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

Περιεχόμενα
σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 6  
Λογιστές,  
Οικονομικά Στελέχη,  
Προγραμματιστές

σελ. 8-9
Γραφίστες, 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,  
Εμποροϋπάλληλοι 

σελ. 10 
Στελέχη Πωλήσεων, 
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Νοσηλευτές, 
Εκπαίδευση

σελ. 12
Τεχνίτες, Μηχανικοί,  
Οδηγοί, Αποθηκάριοι,  
Εστίαση 

σελ. 14-15
Τουρισμός, Αισθητικοί, 
Μόδα

414
θέσεις εργασίας

25.000 Αντίτυπα



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

ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20142

H qmetric | HR & Career Solutions, επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό πελάτη της, τη θέση του/της:

Area Manager  
Β. Ελλάδος (Γεωπόνος) 
 (Κωδικός Θέσης: AM1)

Η εταιρεία-πελάτης: Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της με δυναμική παρουσία στο εξωτερι-
κό. Διακρίνεται για την πολυσχιδή δραστηριότητα και τα καινοτόμα και ποιοτικά προϊόντα της.

Η θέση: Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα αναφέρεται στη Διοίκηση της εταιρείας και θα έχει 
ως σκοπό την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής και της στρατηγικής της εταιρείας στην περιο-
χή ευθύνης του/της (Βόρεια Ελλάδα). Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του/της θα περιλαμβάνουν:

•Διαχείριση πελατών στρατηγικής σημασίας (key accounts) 
•Υποστήριξη πωλήσεων - έλεγχος και καθοδήγηση ομάδας πωλήσεων 
•Διεύρυνση - ανάπτυξη πελατολογίου 
•Σχεδιασμός & υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά, και 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους 
•Σύνταξη αναφορών προς τη διοίκηση (reporting) 
•Διαχείριση του προσωπικού στην περιοχή ευθύνης του/της.

Το προφίλ σας: Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα απαιτητικά καθήκοντα της 
θέσης του Area Manager, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

•Πτυχίο γεωπονίας 
•Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως area manager 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και MS Office 
•Άριστες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές δεξιότητες 
•Αναλυτική ικανότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Συνεργατικό και ομαδικό πνεύμα 
•Ευελιξία και δημιουργικότητα 
•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 
•Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού 
•Δυνατότητα μετακινήσεων

Ο πελάτης μας προσφέρει: Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης του Area Manager, σας 
προσφέρονται τα ακόλουθα:

•Ανταγωνιστικές σταθερές αποδοχές 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο και Η/Υ 
•Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς ανάπτυξης 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης 
•Δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Ενδιαφέρεστε; Διακρίνεστε για τις ισχυρές διαπραγματευτικές σας ικανότητες; Επιθυμείτε να συνεχίσετε 
την ήδη επιτυχημένη καριέρα σας και να εξελιχθείτε στο πλαίσιο μίας μεγάλης και αξιόπιστης εταιρείας;
Εάν ναι, τότε μπορείτε να αποστείλετε άμεσα πλήρες βιογραφικό σημείωμα και απαραιτήτως συνοδευ-
τική επιστολή, στο e-mail: info@qmetric.gr, (Κωδικός Θέσης: AM1).

Η διαδικασία αξιολόγησης: Η εταιρεία μας εφαρμόζει μία απαιτητική μεθοδολογία αξιολόγησης των 
υποψηφίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Στο πλαίσιο του συγκε-
κριμένου έργου στελέχωσης, οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα πληρούν τις προδιαγραφές της θέσης, 
θα αξιολογηθούν με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ ικανοτήτων & τεστ προσωπικότητας) και 
δομημένων συνεντεύξεων (competency based interviews).

Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Η εταιρία LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε., ζητά για άμεση πρόσληψη:

Βιοχημικό ή Βιολόγο
Για το τμήμα πωλήσεων διαγνωστικών προϊό-
ντων στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο βιοχημείας ή βιολογίας 
•Μεταπτυχιακές σπουδές – εργασίες θα αξιολο-
γηθούν 
•Ηλικία έως 40 χρονών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε πωλήσεις 
διαγνωστικών προϊόντων και εξοπλισμού 
•Δυναμικός χαρακτήρας 
•Ικανότητα συνεργασίας, διαπραγμάτευσης  
& επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα, φιλοδοξία, εργατικότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών σε προφορικό  

και γραπτό επίπεδο 
•Πρόσθετη ξένη γλώσσα  
θα αξιολογηθεί 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
& δίπλωμα οδήγησης 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 
αγορά 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
ndrossiadis@lsc.gr

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr

e-mail: fpress@skywalker.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING
Αθανασία Τσουκαλά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ
Χαρίδημος Βασιλάκης-Μυκωνιάτης

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

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

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

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

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου 
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
• Βύρωνας, Δημαρχείο 
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο 
• Μαρούσι, Δημαρχείο 
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ 
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Δάφνη, Δημαρχείο 
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Πειραιάς, Δημαρχείο 
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή 
• Κηφισιά, Δημαρχείο 
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα 
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος 
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 
• Αθήνα, Δημαρχείο 
• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή 
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA 
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό  

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος Προστασίας 

Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, Career in Progress 
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη  
• Αθήνα, City Unity College 
• Αθήνα, Mediterranean College 
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης  

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Αθήνα, Faust, bar-theatre-arts 
• Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης 
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ 
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή 
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM 
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής Σχολής 

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

• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος 
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Περιστέρι, Δημαρχείο 
• Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Αχαρναί, Δημαρχείο 

• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης 
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή 
• Γλυφάδα, BCA 
• Παλλήνη, Δημαρχείο 
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο 
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό  

Κέντρο Βενετσάνου
• Βριλήσσια, Δημαρχείο 
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο 
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων 
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο 
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο 
• Άλιμος, Δημαρχείο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο 
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο 
• Πεντέλη, Δημαρχείο 
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο 
• Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο 
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο 
• Πετρούπολη, Δημαρχείο 
• Μαραθώνας, Δημαρχείο 
• Παιανία, Δημαρχείο 
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο 
• Βάρη, Δημαρχείο 
• Βούλα, Δημαρχείο 
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο 
• Σαρωνικός, Δημαρχείο 
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο 
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο 
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Σπατών Αρτέμιδος, Δημαρχείο 
• Διόνυσος, Δημαρχείο 
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο-Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου  

Κοινωνικής Μέριμνας
 
 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο

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

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

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

Συνεργασίες - Ένθετα:

Καμαριέρα
Το ξενοδοχείο Petra, μέλος των ξενοδοχείων 
Small Luxury Hotels of the World, έχει ξεχωρίσει 
ως ο ιδανικός χώρος για πολυτελείς διακοπές 
στην Πάτμο, μαγεύοντας τους επισκέπτες που 
αναζητούν αυθεντική φιλοξενία, προσωπική φρο- 
ντίδα και παροχή υπηρεσιών υψηλών προδια-
γραφών. 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε επι-
σκεφθείτε τη σελίδα www.PetraHotel-Patmos.com. 
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
 
Βιογραφικά στο e-mail:  
info@petrahotel-patmos.com 

Law Professional in Labour Law
As a member of Platis - Anastassiadis and 
associates team, a law firm in association with 
EY, you will work on various client law projects 
in different industry sectors. An important part of 
your role will be to actively establish internal and 
external relationships. Similarly, you will anticipate 
and identify risks within engagements and raise 
any issues with senior members of the team. You 
will also keep informed of professional standards 
and firm policies and procedures and effectively 
apply this knowledge to different client situations.

Client responsibilities 
•Draft, revise and amend, employment 
agreements 
•Prepare legal opinions related to employment 
law and social security law issues that will be 
delivered to clients and other parties 
•Monitor new legal provisions and/or amendments 
to existing laws 
•Attend and active participate in high level meetings. 
•Ensure that clients’ requests are acted upon 
efficiently and on a timely basis and that the 
engagement team meets the clients’ expectations 

People responsibilities 
•Build strong internal relationships within other 
departments and teams across the organization. 
•Continually develop personal skills through 
training, experience and coaching 
•Understand and follow workplace policies and 
procedures 
 
Requirements 
•0-3 years of working experience with focus  
on labour law issues 
•Degree in law from a Greek university 
•LLM in labor law will be considered an 
asset Advanced business writing and verbal 
communication skills both in Greek and English 
•Professional license attorneys 
•IT literacy 
•Developed analytical and problem solving skills 
•Broad consulting and project management skills 
•Excellent teamwork and interpersonal skills 
 
Send your cv’s to the following link:  
https://tas-ey.taleo.net/careersection/gcam01/
jobsearch.ftl?lang=en&location=77840070193

Randstad Hellas, is seeking to employ a 
Front End Developer on behalf of its client a 
multinational company.

Reporting to the Product Management Director, 
the Front End Developer is in charge to take the 
work done by the UX & design team and transform 
it into functional front ends (HTML5, CSS3 and 
JavaScript) which will then be given all functionality 
by the software development team.

The ideal professional to carry on this mission 
has previous experience with the most current 
technologies involved in front end development, as 
well as JavaScript expertise and a product focus.

The position is based in the company’s 
Development Centre in Marousi, Athens. 
 
•Build up front ends for the different modules  
of our products. 
•Testing for browser / OS compatibility. 
•Adding JavaScript based functionality to the 
interfaces. 
 
The successful candidate should have the 
following profile: 

•Minimum of 2 years of previous relevant 
experience. 
•Solid knowledge and experience of HTML5, CSS3. 
•Used to working with JavaScript. 
•Experience working with software revision control 
systems. 
•Fluent English. 
•Able to work effectively in a matrix organization, 
with different teams collaborating on different 
aspects of a project. 
•Working knowledge of Bootstrap will be a plus. 
•JavaScript advanced programming skills will be 
a plus. 
•Working knowledge of Angular will be a plus. 
•Working knowledge of SCRUM or other agile 
methodologies will be a plus.

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

Follow us on: Facebook, LinkedIn, Twitter, website: 
http://www.randstad.gr. Send your cv’s to the 
following link: http://www.randstad.gr/index.
php?pageid=55&pubID=3125

Η Αφοί Φιλοσίδη ΑΕ. εξουσιοδοτημένος έμπορος / συνεργάτης Service Kosmocar A.E. ζητά για 
άμεση πρόσληψη:

Υπάλληλο Τμήματος Ανταλλακτικών /  
Αποθηκάριο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε  
αντίστοιχη θέση (κατά προτίμηση Group Vag) 
•Ειδικές γνώσεις αυτοκινήτου 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητες αποτελεσματικής οργάνωσης  

αποθήκης και υπευθυνότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
 
Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr

HOTEL GENE is looking for a:

PPC/Paid Search  
Advertiser

Responsible for implementing pay per click media strategies for clients, perform daily account 
management and of pay per click accounts on google adWords, facebook and other search platforms, 
maintain and monitor keyword bids, account daily and monthly budget caps, impression share, 
quality score and other important account metrics, manage large keyword lists, provide creative copy 
suggestions and graphical ad templates, manage display network placement lists on adWords and 
through other contextual advertising platforms, provide recommendations and execute strategies 
for keyword opportunities, campaign structuring, targeting, display network, and other facets of 
paid search, generate new paid search campaigns, ad groups, and accounts and aid in the creation  
of new paid search marketing initiatives, generate weekly and monthly client reporting for all major 
metrics, goals tracking, revenue tracking, monitor and administer web analytics dashboards, 
reports and key reporting tools, and point out key areas of importance, monitor and evaluate 
search results and search performance across the major search channels, communication to team 
and management on project development, work closely with the other team members to meet 
client goals.

Professional skills & qualifications: 2 + years experience in search engine marketing (sem) and 
paid search (ppc), proven ability to develop and optimize paid marketing campaigns, understanding 
of cookie technology and conversion tracking, proficiency in ms excel, powerPoint, and word, 
experience with website analysis using a variety of analytics tools including google analytics as well 
as internal reporting tools, experience working with popular ppc ad platforms (adwords, facebook, 
linkedIn), proficiency in managing moderate to large scale ppc accounts in a variety of different 
business verticals, adwords - certification a must, bs/ba degree preferred.

Contact e-mail (HGPPC): info@hotelgene.com, 215/5505800, 10:00 - 20:00,  
website: www.hotelgene.com
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Winners Education, is seeking to employ an:

Office Manager

Responsibilities 
•Handling the manager’s agenda, meetings and mail 
•Writing reports for senior management and 
preparing presentations 
•Scheduling the organisation’s workflow and 
activities 
•Helping staff with their responsibilities 
(photocopying, IT facilitation, etc), 
•Responding to customer enquiries and managing 
complaints discreetly 
•Managing of social media 
•Maintaining computer systems, using a range 
of office software including email, databases and 
applications 
•Handling the organisation’s cash flow in  
co-operation with the financial officer 
 
Requirements 
•1-2 years experience in a fast-paced organization, 
preferably in the education sector 
•Bilingual: Greek native speaker and near-native 
command of English both oral and written 
•Strong academic background (university level 
degree, preferably in business administration) 
•Executive assistant course will be considered a plus 
•Experience of supporting academic and scientific 
activities is desired 
•Excellent IT skills, including social media 
•Flexibility with working hours (15:30 -21:30pm) 
•Microsoft office package excellent handling 
•Excellent secretarial skills 
•Excellent interpersonal and communication skills 
•Time management skills & effective prioritization 
and multi-tasking 
•Proven ability to show flexibility, initiative and be 
proactive 
•Quick response, problem solving, positive attitude 
•Responsible, paying attention to detail 
•Ability to communicate professionally and tactfully 
with people from every background and across the 
globe 
•Forward-thinking and team-oriented with a ‘no task 
is too big or too small’ approach 
•Driver’s license 
 
Please also attach a recent photo. Send your cv’s to 
the following e-mail: winners@winners.edu.gr

Winners Education is a fast-developing educational 
organisation with a presence in the Greek market for 
over twenty years. Our international studies program 
combined with our innovative services have given 
Winners Education the edge in its field.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Γραμματεία Διοίκησης 

Ζητείται από ανερχόμενη Ελληνική εταιρία φυτικών 
συμπληρωμάτων διατροφής. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό 
επίπεδο 
•Επιθυμητές οι γνώσεις επιπλέον γλωσσών  
και κυρίως των Γερμανικών 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Microsoft Office) 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο 
•Πολύ καλή γνώση εμπορικής αλληλογραφίας 
•Επιθυμητή η εμπειρία οικονομικής και εμπορικής 
διαχείρισης σε περιβάλλον ERP 
•Επαγγελματισμός και ικανότητα εργασίας  
με αποτελεσματικότητα κάτω από συνθήκες πίεσης 
•Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέση  
γραμματειακής υποστήριξης 
•Σπουδές γραμματείας διοίκησης ή άλλου συναφούς 
αντικειμένου. 

Παρέχεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών βάσει  
προσόντων και άριστες συνθήκες εργασίας σε υγιή 
εταιρία.
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: spiroulina.gr@gmail.com με αναφο-
ρά στον κωδικό ΓΔ.

Receptionist /  
Secretary

Description: INK Design, a Branding Agency in 
Athens is looking for a is looking for a Receptionist/
Secretary. The ideal candidate must be able to work 
in a dynamic working environment and to ensure that 
the company is well presented at all times.

Preferred age should range between 24 - 28 years old. 
 
Required Skills: 
At least 1 year of experience in a similar position 
Excellent command of the English language 
(Proficiency level) 
Excellent knowledge of the MS Office suite 
Attention to detail 
Ability to work under pressure and have flexibility 
regarding job assignments 

Education: 
University degree. 
Masters (postgraduate) degree will be considered 
a plus. 
 
Please email your cover letter and CV to the 
following e-mail: hr@ink.gr

Reception – Γραμματειακή 
 Υποστήριξη Πωλήσεων 

Κωδ.: SCR

Γραμματέας πωλήσεων ζητείται από εταιρεία για επι-
κοινωνία με πελάτες:

Ικανότητες: 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις προγραμμάτων Office 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτική  
ικανότητα 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Φροντίδα γραφείου 
•Εμπειρία στην έρευνα στο internet 
 
Χώρος εργασίας Σύνταγμα 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
aggelies@rocketmail.com με θέμα Κωδ. SCR.

Η NEF-NEF A.E, εταιρία με ηγετική θέση και 50 χρό-
νια παρουσία στον χώρο των λευκών ειδών, με έδρα 
το Μενίδι αναζητά:

Γραμματεία Πωλήσεων

Περιγραφή εργασίας: 
•Εξυπηρέτηση και διαχείριση εταιρικού δικτύου λια-
νικής 
•Λήψη, καταχώρηση, διεκπεραίωση  
και παρακολούθηση των παραγγελιών 
•Επικοινωνία και ενημέρωση των υπευθύνων  
λιανικής 
•Παρακολούθηση πωλήσεων και αποθεμάτων 
•Διαχείριση αρχείου ειδών 
•Αρχειοθέτηση – οργάνωση γραφείου 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτη ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Επιτυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη  
σε ανάλογη θέση 
•Άριστη χρήση του MS Office (powerpoint, word, 
excel, outlook, internet) 
•Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων ERP (Softone) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διεκπεραίωσης ταυτόχρονων  
αρμοδιοτήτων 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας υπό πίεση 
•Επικοινωνιακά και οργανωτικά χαρίσματα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Κάτοχος μεταφορικού μέσου 
 
Παροχές: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@nef-nef.gr

Executive Secretary
Reports to: CEO 
Confidential: Yes 
 
Qualification requirements: 
 
Education: Degree in business administration or in 
secretarial studies. Valid driver’s license is required.

Experience: Minimum of two years experience as 
executive secretary to CEO and performing a variety of 
administrative support functions, including transcription 
and dictation of correspondence in a multinational 
company. Experience in journalism and preparation of 
press releases will be considered an asset. Proven ability 
to organize and manage competing priorities. Experience 
in meeting agendas, providing a variety of administrative 
support functions and assist with travel arrangements 
and minutes; comprehensive ability to effectively utilize 
a personal computer, peripherals, and related word 
processing, spreadsheet and database management 
programs. A strong ability to interact with consultants, 
customers, vendors, government agencies and officials 
to schedule meetings, coordinate events and assist 
with problem resolution. Excellent verbal and written 
communications skills in Greek and English languages.

Tasks: 
Provides administrative support to the CEO: 
•Answers and screens phone calls and manages the 
CEO mail. 
•Schedules and coordinates appointments, meetings 
and events, including registration and travel 
arrangements as necessary. 
•Transcribes drafts, proofreads and revises 
correspondence, memos, flyers, agendas, minutes, 
resolutions and policies. 
•Assists in the completion of various forms, notices, 
press releases and other communications, which 
may require posting and/or publication. 
•Assists with project monitoring and budget tracking. 
•Assists CEO with customer inquiries and problem 
resolution. 

•Updates web page 
•Prepares for monthly and special meetings: 
•Completes the CEO report, which requires input 
from all departments. 
•Provides transcription and dictation of CEO meeting 
minutes. 
•Disseminates information to department managers 
and personnel regarding changes in policies and 
procedures 
 
Location: Agios Dimitrios, Athens. 
 
Send your cv’s to the following e-mail: cv@recom.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Adecco HR is the global leader in HR services, certified 
in Greece with ISO 9001:2008 in the fields of search 
and selection services and temporary placement. 

Adecco is currently seeking, on behalf of its client, 
for a dynamic professional to cover the following 
position:

Junior Marketing  
Administrator 

(ref. code: S-722/38691) 
(Fix-term Contract)

Job Description 
•Supports event logistics in Greece & South Eastern 
Europe – dispatching material in the region 
•Provides administrative support to the head of 
marketing and the marketing manager 
•Provides sales and marketing support to existing 
and prospect clients (schools) and individuals 
(teachers, parents, learners) 
•Updates CRM with ongoing marketing campaigns 
•Assists with marketing collateral production and 
editing of adverts, newsletters and e-mail marketing 
campaigns

Candidate Profile 
•ΑΕΙ / College / ΤΕΙ graduate in marketing and 
communication or business administration  
•One (1) to two (2) years of working experience  
in a similar role will be appreciated 
•Excellent command of the English language 
(advanced or proficient level) 
•PC literate (excellent knowledge of the MS Office) 
•Good communication and interpersonal skills 
•Organizational skills 
•Professionalism, customer orientation, flexibility

The Company Offers 
•Competitive remuneration package 
•Continuous education and possibility to develop 
new skills

Please send your curriculum vitae, quoting 
reference code, by e-mail to the following address: 
infogr@adecco.com, through fax at: 210 7297197, 
or by mail to: Adecco HR, 80 - 88, Sygrou Av., 
11741, Athens.

After the screening of the CVs, we will contact the 
candidates who meet the profile’s requirements to 
arrange an interview.

For more job openings please visit our website  
www.adecco.gr and register your CV in our database 
to be eligible for current or future job openings.

All applications are considered as strictly 
confidential. Follow Adecco Greece on facebook, 
LinkedIn. 

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

SEO Expert- 
Web Services 

για τη Διεύθυνση Παραγωγής

Αντικείμενο Εργασίας: 
•Η υλοποίηση off-site SEO ενεργειών 
•Η καταχώρηση των ιστοσελίδων σε καταλόγους 
(directories) 
•Η συγγραφή κειμένων και η δημοσίευσή τους  
σε blogs, forums etc. 
•Η ενεργοποίηση και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης όπου απαιτηθεί 
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•2+ έτη εμπειρία σε SEO (λίστα με επιτυχημένα έργα 
θα εκτιμηθεί) 
•Εμπειρία σε campaign management καθώς  
και γνώση κοινωνικών δικτύων, αναζητήσεων  
και υπηρεσιών content marketing 
•Καλή και σε βάθος γνώση των SEO υπηρεσιών 
στην Ελληνική αγορά 
•Εκτεταμένη εμπειρία σε Link Building 
•Εκτεταμένη εμπειρία copy-writing 
•Καλή γνώση σε Google Analytics, MoZ, κλπ. 
•Εξοικείωση με Facebook, Twitter, Linkedin και άλλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
•Χρήση προγραμμάτων Microsoft Office. 
•Κριτική σκέψη και ικανότητα λύσης προβλημάτων 
•Ομαδικό πνεύμα και δυνατότητα εργασίας  
σε οργανωμένο περιβάλλον 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην δημιουργία  
μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες 
•Πτυχίο ανώτερης σχολής είναι επιθυμητό 
 
Προσωπικά Χαρακτηριστικά: 

•Ανεπτυγμένη πελατο-κεντρική σκέψη 
•Αναλυτική και συνθετική σκέψη 
•Διάθεση συνεχούς ενημέρωσης 
•Εχεμύθεια 
 
Η Εταιρεία Προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογο με τα προσόντα του υποψηφίου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προ-
διαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: 
ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, Μιχαλακοπούλου 184, Αθήνα Τ.Κ. 115 27, 
fax: 210 9204172, e-mail: hr@yellowpages.gr. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιο-
γραφικών σημειωμάτων.

Commercial Director
Zητείται από εταιρία παροχής υπηρεσιών web de-
signing and development, internet marketing & social 
media. 

•Απαραίτητες οι γνώσεις marketing, management 
και η εμπειρία σε ανάλογη θέση. 

Αναζητούμε επικοινωνιακή προσωπικότητα με προ-
σήλωση στην επίτευξη στόχων και την ανάπτυξη και-
νοτομιών σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικά 
περιβάλλον.

Βιογραφικά στο e-mail: career@greekexports.org

Ο Όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά:

Human Resources  
Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση 
σε μεγάλη εταιρία ή ξενοδοχείο που εφαρμόζει διαδι-
κασίες επιλογής προσωπικού 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση υπολογιστών 
•Πολύ καλή γνώση της εργατικής & ασφαλιστικής 
νομοθεσίας 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
 
Πεδία αρμοδιοτήτων: 
•Αξιολόγηση βιογραφικών για πρόσληψη προσωπικού 
•Εργασιακές σχέσεις και χειρισμός θεμάτων  
προσωπικού 
•Σύνδεση των ανθρωπίνων πόρων  
με την επιχειρησιακή στρατηγική 
•Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού  
(Καταγραφή των ειδικοτήτων και γνώσεων  
του προσωπικού των τμημάτων και δημιουργία job 
descriptions, εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης, 
reporting, budgeting, αμοιβές-reward system) 
•Σχεδιασμός συστηματικής εκπαίδευσης  
και επιμόρφωσης του προσωπικού σύμφωνα  
με τις ανάγκες της επιχείρησης

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

Ο Συνεταιρισμός Ηλεκτρολόγων Χανίων (Σ.Ε.ΗΛ.Χ.), 
το μεγαλύτερο κατάστημα εμπορίας ηλεκτρολογικού υλι-
κού του νομού Χανίων, επιθυμεί να προσλάβει για το 
κατάστημα των Χανίων:

Διευθυντή Καταστήματος

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη και παρακολούθηση του πελατολογίου. 
•Κατάρτιση προϋπολογισμού πωλήσεων & εξόδων. 
•Σύναψη εμπορικών συμφωνιών. 
•Προγραμματισμός αγορών και διαμόρφωση  
προϊοντικής στρατηγικής. 
•Μελέτη της αγοράς και του ανταγωνισμού. 
•Συνεργασία με το οικονομικό τμήμα/λογιστήριο. 
•Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας βάσει  
των εταιρικών διαδικασιών. 
•Επίτευξη των στόχων του καταστήματος  
και κατάρτιση σχεδίων δράσης. 
•Αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου  
δυναμικού του καταστήματος. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. οικονομικής ή πολυτεχνικής 
κατεύθυνσης. 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη διευθυντική θέση. 
•Επικοινωνιακή, διαπραγματευτική και οργανωτική 
ικανότητα. 
•Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 
•Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων MS Office. 
•Επιθυμητή η γνώση του λογισμικού «Eurofasma». 
•H γνώση του ηλεκτρολογικού υλικού θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο κατάστημα του 
Συνεταιρισμού στη Λεωφ. Καζαντζάκη 55 (Χανιά), 
είτε να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: 
seilh@otenet.gr, (Υπόψη κ.Διακουλάκη Ι.).

EXUS was founded in 1989 with the vision to make a significant impact on the way people work, by 
creating innovative software solutions. We focus on a small number of banking products and provide 
solutions with exceptional value. To achieve this, our Financial Suite (EFS) combines superior functionality 
and knowhow offering at the same time unique implementation times and ROI. EXUS invests significant 
effort and resources in its Financial Suite. Over the years, EXUS has received a large number of awards 
and industry recognition and has a close partnership with global software technology providers such 
as Microsoft and Oracle. Our teams comprised of both technical experts with deep knowledge of our 
products and experienced project managers and analysts with many years of business experience pride 
themselves in finishing projects on-time and on-budget.

Our EFS Delivery team in Athens is looking for an enthusiastic, highly skilled:

Senior Business Analyst 
(SBA-201401)

Our new colleague will be involved in analyzing the business needs of our customers and providing them 
with valuable information as well as designing and participating in the implementation of solutions in large 
challenging projects concerning our major national and international clients.

Required Skills: 
•University degree in computer science or finance 
•At least 6-8 years’ experience as a business analyst in IT projects for the banking sector 
•Excellent analytical and conceptual modeling skills 
•Excellent problem solving and decision making skills 
•Ability to communicate effectively details and concepts 
•Change management skills 
•Curious mindset 
•Excellent knowledge of the English language 
•Ability to use effectively the Greek language 
•Team spirit 
•Willingness and ability to travel 
 
Desired Skills: 
•Successful track record as a business analyst in end-to-end large scale IT projects in the areas of 
credit collection & recoveries, loan origination or risk management, in a banking environment 
•Excellent knowledge of other languages (i.e. French, Italian) will be considered a strong advantage.

