμότητα, ομαδικότητα 
και υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες με τα προσόντα και  
την εμπειρία 
•Ανταγωνιστικό πακέτο πρόσθετων παροχών 
•Οργανωμένο και δυναμικό περιβάλλον  
με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα υπόψη Τμήματος Προσω-
πικού, σημειώνοντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης 
ERP1213.

•Διεύθυνση: ACE-HELLAS A.E., Αιγαίου Πελάγους 
6, Αγ. Παρασκευή, 15341 Αθήνα 
•Fax: 210 6068699 
•E-mail: jobs@ace-hellas.gr

Η εταιρία Tresor Hotels & Resorts και η Hip 
Collection αναζητά:

Sales Executive /  
Υπεύθυνος Πωλήσεων

Απαραίτητα στοιχεία: 

•4 ετής προϋπηρεσία σε τμήματα κρατήσεων  
ξενοδοχείων είτε σε τμήμα πωλήσεων  
σε ταξιδιωτικά γραφεία 
•Πτυχίο Ανωτάτης Τουριστικής Σχολής ή Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων 
•Δυνατότητα για ταξίδια στα συνεργαζόμενα  
ξενοδοχεία της εταιρίας 
•Γνώση  Reporting & Οnline channel management 
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
(ειδικότητα στο Excel) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•12 μήνη εργασία στα γραφεία της Γλυφάδας 
•Ευχάριστο κλίμα εργασίας 
 
E-mail επικοινωνίας: hr@tresorhotels.com,  
τηλ. επικοινωνίας 6944 733549.

H Rainbow Waters®, η μεγαλύτερη εταιρία στη δια-
νομή ψυκτών και οικιακών φίλτρων νερού, επιθυμεί 
να προσλάβει στέλεχος στο Τμήμα Πωλήσεων για την 
ανάπτυξη της αγοράς (Β2Β):

Πωλητής -τρια 
(κωδ. Θέσης SP13)

Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου 
•Πώληση και προώθηση των προϊόντων  
της εταιρείας 
•Ανάλυση και αξιολόγηση δυνητικών πελατών 
•Εφαρμογή της στοχοθεσίας πωλήσεων 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι ή Ι.Ε.Κ. τουλάχιστον 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Δυναμική προσωπικότητα με αίσθημα ευθύνης 
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Υπευθυνότητα, συνέπεια, μεθοδικότητα και ευελιξία 
•Ικανότητα επίτευξης στόχων και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Καλή γνώση των προγραμμάτων MS-Office 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης Ι.Χ

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
bonus, συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητα προσω-
πικής και επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο 
και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απο-
στείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης, στο e-mail: hr@rainbowwaters.gr ή 
στο fax: 210 8003362. Θα απαντηθούν τα βιογραφικά 
που ενδιαφέρουν την εταιρία. Για όλα τα βιογραφικά 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Εταιρία Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ζητεί:

Υπεύθυνο για  
στελέχωση τμήματος πωλήσεων

Σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

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

Βιογραφικά στο e-mail: info@emergyproducts.gr

Πωλητές (SAL 1021) 
Αθήνα

Περιγραφή: Αναπτυσσόμενη εταιρία παροχής επαγ-
γελματικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αναζητά 
Πωλητές για την ανάπτυξη των πωλήσεων στην Ατ-
τική.

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
αναλάβουν την προώθηση των τηλεπικοινωνιακών 
λύσεων που αφορούν σταθερή, κινητή τηλεφωνία και 
internet, σε εταιρικούς πελάτες, που θα επιτύχουν μια 
ιδιαίτερα σημαντική μείωση του κόστους των αντίστοι-
χων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία 2-5 ετών από τις εξωτε-
ρικές πωλήσεις (κατά προτίμηση στον τομέα των 
υπηρεσιών) 
•Άνεση στην επικοινωνία και την προσέγγιση πελα-
τών, μέσω προσωπικών επισκέψεων και τηλεφωνι-
κών επαφών 
•Προσφέρεται σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus 
πωλήσεων 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η εταιρεία MART HELLAS ζητά να προσλάβει: 
 
Για τους τομείς:  
•Νευροχειρουργικής,  
•Γεν. Χειρουργικής 

•Ουρολογίας,  
•Επεμβατικής Ακτινολογίας

Πωλητές 
Περιοχές: 
•Αθήνα (Κωδ. 01) 
•Θεσσαλονίκη (Κωδ. 02) 
•Ιωάννινα (Κωδ. 03) 
 
Προσόντα υποψηφίων: 
•Απαραίτητη εμπειρία 2 ετών τουλάχιστον σε  
νοσοκομειακές πωλήσεις χειρουργικών προϊόντων 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Καλή Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ανάλογης κατεύθυνσης θα ληφθεί 
υπόψη 
 
Περιγραφή θέσης: 
•Ο/Η υποψήφιος θα αναλάβει την ευθύνη πολύ  
σημαντικών κατηγοριών προϊόντων της εταιρείας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή off the job και on the job εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
sales@marthellas.gr υπ’ όψιν Κας Τάνιας Τσουράκη, 
(αναφέροντας απαραιτήτως  στο θέμα τον κωδικό 
της περιοχής ενδιαφέροντός σας).

Well-established translation company catering for the 
pharma and medical industry is looking to expand its 
sales department with a (native) German speaker 
able to support communication with foreign clients.

Requirements: 
•University degree (Life Sciences or related field 
would be an advantage) 
•Sales skills, with proven work experience in a sales 
position, min. 3 years 
•Familiarity with the pharma market (desirable) 
•Native German or near native level of German 
•Very good knowledge of English 
•Knowledge of Greek language (preferable) 
•Age between- 25- 37 
•Available to travel abroad for medical shows and 
exhibitions 
 
Please send CV to this e-mail: diana@paspartu.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρεία GA STAMATIS είναι μια δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη φαρμακευτική εταιρεία που δραστηριο-
ποιείται στο χώρο των προϊόντων φαρμακείου στην 
Ελλάδα και την Κύπρο. Αντικείμενο της εταιρείας 
είναι η αποκλειστική εισαγωγή και προώθηση στις 
παραπάνω χώρες αξιόπιστων και αναγνωρισμένων 
διεθνώς δερμοκαλλυντικών, υποαλλεργικών προ-
ϊόντων μακιγιάζ και συναφών προϊόντων. Η εταιρεία 
GA STAMATIS ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνους  
Πωλήσεων Φαρμακείων  

Με έδρα την Αθήνα

Προσόντα Υποψήφιων:  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ επιθυμητό 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
στο χώρο των Πωλήσεων προς το Φαρμακείο 
•Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ και αντίληψη reports 
•Δίπλωμα Οδήγησης 
 
Στοιχεία Προσωπικότητας: 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και  
διαπραγμάτευσης 
•Δυνατότητα ταξιδίων στην επαρχία 
•Ικανότητα οργάνωσης κι επίβλεψης μικρής ομάδας 
•Ηλικία: έως 40 ετών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν  
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  
f.pavlopoulou@stamatis.com

Η εταιρεία Medical Network είναι η πρώτη που δι-
κτυώνει όλο τον κόσμο της Υγείας. Στα πλαίσια της 
ανάπτυξης που επιχειρεί επιθυμεί την στελέχωση του 
τμήματος πωλήσεων και αναζητά Πωλητές στο Νομό 
Αττικής.

Position Requirements 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ευελιξία Ωραρίου 
 
Candidate Profile 

•Οργανωτικός 
•Δυναμικός 
•Ευέλικτος 
•Ευχέρεια και άνεση λόγου 
•Προσανατολισμένος στην επίτευξη στόχων 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις απαραίτητη 
•Προϋπηρεσία στον χώρο των ιατρικών υπηρεσιών 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
bio@medicalnetwork.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Τα πρότυπα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος 
Figura δίνουν λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αφο-
ρά την αισθητική του προσώπου, του σώματος ή της 
ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. Λειτουργούν από το 2005 
στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια και στις Σέρρες. 
Η αποδοχή αλλά και η ανάγκη του κοινού για ποιο-
τικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες οδήγησε στην 
συνεχή αλλά σε γερές βάσεις ανάπτυξη των Figura 
και έτσι μετά τις Σέρρες από τον Απρίλιο του 2013 
λειτουργεί και το Figura Αθήνας στο Σύνταγμα πα-
ρέχοντας πρωτοποριακές θεραπείες αδυνατίσματος 
και αισθητικής. Τα Figura επεκτείνουν πλέον τις υπη-
ρεσίες τους και στην ιατρική αισθητική και σύντομα 
εγκαινιάζουν δύο νέα κέντρα ιατρικής αισθητικής 
Figura Clinica σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και την 
επιστημονική κατάρτιση των συνεργατών του ο όμι-
λος ινστιτούτων αισθητικής και αδυνατίσματος Figura 
αναπτύσσεται και ζητά για τα νέα κέντρα ιατρικής 
αισθητικής Figura Clinica σε Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη Επιστημονικό Προσωπικό: 