At EXUS we help our people to achieve excellent results by creating a work environment that encourages 
individual and team successes. If you are qualified and interested to discuss the possibility to join 
our team, please send us your CV quoting the job reference or upload your CV through our website:  
www.exus.co.uk/en/careers. Send your cv’s to the following e-mail: career@exus.co.uk

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-
κών ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά για το 
κατάστημα στη Ρόδο:

Πωλητές Ειδών Τεχνολογίας  
(Multimedia / Telecoms)

•Απόφοιτοι λυκείου 
•Γνώσεις –χρήση Υ/Η 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άνδρες) 
 
Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή πτυχίου ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής τεχνολογικής εκπαί-
δευσης.

Ευχάριστη προσωπικότητα, ενεργητικότητα και διάθεση εξυπηρέτησης, θα πρέπει να χαρακτηρίζουν 
τους ιδανικούς υποψήφιους.

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

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και 
στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον Όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc είναι ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς ομίλους 
στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο Όμιλος εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική 
πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με περισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά 
καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 100 εκατομμύρια πελάτες πραγματοποιούν τις αγορές τους online και μέσα από τα καταστήματα του 
Ομίλου Dixons. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας  
[www.kotsovolos-careers.gr]

Η Αφοί Φιλοσίδη ΑΕ. εξουσιοδοτημένος έμπορος / συνεργάτης Service Kosmocar A.E. ζητά για 
άμεση πρόσληψη:

Προϊστάμενο Τμήματος Ανταλλακτικών
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση (κατά προτίμηση Group Vag) με γνώσεις  
στην προώθηση και πώληση των προϊόντων 
•Πτυχίο ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικής 
•Άνεση στην επικοινωνία και οργανωτικές ικανότητες 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
 
Βιογραφικά στο fax: 210 7647823 ή e-mail: fotmal@filosidis.gr.Τηλ: 210 7667778.

S&B Industrial Minerals constitutes a multinational Group of companies, which provides innovative 
industrial solutions by developing and transforming natural resources into value creating products.

Industrial Minerals have always been at the center of our 80 year history, which has seen S&B grow into 
an international group of more than 40 companies with sales in 76 countries across the globe. S&B’s 
global family currently counts more than 2.000 employees and assets in more than 20 countries.

Being the key to the company’s future, our people are firmly committed to pursue the vision of dynamic 
growth through the core values of integrity, customer intimacy, safety, respect for people and social 
responsibility.

As the company grows, we wish to embrace new colleagues who are determined to share our vision, 
shape our future and live our values fully.

The people we seek to work with should possess high business acumen, strong interpersonal skills, as 
well as the drive to meet challenging objectives.

Process Engineer -  
Operations Development 

(Ref. No PE_GMO_ 2_14)
The position is based in Athens reporting to the senior process engineer in the global marketing 
organization. 
 
Main Accountabilities 
•Execute or participate into the conceptual, basic and detailed engineering design of installations 
associated with S&B’s new projects 
•Prepare budget, inquiry documentation and time-plans for projects. Pre-calculate operating cost 
•Supervise external subcontractors during the execution of projects to ensure that the project meets 
specified requirements 
•Take over the start-up of new installations 
•Take over improvement and optimization of existing processes 
 
Candidate Profile 
•Mechanical engineer with major in construction 
•Fluent in English, both written & oral, including technical terminology. 
•Experience in the engineering & design of industrial installations (at least 5 years of experience) 
•Experience in the supervision of construction for industrial installations (at least 3 to 5 years of 
experience) 
•Hands-on experience in technical works, such as welding, fitting, maintaining, either in professional or 
private life 
•Proficient knowledge in Autocad design (experience proof will be required) 
•Knowledge in 3D Cad design, e.g. software Solidworks or Inventor or Tekla or similar (experience 
proof will be required) 
•Ability to travel and spend long periods (even several months) abroad, including countries in Africa and 
Far East Asia. 
•Experience in industrial project costing will be considered

We offer a competitive remuneration package coupled with continuous development opportunities within 
a challenging working environment.

Interested candidates should send their CV in English by 25/02/2014 by entering [www.sandb.com] and 
selecting the “Careers” link. CVs received through any other means of communication (i.e. e-mail, post 
mail or fax) will not be subject to review.

About Huawei Technologies: Huawei Technologies Co., Ltd. is one of the leading players in the global 
telecom market based in China. Our products and solutions have been deployed in over 140 countries, 
serving more than one third of the world’s population. We have over 62,000 product and solution R&D 
employees, which comprise more than 44% of Huawei’s total employees worldwide.

Together with customers and partners, we endeavor to bring better communication services to more 
people to help them live a better life.

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

Terminal  
Sales Manager

Responsibilities: 
•Responsible for handset sales 
•Responsible for the implementation of regional handset sales and manage different kinds of resources, 
to ensure the completion of sales goals, sales payback goals, and market goals, and the improvement 
of customer relationship 
•Responsible for improvement of target customer/key operators relationship 
•Responsible to guide and organize product expansion activities, realize the admittance, layout 
and sales of product in new market, difficult regions or value market through formulation of product 
expansion strategies 
•Responsible to develop customer relationship analysis and strategies formulation. To establish long-
term stable relationship with customers from value operators or difficult market 
•Responsible to undertake the formulation of product expansion strategies in regions/key operator 
 
Candidate Profile: 
•University degree and above will be preferable 
•At least 5 years sales experience in operators or tier1 handset company, and at least 5 years local 
work experience 
•Proven record of related work experience in telecommunication operators, and reputable vendors 
•Have related good relationship with mid-level and high-level of local target key operators, and have 
mid-level and high-level customer relationship extension and operation abilities (with typical cases) 
•Comprehensive understanding of the handset marketing strategy and operator’s tariff and resale 
strategy 
•Good computer skills in MS office 
•Flexible to work under pressure and to meet deadlines 
•Excellent interpersonal, communication and teamwork skills 
•Fluent in English and Greek (both written and oral) 
•Fulfilled military service (for male candidates) 
 
The Company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development in a multinational company

You can email your updated CV in English referring the job title of the position to the following e-mail: 
christina.dorva@huawei.com
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συνέχεια στη σελ. 8

Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της συνεχούς 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στην διεθνή αγο-
ρά επιθυμεί να προσλάβει, στη βιομηχανική περιοχή 
Κιλκίς:

Business Analysts 
(κωδ. 7214)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής/μηχανικής/
logistics/διοίκησης επιχειρήσεων 
•Επιθυμητή η κατοχή τίτλου MBA 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών, ιδανικά  
σε βιομηχανία 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο advanced- proficiency) 
•Ανάλυση και σχεδιασμό επιχειρησιακών  
διαδικασιών (γνώση SixSigma, Lean,TQM, EFQM, 
BPMN επιθυμητή) 
•Διαχείριση έργων (επιθυμητή η πιστοποίηση PMP) 
•Επαρκή γνώση συστημάτων ERP (επιθυμητή  
η εμπειρία σε αρχική εγκατάσταση και λειτουργία 
διεθνών ERP) 
•Επαρκή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
(SQL) 
•Γνώση λειτουργίας MS-Project, MS-Visio,  
MS-Access, MS-Excel, SPSS ή σχετικών εργαλείων 
•Βασικές γνώσεις Reporting – Analytics εργαλείων 
(Business Intelligence / Enterprise Performance 
Management) 
•Επιθυμητές οι επιπλέον γνώσεις προγραμματισμού 
 
Αρμοδιότητες: 
•Ανάλυση, σχεδίαση και βελτιστοποίηση επιχειρημα-
τικών διαδικασιών 
•Οργάνωση και παρακολούθηση έργων 
•Υποστήριξη στη διαδικασία εγκατάστασης νέου 
ομιλικού ERP 
•Συγγραφή τεχνικού και εκπαιδευτικού υλικού 
•Εκπαίδευση και υποστήριξη εργαζομένων

Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, 
συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνι-
στικές αποδοχές, πρόσθετη ιατρική κάλυψη.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με e-mail στο: hr@kleemann.gr μέχρι τις 
26/2/2014 υπόψη Ζ. Παναγιωτίδου αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

H αλυσίδα MARKET IN αναζητά το κατάλληλο στέλε-
χος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Διευθυντής Πωλήσεων 
(Κωδικός Θέσης CM01/14)

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη 
σε αντίστοιχη θέση ευθύνης στο χώρο των λιανικών 
πωλήσεων 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο των τροφίμων 
•Άριστο επίπεδο Αγγλικών και Η/Υ 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές  
ικανότητες 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή πανεπιστημίου εξωτερικού 
διοικητικής κατεύθυνσης 
 
Περιγραφή Αρμοδιοτήτων: 
•Υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας  
των καταστημάτων καθώς και της διαδικασίας  
των πωλήσεων. 
•Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων. 
•Αναζήτηση νέων προμηθευτών-προσφορών 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού 
•Έλεγχος πωλήσεων καταστημάτων 
•Σύνταξη προϋπολογισμού & απολογισμού  
πωλήσεων 
•Ανάπτυξη μεριδίου αγοράς 
•Επίτευξη εμπορικών & στρατηγικών στόχων  
σε ιδιαίτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Η θέση αναφέρεται στη γενική διεύθυνση της εταιρεί-
ας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφι-
κό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδι-
κό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr, 
fax: 22991 50799. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα 
εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

H (εταιρεία) HELLAGRO AE ζητά για άμεση πρόσληψη:

Εμπορικό Διευθυντή 
με έδρα τον  

Ασπρόπυργο Αττικής

Προαπαιτούμενα προσόντα: 
•Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε ανάλογη  
διευθυντική θέση 
•Δεκαετής τουλάχιστον εμπειρία στον κλάδο  
συσκευασίας 
•Κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, ERP κ.λ.π 
 
Πρόσθετα αξιολογούμενα προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση marketing/
διοίκηση κ.λ.π 
•Άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε εργασιακό περιβάλλον  
με πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης διοίκησης 
και ποιότητας 

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να είναι: 
•Επικοινωνιακός, οργανωτικός, φιλαλήθης και να 
συνοδεύεται από συστατικές επιστολές προερχόμε-
νες από τις προηγούμενες εργασίες του 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
nmouladakis@hellagro.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
H ΚΕΣΤΡΕΛ Πληροφοριακά Συστήματα Α.Ε. είναι 
system integrator στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. 

Δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο των τηλεπικοι-
νωνιακών παρόχων και συνεργάζεται με διεθνούς 
φήμης κατασκευαστικούς οίκους εξοπλισμού και λο-
γισμικού. 

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πορείας, η εταιρεία 
αναζητά προσωπικό για να πλαισιώσει το τμήμα διοι-
κητικής λειτουργίας και συγκεκριμένα τη θέση:

Βοηθού Λογιστηρίου 
 και Γραμματειακής  

Υποστήριξης.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα ακόλουθα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Χρήση Η/Υ (Windows και εφαρμογές Office) 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Στοιχεία επικοινωνίας και αποστολή βιογραφικού: 
•Ε-mail: info@kestrel-is.gr 
•Website: www.kestrel-is.gr 
•Τηλ: 210 6747740

Τεχνική εταιρεία διακεκριμένη στο χώρο της, ζητά 
να προσλάβει άμεσα:

 Στέλεχος Λογιστηρίου 
για πλήρη απασχόληση 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω 
προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ 
•Άριστες γνώσεις Αγγλικών 
•Άριστες γνώσεις προγραμμάτων λογιστικής.  
Γνώση Navision και Business της Enet θα εκτιμηθεί. 
•Άριστες γνώσεις προγραμμάτων MS office  
(Word, Excel κ.λπ.) 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας 
•Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Ηλικία έως 30 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο e-mail: 
logistirio2014@gmail.gr

SKUBA GROUP (www.skuba.biz) was established in 
1992, and now it runs 20 companies in 14 countries 
and employs 830 workers. The group is among the 
leading wholesalers of spare parts for trucks and 
trailers in the Central and Eastern European market. 
Consolidated turnover of the group amounted to 115 
million euro in 2013.

The main operating principles of SKUBA GROUP 
are the supply of a wide assortment of spare parts, 
ranging from original to alternative, at an attractive 
price and fast deliveries. Among our regular suppliers 
are well-known global giants. The Group seeks to 
supply its customers with a wide range of spare parts, 
to make them 100 per cent satisfied.

SKUBA GROUP is going to establish the daughter 
company - SKUBA HELLAS - in March, 2014. 
Therefore we are looking for:

Chief  
Accountant

Who will be in charge of full scope accounting 
and reporting of the company. 
 
Work place: Thessaloniki, Greece. 
 
Main tasks: 
•bookkeeping, 
•manage general ledger (buyers, suppliers, cash 
register), 
•monitor and collect debts, 
•monitor and control cash transactions inside the 
company, 
•prepare monthly payrolls and manage other 
employee related costs, 
•monitoring of legislation in the field of finance, 
accounting and taxation, 
•control over the accuracy and legality of the 
accounting records (the company is going to use the 
ERP – business  
•management software – of the group), 
•prepare monthly, quarterly and annual statements 
(cash flow, profit/loss report, balance sheet) 
and other reports for the authorities and the 
headquarters in Lithuania, 
•prepare the documents for annual audit/fiscal 
control, 
•manage VAT and other tax related tasks, 
•report to CEO and the headquarters  
in Lithuania. 

•with the development of the company manage, 
the accounting team should be developed. 
 
Requirements: 
•at least 3-4 years of chief accountant experience in 
an international trading company, 
•degree in economics, finances, accounting or 
business management, 
•excellent knowledge of financial and tax legislation 
of Greece 
•experience in financial analysis and tax 
optimization, 
•experience with ERP system and software 
implementation, 
•relevant experience and knowledge in payroll is an 
advantage, 
•strong sense of responsibility, management, high 
level of analytical skills, numeracy and financial 
awareness, 
•native Greek and very good English language. 
 
We offer: 
•dynamic, multinational team, 
•all necessary support and wide range of business 
experience, 
•good working conditions, 
•the grow of the accounting team.

The terms of recruitment process: 
•please send applications till 26th of February, 
•questionnaires to complete will be provided until 5th 
of March, 
•phone / skype interviews with short-list candidates 
will be held on 10-14th of March, 
•meetings with final candidates will be held on 17-
21th of March in Thessaloniki, 
•we expect to employ a chief accountant in March/
April of 2014.

Please send your CV in English till the 26th of 
February, 2014, by e-mail: info@skuba.gr.For more 
information please contact Mrs. Kristina Kovrikova by 
cell: 37065990004 or skype: kristinakovrikova.

Περιγραφή: Ελληνική βιομηχανία, με έδρα στην Αττι-
κή, επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου: H θέση αναφέρεται 
στον Οικονομικό Διευθυντή. 
 
Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου 
•Σύνταξη, παρακολούθηση και διαχείριση του Cash 
Flow της εταιρείας 
•Κατάρτιση και παρακολούθηση της πορείας του 
ετήσιου budget 
•Επίβλεψη της πορείας της τιμολόγησης των υπηρε-
σιών και της έγκαιρης είσπραξης αυτών. 
•Επίβλεψη της πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας 
•Εποπτικός έλεγχος της μισθοδοσίας και εργατικών / 
ασφαλιστικών θεμάτων
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, φορολογίας  
εισοδήματος, ΦΠΑ και κοστολόγησης. 
•Άριστη γνώση MS Office και λογιστικών πακέτων 
E.R.P. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
vΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 8 έτη σε μεγάλη  
οργανωμένη επιχείρηση σε αντίστοιχη θέση. 
•Ευχέρεια εργασίας σε δυναμικό και απαιτητικό  
περιβάλλον. 
•Διοικητικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη,  
μεθοδικότητα, ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακή 
ικανότητα. 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικές αμοιβές 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη

Στείλτε σήμερα το βιογραφικό σας στο e-mail: 
profin12@yahoo.gr και γίνεται μέλος μίας δυναμικά 
εξελισσόμενης ομάδας. Για όλα τα βιογραφικά θα τη-
ρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και θα απαντηθούν μόνο οι 
υποψηφιότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Λογιστής  
(ACC 1002) 

Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Μεγάλη βιομηχανία στην ευρύτερη περι-
φέρεια της Θεσσαλονίκης, αναζητά έμπειρο Λογιστή 
για τις ανάγκες στελέχωσης του λογιστηρίου της.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος  
θα συμμετέχει στο σύνολο των λογιστικών εργασιών 
της εταιρείας. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι οικονομικής κατεύθυνσης 
•Κάτοχος άδειας λογιστή Α τάξης 
•Τουλάχιστον επταετής επαγγελματική εμπειρία σε 
οργανωμένο λογιστήριο βιομηχανίας 
•Άριστη γνώση ΚΦΑΣ, ΔΛΠ, ΦΠΑ, ΕΓΛΣ, φορολογί-
ας εισοδήματος και Ν.2190 
•Πολύ καλή γνώση συστημάτων ERP 
•Εμπειρία στην διοίκηση υφισταμένων λογιστηρίου 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Accounting Manager

Scope: Leading the accounting function, being 
responsible for the organization and coordination of 
all accounting operations allowing the organization 
to better monitor current financial status and ensure 
effective control.

Duties/areas of responsibility: 
•Cash flow management 
•Manage the efficient workflow and daily operations 
of the accounting department 
•Manage closing procedures at month end 
•Provide monthly analysis of financial results 
•Provide weekly/monthly/annual budget and rolling 
forecast 
•Compile/initiate various ad-hoc reports for 
management 
•Prepare financial reports according to statutory 
requirements 
•Prepare company’s annual report (P&L and B/S) 
•External tax compliance management including, but 
not limited to: 
•Prepare withholding taxes, VAT and tax 
computation 
•Assist in tax accounting for direct and indirect taxes, 
handle tax queries and liaise with tax authorities 
accordingly 
•Assure the fulfillment of company’s policies and 
implementation of procedures 
 
Education/skills: 
•BSc degree in accounting or finance. Postgraduate 
degree will be considered an asset 
•Qualified accountant with A’ Level license 
•Excellent knowledge of local accounting standards 
and tax regulations 
•Relevant experience in Tax, accounting and 
reporting 
•Very good knowledge of the Greek code of books 
and records, V.A.T., Greek chart of accounts and 
income tax 
•Excellent PC skills (Ms Office) 
•High degree of confidentiality, integrity, 
accountability and critical thinking 
•Strong organizational, planning, analytical 
capabilities and reporting skills 
•Fluent in English and Greek (both written and oral)  
 
Experience: Minimum of 5 years experience in 
related field and at least 2 years as accounting 
supervisor. 
 
Location: Agios Dimitrios, Athens. 
 
Send your cv’s to the following e-mail: cv@recom.gr

Payroll Manager
Job Description 
•Prepares payroll and compensation and benefits for 
the company and its clients. 
•Performs research regarding compensation and 
benefits issues. 
•Prepares the appropriate contracts, reports, etc. 
•Being responsible for the business development 
•Provide training to his/her assistants as well as 
providing payroll updates to other employees 
 
Candidate Profile 
•University/TEI degree 
•8 years of working experience in payroll and 
compensation and benefits 
•Good knowledge of labor law 
•Excellent knowledge of Greek and English 
languages 
•PC literate 
•Detail oriented person 
•Effective communication and organization skills 
 
Company Offers 
•Competitive remuneration package 
•Friendly working environment 
 
Send your cv’s to the following e-mail: 
hrunityfour@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
The Role: We’re looking for an IT passionate 
software developer to join our office in Greece.

Based in Athens / Marousi you’ll be part of a team 
of software professionals responsible for developing 
and implementing leading talent management and 
human resource management software for blue-chip 
companies worldwide.

Reporting to the project manager you will develop 
new features and extensions to our suit of products, 
propose and deliver enhancements, ensure client 
requirements are effectively understood and 
translated, provide 3rd line technical support to the 
live platform, ensure that there is a strong release 
to live process and develop new solutions. Our 
solutions are based around our Microsoft web-native 
technologies (VB6, ASP, C#, XML and XSLT); you will 
be continuously using a mix of different technologies 
that will also include HTML, JavaScript and T-SQL.

The leading Supermarket chain of Lubumbashi, D.R of Congo, and member of the HYPER PSARO 
GROUP is able to fulfill every domestic need by importing and selling more than 8,000 products from EU, 
South Africa, other African countries and Asia.

HYPER PSARO Group was founded in the Democratic Republic of Congo in 1992 in Lubumbashi. The 
Group is a leader in manufacturing and distribution of fuel and lubricants, and it is active in importing 
and trading commodities, in farming, and in transportation. Our success is driven by the fact that our 
shareholders originate from Greece and have been residents of Lubumbashi since 1965.

We are looking for an inspirational leader to Head our new Hypermarket.

REF: Store General Manager / Hypermarket
Main Responsibilities: 
•Inspire and lead others towards impeccable service and results 
•Formulate strategies and policies and follow these through into strategic and operational activities 
•Solve complex problems in a rational manner 
•Ensure that operations are being implemented effectively and efficiently 
•Touring the sales floor regularly, talking to colleagues and customers, and identifying or resolving 
urgent issues 
•Order and Stock control 
•Making sure sales targets are hit 
•Annual Store Budgeting and Budget control 
Annual employee evaluation 
 
Qualifications: 
•5 years of management experience in a supermarket chain 
•Exceptional leadership skills with the ability to motivate performance 
•Bachelor’s degree in business administration or other relevant fields 
•Fluency in Greek and English; knowledge of French is a plus 
•Excellent computer skills 
•International experience desirable 
•Strong desire to relocate 
 
Our offer: Excellent package according to experience, housing and transportation included. Visa arranged.

Living and working in the Democratic Republic of Congo: The Democratic Republic of the Congo 
(Congo-Kinshasa) (DRC), located in central Africa, is the second-largest country on the continent. The 
capital is Kinshasa. French is the official language. Life in the D.R.C. has much to offer and provides 
a great intercultural experience. You will have the chance to meet and regularly interact with other 
expatriates from Greece and other parts of the world.

For further information about HYPER PSARO Group, go to: http://psaro.com/en/index.html. Kindly 
forward your curriculum vitae to this e-mail: info@stentorgroup.com

Consultant (Econometrician / Statistician) Το Grand Mediterraneo Resort & Spa 5* στην Κέρκυρα ζητεί:

Λογιστή ή ΑρχιλογιστήThe company, a credit risk management consulting 
firm committed to provide new integrated services 
to all risk management situations, is looking for a 
candidate with the following characteristics:

•Ph.D. in Econometrics, Statistics, Economics  
or Mathematics – Experienced candidates  
(4+ years) in the respective field with relative 
M.Sc. degree may also be considered. 
•The candidates will be responsible for deploying 
the appropriate statistical/econometric modeling 
techniques and data analysis procedures in a 
variety of projects. 
•Experience in time series, forecasting will be 
highly appreciated. 

•Experience in SAS programming will be 
considered as a strong asset 
•Part of this position will be to manage 
multinational projects. 
•Fluency in English is required; Russian will be 
considered an asset. 
•Excellent communication skills, self  
motivation. 
•Availability to travel abroad to participate in client 
meetings. 
•All male candidates should have fulfilled their 
military obligations 
 
Send your cv’s to the following e-mail:  
v.sarli@calculusgs.com

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει τις ακόλου-
θες ικανότητες και να διαθέτει τα παρακάτω 
απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ 
•10ετή προϋπηρεσία με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος Α’ τάξεως 
•Άριστη γνώση φορολογικής & εργατικής  
νομοθεσίας και μηχανογραφημένης  
λογιστικής 
•Αρίστη γνώση Η/Υ 
•Γνώση του προγράμματος κεφάλαιο 
•Καλή γνώση Αγγλικών 

•Προγραμματισμός, οργάνωση και άριστες  
διοικητικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε  
ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv2@skywalker.gr

Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στην διεθνή αγο-
ρά επιθυμεί να προσλάβει, στη βιομηχανική περιοχή Κιλκίς:

Μηχανικό Μελετών 
(κωδ. 1214)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ μηχανολόγου μηχανικού 
•Επιθυμητή η κατοχή συναφή μεταπτυχιακού τίτλου 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο advanced – proficiency) 
•Επιθυμητή η πολύ καλή γνώση Ρώσικης γλώσσας (επίπεδο advanced – proficiency) 
•Επιθυμητή η εμπειρία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση εργασίας 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ, Ms Office 
•Δυνατότητα ταξιδιών ή μετεγκατάστασης στο εξωτερικό 
 
Αρμοδιότητες: 
•Εκπόνηση μελετών προϊόντος & ειδικών κατασκευών 
•Διαχείριση του κύκλου παραγγελίας των προϊόντων

Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνι-
στικές αποδοχές, πρόσθετη ιατρική κάλυψη.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους με e-mail στο: hr@kleemann.gr μέχρι τις 
20/2/2014 υπόψη Ζ. Παναγιωτίδου αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

Ονομασία θέσης: 
•Άτομο για το τμήμα εκδρομών και το γραφείο 
κίνησης 
 
Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών (ομιλία και γραφή), 
θα προτιμηθούν υποψήφιοι που χειρίζονται πολύ 
καλά τη γερμανική. 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και του πακέτου MS 
Office 
•Δυνατότητα οργάνωσης δρομολογίων τουριστι-
κών λεωφορείων και δυνατότητα διοργάνωσης 
εκδρομών σε διάφορες περιοχές. 

•Δυνατότητα δημιουργίας tailor made πακέτων. 
•Ικανότητα αποδοτικότητας υπό πίεση 
•Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα 
•Προηγούμενη εμπειρία εργασίας θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα 
•Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
 
Υποβολή βιογραφικών: 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@meligroup.gr

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

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

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

Είσαι επικοινωνιακός; Σε ενδιαφέρουν οι πωλήσεις; 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 Πωλήσεων  
(Κωδικός θέσης, ΚΩΔ:02)

Αντικείμενο απασχόλησης: Τηλεφωνική προ-
ώθηση 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 βάρδιες 
 
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 
Προσωπικού με την ένδειξη ΚΩΔ. 02, e-mail: 
hr@mediatel.gr, fax 214 214 80 90, Τηλ. 214 
214 8000 (Επιλογή 1). Διεύθυνση εργασίας:  
Λ. Κηφισίας 125-127, ΤΚ 115 24 Αμπελόκηποι 
Αθήνα, (στάση μετρό Πανόρμου).

Barceló Hotels & Resorts: Όλοι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι, έτσι σκεφτόμαστε και έτσι αντι-
μετωπίζουμε κάθε πρόκληση. 

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται σαν μέρος της επιτυχίας της Barceló. 

Στον όμιλο Barceló πιστεύουμε ότι η δυνατότητα για εξέλιξη είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να 
σας προσφέρουμε. 

Θέλουμε να σας προσφέρουμε τα εργαλεία, να σας εμπνεύσουμε και να μοιραστούμε το όραμά σας. 

Πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ηγετικότητα και η ευελιξία είναι οι αξίες που μας επιτρέπουν να επι-
τύχουμε τους στόχους μας. Πάρτε την πρωτοβουλία και στοιχηματίστε στον εαυτό σας. Πιστέψτε στις 
δυνατότητές σας. 

Εμείς πιστεύουμε σε εσάς.

Barceló Hydra Beach Resort & SPA: Προσφέρουμε στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπειρία φιλοξε-
νίας στο ξενοδοχείο μας Barceló Hydra Beach στο Πλέπι Θερμησίας, 21051 Ερμιόνη στην Πελοπόννησο. 

Και γνωρίζουμε ότι για να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας το καλύτερο, πρέπει πρώτα να προσφέ-
ρουμε στους εργαζομένους μας το καλύτερο. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα βρείτε εξαιρετικές ευκαιρίες εργασίας, όπως:

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: HR Assistant
Προσόντα: 
•Προηγούμενη διεθνή εμπειρία απαραίτητη. 
•Ισχυρές ικανότητες επίλυσης διαπροσωπικών και 
άλλων προβλημάτων. 
•Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή Microsoft 
Windows, POS και SAP. 
•Εξαιρετική υπευθυνότητα και αξιοπιστία. 
•Ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό πίεση 
με γρήγορους ρυθμούς. 
•Ικανότητα για εργασία με συνοχή και ομαδικό-
τητα. 
•Γλωσσικές γνώσεις στα αγγλικά και ιταλικά ή 
γαλλικά. 
 