Ιατρό Πλαστικό Χειρουργό  
ή Δερματολόγο 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τίτλος Ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής  
ή Δερματολογίας 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Γνώσεις και ενδιαφέρον για την ιατρική αισθητική 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
figuragr@gmail.com. Τηλέφωνα: Θεσσαλονίκη:  
2310 242429, Αθήνα: 210 3232325.  
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Το νεοϊδρυθέν πολυιατρείο MVZKlosterstr.GmbH 
που εδρεύει στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας υπό Ελ-
ληνική Διεύθυνση, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

1 Γενικό Ιατρό & 
1 Ειδικό Παθολόγο

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω 
προσόντα και ικανότητες: 
•Ταχεία ρύθμιση των γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων 
(αναγνώριση πτυχίου, άδεια εργασίας κτλ.) 
•Απαιτούμενο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας  
της γερμανικής, επιπέδου τουλάχιστον B2 ή ταχεία 
λήψη αυτού 
•Προθυμία για συνεργασία με αλλοδαπούς  
συναδέλφους και ασθενείς, σε έντονα  
πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 
•Ιδιαίτερη ευαισθησία καθώς και συμπεριφορά  
ευγενικού και ήπιου χαρακτήρα με ευρείς ορίζοντες 
διαπολιτισμικής ιδεολογίας. 
•Σημαντικό προσόν θα θεωρηθεί η γνώση μιας  
επιπλέον γλώσσας όπως ρωσικής, γιουγκοσλαβικής, 
βουλγαρικής, ρουμανικής, αλβανικής, τουρκικής κτλ. 
 
Παρέχονται: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
•Αμοιβή 5000€/μήνα μεικτά + bonus  
παραγωγικότητας 
•Ετήσιο συμβόλαιο με διάθεση ανανέωσης ανάλογης 
της επιτυχούς συνεργασίας 
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα σύμφωνα 
με την γερμανική νομοθεσία 
•Πλήρης απασχόληση 
•Πλήρης αυτονομία, χωρίς ιεραρχική δομή

Εάν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ενδι-
αφέρεστε να αρχίσετε μία καινούρια ζωή στη Γερμα-
νία, με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, καλό μισθό 
και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, θα χαρούμε 
πολύ να λάβουμε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας 
ενημερώσουμε για τα περαιτέρω βήματα και θα είμα-
στε κοντά σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανα-
γνώρισης πτυχίου από τις γερμανικές αρχές.

Μπορείτε επίσης να υπολογίζετε στη στήριξη μας σε 
ό,τι άφορα στην έρευνα για τη νέα σας διαμονή.

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο 
e-mail: MVZ@k-ioannidis.de επισυνάπτοντας τα α- 
παραίτητα έγγραφα που περιγράφονται στην αγγελία.

Η εταιρεία MED LIFE AE., είναι Ιατρική εταιρεία πρω-
τοβάθμιας φροντίδας Υγείας με έδρα την Ρόδο. Έχει 
ιατρεία στο 7ο χλμ Ρόδου-Λίνδου και περιφερειακά 
ιατρεία στην Νότια Ρόδο, περιοχή Κιοτάρι και στην 
Κω στην περιοχή Καρδάμαινα.  Στο 7ο χιλ Ρόδου-
Λίνδου (κοντά στο κέντρο της πόλης) ολοκληρώθηκε 
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ένα ιατρικό κέντρο και κέντρο αποκατάστασης ΑΜΕΑ, 
τα οποία θα λειτουργήσουν τον Απρίλιο του 2014.
Ζητάμε ιατρούς με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής και 
ιατρούς άνευ ειδικότητας. Η αμοιβή είναι € 2.200,00 
καθαρά και προσφέρουμε διατροφή, αυτοκίνητο της 
εταιρείας για τις μετακινήσεις τις ώρες εργασίας και 
κινητό τηλέφωνο για τις ανάγκες επικοινωνίας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail της εται-
ρείας medlife@otenet.gr, ή στα τηλέφωνα 22410-
60282,60283, fax: 22410-68973.

PHARMASSIST Ltd. is a Contract Research 
Organization that delivers high quality services to the 
pharmaceutical enterprise. Our team is involved with 
the regulatory strategy and regulatory submissions, 
scientific writing, pharmacovigilance, pharmaceutical 
and clinical development of pharmaceutical products.

We are currently seeking to recruit a number of 
talented people to cover the following position:

Clinical  
Trial Administrator

Τhe ideal candidates for the CTA position should 
fulfil the following qualifications/requirements: 
•Life Science Bachelor’s degree or higher 
•2-3 years of experience in clinical trials, 
interventional and non-interventional 
•Acknowledging and following Standard Operating 
Procedures, Good Clinical Practice guidelines and 
appropriate local and international legislation.  
•Working with core team members and other 
individuals from other departments to ensure quality 
and achieve delivery of the project. 
•Set up and maintenance of the Trial Master Files 
(TMFs) or Electronic filing systems 
•Responsible for submissions to Hospitals, National 
Ethics Committee and EOF 
•Responsible for Study Contracts with YPE/ELKE 
•Excellent communication and interpersonal skills 
•Self-motivated and able to work independently 
•Effective time management skills 
 
For the right individuals we offer a competitive 
remuneration package and: 
•Excellent working environment 
•Private medical insurance 
•Continuous training 
 
To apply please send your CV to this e-mail:  
info@pharmassist.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Καθηγητές Αγγλικών 
(Native - Billingual)

•Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου ζητούνται από 
Κέντρο Ξένων Γλωσσών. 
 
Αποστολή βιογραφικών (CVs) στο e-mail: 
pvschools@ath.forthnet.gr.  
Τηλ: 210 2280270, 09:00 π.μ. - 09:00 μ.μ.

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος 
(Καθηγητής Αγγλικών έως 35 ετών)

Ζητείται από Εκδοτική Εταιρεία για πλήρη και μόνιμη 
απασχόληση (14 μηνών). 
 
•Πτυχίο εξωτερικού Αγγλόφωνης χώρας επιθυμητό. 
•Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης.

Αποστολή CVs στο: pvschools@ath.forthnet.gr.  
Τηλ: 210 2280270, 09:00 π.μ. - 09:00 μ.μ.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
The company ENERCOPLAN LTD engineering 
company developing, manufacturing and administration 
of all types of energy projects as part of expanding its 
activities abroad calls:

Sales engineer
•B.Sc. Engineering Degree 
•Experience: licensing and sale of all types of energy 
projects and energy saving products 
•At least 2 years experience in sales of energy 
products and projects 
•Fulfilled military obligations for male candidates 
•Ability to travel 
•Knowledge: AutoCad, pc , good knowledge of 
English language,  formation process offers and 
sales 
•Employment: Greece, Turkey , USA & Middle East 
•Additional knowledge of project management will be 
addressed as well as possible construction degree 
 
The CVs will be sent to e-mail:  
petrou.georgia@enercoplan.com.  
Phone +30 27520 27844.

Η LABOCHEM ΕΠΕ, εταιρεία αντιπροσωπειών Πρώ-
των Υλών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού για βιομη-
χανίες, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων

Περιγραφή θέσης: Οι κύριες αρμοδιότητες του κατό-
χου της θέσης θα είναι η παρουσίαση και η προώθη-
ση των μηχανημάτων που αντιπροσωπεύει η εταιρεία 
σε υφιστάμενους και νέους πελάτες, η ευθύνη των 
πωλήσεων, η ανάπτυξη πελατολογίου, οι διαπραγμα-
τεύσεις και το κλείσιμο συμφωνιών με τους πελάτες/
προμηθευτές.

Απαραίτητα Εργασιακά Προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλή-
σεις μηχανολογικού εξοπλισμού κατά προτίμηση στο 
χώρο της βιομηχανίας τροφίμων / καλλυντικών.   
•Πτυχίο ΤΕΙ / AEI (αυτοματισμού, μηχανολόγου, 
ηλεκτρολόγου κτλ) 
•Πολύ καλό χειρισμό του Ms Office (Outlook, Word, 
Excel, Power Point) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Proficiency) 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Δυνατότητα για ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδος 
 
Προσφέρουμε: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
iliana.mitsi@gmail.com

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Zητούνται για Γερμανία άτομα με εξειδίκευση στη  
Γυψοσανίδα.

Η εταιρεία MD STUDIEN & VERMITTLUNG ως συ-
νεργάτης κορυφαίων γερμανικών εταιρειών  που 
δραστηριοποιείται στο χώρο του Recruiting, ζητά  για 
λογαριασμό πελάτη της:

Άτομα με Εξειδίκευση 
 στη Γυψοσανίδα

Προφίλ υποψηφίου  
•Προϋπηρεσία 
•Γνώσεις Γερμανικής Γλώσσας, Επίπεδο Β1-C1 
 
Προφίλ θέσης  
•Πενθήμερη Εργασία  
•40ώρες την Εβδομάδα  
•Μισθός από1600€-2000€

Αποστολή βιογραφικών αποκλειστικά σε μορ-
φή Europass στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα 
στο e-mail: kariera@md-hellas.gr. Παρακαλούμε 
για αποστολή σε μορφή Word και με φωτογραφία. 
Tηλέφωνο επικοινωνίας στο 2810330009.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Ηλεκτρολόγος Συντήρησης  

κωδ: SPHS

To Possidi Holidays Resort & suites hotel 5* Βρί-
σκεται στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής «Κασσάν-
δρα», πάνω στην θάλασσα.