Δυνατότητα για εστίαση στις ανάγκες του επισκέ-
πτη, παραμένοντας πάντοτε ήρεμοι και ευγενικοί.

Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσα-
νατολισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελιξία, 
επιμέλεια, συνεργασία και επικοινωνία, συνοδευ-
όμενα με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε 
παρόμοια θέση σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία 
να εργαστείτε σε μια νεανική ισχυρή ομάδα σε πε-
ριβάλλον με σεβασμό στο Barceló Hydra Beach 
για τη θερινή περίοδο 2014.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην αγγλική και στην ελληνική γλώσ-
σα με πρόσφατη φωτογραφία σας, στο e-mail: 
hydrabeach.hr@barcelo.com. Θα κληθεί σε επα-
φή περιορισμένος αριθμός αιτούντων.
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The successful candidate must have demonstrable 
exposure to a DBMS (MSSQL Server) and at least 
2 years of technical experience in some or all of the 
technologies listed above.

The Person: 
 A successful candidate would bring with them the 
following: 
 
Experience – Required (Minimum 2 years): 
•Hands on database experience MSSQL, T-SQL 
•Experience on building/testing/analysing ASP.NET/
ASP.NET MVC web applications 
•Creating web services/ WCF /SOAP 

Skills – Required: 
•1st or a 2nd (Upper) class degree in computer 
science, maths, science or engineering      
•Strong verbal and written communication skills 
•Fluency in both English and Greek 
 
Skills that will be consider as an asset: 
•Experience in JavaScript, HTML, CSS 
•Unit testing 
•Experience developing applications in at least one 
of the following Android/iOS/Windows Phone 
 
Qualities: 
•Numerate and IT enthusiast 
•Strong team player 
•Self-starter 
•Attention to detail 
•Strong problem solving 
•Highly organized and motivated 
 
All applications will be treated in strict confidence
If you are interested in the above position,  
please send your CV in English by email at:  
info.gr@talentia-software.com, quoting job code: 
(DEV300).

H εταιρία ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΑ Α.Ε. επιθυμεί να καλύψει τη θέση του «Μηχανι-
κού Τηλεπικοινωνιών και Ασφάλειας».

Μηχανικός IP

Περιγραφή ρόλου: “Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και 
Ασφάλειας” – Telecom and Security Engineer.

Ο μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση, 
ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακών έργων αλλά και 
έργων ασφάλειας τα οποία βασίζονται σε εξοπλισμό 
των οίκων Juniper, Alcatel, Cisco, Huawei. Ο μηχανι-
κός θα είναι μέρος μιας ομάδας έργου μηχανικών που 
συμμετέχουν στη υποστήριξη λύσεων και υποδομών 
αλλά και στη δοκιμή και την δημιουργία νέων δικτυα-
κών προϊόντων αλλά και προϊόντων ασφαλείας που 
αφορούν συνδυαστικές λύσεις υλικού και λογισμικού. 
Θα πρέπει να έχει λεπτομερή κατανόηση και εμπειρία 
στο πλήθος των τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων 
αλλά και των γενικότερων τεχνολογιών διαχείρισης 
και ασφάλειας όπως και στην διεξαγωγή λεπτομερών 
τεστ στην αναπαραγωγή προβλημάτων στα δίκτυα 
των πελατών στο εργαστήριο. Θα παρέχει τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια 
των δοκιμών, και τις φάσεις εγκατάστασης και υλο-
ποίησης του τηλεπικοινωνιακού έργου. Ως μηχανικός 
υλοποίησης θα είναι υπεύθυνος επίσης για την ανά-
πτυξη τεχνικών ειδικοτήτων όπως και της γνωσιακής 
διαχείρισης του χρόνου του και θα προετοιμάζει τα 
αντίστοιχα τεχνολογικά κείμενα τεκμηρίωσης του έρ-
γου (HLD / LLD, RFPs / RFIs).

Απαραίτητα προσόντα / Πιστοποιήσεις: 
•Πτυχίο σε computer science / IT/ μηχανικών  
τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο 
μεταπτυχιακό 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε έργα  
τηλεπικοινωνιών και 2 χρόνια στον τομέα  
της δικτυακής και ΙΤ ασφάλειας 
•Πιστοποιήσεις στα δικτυακά προϊόντα Juniper  
(προτιμητέα E-Series, M/MX-Series) ή/και Cisco 
•Ικανότητες προγραμματισμού σε Java / Perl / 
scripting 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@kestrel-is.gr

EXUS was founded in 1989 with the vision to make 
a significant impact on the way people work, by 
creating innovative software solutions. We focus on 
a small number of banking products and provide 
solutions with exceptional value. To achieve this, 
our Financial Suite (EFS) combines superior 
functionality and knowhow offering at the same time 
unique implementation times and ROI. EXUS invests 
significant effort and resources in its Financial Suite. 
Over the years, EXUS has received a large number 
of awards and industry recognition and has a close 
partnership with global software technology providers 
such as Microsoft and Oracle. Our teams comprised 
of both technical experts with deep knowledge of 
our products and experienced project managers and 
analysts with many years of business experience 
pride themselves in finishing projects on-time and 
on-budget.

Our EFS DeliveryTeam in Athens is looking for 
enthusiastic, highly skilled:

Database  
Software Engineers  

(DSE-201401)

Our new colleagues will be involved in challenging 
projects concerning our major national and 
international clients as well as supporting our product 
development team with their expertise.

Qualifications: 
•University degree in information technology, 
software science or other relevant field of study 
•4-6 years of development experience of which at 
least 3 years’ experience with Oracle PL/SQL. 
•Expertise in advanced PL/SQL techniques in a 11g 
environment. 
•Expertise in SQL tuning of large database 
environments 
•Experience in programming PL/SQL batch 
environment utilizing large tables 
•Demonstrated experience using bulking techniques, 
partition utilization to increase performance. 
•Demonstrated experience in a production 
environment. 
•Strong knowledge and use of development 
methodologies, standards and procedures. 
•Strong problem solving skills 
•Team spirit 
•Excellent knowledge of English 
•Ability and willingness to travel

At EXUS we help our people to achieve excellent 
results by creating a work environment that 
encourages individual and team successes. If you 
are qualified and interested to discuss the possibility 
to join our team, please send us your CV quoting the 
job reference or upload your CV through our website: 
www.exus.co.uk/en/careers. Send your cv’s to the 
following e-mail: career@exus.co.uk

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

Mobile  
Java Developer 

Europe & Athens -  
Ref: TRG-MDev

The Project: 
•The core activity is to develop mobility projects 
based on all platforms. 
The position will involve: 
•A training of 6 weeks in Belgium (April/May 2014) 
on development tools 
•A set of missions around Europe (onsite job 
training/work) for a period of approx. +/- 6 months 
•Afterwards, to enforce the competence center of 
Trasys Group in Athens 
 
The Candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess 
the following: 
•University degree in information technology 
•Minimum 3 years of professional experience in IT 
after the completion of studies with experience in 
Java/JEE & Web development 
•Proven working experience of at least 1 year on:  
-Javascript – HTML5 – CSS 
-Apache Cordova 
-Java 
•Knowledge on agile software development 
•Excellent verbal and written communication skills 
in English 
•Good team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment

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

Please send your CV in English. All inquires and 
applications will be handled in strict confidence 
and will be acknowledged promptly. E-mail: 
careers@trasysgroup.com. Website: www.trasys.be

ASSERTIVE S.A. member of RC Group is looking for:
EPM Application  

Consultant 
(Code AC1402)

Position: The successful applicants will participate 
in implementation and operational support team 
for enterprise performance management applications.

•System designing 
•Application implementation 
•Integration with source systems 
•System functionality optimization 

•Define/conduct user acceptance testing 
•Reports development 
•End user training and documentation 
•1st and 2nd level application support 
•Communication with end users 
 
Candidate Profile: 
•University degree in information technology  
or engineering. 
•Studies in business administration, accounting  
or finance, will be considered an asset. 
•2-3 years of professional experience in related field 
(EPM or BI and reporting) 
•Programming skills and experience required  
(SQL, .NET, Java Script). 
•Required knowledge of database technology 
(Oracle / MS SQL). 
•Knowledge of the following business areas will be 
a plus: cost/profitability •Management, planning/
forecasting and financial consolidation. 
•Analytical and critical thinking 
•Co-operative and results-oriented. 
•Fluency in English 
•German language will be considered an asset 
•Willingness to travel up to 50% of the time
Please submit your CV/ Resume along with a cover 
letter explaining your career aspirations, in English 
and send it by e-mail: hr@assertive.gr, quoting the 
respective reference code of the job.

MS .NET Developers
Ζητούνται Software Developers με 3-4 χρόνια επαγ-
γελματικής εμπειρίας στο χώρο της ανάπτυξης λο-
γισμικού. Απαιτείται εμπειρία σε αντικειμενοστραφή 
ανάπτυξη λογισμικού με τεχνολογία Microsoft .NET.

Απαραίτητη θεωρείται η δυνατότητα των υποψηφίων 
να συνεισφέρουν σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής ενός 
έργου, από την καταγραφή των απαιτήσεων έως το 
στάδιο της τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση 
του ως προϊόν.

Θέση: Software Developer 
Προϋπηρεσία: 3-4 χρόνια

Απαιτούμενες γνώσεις: Περιβάλλον Microsoft .NET, 
C#, ASP.NET, MVC, αντικειμενοστραφής ανάλυση, σχε-
διασμός & προγραμματισμός, RDBMS.

Δεξιότητες / ικανότητες και εμπειρία: 
•3-4 χρόνια εμπειρίας σε ομάδες ανάπτυξης  
λογισμικού. 
•Το λιγότερο 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας  
σε MS .NET και C# με τη χρήση Visual Studio. 
•Το λιγότερο 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας  
σε αντικειμενοστραφή κύκλο ανάπτυξης. 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών  
με τη χρήση Javascript, CSS και HTML. 
•Γνώση jQuery θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Σχεδιασμός και προγραμματισμός βάσεων δεδομέ-
νων με χρήση SQL σε MS-SQL Server 2008 ή/και 
Oracle RDBMS 10g ή νεότερη έκδοση. 
•Γνώση CSS3 και HTML5 θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν. 
•Γνώση και εμπειρία σε μεθοδολογίες ανάπτυξης 
λογισμικού θα θεωρηθεί προσόν. 
•Εμπειρία στη χρήση GIS suite (ειδικά ESRI ArcGIS) 
και στον προγραμματισμό σε αυτά τα συστήματα θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει: 
•Να ενδιαφέρονται να μαθαίνουν τις τελευταίες  
εξελίξεις και τεχνικές software. 
•Να μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στο  
επιχειρηματικό περιβάλλον μιας δυναμικής εταιρίας. 
•Να λειτουργούν ως μέλη μιας ομάδας. 
•Να έχουν διάθεση και μεράκι για δημιουργία
Εκπαίδευση: 
•Πτυχίο Πληροφορικής από ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ. 
•Μεταπτυχιακός τίτλος στην επιστήμη  
της πληροφορικής ή σε παρεμφερές αντικείμενο  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
danaizac@agiltech.gr

Qualco is a software house and an IT professional 
services provider. The company designs and develops 
state-of-the art software solutions and integrated IT 
systems, aimed at systematic improvements in the 
profitability of our customers. This is achieved through 
a substantial and measurable increase in the efficiency 
of business processes, and the timely provision of clear 
information to management. Qualco is active in the 
following fields:

Development and support of Software Solutions 
for the wider financial and construction sectors 
Design, implementation and support of complex 
Business Intelligence and MIS systems Provision 
of a wide range of IT Infrastructures related services.

Product  
Business Analyst 

(Code: PBA-SK-1401)

Overview: The Product Business Analyst utilizes 
his or her business knowledge in the field of debt 
management processes, to collect and analyze 
requirements for Collections & Recoveries Software 
Products. This understanding enables the Product 

Analyst to translate business needs to system 
requirements. The Product Analyst works extensively 
with the engineering team, so as to ensure that the 
technical implementation of the enhancements 
fulfills the product vision defined by the Product 
Management.

Responsibilities: 
•Assists Product Managers to maintain, update and 
enrich product roadmap 
•Trains and provides guidelines to application 
consultants for ensuring product features are fully 
utilized 
•Serves as the conduit between customer 
community and product team 
•Collects, evaluates and prioritizes product ideas by 
adding value both to customers and products 
•Identifies and documents business requirements, 
distinguishes user requests from the underlying true 
needs 
•Has thorough understanding on how to interpret 
customer business needs and translate them into 
application requirements 
•Elicits requirements using well proven techniques 
such as interviews, documents and business 
analysis, site visits, etc. 
•Creates functional and wireframe prototypes, 
process flows, and screen mockups to illustrate 
requirements and scope 
•Tracks and documents changes to functional and 
business specifications 
•Manages feature definition and sets appropriate 
guidelines for the user interface and functionality 
•Participates in development activities in order to 
ensure proper communication of requirements and 
accuracy of development and is responsible for the 
validation of new product features. 
 
Skills & Knowledge & Abilities: 
•Bachelor or Master’s degree in Engineering, 
Information Technology, Finance or Business and at 
least five (5) years experience in business analysis 
role in an IT or banking environment 
•Excellent domain knowledge in the areas of Debt 
Collections servicing and debt purchasing 
•Experience in working in cross-functional, 
multinational teams in a fast-paced and dynamic 
environment 
•Proven experience with systems analysis and 
functional design as it relates specifically to screen 
mockups and wireframes 
•Experience in working with an internal development 
team consisting of Software Architects, Software 
Engineers and software testers 
•Understanding of both client-server and web 
application development concepts 
•Ability to communicate effectively, verbally and in 
writing, with technical, business, and management 
staff 
•Advanced knowledge of Microsoft Office 
applications 
•A firm command of English language and excellent 
oral and written communication skills; and 
•Travel up to 50% of the time. 
 