Ανήκει στην κατηγορία πολυτελείας και διαθέτει 130 
πολυτελή δωμάτια και 15 σουίτες. Με σαφή προσα-
νατολισμό και στόχο στην παροχή άψογων και ποιο-
τικών υπηρεσιών κατόρθωσε να θεωρείται ένα από 
τα καλύτερα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής και μέσα στα 
πρώτα της Ελλάδας. Το ξενοδοχείο είναι μέσα στα 
πρώτα που πιστοποιήθηκαν με ISO 9001 και Haccp. 
Χρησιμοποιεί πρόγραμμα ενεργειακής διαχείρισης 
και βραβεύτηκε από διεθνείς οργανισμούς για τα μέ-
τρα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Εάν η 
ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών σας εκφράζει 
ζητάμε για τη σεζόν 2014 προσωπικό.

Προσόντα: 
•Πτυχιούχος 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ξενοδοχείου 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα  
στο fax: 23740 42028 ή στο e-mail:  
personnel@possidi-holidays.gr αναγράφοντας  
τον κωδικό της θέσης.

Η εταιρία ΒΤΙ-ΗΕLLAS Α.Ε.Ε., με έδρα στη Μετα-
μόρφωση, δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπο-
ρίας μηχανημάτων & ειδών γραφικών τεχνών και σαν 
εμπορικός συνεργάτης των μεγαλύτερων κατασκευ-
αστικών οίκων του τομέα αυτού, επιθυμεί να επαν-
δρώσει το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών για 
την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων γραφικών 
τεχνών με:

Τεχνικό – Ηλεκτρονικό 

Απαιτούμενα προσόντα: 

•Απόφοιτος τεχνικού λυκείου, τεχνικής σχολής  
ή T.E.I. 
•Ηλικία έως 30 ετών. 
•Εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμών 
•Επάρκεια γραφής και ομιλίας της Αγγλικής  
ή Γερμανικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου  
και αυτοκινήτου. 
•Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια. 
•Δυνατότητα να ταξιδεύει στην Ελλάδα και  
στο Εξωτερικό. 
•Η προϋπηρεσία στον κλάδο των γραφικών  
τεχνών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω 
e-mail στο: info@bti-hellas.gr. Όλες οι αιτήσεις θεω-
ρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η SABOS.A., ένας από τους δυναμικά ανερχόμενους 
ομίλους στο τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών κα-
τασκευών και μελετών στην Ελλάδα και διεθνώς, με 
έδρα στο Βασιλικό Ευβοίας στα πλαίσια της ανάπτυ-
ξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων και έργων 
της, ζητά να προσλάβει:

Σχεδιαστή  
Τεχνολόγο Μηχανικό

Περιγραφή θέσης: 
•Σχεδιασμός μηχανολογικών κατασκευών με την 
χρήση τρισδιάστατου σχεδιαστικού προγράμματος, 
κατά προτίμηση Unigraphics και AutoCad. 
•Τροποποίηση κατόπιν μελέτης των αλλαγών  
στις τεχνικές/ μηχανικές προδιαγραφές,  
υλικών και εξαρτημάτων. 
•Μετατροπές των σχεδίων σύμφωνα με  
τις προδιαγραφές του μηχανικού – μελετητή. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3-6 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γραπτή και προφορική χρήση της Αγγλικής 
γλώσσας. 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι. 
•Ικανότητες σχεδίασης σε μεγάλης διάρκειας project 
•Παρουσίαση του έργου σε επίπεδο σχεδίασης 
•Δημιουργία manual και τεχνικών προδιαγραφών 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαρκής επιμόρφωση ακολουθώντας την εξέλιξη 
της τεχνολογίας στο χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα  
στo e-mail: DTsokos@sabo.gr

Νέοι Μηχανικοί  
Ανώτατης Εκπαίδευσης 

•Για εξειδίκευση σε προηγμένα συστήματα εξοπλι-
σμού ελέγχων για εργασία εντός και εκτός Ελλάδος.  
 
•Απαραίτητη η εξοικείωση με αυτοποιημένα υπολο-
γιστικά συστήματα και η άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 
 
Αποστολή βιογραφικών αναγράφοντας  
τον κωδικό θέσης (AD2.MA) στο e-mail: 
atonrecruiting@gmail.com

Η εταιρία ΒΤΙ-ΗΕLLAS Α.Ε.Ε., με έδρα στη Μετα-
μόρφωση, δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπο-
ρίας μηχανημάτων & ειδών γραφικών τεχνών και σαν 
εμπορικός συνεργάτης των μεγαλύτερων κατασκευ-
αστικών οίκων του τομέα αυτού, επιθυμεί να επαν-
δρώσει το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών για 
την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων γραφικών 
τεχνών με:

Τεχνικό - Μηχανικό

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τεχνικού λυκείου, τεχνικής σχολής  
ή T.E.I. 
•Ηλικία έως 30 ετών. 
•Εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμών 
•Επάρκεια γραφής και ομιλίας της Αγγλικής  
ή Γερμανικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου  
και αυτοκινήτου. 
•Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια. 
•Δυνατότητα να ταξιδεύει στην Ελλάδα και  
στο Εξωτερικό. 
•Η προϋπηρεσία στον κλάδο των γραφικών τεχνών 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω 
e-mail: info@bti-hellas.gr. Όλες οι αιτήσεις θεωρού-
νται απόλυτα εμπιστευτικές.

Τεχνολόγοι Μέσης  
Ανώτερης Εκπαίδευσης 

•Για εξειδίκευση σε μεθόδους μη καταστροφικών 

ελέγχων και θερμικών κατεργασιών, για εργασίες σε 
βιομηχανία εντός και εκτός Ελλάδας.  

•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και ανάγνωσης μη-
χανολογικού σχεδίου καθώς και η χρήση ηλεκτρονι-
κών-ηλεκτρολογικών συστημάτων. Απαραίτητο δί-
πλωμα οδήγησης. 
Αποστολή βιογραφικών αναγράφοντας τον κωδικό θέ-
σης (AD1.TM.) στο e-mail: atonrecruiting@gmail.com

Από μεγάλο όμιλο εταιριών που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των οχημάτων ζητείται:

Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΕΙ) 
 Διαγωνισμών (κωδ. ΜΕΚ13) 
(έδρα: περιοχή Ελευσίνας)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόλυτα απαραίτητη η εμπειρία σε Τμήμα Διαγωνι-
σμών (επιβατικά αυτοκίνητα, βαρέα οχήματα) 
•Πτυχίο Πολυτεχνείου 
•Εμπειρία στη διαχείριση έργων και στη σύνταξη 
οικονομοτεχνικών προσφορών 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού 
Η/Υ 
•Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα επικοινωνίας και  
συνεργασίας, αξιοπιστία, υπευθυνότητα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας κωδικό θέσης, 
στο e-mail: sflsjobs@yahoo.gr

Η ACE-Hellas A.E., εταιρία πληροφορικής με ολο-
κληρωμένες λύσεις για μηχανικούς, ενδιαφέρεται να 
προσλάβει:

Πολιτικούς Μηχανικούς 
για προώθηση  

τεχνικού λογισμικού

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ & σχετικού λογισμικού 
•Άριστη γνώση γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικία έως 32 ετών 
•Άριστη επικοινωνία, συνεργασιμότητα, ομαδικότητα 
και υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες με τα προσόντα και  
την εμπειρία 
•Ανταγωνιστικό πακέτο πρόσθετων παροχών 
•Οργανωμένο και δυναμικό περιβάλλον  
με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα υπόψη Τμήματος Προσω-
πικού, σημειώνοντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης 
SLS1213.

•Διεύθυνση: ACE -HELLAS A.E., Αιγαίου Πελάγους 
6, Αγ. Παρασκευή,15341 Αθήνα  
•Fax: 210 6068699 
•E-mail: jobs@ace-hellas.gr

Ο Όμιλος Εταιρειών «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ» ζητά:

Προϊστάμενο Μηχανικό 

Για τη στελέχωση του τμήματος συντήρησης αυτόμα-
του παραγωγικού εξοπλισμού. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου 
Μηχανικού 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Καλή χρήση του Η/Υ 
 
Η εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως  
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  
στο email: tofea@thraceplastics.gr.  
Πληροφορίες τηλ: 25410 45668.