Send your cv’s to the following e-mail:  
careers@qualco.eu

AW - Senior  
Software Engineer

Αllweb Solutions is a leading Greek web 
development agency specializing in intranet, content 
management and workflow applications for large 
organizations of the private and public sectors.

We are building our next generation business 
applications development platform based on cloud 
technologies and distributed processing and we 
are seeking for passionate software engineers who 
participate actively in the open source community.

Job Description: 
The profile of the people we are looking for is: 
•Bachelor’s degree in computer science or a related 
technical field or equivalent work experience. 
•Proven capability of Speaking – Writing English 
fluently  
•At least 3 years Working Experience with .NET, 
MVC Framework 
•Working Experience with Java, and any other JVM 
based languages 
•Experience with building REST, SOAP, JSON APIs 
and middleware 
•Excellent Knowledge of Designing and 
Programming of relational databases e.c. SQL 
Server 2012, Oracle 11g  
•Understanding and familiarity with noSQL 
databases, BIG DATA technologies (Hadoop, 
Cloudera, Mongo BD, etc) 
•Experience in web interfaces HTML5, CSS3,  
web 2.0 technologies (browser independent)  
•Ability to move freely between languages and tools 
•Extremely good written and verbal communication 
in English and Greek languages 
•Able to work with other developers from different 
time zones on complex technical issues and achieve 
good results 
•Self-driven and directed with curiosity, honesty  
& integrity 
•Passionate about writing top quality code 
•Team player and keen to bring new ideas to the 
table 

•Love of Agile especially the concept of paired 
programming 
•Familiarity with UML standards, SCRUM, 
MSF, RUP, DSDM, AGILE DEVELOPMENT 
methodologies and relevant software e.c. Jira, 
Confluence, Red mine  
•Portfolio of existing self-developed projects

Extra proven working experience in the following 
technologies will be highly appreciated: Scala, 
Play, AKKA, MongoDB, Cassandra and MVC web 
frameworks like Node.js

Company provides: Extremely interesting projects, 
prospects, especially friendly working environment.

All resumes will be kept confidential and will be 
treated with strict confidentiality. Please send your 
resume & projects portfolio to the following 
e-mail: jobs@allweb.gr

Η SIGMA SOLUTIONS (www.sigmasolutions.gr) 
εταιρία παραγωγής και μεταπώλησης ολοκληρωμέ-
νων λύσεων Πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
αναζητά για άμεση πρόσληψη:

Software Developers  
C# - JΑVA - PHP

Αντικείμενο εργασίας: Πλήρης απασχόληση στο 
τμήμα ανάπτυξης και προγραμματισμού της εταιρίας 
με αντικείμενο: τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση 
και ποιοτικό έλεγχο .NET, JAVA & PHP εφαρμογών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ /TEI στην πληροφορική ή σε συναφές 
αντικείμενο 
•Άριστη γνώση C# - JAVA – PHP 
•Άριστη γνώση SQL (SQL Server, MySQL, SQLite) 
•Άριστη γνώση Object Oriented Analysis & Design 
patterns 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην ανάπτυξη  
εφαρμογών C# ή JΑVA ή PHP 
•Εμπειρία σε ASP.NET 
•Εμπειρία σε τεχνολογίες Web Services,  
XML ή SOAP 
•Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας 
 και συνεργασίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και ενδεικτι-
κό δείγμα δουλειάς τους (portfolio) στο e-mail:  
info@sigmasolutions.gr με κωδικό: DevThess2014.

Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της συνεχούς 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στην διεθνή αγο-
ρά επιθυμεί να προσλάβει, στη βιομηχανική περιοχή 
Κιλκίς:

Προγραμματιστές H/Y 
(κωδ.8214)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε υποστήριξη 
ERP, ιδανικά σε βιομηχανία 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο advanced- proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού H/Y  
σε V.B.NET ή JAVA. 
•Πολύ καλή γνώση συστημάτων ERP και εμπειρία  
σε παραμετροποίηση ή επαύξηση ERP 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
(MSSQL ή ORACLE) 
•Πολύ καλές γνώσεις Reporting – Analytics  
εργαλείων (Business Intelligence / Enterprise  
Performance Management) 
•Επιθυμητή η καλή γνώση προγραμματισμού  
ιστοσελίδων 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 
 
Αρμοδιότητες: 
•Παραμετροποίηση – επαύξηση λειτουργίας ERP 
•Δημιουργία εκτυπώσεων – Dashboards 
•Υποστήριξη Portal 
•Υποστήριξη χρηστών στο νέο ERP 
•Δημιουργία documentation

Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, 
συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνι-
στικές αποδοχές, πρόσθετη ιατρική κάλυψη.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με e-mail στο: hr@kleemann.gr μέχρι τις 
26/2/2014 υπόψη Ζ. Παναγιωτίδου αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Εταιρεία συμβούλων ζητάει να προσλάβει:

Γραφίστα
•Με γνώσεις σχεδιαστικού site (web master) 

•Επιθυμητή η γνώση αγγλικής και σχετική  
προϋπηρεσία 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@odysseytech.gr

Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

Γραφίστρια-α στο 
 Δημιουργικό Τμήμα

Σύντομη περιγραφή θέσης / αρμοδιότητες: 
•Δημιουργία μακετών για τα εικαστικά των ρούχων 
(τυπώματα & κεντήματα) 
•Ολοκλήρωση μακετών (επιλογή χρωμάτων  
και τεχνικών) 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε παρόμοια θέση. 
•Δημιουργικό πνεύμα & ευχάριστη προσωπικότητα 
•Πολύ καλή γνώση στα προγράμματα illustrator  
& photoshop 
•Γνώση Αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους στο e-mail: julie.siozou@alouette.gr με 
την ένδειξη «Γραφίστρια-α για το δημιουργικό».

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η Εταιρεία μας: Η QlikView Hellas, αντιπρόσωπος 
σε Ελλάδα και Κύπρο του λογισμικού QlikView – ηγε-
τικό προϊόν στον χώρο του Business Intelligence (BI) 
παγκοσμίως, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελ-
λάδα τον Οκτώβριο του 2010.

Η QlikView Hellas, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικών συστημάτων και τεχνολογίας 
της Ελλάδος για την υλοποίηση και την υποστήριξη 
του QlikView και έχει πάνω από 300 εταιρείες στο 
χαρτοφυλάκιό της.

Η QlikView Hellas αναζητά:

Σύμβουλο  
Τηλεφωνικών Πωλήσεων 

με σύμβαση 11 μηνών

Σκοπός: Ενημέρωση υποψηφίων πελατών για τα 
οφέλη της πλατφόρμας QlikView. 
 
Καθήκοντα θέσης: 
•Διερεύνηση αναγκών και κλείσιμο ραντεβού παρου-
σίασης σε δυνητικούς πελάτες 
•Τηλεφωνική ενημέρωση πελατολογίου 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•3+ χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των πωλήσεων 
(εμπειρία σε κλάδο πληροφορικής θα θεωρηθεί επι-
πρόσθετο προσόν) 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου 
και οργάνωσης της εργασίας 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
δεξιότητες 
 
Εμείς προσφέρουμε:  
•Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό + bonus απόδοσης 
•Ολοκληρωμένο πακέτο εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν το 
βιογραφικό τους (CV) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
marketing@qlikviewhellas.com

Ζητούνται άμεσα από νεοσύστατη εταιρία:

20 Τηλεφωνητές - 
 Τηλεφωνήτριες

Με ευελιξία λόγου - επικοινωνίας, ευχάριστοι χαρα-
κτήρες, δυναμικοί και συνεργάσιμοι.
 
•Ευέλικτο ωράριο, αποδοχές 450€ - 1300€. 
•Παρέχεται σταθερός μισθός πάντα στην ώρα 
του και τα υψηλότερα bonus της αγοράς. 
•Περιοχή Μοσχάτο (δίπλα στον ηλεκτρικό και 
τρόλεϊ). 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 0285344, Κος 
Μάνος. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
saleinhq@gmail.com

Η εταιρεία LINK2U A.E. ως εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του ομίλου Forthnet – Nova στα 
πλαίσια της δυναμικής και ραγδαίας ανάπτυξής της 
αναζητά:

Υπάλληλους  
Τηλεφωνικών Πωλήσεων 

(Μερική απασχόληση)

Για την στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου θα 
έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια εξερχόμενων κλή-
σεων σε υπάρχον και νέο πελατολόγιο με στόχο την 
πώληση ή αναβάθμιση υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών 
και τηλεόρασης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Θετική σκέψη και χαμόγελο 

•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία με έμφαση  
στο αποτέλεσμα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Bonus αποδοτικότητας 
•Εύκολη πρόσβαση με τον ΗΣΑΠ  
(σταθμός Αμαρουσίου) 
 
Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: hr@link2u.gr 
•Fax: 211 1062801 
•Τηλ: επικοινωνίας: 21110 62800 
• www.facebook.com/pages/LINK2U/243117042413932 
• twitter.com/link2ugr 
•www.linkedin.com/profile/
view?id=156386568&locale=en_US&trk=tyah2&trkIn
fo=tas%3Alink2%2Cidx%3A1-1-1

Η εταιρεία LINK2U A.E. ως εξουσιοδοτημένος αντι-
πρόσωπος του ομίλου Forthnet – Nova στα πλαίσια 
της δυναμικής και ραγδαίας ανάπτυξής της αναζητά:

Υπεύθυνο  
Ομάδας Τηλεφωνικών  

Πωλήσεων
Ρόλος: 
•Διαχείριση ομάδας τηλεφωνικών πωλήσεων (moni-
toring, coaching, reporting, performance evaluation) 
•Επίτευξη στόχων πωλήσεων σε νέους πελάτες 
καθώς και σε διατήρηση κι ανανέωση υπάρχοντος 
πελατολογίου του ομίλου Forthnet – Nova. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση διοίκησης ομάδας 
τηλεφωνικών πωλήσεων τουλάχιστον 3 χρόνια σε 
τηλεφωνικό κέντρο 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό και οργανωτικό χαρακτήρα με ικανότητα 
άμεσης αφομοίωσης αλλαγών 
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές 
εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών: 
• E-mail: hr@link2u.gr 
• Fax: 211 1062801 
• www.facebook.com/pages/LINK2U/243117042413932 
•twitter.com/link2ugr 
•www.linkedin.com/profile/
view?id=156386568&locale=en_US&trk=tyah2&trkIn
fo=tas%3Alink2%2Cidx%3A1-1-1

Τηλεφωνήτριες 
 Call Center -  
Συγγρού Φιξ

Η Εταιρία NET TRUST, επίσημος εμπορικός συνερ-
γάτης του ομίλου Forthnet - Nova, ζητεί άμεσα άτομα 
με σκοπό την τηλεφωνική προώθηση των υπηρεσι-
ών του ομίλου.(Tηλεφωνία, internet, συνδρομητική 
τηλεόραση).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Επαγγελματισμός – συνέπεια 
•Ευγένεια – ομαδικό πνεύμα 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Εμπειρία στις πωλήσεις (προαιρετική) 
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό 
•Bonus 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•5ωρη πρωινή ή απογευματινή απασχόληση 
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον Μετρό Συγγρού- Φιξ)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@nettrust.gr ή 
στο fax: 211 1093 510, τηλ: 211 1093 500. Περιοχή: 
Λεωφ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41 – Αθήνα.

Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη 
εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υποστήριξης πωλήσεων και εξυπηρέτη-
σης πελατών, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και 
επιθυμεί να προσλάβει:

Εκπροσώπους  
Τηλεφωνικών Πωλήσεων  

Μερική Απασχόληση 
(Κωδικός: ΕΤΠ 02-14)

Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων ανήκουν στη 
διεύθυνση πωλήσεων και οι αρμοδιότητές τους περι-
λαμβάνουν την τηλεφωνική προώθηση και πώληση 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στη προφορική επικοινωνία. 

•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows 
(Ms Office). 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / 
Internet. 
 
Παροχές: 
•Υψηλές προμήθειες επί των πωλήσεων, επιπλέον 
του παρεχόμενου μισθού. 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό  
πρόγραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέες 
τεχνολογίες. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη  
προκλήσεις. 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στη διεύθυν-
ση: jobs@360connect.gr

Η Aerotel είναι μία από τις δυναμικότερες εταιρείες 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρε-
σιών contact center. Η πολυετής εμπειρία της στον 
χώρο του direct marketing και telemarketing, αλλά και 
το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, διασφαλίζουν 
την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εξυπηρέ-
τησης και προώθησης στο καταναλωτικό κοινό.

Η Aerotel επενδύει συνεχώς, σε νέες τεχνολογίες, και 
σε επιλεγμένο προσωπικό, ώστε να πετυχαίνει τον 
απώτερο της σκοπό, που δεν είναι άλλος από το να 
καλύπτει κάθε ανάγκη της διαρκώς μεταβαλλόμενης 
σημερινής αγοράς.

Η Aerotel επιθυμεί να επιλέξει και εντάξει στην ομά-
δα των δραστήριων και επικοινωνιακών εργαζόμενων 
της, κυρίες και κύριοι οι οποίοι θα απασχοληθούν σαν 
εκπρόσωποι προώθησης υπηρεσιών επικοινωνίας, 
ψυχαγωγίας και θεάματος Nova.

Το ωράριο απασχόλησης θα είναι από τις 10:00  
μέχρι και τις 15:00 κατά τις εργάσιμες μέρες ΔΕ-ΠΑ.
 
Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα απασχόλησης 
προαιρετικά Σάββατο και Κυριακή. 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση 
στην επικοινωνία  
•Απόφοιτος/η λυκείου 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πρωτοβουλία – ευελιξία – συμμετοχή στην ομάδα 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης  
υπηρεσιών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν 
 
Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους  
τα παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, 
και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα  
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη 
και δυναμική επιχείρηση 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα 
και ικανά στελέχη 
 
Άμεση πρόσβαση σε σταθμό metro – είσοδος 
μπροστά. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@aerotel.gr, follow us on 
LinkedIn / Foursquare / Twitter / Facebook / Google 
Plus.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
H ACTION LINE ζητά για καταστήματα επώνυμης 
ανδρικής ένδυσης:

Πωλητές/Πωλήτριες 
σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη 

(κωδ. θέσης: ACT_LUX_0114)
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η λυκείου, ΙΕΚ,ΤΕΙ,ΑΕΙ 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού ταμείου θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν 
•Άνεση στην επικοινωνία με διαπραγματευτικές  
ικανότητες 
•Όρεξη για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη  
εμφάνιση 
•Απαραίτητη εμπειρία 3-5 έτη στην επώνυμη  
ανδρική ένδυση 
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σταθερές αποδοχές & ασφάλιση 
•Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με βάση,  
τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των συνεργατών 
•Συνεχή εξέλιξη σ’ ένα χώρο ραγδαίας ανάπτυξης 
 
Για αποστολή βιογραφικού 



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 12

•E-mail: jobs@actionline.gr 
•Fax: 210 3637544 
•Mailing address: ACTION LINE ΜΟΝ ΕΠΕ Ακαδη-
μίας 35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες καλέστε στο: 210 3637585 και 210 3637822.

Πωλήτριες 
για Μερική ή Πλήρη  

Απασχόληση 
Ζητούνται από τη μεγαλύτερη γαλλική αλυσίδα παι-
δικών ενδυμάτων Orchestra για τo κατάστημα της 
στην Ελευσίνα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr. Fax: 210 9889140.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Υπεύθυνος Πωλήσεων  

με έδρα την Αθήνα
Αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρία παραγωγής και 
εμπορίας φυτικών συμπληρωμάτων διατροφής ανα-
ζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων με έδρα την Αθήνα.

Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας των 
πωλήσεων, επεξεργασία στοιχείων πωλήσεων και 
sales reporting 
•Εντοπισμός ενεργειών προς υλοποίηση ως αποτέ-
λεσμα των καθημερινών επισκέψεων σε σημεία πω-
λήσεων και follow-up για την ορθή εφαρμογή αυτών 
•Υποστήριξη των πωλήσεων μέσω προετοιμασίας 
και παρουσίας σε εκθέσεις και συντονισμού του προ-
σωπικού των εκθέσεων 
•Προετοιμασία, σύνταξη & follow-up προσφορών 
προς εν δυνάμει ή υφιστάμενους πελάτες 
•Καθορισμός και έλεγχος τήρησης των ορίων παραγ-
γελίας και πλαφόν πιστώσεων 
•Αξιολόγηση υφιστάμενων πελατών βάσει συγκεκρι-
μένων κριτηρίων 
•Άμεση συνεργασία με τον υπεύθυνο marketing και 
τον εμπορικό διευθυντή για την αμφίδρομη επικοι-
νωνία και τον κατάλληλο συντονισμό των ενεργειών 
εντός του πλαισίου της εμπορικής πολιτικής και πο-
λιτικής marketing της εταιρίας 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφές αντι-
κείμενο 
•Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε πωλήσεις 
καταναλωτικών προϊόντων 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
•Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα με ευχέ-
ρεια λόγου και άνεση στην προφορική και γραπτή 
επικοινωνία 
•Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και συνεργασι-
μότητας 
 
Προσφέρονται μισθός και bonus επίτευξης στόχων, 
δυνατότητες εξέλιξης σε δυναμική και αναπτυσσόμε-
νη εταιρία.

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: spiroulina.gr@gmail.com με αναφο-
ρά στον κωδικό ΥΠ.

Η Εταιρεία μας: Η QlikView Hellas, αντιπρόσωπος 
σε Ελλάδα και Κύπρο του λογισμικού QlikView – ηγε-
τικό προϊόν στον χώρο του Business Intelligence (BI) 
παγκοσμίως, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελ-
λάδα τον Οκτώβριο του 2010.

Η QlikView Hellas, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικών συστημάτων και τεχνολογίας 
της Ελλάδος για την υλοποίηση και υποστήριξη του 
QlikView και έχει πάνω από 300 εταιρείες στο χαρ-
τοφυλάκιό της.

Η QlikView Hellas αναζητά:

Named  
Account Manager

Σκοπός: Η επιτυχή εκτέλεση του sales plan με 
σκοπό την αύξηση εσόδων και τη δημιουργία νέου 
πελατολογίου. 
 
Καθήκοντα θέσης: 
•Επίτευξη ή/και υπερκάλυψη του στόχου πωλήσεων 
•Δημιουργία και διατήρηση μιας παραγωγικής λίστας 
ευκαιριών πώλησης  
•Διαχείριση του κύκλου πωλήσεων με σκοπό την 
αύξηση εσόδων στον τομέα ευθύνης σας 
•Εκτέλεση ενεργειών με σκοπό την ανεύρεση υποψη-
φίων πελατών από την υπάρχουσα βάση δεδομένων 
μας ή σε συνεργασία με το δίκτυο πωλήσεών μας 
•Ενημέρωση των πελατών & των υποψήφιων πελα-
τών για το προϊόν μας και τις λύσεις που προσφέρει. 
•Υποστήριξη των συνεργατών όπου χρειάζεται για 
την αύξηση των πωλήσεών τους 
•Παρουσία σε εκδηλώσεις marketing, workshops και 
σεμινάρια. 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•10+ χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε άμεση πώ-
ληση software solutions ή υπηρεσιών με εμπειρία 
πωλήσεων σε senior decision makers 
•5+ χρόνια εργασιακής εμπειρίας με συνεργάτες 
•Επιτυχημένη προϊστορία επίτευξης στόχων 
•Εκτιμητή η γνώση κάθετων αγορών η τομέων σε 

Ελλάδα η Κύπρο    
•Εμπειρία στην ολοκλήρωση πολύπλοκων πωλήσε-
ων, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές πώλησης 
με πιθανή συνεργασία με το δίκτυο πωλήσεών μας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
 
Εμείς προσφέρουμε: 
•Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σύστημα ανταμοιβής με βάση την επίτευξη  
των στόχων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν το 
βιογραφικό τους (CV) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
marketing@qlikviewhellas.com

SKUBA GROUP (www.skuba.biz) ιδρύθηκε το 1992 
και ήδη δραστηριοποιείται με 20 εταιρείες σε 14 χώρες 
με συνολικά πάνω από 830 υπαλλήλους. Η εταιρεία 
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις πωλήσεων στα ανταλ-
λακτικά Φορτηγών, Τρέιλερ και Λεωφορείων, στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρωπαϊκή αγορά με κύκλο 
εργασιών πάνω από 115 εκατομμύρια ευρώ για 2013.

Η βασική δραστηριότητα του ομίλου SKUBA είναι η 
προμήθεια με γνήσια και after market ανταλλακτικά 
σε ελκυστικές τιμές με άμεση παράδοση, μέσα από 
ευρεία ποικιλία που καλύπτει όλα τα μέρη των οχη-
μάτων. Προμηθευτές μας είναι όλοι οι γνωστοί κα-
τασκευαστές παγκοσμίως. Ο όμιλος επιδιώκει την 
ικανοποίηση των πελατών του, προσφέροντας τους 
επιλογή μέσα από μεγάλη ποικιλία ανταλλακτικών.

SKUBA GROUP ιδρύει την - SKUBA HELLAS – τον 
Μάρτιο του 2014. Για τον λόγο αυτό ενδιαφέρεται για 
την πρόσληψη:

Σύμβουλος Πωλήσεων 
(Spare Parts For Trucks&Trailers)

Θέση εργασίας: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 
 
Κύρια Καθήκοντα: 
•Κατανόηση του εύρους των προϊόντων της SKUBA, 
εκμάθηση του συστήματος ERP της εταιρείας  
και ανάλυση των διαδικασιών της εταιρείας, 
•Παρουσίαση και προώθηση της εταιρείας και  
των προϊόντων της στους πελάτες της (μεταφορικές 
εταιρείες, συνεργεία φορτηγών οχημάτων και  
εταιρείες πώλησης ανταλλακτικών), προσδιορισμός 
των αναγκών και απαιτήσεων τους, καθορίζοντας 
τους εμπορικούς όρους συναλλαγής. 
•Παραγγελίες, δημιουργία εμπορικών προσφορών 
και επίβλεψη της όλης διαδικασίας μέχρι  
την πώληση και ολοκλήρωση της. 
•Ανάλυση και τήρηση των δύο στόχων- ικανοποίηση 
πελάτη και κερδοφορία πωλήσεων. 
•Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση για τον 
ανταγωνισμό στην ευρύτερη περιοχή πωλήσεων. 
•Συνεργασία με το εμπορικό τμήμα του ομίλου για 
τις πωλήσεις, εγγυήσεις, ποιότητα, τιμολόγηση και 
παραδόσεις. 
•Καθημερινή τήρηση πλάνου επαφών και επίσκεψη 
πελατολογίου, με ενημέρωση μέσω του CRM. 
•Κατανόηση και τήρηση των πλάνων σχετικά  
με τον στόχο πωλήσεων και κερδοφορίας. 
 
Προϋποθέσεις: 
•Απαραίτητη τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας 
σε πωλήσεις ανταλλακτικών φορτηγών, οχημάτων, 
ελαστικών ή λιπαντικών, 
•Εμπειρία εργασίας με συνεργεία, χονδρική ανταλλα-
κτικών φορτηγών και εταιρειών με στόλους φορτηγών. 
•Καλή γνώση της αγοράς (πιθανοί πελάτες  
και ανταγωνιστές) 
•Ικανότητα να δημιουργεί και να διατηρεί εμπορικές 
σχέσεις με τους συνεργάτες, σε Σχέση με  
τον ανταγωνισμό, 
•Ικανότητες επικοινωνίας, παρουσίασης  
και διαπραγμάτευσης, 
•Ικανότητα να δουλεύει ανεξάρτητα αλλά  
και ως μέρος μιας ομάδας. 
•ΩΓνώση αγγλικών για επικοινωνία και τεχνικό  
λεξιλόγιο είναι επιθυμητή. 
•PC γνώση : MS Office, Internet και εμπορικών 
εφαρμογών. 
•Ικανότητα για γρήγορη προσαρμογή στο νέο ERP 
σύστημα. 
•Εργασιακή εμπειρία με ηλεκτρονικούς καταλόγους 
ανταλλακτικών θα θεωρηθεί προσόν. 
 
Προσφέρουμε: 
•Δυναμική εξέλιξης και σταθερότητα εργασίας μέσα 
σε μία πολυεθνική ομάδα, 
•Όλη την απαιτούμενη υποστήριξη και εργασιακή 
εμπειρία, 
•Παροχή απαιτούμενου εξοπλισμού για την εργασία 
(laptop, αυτοκίνητο, τηλέφωνο), 
•Άριστες εργασιακές συνθήκες σε μία διαρκώς  
αναπτυσσόμενη εταιρεία. 
 
Όροι Πρόσληψης: 
•Αποστολή αιτήσεων μέχρι 26 Φεβρουαρίου, 
•Ερωτηματολόγια για την ολοκλήρωση  
θα αποστέλλονται μέχρι τις 5 Μαρτίου, 
•Συναντήσεις με τους τελικούς υποψηφίους  
θα πραγματοποιηθούν στην Θεσσαλονίκη  
από 10 Μαρτίου 
•Η πρόσληψη αναμένεται να γίνει  
τον Μάρτιο/Απρίλιο του 2014.

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε τα βιογραφικά CV 
μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2014, μέσω e-mail στο 
info@skuba.gr. Για περισσότερες διευκρινίσεις επι-
κοινωνήστε στο: +30 6971 808021.

Το ξενοδοχείο MEDITERRANEAN PALACE HOTEL 
στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί να προσλάβει:

Sales Executive
Προσόντα: 
•Επιθυμητή ηλικία 35 - 45 ετών 
•Πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στη διοίκη-
ση επιχειρήσεων ή στα οικονομικά ή σε επικοινωνία 
& δημόσιες σχέσεις ή ανώτερης σχολής με  
κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα 
•Άριστη γνώση (προφορικά και γραπτά) Ελληνικής 
και Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Outlook) & Protel PMS Software 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση 
σε 5* ξενοδοχείο 
•Δυνατότητα πραγματοποίησης sales calls και  
συμμετοχή σε fam trips η εκθέσεις εξωτερικού 
•Άριστη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων  
και επικοινωνίας με όλο το φάσμα επαφών  
(clientele, tour operators, agents, journalists) 
•Ευχάριστη, ευγενική προσωπικότητα με ευχέρεια 
στις ανθρώπινες επαφές και ομαδική συμπεριφορά 
στο εργασιακό περιβάλλον 
•Γνώση χρήσης social media ως εργαλείο  
ενημέρωσης, προώθησης και πωλήσεων 
•Υποδοχή των VIPs και special guests  
του ξενοδοχείου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη 
διεύθυνση: hr@mediterranean-palace.gr

Μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων με έδρα την Αθήνα 
αναζητά:

Στέλεχος  
Πωλήσεων Ξενοδοχείου

•Με εμπειρία σε εταιρικές πωλήσεις και παρουσιάσεις 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Πολύ καλή γνώση ξένων Γλωσσών 
•Δυνατότητα ταξιδίων για εκθέσεις στο εξωτερικό 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον συνεδριακό τουρισμό

Παρέχεται: 
•Αμοιβή αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια 
πρόσφατη φωτογραφία, στην παρακάτω διεύθυνση 
e-mail: jobs@actionline.gr,τηλ. 2103637585, φαξ: 
210 3637544.