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, βιομηχανίας 
στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, 
αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρα-
κάτω θέσης:

  Πρακτικός Μηχανικός  
Συντηρητής Βάρδιας 

(κωδ. θέσης: S-722/37189)

Περιγραφή Θέσης 
•Αποκαθιστά έκτακτες μηχανολογικές βλάβες των 
μηχανών παραγωγής και συμμετέχει στην προλη-
πτική/τακτική μηχανολογική συντήρηση του εργο-
στασίου 
•Συνεισφέρει στην απρόσκοπτη λειτουργία των μη-
χανών παραγωγής εκτελώντας οπτικούς ελέγχους 
στο μηχανολογικό εξοπλισμό στο πλαίσιο συνεχών 
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περιπολιών στον χώρο παραγωγής 
•Συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους  
και υπευθύνους άλλων τμημάτων 
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτος τεχνικής σχολής κατεύθυνσης  
μηχανολογίας  
•Προϋπηρεσία (5) πέντε ετών σε αντίστοιχη  
θέση σε βιομηχανία ή στη ναυτιλία 
•Άδεια μηχανικού γ’ τάξης θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως 
•Διαθεσιμότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
•Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα 
εργασίας  
•Κάτοικος ευρύτερης περιοχής Νομού Κορινθίας 
 
Παροχές Εταιρίας 
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιο-
γραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό: 210 
6919358, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λ. Κηφισίας 
56, 151 25 Μαρούσι.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψη-
φίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέ-
σης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για 
συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε 
το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Για 
περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφτείτε την ιστο-
σελίδα μας: www.adecco.gr. Follow Adecco Greece 
on Facebook, LinkedIn. 

Βοηθός  
Υπευθύνου Παραγωγής

Όνομα πελάτη: Εταιρία Παραγωγής Φρέσκων 
Τροφίμων 
Τοποθεσία: Ασπρόπυργος Βιομηχανική Ζώνη 
Κλάδος: Catering / Hotel / Restaurant 
Κωδικός Αγγελίας: GRC/6902 
Τύπος θέσης: Μόνιμη

Περιγραφή εργασίας 
•Συντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας  
φρέσκων προϊόντων 
•Έλεγχος της καθημερινής παραγωγικότητας 
•Διαχείριση του προσωπικού της παραγωγής 
•Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος Λυκείου 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Απαραίτητη εμπειρία σε βιομηχανικό Catering  
ή σε παραγωγή νωπών τροφίμων 
 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Οργανωτικότητα 
•Ικανότητα τήρησης Χρονοδιαγραμμάτων 
•Δεξιότητες διοίκησης ομάδας

Επισκεφθείτε τώρα την διεύθυνση μας [www.
manpowergroup.gr] δημιουργήστε το δικό σας λογα-
ριασμό Mymanpower ενημερωθείτε για τις ανοιχτές 
θέσεις εργασίας και κάνετε αίτηση για όλες όσες σας 
ενδιαφέρουν.

If you have the skills and experience that meets the 
international labor market needs:

International recruitment agency is looking for 
interested applicants that are willing to work and 
be assigned in different international construction 
companies with existing projects in Dubai, 
Abu Dhabi, Saudi Arabia, Qatar, Kazakstan, 
Turkmenistan and Azerbaijan.

We are seeking competent and highly skilled 
candidates in different technical trades that will be 
deployed for work by February 2014.

The following are the required categories: 
•Mechanical construction manager 
•Mechanical superintendent 
•Piping foreman (fabrication/erection) 
•Steel structural fabrication foreman (fabrication/
erection) 
•Senior mechanical engineer (piping/ fabrication/ 
erection) 
•Senior mechanical engineer (structural/ fabrication/ 
erection) 
•Welding engineer with experience in gtaw & smaw 
welding process 
•Piping welders 6g position (smaw) for carbon steel 
and alloy steel welding 
•Piping welders 6g position (gtaw) for carbon steel 
and alloy steel welding 
•Quality control  engineer and quality control 
inspectors on high pressure piping and Welding, 
fabrication and erection 

•Safety engineers 
•Safety officers 
•Sand blasting & painting supervisors 
•Electrical engineers (high tension) 
•Instrumentations engineers 
•Insulation (cladding supervisors) 
•Hydro testing engineer 
•Pre-commissioning and commissioning engineer 
•Millwright technicians 
•Rigging supervisors furnaces and boiler erection 
supervisors 
•Piping and equipment insulation technicians 
•Permanent material stores senior (keepers?) 
•Pipeline construction superindentent 
•Pwht (posty weld heat treatment technicians/ 
supervisors) 
•Mechanical piping senior draftsman 
•R/T crane operators (heavy duty) capacity 100<tons 
•Civil senior engineers 
•Civil supervisors 
•Scaffolding supervisors 
•Gas turbine installation and commissioning 
engineer supervisor 
 
Important note: all welders shall be qualified 
against ansi/asme9 code

Important note: welders holding certificates which 
are valid for the past six months will be accepted 
for immediate employment.

Important note: all candidates who are fluent in 
Russian language will be set as a priority.

All candidates with certified diplomas for each 
discipline with a minimum 4 years’ experience working 
in different construction projects knowledgeable and 
well- experienced in working with the American 
International Standards e.g. Ansi/Asme B.31.3, 
Ansi/Asme B.31.4, Ansi/Asme B.31.8, Asme Ix, 
Asme V, Asme Viii, Api 650, Api 1104

All qualified and interested applicants may visit our 
agency starting December 8, 2013 at International 
Recruitment Agency, Zanni 39 185 37 Piraeus, 
Greece with telephone no. +30 210 4133638 
kindly bring your updated curriculum vitae and other 
pertinent documents.

Send your cv’s to this e-mail: dimangis@yahoo.com.ph

OSS Engineer, Location: Athens 
Code: OSS 001

Main Tasks: 
•The role requires a detailed and thorough 
understanding of networking principals and 
significant experience of infrastructure management 
systems. 
•Participation in the Design and Deployment 
of NMS/OSS Systems for the supervision and 
monitoring of mobile and fixed Network. 
•Coordinate new projects related to NMS and OSS 
Systems. 
•Design, develop the specification and deployment 
of Network Management systems 
•Monitoring network infrastructure, assessing the 
impact of systems on network performance and 
capacity / diagnosing reported performance issues 
 
Basic Requirements: 
•Bachelor in Electrical Engineering or equivalent 
•MSc in Telecommunications, Networking or similar 
technical fields will be considered as a plus. 
•2 – 3 years experience in Networks. 
•Experience of network and systems management 
solutions (fault, performance and capacity, change 
etc.) 
•Very good knowledge of English language 
•Functions as a reliable team member. 
•Excellent oral and written communication skills.

Candidates wishing to apply must forward their CV’s 
quoting the position code at the following address: 
WIND HELLAS S.A., 66 Kifissias Ave, 151 25 
Marousi, Athens. E-mail: jo@wind.gr. Fax: (+30) 
210 6106504. All applications will be treated in 
strict confidence. Candidates who meet the position 
requirements will be contacted via phone.

Στέλεχος Μηχανικός –  
Τεχνικός Ασφαλείας 

Βιομηχανική και Εξαγωγική Εταιρεία στον Γέρακα Ατ-
τικής ζητά Στέλεχος με πτυχίο ανωτάτης σχολής, Hλε-
κτρολόγου ή Mηχανολόγου Mηχανικού, υπεύθυνο 
για την συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-
στάσεων και την τεχνική ασφάλεια του εργοστασίου 
μας, αποδεδειγμένα και για τις 2 ιδιότητες. 

Η απασχόληση θα είναι πλήρης και μόνιμη στο 
εργοστάσιο που ευρίσκεται 
στην περιοχή Καζάρμα Κορίνθου (Ισθμός).
•Ηλικία: από 26 έως 30 ετών. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία: από 3 έως 6 έτη, σαν 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανικός Μηχανολόγος και σαν 
Τεχνικός Ασφαλείας. 
•Ξένες γλώσσες: άπταιστα Αγγλικά, αποδεδειγμένη 
γνώση και  χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

•Προσόντα – χαρακτηριστικά: Διοικητικά προσό-
ντα, επικοινωνιακός, επιμελής, οργανωτικός με όρε-
ξη για δουλειά και διάκριση. 
•Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Εκπληρωμένες οι 
στρατιωτικές υποχρεώσεις και ο ενδιαφερόμενος να 
είναι κάτοικος Κορίνθου ή της ευρύτερης περιοχής. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ian@zafranas.com

The company ENERCOPLAN LTD engineering 
company developing, manufacturing and administration 
of all types of energy projects as part of expanding its 
activities abroad calls:

Sales Engineer

•B.Sc. Engineering Degree 
•Experience: licensing and sale of all types of energy 
projects and energy saving products 
•At least 2 years experience in sales of energy 
products and projects 
•Fulfilled military obligations for male candidates 
•Ability to travel 
•Knowledge: AutoCad, pc , good knowledge of 
English language,  formation process offers and 
sales 
•Employment: Greece, Turkey, USA & Middle East 
•Additional knowledge of project management will be 
addressed as well as possible construction degree 
 
The CVs will be sent to e-mail:  
petrou.georgia@enercoplan.com.  
Phone: +30 27520 27844.

ΟΔΗΓΟΙ
Οδηγός Πολυτελών  

Αυτοκινήτων
Με την φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη 
κομψότητα που το διακρίνει, το ξενοδοχείο Kivotos 
μέλος των Leading Hotels of the World δίνει την 
δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, να συμμετάσχουν 
στην ομάδα που θα συντελέσει και φέτος στις υψηλό-
τερες προδιαγραφές υπηρεσιών.

Η θέση των Οδηγών θα πρέπει να διαθέτει τα πα-
ρακάτω στοιχεία απαραίτητα για την εποικοδομητική 
συνεργασία τους μαζί μας αλλά και την προσφορά 
τους στο έργο τους.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετών σε ξενοδοχεία 5αστέ-
ρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Δίπλωμα οδήγησης με χρήση τουλάχιστον 3 χρόνια 
(β’ κατηγορίας) 
•Ευχάριστη Προσωπικότητα 
•Εμφανίσιμη Παρουσία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Γνώση Μυκόνου 
 
Γνώση μιας ακόμη γλώσσας θα θεωρηθεί επι-
πλέον προσόν. 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:  
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και Διατροφή  
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα κριτήρια σας 
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία: 
•E-mail: cv2@skywalker.gr 
•Συστάσεις Απαραίτητες

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Υπάλληλος Αποθήκης 

(Καταμετρητής/Ταξινομητής, ημιαπασχόληση) 
στα Καλύβια Αττικής

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρό-
κληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι 
μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. 
Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, 
τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο 
τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: Εργάζεστε στις εγκαταστάσεις 
της νέας μας αποθήκης, στα Καλύβια Αττικής. Φρο-
ντίζετε για τη σωστή παραλαβή των εμπορευμάτων 
και την καταμέτρηση τους. Ασχολείστε με την ταξινό-
μηση των εμπορευμάτων με βάση τις παραγγελίες 
των καταστημάτων, καθώς και με τη μεταφορά των 
παλετών. Παράλληλα, συμμετέχετε στις απογραφές 
της αποθήκης. Εργάζεστε με μερική απασχόληση, 
αναλαμβάνοντας βάρδιες.

Το προφίλ σας: Είστε απόφοιτος-η λυκείου με προ-
ϋπηρεσία σε περιβάλλον αποθήκης και διαθέτετε 
δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.. Τα προσωπικά σας γνωρί-
σματα είναι σημαντικά για εμάς, σας διακρίνουν προ-
θυμία, ομαδικό πνεύμα και συνέπεια.

Τι προσφέρουμε: Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και 
οργανωμένο περιβάλλον. Αμείβεστε με ελκυστικές 
αποδοχές, αξιόλογες παροχές και επιπρόσθετη ιδιω-
τική ιατρική ασφάλιση. Μετά την πρόσληψη, παρα-
κολουθείτε δίμηνη εκπαίδευση σε άλλη περιοχή της 
Ελλάδας, με έξοδα της εταιρίας. Με την ολοκλήρωση 
της εκπαίδευσης είστε έτοιμος-η να αντεπεξέλθετε 

στις προκλήσεις της θέσης και να ενσωματωθείτε στη 
φιλοσοφία της εταιρίας μας.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας στην Online φόρμα 
μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-
CDF68A77-98C99C4E/lidl_gr/hs.xsl/4193_39411.
htm. Θα σας απαντήσουμε άμεσα για την παραλαβή 
του βιογραφικού σας.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Αρτοζαχαροπλάστης  

κωδ: SPΖΑ
To Possidi Holidays Resort & suites hotel 5* Βρί-
σκεται στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής «Κασσάν-
δρα», πάνω στην θάλασσα.

Ανήκει στην κατηγορία πολυτελείας και διαθέτει 130 
πολυτελή δωμάτια και 15 σουίτες. Με σαφή προσα-
νατολισμό και στόχο στην παροχή άψογων και ποιο-
τικών υπηρεσιών κατόρθωσε να θεωρείται ένα από 
τα καλύτερα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής και μέσα στα 
πρώτα της Ελλάδας. Το ξενοδοχείο είναι μέσα στα 
πρώτα που πιστοποιήθηκαν με ISO 9001 και Haccp. 
Χρησιμοποιεί πρόγραμμα ενεργειακής διαχείρισης 
και βραβεύτηκε από διεθνείς οργανισμούς για τα μέ-
τρα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Εάν η 
ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών σας εκφράζει 
ζητάμε για τη σεζόν 2014 προσωπικό.

Προσόντα: 
•Καλή γνώση της αρτοζαχαροπλαστικής 
•Προϋπηρεσία - Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα  
στο fax: 23740 42028 ή στο e-mail:  
personnel@possidi-holidays.gr αναγράφοντας  
τον κωδικό της θέσης.

Σε κάθε επιτυχημένη επιχείρηση, σημαντικό ρόλο 
παίζουν οι άνθρωποί της. Πόσο μάλλον στον τομέα 
της φιλοξενίας!

Γι’ αυτό κι εμείς στο  Blue Dolphin Hotel, δίνουμε ιδιαίτε-
ρη σημασία στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, 
στελεχώνοντας κάθε τμήμα της επιχείρησης με ανθρώ-
πους ξεχωριστούς, με όρεξη για δουλειά και διάθεση 
για εξέλιξη, πιστοί στην προσπάθειά μας να προσφέ-
ρουμε συνεχώς καλύτερες και ποιοτικές υπηρεσίες!  
 
Ενταχθείτε κι εσείς στο δυναμικό του Blue Dolphin 
Hotel, και εργαστείτε μέσα ένα ευχάριστο περιβάλλον 
που προωθεί το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και 
την προσωπική εξέλιξη!

Το Blue Dolphin Hotel στην Μεταμόρφωση - Χαλκι-
δικής, επιθυμεί να προσλάβει για την καλοκαιρινή 
σεζόν 2014, φιλόδοξη και ταλαντούχα νέα για την 
παρακάτω θέση:

Show Cooking - Αξιών

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Κάτοχος πτυχίου Σχολής Chef -Τουριστικών Επαγ-
γελμάτων 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 4* 
•Γνώση Αγγλικών και Γερμανικών 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό Πνεύμα 
Συνεργασίας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: cv@
bluedolphinhotel.eu ή στην ιστοσελίδα του Blue 
Dolphin Hotel: http://bluedolphinhotel.eu/careers/2/
ckforms 

•Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978187279  
Κος Γουσιόπουλος Γιώργος (από Δευτέρα μέχρι 
Σάββατο και ώρα από 19:00 με 22:00) 
•Διεύθυνση: Blue Dolphin Hotel Τ.Θ. 113 Τ.Κ. 63088 
Μεταμόρφωση - Σιθωνία Χαλκιδική - Ελλάδα 
•Τηλ: 23750 61483, 61484, 61334, 61685, 61461 
•Φαξ: 23750 61421

Το ξενοδοχείο Mikri Poli Rhodes 4* στην περιοχή 
Κολύμπια της Ρόδου ζητά να προσλάβει:

Α’ & Β’ Μάγειρες 

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5* all inclusive  
•Καλή Γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
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Voucher Υγείας

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ -  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)” 

Διαχειρίσου κάθε επιταγή Voucher με το σύστημα www.point0.gr 

Πρόγραμμα επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης 1.300 ανέρ-
γων επαγγελματιών υγείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.

Διαχειρίσου κάθε επιταγή Voucher με το σύστημα www.point0.gr  

Για Περισσότερες Πληροφορίες Επικοινωνήστε μαζί μας  
στο 210 97 30 280 ή στο mailbox@point0.gr  

Κάντε την αίτησή  
σας ΣΗΜΕΡΑ στο
www.voucher.gov.gr

Λήξη προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων:
20/12/2013 11:59 μ.μ.

Η πράξη θα υλοποιηθεί με τη μορφή 
προγραμμάτων εναλλασσόμενης  
επαγγελματικής κατάρτισης (1.200 
ώρες) με ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
υλοποίηση της πρακτικής άσκησης 
(on the job training), η οποία θα 
πραγματοποιηθεί σε δημόσια νοσο-
κομεία.

Συγκεκριμένα:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 
240 ωρών, (περίπου 2 μήνες).

Πρακτική άσκηση σε δημόσια νο-
σοκομεία διάρ  κειας 960 ωρών, 
η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 
μήνες.

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο 
και η πρακτική άσκηση είναι επι-
δοτούμενη. Τα προγράμματα κατάρ-
τισης θα υλοποιηθούν από την 01 
Πληροφορική Εκπαιδευτική ΑΕ, το 
ΚΕΚ ΙΜΕΕ και άλλα συνεργαζόμενα 
ΚΕΚ.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, 
η δράση απευθύνεται σε Άνερ-
γους Πτυχιούχους ΑΕΙ / ΤΕΙ εγγε-
γραμμένους στα μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕΔ, επαγγελματίες υγείας:

•Ιατροί

•Νοσηλευτές

•Οικονομικό - Διοικητικό Προσω- 
πικό Νοσοκομείων

•Ειδικότητες Παραϊατρικών Επα-
γγελμάτων

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να ενημερωθούν για τη δράση 
στο 210 8259660. Οι δικαιούχοι θα 
επιλεγούν βάσει κριτηρίων, με τη 
μορφή μοριοδότησης.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική 
υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής 
λήγει την Παρασκευή 20/12/2013 
στο www.voucher.gov.gr 

Είσαι ΑΝΕΡΓΟΣ και θες να απασχοληθείς στον τομέα της υγείας;

Θες να αποκτήσεις Προϋπηρεσία σε Δημόσιο Νοσοκομείο; 

Θες να πάρεις 7.200 € σε διάστημα 7 μηνών;

ΔΗΛΩΣΕ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
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•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό Πνεύμα 
Συνεργασίας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: gkar@mikripoli.gr

Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading hotel 
companies in Cyprus and Greece, is expanding its 
operations. We are seeking to employ:

Waiters (bar & restaurant) 
for the island of Kos

•We are looking for young, enthusiastic, self-motivated, 
with previous work experience in similar position, 
of at least 5 years.
•Good knowledge of English is essential and knowledge 
of German will be considered as an advantage. 
•The successful candidates should be able to work in a 
challenging and demanding environment within a team. 
•An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications. 

Please forward all CVs to the following  
e-mail: mkoutrouli@atlanticahotels.com.  
All CV’s will be treated in strict confidence.

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην ΚΩ, ζητά για τη σεζόν 2014:

Barmaids / Waitresses 
Scandinavian,  

Dutch or Russian speaking
Προσόντα: 
•Καλή γνώση Αγγλικών όπως επίσης και Σκανδιναβι-
κών γλωσσών (Σουηδικά / Νορβηγικά / Δανέζικα)  
ή Ρωσικών ή Ολλανδικών 
•Πτυχίο από Τουριστική σχολή και προηγούμενη 
εμπειρία στον Τουρισμό 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχιακή απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο Φαξ: 
22420 55656 ή μέσω email στο: cv@kipriotis.gr

World famous chef, Nobu Matsuhisa, better known 
as ‘Nobu’, has for the last fifteen years become 
renowned around the world for his celebrity packed 
restaurants, which offer his unique ‘new style’ cuisine 
combining traditional Japanese cooking with South 
American influences. Following on the phenomenal 
success of the Nobu Restaurants worldwide, the 
celebrated Nobu team has been running successfully 
since 2008 the “Matsuhisa Athens” Restaurant.

If you have a passion for delivering exceptional 
service, uncompromising quality and a desire to 
succeed through excellence, then Matsuhisa Athens 
lodging food and beverage may have the perfect 
career path for you.

What we offer: 
•Training programs 
•Career progression and development in a superior 
environment 
•Great environment and genuine sense of teamwork 
•Variety of options for promotions and developmental 
opportunities 
•Opportunities for international experience 
 
Matsuhisa Athens is currently seeking for: 
•Sous Chef 
 
Qualifications 
General requirements: 
•Related experience in similar position, in high 
standard hotels or restaurants. 
•Good to excellent (according to position) command 
of English language. 
•Willingness and collegial attitude. 
 
Additional & desirable qualifications / skills: 
•Degree in Tourist Studies. 
•Working experience in 5* hotels or high standard 
establishments in Europe or US. 
•Experience in a high volume and high pressure 
restaurant working environment

To apply for any of these positions and as part 
of our recruitment process, please send us 
your curriculum vitae with a recent photo to this 
e-mail: cbarta@belvederehotel.com or  
to fax: 210-8960989.

Ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για το ξενοδοχείο Aquis Mare Nostrum, στο 
Μάτι Αττικής υποψήφιους για τη θέση:

Maître – Υπεύθυνος Bars  
(Μ/14)

Απαραίτητα Προσόντα:  

•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση τουλά-
χιστον 3 ετών κατά προτίμηση σε Ξενοδοχειακές 
μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη Γνώση Γαλλικών και Αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και 
ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ικανότητα αντίληψης προϋπολογισμών και παρακο-
λούθησης εσόδων και εξόδων τμημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέ-
ρω προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το 
αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: 
sales@mare-nostrum.gr

Βοηθός Ζαχαροπλάστη
•Έως 25 ετών, προϋπηρεσία απαραίτητη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@thebakers.gr. Τηλ. επικοινωνίας: 210 9904020, 
ώρες επικοινωνίας 08:00-15:00.

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητούνται:
Πωλητές - Πωλήτριες 

έως 35 ετών
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@thebakers.gr. Τηλ. επικοινωνίας:  
210 9904020, ώρες επικοινωνίας 08:00-15:00.

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό Συγκρότη-
μα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για εποχική 
απασχόληση με έδρα στο Πόρτο Καρράς:

Μάγειρες a la carte Εστιατορίων 
(Code: ALC) 

 
Ιταλικής Κουζίνας 
Διεθνούς Κουζίνας 

Κουζίνας Θαλασσινών

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε εστιατόρια a la carte και σε ξενοδοχεία 5 
αστέρων  
•Γνώση διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας 
τον αντίστοιχο κωδικό  υπόψη τμήματος προσωπικού 
στο fax: 210 9955586 ή με e-mail στο: hr@techol.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά. 

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό Συγκρότη-
μα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για εποχική 
απασχόληση με έδρα στο Πόρτο Καρράς:

Chef (Code: CΗ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής 
•Τουλάχιστον 7 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση απαραίτητη σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και 
σε μεγάλες τουριστικές μονάδες 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας  
& Υγιεινής Τροφίμων 
•Γνώση HACCP 
•Γνώση και πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγελίες, 
παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσης -  
συντήρησης των τροφίμων 
•Γνώση και πείρα στην διαχείριση προσωπικού 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
τους αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμή-
ματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail: 
στο hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά. 

Tο ξενοδοχείο 5* Daios Cove Luxury Resort & 
Villas στο Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σεζόν 2014:

F&B Production Staff  
(Μάγειρες Α, Β, Γ)

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής Μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία  
4 ή 5 αστέρων 
•Ευελιξία – Ομαδικότητα – Προσαρμοστικότητα 
•Γνώση Αγγλικών. Δεύτερη ξένη γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@daioshotels.com. Βιογραφικά χωρίς 
πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Tο ξενοδοχείο 5* Daios Cove Luxury Resort & 
Villas στο Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Maitre / Captain

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής Τουριστικών Επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία 4 χρόνια σε buffet ή ala carte  
εστιατόρια 5 αστέρων 
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες λειτουργίας  
εστιατορίων 
•Επικοινωνία – Ευελιξία – Ομαδικότητα 
•Πολύ καλή Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμα-
νικά) 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@daioshotels.com. Βιογραφικά χωρίς 
πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας «Pomegranate Spa 
Hotel» ζητεί για τη σεζόν 2014:

Σερβιτόρους /ες

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Πνεύμα συνεργασίας και καλή επικοινωνία 
•Ευχάριστη παρουσία 
•Επιθυμητή η γνώση Ρώσικης γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων 
 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail:  
manager@pomegranatespahotel.com  
Website: http://www.pomegranatespahotel.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Τo ξενοδοχείο Vedema Resort, μέλος της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σα-
ντορίνη ζητά προσωπικό για την θερινή σεζόν 2014:

Receptionist - Night Auditor  
(Κωδικός θέσης: NA)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
(κατά προτίμηση Fidelio) 
•Ικανότητα σύνταξης και παρακολούθησης  
αναφορών (reports) 
•Οργανωτικότητα 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών (Ρώσικα,  
Γερμανικά, Γαλλικά ή Ισπανικά) 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως  
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
αναγράφοντας τον κωδικό θέσης NA, στο e-mail: 
roomsdivision@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά  
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά. 

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, η 
οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη, τη Ρόδο και την 
Δυτική Πελοπόννησο σας προσκαλεί να ξεκινήσετε 
την καριέρα σας και να πραγματοποιήσετε την πρα-
κτική σας άσκηση για την τουριστική περίοδο 2014 
στα ξενοδοχεία του ομίλου.

Πρακτική Άσκηση στα Τμήματα: 
 

Food & Beverage 
(Επισιτιστικά Τμήματα, Εκπαιδευόμενος 

F&B manager, 
 Γραφείο F&B, Αnimation) 

 
Rooms Division 

(Κρατήσεις, Οροφοκομία,  
Υποδοχή, Δημόσιες Σχέσεις)

Στόχος μας είναι ο σπουδαστής να αποκομίσει πλού-
σιες εμπειρίες από την απασχόλησή του στα τμήμα-
τα των ξενοδοχείων και να εξελιχθεί σε έναν σωστό 
επαγγελματία του κλάδου.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Καλή γνώση Αγγλικών και Ρώσικων/Γαλλικών/ 
Ιταλικών/Γερμανικών 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Διάθεση για νέες γνώσεις και εξέλιξη 
•Ομαδικότητα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή & διατροφή εντός των ξενοδοχείων 
•Λεωφορείο προσωπικού από και προς  
τα ξενοδοχεία 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με μια φωτογραφία, δηλώνοντας για 
ποια θέση ενδιαφέρεστε μέσω του link: [http://www.
aldemarhotels.com/pages/gr/kariera.php]

•Η διαχείριση όλων των αιτήσεων γίνεται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. 
•Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά μόνο για τους 
υποψήφιους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις των θέσεων.

Το ξενοδοχείο Elysium Resort & Spa 5*, με δυναμι-
κότητα 327 δωμάτια και σουίτες, στην περιοχή Καλλι-
θέα Ρόδου, έχοντας ως αρχή την συνεχή αναβάθμιση 
των ποιοτικών παρεχομένων υπηρεσιών και την ανά-
λογη στελέχωση με άρτια εκπαιδευόμενο προσωπικό 
αναζητά συνεργασία με:

F & B Manager

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέ-
τουν: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
σε Ξενοδοχειακές Μονάδες 4 ή 5 αστέρων, 
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης  
με κατεύθυνση στα Τουριστικά Επαγγέλματα, 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (Γερμανικά, Ρωσικά  
θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν), 
•Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ, 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας.

Η εταιρεία επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό 
της, προσφέρει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυ-
ξης, σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
που παρέχει συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτο-
γραφία στη Διεύθυνση Προσωπικού του ξενοδοχείου 
στο e-mail: hr@elysium.gr, fax: 22410 87060 & τηλ: 
22410 45708. Διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των 
βιογραφικών θα γίνει με απόλυτη εχεμύθεια.

Σε κάθε επιτυχημένη επιχείρηση, σημαντικό ρόλο 
παίζουν οι άνθρωποί της. Πόσο μάλλον στον τομέα 
της φιλοξενίας!

Γι’ αυτό κι εμείς στο  Blue Dolphin Hotel, δίνουμε ιδιαίτε-
ρη σημασία στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, 
στελεχώνοντας κάθε τμήμα της επιχείρησης με ανθρώ-
πους ξεχωριστούς, με όρεξη για δουλειά και διάθεση 
για εξέλιξη, πιστοί στην προσπάθειά μας να προσφέ-
ρουμε συνεχώς καλύτερες και ποιοτικές υπηρεσίες!  
 
Ενταχθείτε κι εσείς στο δυναμικό του Blue Dolphin 
Hotel, και εργαστείτε μέσα ένα ευχάριστο περιβάλλον 
που προωθεί το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και 
την προσωπική εξέλιξη!

Το Blue Dolphin Hotel στην Μεταμόρφωση - Χαλκι-
δικής, επιθυμεί να προσλάβει για την καλοκαιρινή 
σεζόν 2014, φιλόδοξο και ταλαντούχο νέο για την πα-
ρακάτω θέση:

Νυχτερινός  
Υπάλληλος Υποδοχής

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 4* 
•Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών και Ρώσικων 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό Πνεύμα 
Συνεργασίας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας  
σημείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω: email:  
cv@bluedolphinhotel.eu ή μέσω του link: http://
bluedolphinhotel.eu/careers/2/ckforms 
 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978187279  
Κος Γουσιόπουλος Γιώργος 
(από Δευτέρα μέχρι Σάββατο και ώρα  

από 19:00 με 22:00).  
•Διεύθυνση: Blue Dolphin Hotel Τ.Θ. 113 Τ.Κ. 63088 
Μεταμόρφωση - Σιθωνία Χαλκιδική – Ελλάδα. 
•Τηλ: 23750 61483, 61484, 61334, 61685, 61461 
•Φαξ: 23750 61421

Το ξενοδοχείο SENTIDO Mikri Poli Crete 5* ζητά να 
προσλάβει:

Guest Relation Manager  
(Holiday Concierge)

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5* 
•Άριστη Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών και Η/Υ 
•Γνώση της Ρωσικής ή Γαλλικής θα θεωρηθεί επι-
πρόσθετο προσόν. 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό Πνεύμα 
Συνεργασίας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, άριστο περιβάλ-
λον εργασίας 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail:  
dimitris.papassarandis@mikripoli.gr

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην ΚΩ, ζητά για τη σεζόν 2014:

Υπάλληλο Γραφείου 
 Κρατήσεων

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Τουριστικής Σχολής 
•Απαραίτητη τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση & χρήση Η/Υ 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 22420 
55656 ή μέσω email στο: cv@kipriotis.gr

Ο Όμιλος ξενοδοχείων Thanos Hotels, Πάφος-Κύ-
προς, ενδιαφέρεται να προσλάβει, για το 5 αστέρων 
Αnassa Hotel, εποχιακό προσωπικό στην ακόλουθη 
θέση:

Νυχτερινός Υπάλληλος 
 Υποδοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα σε 5 αστέρων ξενοδο-
χεία 
•Πολύ Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση της Ρωσικής Γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρό-
σθετο προσόν

Αιτήσεις που δεν θα πληρούν τα απαιτούμενα προ-
σόντα και πείρα, για κάθε προσφερόμενη θέση, δεν 
θα ληφθούν υπόψη.

Στους ενδιαφερόμενους θα προσφερθεί ελκυστικό 
πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας  
και στις δύο πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις, 
μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2014 στο e-mail:  
mgr.anassa@thanoshotels.com

Ο Όμιλος ξενοδοχείων Thanos Hotels, Πάφος-Κύ-
προς, ενδιαφέρεται να προσλάβει, για το 5 αστέρων 
Αnassa Hotel, εποχιακό προσωπικό στην ακόλουθη 
θέση:

Porters

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα σε 5 αστέρων  
ξενοδοχεία 
•Πολύ Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση της Ρωσικής Γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρό-
σθετο προσόν

Αιτήσεις που δεν θα πληρούν τα απαιτούμενα προ-
σόντα και πείρα, για κάθε προσφερόμενη θέση, δεν 
θα ληφθούν υπόψη.

Στους ενδιαφερόμενους θα προσφερθεί ελκυστικό 
πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας  
και στις δύο πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις, 
μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2014 στο e-mail:  
mgr.anassa@thanoshotels.com

Το ξενοδοχείο Lindos Royal της εταιρείας Lindos 
Hotels, στην περιοχή Βληχά Λίνδου στην Ρόδο ζητεί 
για την σεζόν 2014:

Ρωσόφωνο  
Προσωπικό Υποδοχής 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Αρίστη Γνώση Ρωσικών, 
•Καλή γνώση Αγγλικής, 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνο σε ξενοδοχεία 
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία: 
•E-mail: oplr@lindoshotels.com 
•Fax: 22440 32007 
•Τηλ: 22440 32001

PCO CONVINS.A. a leading company in organizing 
and coordinating Congresses and Events is seeking 
to recruit a dynamic person with energy and 
dedication, for the position of:

Developing & Promoting  
the Incoming Tourism

Candidate should be responsible for developing, 
promoting and selling all necessary incoming 
travelling services and incentives as well as special 
thematic tourism.

The ideal candidate should have the following 
qualifications: 
•University Degree 
•Fluent use of written and oral languages 
•Very good knowledge of foreign languages  
(at least English) 
•Communication & selling abilities 
•Presentation abilities 
•Effective and immediate in providing services 
•Good knowledge of making and maintaining 
schedules 
•3 or more years professional experience in similar 
position 
•Very good Knowledge of pc 
•Very good Knowledge of Amadeus /Sabre 
•Very good Knowledge of travelling (having a good 
idea of lots of destinations and have travelled a lot) 
•Very good Knowledge of hotels and other services 
within Greece 
•Ability to work under pressure and strict deadlines 
•Fulfilled military obligations

We offer career opportunities, a competitive 
remuneration package based on qualifications 
and experience and a continuous training within a 
stimulating and growing working environment. All 
applications will be treated as confidential.

CVs to be submitted to this e-mail: 
kkonstantopoulos@pco-convin.gr

Το ξενοδοχείο Astra Suites στο Ημεροβίγλι Θήρας 
ζητά:

1 Ατομο με Προϋπηρεσία  
στο Τμήμα Κρατήσεων

•Ζητούνται απαραίτητα άπταιστη γνώση στα Ελληνι-
κά και Αγγλικά στον γραπτό και τον προφορικό λόγο 
και χρήση Η/Υ.

•Γνώση του προγράμματος Fidelio και παραπάνω 
ξένες γλώσσες θα προσμετρηθούν σοβαρά στα 
προσόντα. 
 
Επικοινωνία και αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: info@astrasuites.com

Agence Réceptif spécialiste du marché Français, 
cherche à recruter pour la saison été 2014 pour les 
postes suivantes:

Chef Hôtesse en Crete 
Hôtesses en Crete 

Hôtesses à Zakynthos 
Hôtesses à Rhodes

Envoyez-vous votre CV ici:  
manager@select-holidays.gr. Tel.No: 2810 344206 
(Monday - Friday 11:00-16:00).

Tο ξενοδοχείο 5* Daios Cove Luxury Resort & 
Villas στο Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Καμαριέρες / Υπάλληλοι  
Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων

Προσόντα: 
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες οροφοκομίας /  
καθαριότητας ξενοδοχείων 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε ξενοδοχείο  
4 ή 5 αστέρων 
•Επικοινωνία – Ευελιξία – Ομαδικότητα 
•Γνώση Αγγλικών. Δεύτερη ξένη γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 

στο e-mail: hr@daioshotels.com. Βιογραφικά χωρίς 
πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας «Pomegranate Spa 
Hotel» ζητεί για τη σεζόν 2014:

Προϊστάμενο/η Υποδοχής

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε ξενοδοχεία  
τουλάχιστον 4 αστέρων 
•Επιθυμητός ο τίτλος τουριστικών σπουδών 
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος protel 
ή αντίστοιχου 
•Άριστη γνώση Main Courant και συστημάτων P.O.S. 
•Πνεύμα συνεργασίας και καλή επικοινωνία 
•Απαραίτητη η γνώση Ρώσικης γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@pomegranatespahotel.com.  
Website: http://www.pomegranatespahotel.com

Sales and Operations 
 Associate Position

General Company Overview: TrueGreece is a leading 
luxury travel company with a mission of delivering a 
Greek Islands experience focused on authenticity, 
intimacy, and personalized luxury. Since 2008 Christos 
Stergiou, TrueGreece founder and CEO, has been 
named each year one of the world’s Top Travel 
Specialists by Condé Nast Traveler Magazine, and 
since 2009 he has been continuously included in Travel 
and Leisure’s A-List as a Top Travel Agent for Greece a 
global scale. Both distinctions showcase TrueGreece’s 
commitment to planning and executing a once-in-a-
lifetime travel experience for its guests. For additional 
information, please visit www.TrueGreece.com.

TrueGreece’s entrepreneurial climate and varied, 
challenging assignments create a stimulating 
environment for driven individuals. Our approach—
building a service-oriented team that combines expertise 
in the tourism industry, solid managerial, organizational, 
communication, and social skills, and is comprised by 
motivated individuals who seek to grow their skill set 
and responsibilities within the company—is geared 
towards maintaining TrueGreece’s position as a leader 
in the incoming luxury travel industry. What is perhaps 
most striking about TrueGreece is our constant pursuit 
for improving the quality of service and experience for 
our guests and affiliates, and creating a strong, team-
based company culture founded on respect, personal 
and corporate growth, and job satisfaction stemming 
from our company’s achievements.

Sales and Operations Associate Position: 
Candidates with a Bachelors or Masters degree will 
enter the firm as a Sales and Operations Associate.

Sales and Operations Associates must have: 
•A strong commitment to a career at TrueGreece 
•Excellent command of English 
•Solid knowledge of and familiarity with common 
desktop applications as well as standard analytic 
and word processing tools 
•Proven communication skills (both written and oral) 
•Strong will for developing oral and written client 
interaction, presentation, and team and project 
management skills

Bilingual candidates, native speakers of English, 
candidates who have studied in the U.S. or the 
U.K. or students who have just graduated are 
encouraged to apply. Interviews will be conducted 
in English.

Sales and Operations Associates are typically 
expected to: 
•Demonstrate the ability to adjust to our company 
culture, and learn from our team 
•Communicate in exceptional oral and written 
English with our guests 
•Handle customer inquiries and booking requests  
by telephone or e-mail 
•Handle complex information gathering from clients 
and effectively arrange, promote, and sell our 
packages within our structured framework 
•Handle complex operational procedures and 
effectively arrange and execute the travel packages 
of our guests within our structured framework 
•Demonstrate an understanding of and ability 
to communicate with our hotel partners or other 
suppliers 
•Demonstrate an understanding of both the 
American and Greek cultures 
•Develop, with minimal guidance, well-structured 
written materials in English 
•Demonstrate an understanding of the overall 
economics of our business 
•Pursue appropriate training or research to enhance 
individual skills and industry knowledge, with the 
help of the TrueGreece team 

•Contribute to business development efforts

We expect our Sales and Operations Associates 
to learn quickly, apply prior knowledge to current 
situations, solve problems, manage time, prioritize 
tasks, and communicate well with peers, customers, 
and suppliers. 

Application by resume submission only at this 
e-mail: accounting@truegreece.com.Interviews will 
be conducted in English.

Το ξενοδοχείο AVRA IMPERIAL BEACH RESORT 
& SPA που βρίσκεται στο Κολυμβάρι Χανίων ζητά:

Reservation Supervisor και 
F & B Manager

•Με απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχα ξενο-
δοχεία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
accounting@avraimperial.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το βραβευμένο ξενοδοχείο Minos Imperial  Luxury 
Beach Resort στη Μίλατο Λασιθίου επιθυμεί να προ-
σλάβει για τη σεζόν του 2014:

Επαγγελματία  
για Μανικιούρ - Πεντικιούρ

Περιγραφή θέσης: Ο Επαγγελματίας Μανικιούρ 
– Πεντικιούρ θα πρέπει να γνωρίζει  τις παραπάνω 
τεχνικές με βάση τα standards και τις υπηρεσίες που 
προσφέρει η εταιρεία.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών 
•Απαραίτητος ο τίτλος σπουδών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και καλή επικοινωνία 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
•Γνώση θεραπειών προσώπου  & σώματος  
θα θεωρείται επιπλέον προσόν 
•Επιθυμητή η γνώση ρώσικης γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός βάσει προσόντων

Για αποστολή βιογραφικών & αιτήσεων (υποχρε-
ωτικά με πρόσφατη φωτογραφία), καθώς και για 
συνεντεύξεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με: Κα Έλλη 
Γενιατάκη, Ξενοδοχείο Minos Imperial Luxury Beach 
Resort. Κεντρικά Γραφεία: 25ης Αυγούστου 11, Ηρά-
κλειο Κρήτη. Τηλ: 2810.240.222. Αποστολή βιογρα-
φικού στο e-mail: hr@minosimperial.com

Η APIVITA με ηγετική θέση στο χώρο του φυτικού 
φυσικού καλλυντικού και 34 χρόνια με πρωτοπόρο 
δράση στην Πράσινη Ανάπτυξη ζητά:

Αισθητικούς 
Με έδρα την Αθήνα

H Εταιρεία: Στην APIVITΑ, ελληνική εταιρεία καινο-
τόμων φυσικών προϊόντων και υπηρεσιών, με διεθνή 
παρουσία σε 14 χώρες, μοιραζόμαστε το όραμα για 
αειφόρο ανάπτυξη με απόλυτο σεβασμό και αγάπη 
για τη φύση και τον άνθρωπο. Πιστεύουμε στο «Κάλ-
λος» (εσωτερική και εξωτερική ομορφιά), την ισορρο-
πία, το μέτρο και την ευζωία, καθώς και στην ηθική και 
βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Αναζητούμε ανθρώπους 
με εξαιρετική ικανότητα να προωθούν τη μοναδικότη-
τα της APIVITA, τη φιλοσοφία και τις αξίες της  μαζί με 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Σκοπός της Θέσης: Η ολική και ποιοτική εξυπηρέτη-
ση των Πελατών του Φαρμακείου με σκοπό την ανά-
πτυξη των Πωλήσεων.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Σχολών Αισθητικής. 
•Απαραίτητη εμπειρία σε προώθηση καλλυντικών 
προϊόντων στο Φαρμακείο ή στην Επιλεκτική. 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και πώλησης. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και  Η/Υ.

Τηλέφωνα και διεύθυνση επικοινωνίας: APIVITΑ, 
Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων (κωδ. θέσης: ΑΙ) ΒΙ.ΠΑ. 
Μαρκοπούλου, Μαρκόπουλο Μεσογαίας / ΤΚ 19003. 
Τηλ.: 210 2854430, φαξ: 210 2843580. E-mail:  
hr@apivita.com

ΜΟΔΑ
Εταιρεία κατασκευής κοσμημάτων ζητεί:

Σχεδιάστρια Κοσμημάτων 
με σπουδές  

στο εξωτερικό

•Αμοιβή συζητήσιμη. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@poniros.com. Τηλ: 210 3233066, 10:00-18:00.



Θέση εργασίας:
Κατασκευαστής παιχνιδιών
και οδηγός ελκήθρου
και delivery δώρων.

Στο skywalker.gr σας ευχόμαστε οι γιορτές να είναι καλές και οι δουλειές… κανονικές!

Υπάρχουν και κανονικές δουλειές.

Χρόνια Πολλά