Από επιχείρηση πρώτων υλών αρτοποιίας -  
ζαχαροπλαστικής ζητείται:

Στέλεχος Πωλήσεων

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία στο χώρο 
•Οργανωτικό πνεύμα    
•Άνεση ταξιδιών στην ελληνική περιφέρεια 
•Να έχει διατελέσει προϊστάμενος σε αντίστοιχο  
τμήμα πωλήσεων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@korakakis.gr

Η εταιρεία Mega Systems ζητά για τη στελέχωση του 
υποκαταστήματός της, στην Αθήνα:

Υπεύθυνο Πωλήσεων
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Μεθοδικότητα και οργάνωση 
•Ηλικία άνω των 27 ετών 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό περιβάλλον 
•Μισθό & ασφάλιση 
•Αρχική & συνεχή εκπαίδευση 
•Επαγγελματική εξέλιξη

Για πληροφορίες (αναγράφοντας τη περιοχή  
ενδιαφέροντος) και αποστολή e-mail:  
akarantoni@megasystems.gr - fax: 211 10 99599.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Εισαγωγική και κατασκευαστική εταιρία ορθοπεδικών 
ειδών με πολυετή εμπειρία στο χώρο ζητά:

Πωλητή -  
Ιατρικό επισκέπτη

Για την ανάπτυξη και επαφή του ιατρικού και  
νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και των ασθενών 
με την εταιρία, (κωδ. θέσης: ΙΑΤ12/07).

Η συνεργασία θα είναι αρχικά αποκλειστικά με 
ποσοστά επί των πωλήσεων, με σκοπό να εξελι-
χθεί σε υπαλληλική σχέση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον στον ιατρικό 
χώρο των ορθοπεδικών, χειρούργων, αγγειολόγων 
•Κατοχή πτυχίου ανωτέρας εκπαίδευσης 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Με υψηλό αίσθημα σωστής και αποτελεσματικής 

διαπραγμάτευσης στο χώρο της υγείας 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αρχικά ποσοστά επί των πωλήσεων, και αναλόγως 
αποτελεσμάτων, εξέλιξη σε μόνιμη υπαλληλική  
συνεργασία αορίστου χρόνου 
•Εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@kifidis-orthopedics.gr

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

Παθολόγους

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ιατρικών σχολών (Α.Ε.Ι.)  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Επιθυμητή η γνώση άλλων ξένων γλωσσών και η 
προϋπηρεσία.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις πα-
ρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ση-
μείωμα, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: sosiatroi@sosiatroi.gr. Η εταιρία 
διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εται-
ρεία μας, μπορείτε να επισκεφθείτε το Facebook και 
να μας ακολουθήσετε στο Twitter και στο LinkedIn.

Η GLOBALMEDIREC έχει δυο άμεσες θέσεις ερ-
γασίας για:

Αιματολόγους – Consultant 
 Haematologists

Σε Κρατικά Nhs Νοσοκομεία in Northern  
& Central England.
Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι 
μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγού-
μενης εμπειρίας).

Οι ώρες εργασίας είναι 37½ την εβδομάδα συν  
on-calls (εφημερίες). 
 
Αρχικό συμβόλαιο ενός χρόνου και προοπτική ανα-
νέωσης εφόσον το επιθυμούν ιατρός- νοσοκομείο. 
 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.
Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμ-
βάνονται: Προετοιμασία του βιογραφικού – Προε-
τοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη 
– Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – 
Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος ειδικότητας αιματολογίας 
•Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Le CLUB MED recrute des:

Infirmiers (H/F)
Pour son village des vacances à Gregolimano  
(Ile d’Eubée). 
 
Pour postuler, cliquez sur le lien suivant:  
[http://www.clubmedjobs.gr]

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Καθηγητές Πληροφορικής

Το κέντρο ελευθέρων σπουδών e-ducate.gr, αναζη-
τά καθηγητές πληροφορικής και προγραμματισμού, 
για να στελεχώσει το δυναμικό της στα σεμινάρια.

•Απαραίτητη η διδακτική εμπειρία σε: ECDL,  
Adobe Suite, AutoCAD 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε τεχνολογίες Web  
(CSS, HTML, Dreamweaver) 
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους στο e-mail: info@e-ducate.gr

Ο Φροντιστηριακός όμιλος ΟΡΟΣΗΜΟ ζητά:

Συνεργάτες 
Μαθηματικούς, Φυσικούς,  

Βιολόγους, Χημικούς,  
Φιλολόγους και Οικονομικά 
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συνέχεια στη σελ. 14

Για άμεση συνεργασία και προοπτική μετοχικής 
συμμετοχής σε φροντιστήρια του ομίλου με άριστες 
προοπτικές (για Αττική - Πειραιά και επαρχία). 

Βιογραφικά στο e-mail: zirbas@otenet.gr.  
Τηλέφωνο για ραντεβού: 210.38.08.357.

Υπάλληλος  
Μεταφράσεων και Γραφιστικών  

Εργασιών στη Θεσσαλονίκη
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: Ανήκετε στον τομέα αγορών 
και εργάζεστε στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις, στη 
Θεσσαλονίκη. Υποστηρίζετε την καθημερινή ροή 
εργασιών του τομέα και αναλαμβάνετε μεταφράσεις 
κειμένων από/σε Γερμανικά και Ελληνικά. Ασχολείστε 
με τη σήμανση και τον έλεγχο των ετικετών προϊό-
ντων, καθώς και με το σχεδιασμό συσκευασιών, σε 
συνεργασία με διαφημιστικές εταιρίες. Παράλληλα, 
πραγματοποιείτε έλεγχο των συσκευασιών πριν την 
τελική εκτύπωση, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε 
εξωτερικούς συνεργάτες. Εργάζεστε σε βάρδιες πλή-
ρους απασχόλησης.

Το προφίλ σας: Είστε απόφοιτος -η ανώτατης εκ-
παίδευσης και έχετε εμπειρία σε γραφιστική και σε 
Flexible Packaging. Γνωρίζετε απαραίτητα άριστα 
Γερμανικά σε προφορικό και γραπτό επίπεδο, καθώς 
η καθημερινή σας εργασία απαιτεί χρήση της γερμα-
νικής γλώσσας. Επιπλέον, χειρίζεστε άψογα την ελ-
ληνική γλώσσα. Διαθέτετε ευχέρεια στη χρήση εφαρ-
μογών MS Office (Excel, Word, Powerpoint), καθώς 
και δίπλωμα ΙΧ. Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι 
σημαντικά για εμάς. Σας διακρίνουν άριστες δεξιότη-
τες επικοινωνίας, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα.

Τι προσφέρουμε: Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και 
οργανωμένο περιβάλλον. Αμείβεστε με ελκυστικές 
αποδοχές, αξιόλογες παροχές και επιπρόσθετη ιδι-
ωτική ιατρική ασφάλιση. Με την ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσής σας 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 της 
ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας μέσω του link: http://
kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-29614833-E1BDB092/
lidl_gr/hs.xsl/4193_39374.htm. Θα σας απαντήσουμε 
άμεσα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on line 
εκπαίδευση ζητά συνεργάτες: 

Δασκάλους και Καθηγητές  
Φιλολογίας

Για δημιουργία video μαθημάτων και εκπαιδευτικού 
υλικού. 
 
Με εξειδίκευση στα ακόλουθα: 
•Γλώσσα 
•Μελέτη περιβάλλοντος 
•Κοινωνική και πολιτική αγωγή 
•Θρησκευτικά 
•Ιστορία 
•Ιλιάδα 
•Ελένη 
•Αρχαία 
•Έκθεση 
•Λατινικά 
•Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και μεταδοτικότητα  
της γνώσης 
•Μεράκι και διάθεση για διδασκαλία ακόμη  
και αν είσαι νέος 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση 
•Εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
•Διδακτική και ερευνητική εμπειρία 
•Μεταπτυχιακό ή ότι άλλο τίτλο σπουδών  
σε συναφές αντικείμενο 
 
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει: 
•Ελεύθερη και αυτόνομη ανάπτυξη on-line ζωντανών 
μαθημάτων. 
•Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο της on-line 
εκπαίδευσης (e-learning) 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε νέες αγορές 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικού: hr@arnos.co.gr

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Το ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi, επιθυμεί να 
προσλάβει για εποχική πλήρη απασχόληση:

Βοηθό Αρτοποιού 

Απαραίτητα Προσόντα 

•Πτυχίο σχολής αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 
•Γνώση διαδικασιών ISO & HACCP 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
fsalamoura@grandresort.gr

Η Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε. εξουσιοδοτημένος έμπορος 
/ συνεργάτης Service Kosmocar A.E. ζητά για άμε-
ση πρόσληψη:

Φανοποιό  
Αυτοκίνητων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Εμπειρία σε εκτιμήσεις ζημιών 
•Καλές γνώσεις Η/Υ 
•Ηλικίας έως 45 ετών 
 
Προσφέρονται: 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 
Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
SKUBA GROUP (www.skuba.biz) ιδρύθηκε το 1992 
και ήδη δραστηριοποιείται με 20 εταιρείες σε 14 χώ-
ρες με συνολικά πάνω από 830 υπαλλήλους. Η εται-
ρεία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις πωλήσεων στα 
ανταλλακτικά Φορτηγών, Τρέιλερ και Λεωφορείων, 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρωπαϊκή αγορά με 
κύκλο εργασιών πάνω από 115 εκατομμύρια ευρώ 
για 2013.
Η βασική δραστηριότητα του ομίλου SKUBA είναι η 
προμήθεια με γνήσια και after market ανταλλακτικά 
σε ελκυστικές τιμές με άμεση παράδοση, μέσα από 
ευρεία ποικιλία που καλύπτει όλα τα μέρη των οχη-
μάτων. Προμηθευτές μας είναι όλοι οι γνωστοί κα-
τασκευαστές παγκοσμίως. Ο όμιλος επιδιώκει την 
ικανοποίηση των πελατών του, προσφέροντας τους 
επιλογή μέσα από μεγάλη ποικιλία ανταλλακτικών.

SKUBA GROUP ιδρύει την - SKUBA HELLAS – τον 
Μάρτιο του 2014. Για τον λόγο αυτό ενδιαφέρεται για 
την πρόσληψη:

Τεχνικός Σύμβουλος - Πάγκου  
Ανταλλακτικά Φορτηγών 

(Desktop Consultant - Salesman  
Spare Truck parts)

Θέση εργασίας: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 
 
Καθήκοντα: 
•Εκμάθηση του εσωτερικού συστήματος ERP, τους 
ηλεκτρονικούς καταλόγους ανταλλακτικών, ανάλυση 
του εύρους των προϊόντων της SKUBA και κατανόη-
ση των διαδικασιών της εταιρείας, 
•Άμεση υποστήριξη πωλήσεων στους εξωτερικούς 
πωλητές, 
•Διαχείριση των πελατών πάγκου και εξωτερικών, 
των παραγγελιών, την επεξεργασία και προετοιμα-
σία των προσφορών, την δέσμευση ανταλλακτικών 
και τιμολόγηση. 
•Παρακολούθηση της πορείας παραγγελιών προς 
τους πελάτες, 
•Προώθηση και παρουσίαση των προϊόντων,  
να επικοινωνεί και να επισκέπτεται πελάτες. 
•Διαχείριση και διασφάλιση του απαραίτητου στοκ 
για την κάλυψη όλων των αναγκών: πρόβλεψη και 
παραγγελίας των ανταλλακτικών από τις κεντρικές 
αποθήκες. 
•Διαχείριση εγγυήσεων και παραπόνων πελατών. 
•Συμπλήρωση στοιχείων σε CRM. 
•Τήρηση των πλάνων πωλήσεων και κερδοφορίας. 
 
Προϋποθέσεις: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε πωλήσεις 
ανταλλακτικών φορτηγών. 
•Πολύ καλές τεχνικές γνώσεις ανταλλακτικών  
φορτηγών 
•Εμπειρία σε λογισμικά αναγνώρισης και ανεύρεσης 
ανταλλακτικών για φορτηγά. 
•Καλή γνώση της Ελληνικής αγοράς  
(πιθανών πελατών και ανταγωνισμού) 
•Ικανότητα να δημιουργεί και να διατηρεί  
εμπορικές σχέσεις με τους συνεργάτες, σε σχέση  
με τον ανταγωνισμό, 
•Ικανότητες επικοινωνίας, παρουσίασης  
και διαπραγμάτευσης, 
•Ικανότητα να δουλεύει ανεξάρτητα αλλά και  
ως μέρος μιας ομάδας. 
•Γνώση αγγλικών για επικοινωνία και τεχνικό  
λεξιλόγιο είναι προϋπόθεση. 
•PC γνώση : MS Office, Internet και εμπορικών 
εφαρμογών. 
•Ικανότητα για γρήγορη προσαρμογή στο νέο ERP 
σύστημα. 
•Πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης θα θεωρηθεί  
ως προσόν. 
 
Προσφέρουμε: 
•Δυναμική και σταθερότητα μέσα σε μία πολυεθνική 
ομάδα, 
•Όλη την απαιτούμενη υποστήριξη και εργασιακή 
εμπειρία, 
•Παροχή απαιτούμενου εξοπλισμού για την εργασία 
(laptop, τηλέφωνο). 
•Άριστες εργασιακές συνθήκες σε μία διαρκώς  
αναπτυσσόμενη εταιρεία. 

Όροι Πρόσληψης: 
•Αποστολή αιτήσεων μέχρι 26 Φεβρουαρίου, 
•Ερωτηματολόγια για την ολοκλήρωση  
θα αποστέλλονται μέχρι τις 5 Μαρτίου, 
•Συναντήσεις με τους τελικούς υποψηφίους  
θα πραγματοποιηθούν στην Θεσσαλονίκη  
από 10 Μαρτίου, 
•Η πρόσληψη αναμένεται να γίνει τον Μάρτιο/Απρί-
λιο του 2014.

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε τα βιογραφικά CV 
μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2014, μέσω e-mail στο 
info@skuba.gr. Για περισσότερες διευκρινίσεις επι-
κοινωνήστε στο: +30 6971 808021.

Περιγραφή: Μεγάλη ελληνική βιομηχανία, με ηγετική 
θέση στην Ελληνική Αγορά, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Βάρδιας
H θέση έχει έδρα την Αθήνα και αναφέρεται στον 
Προϊστάμενο Συντήρησης.

Κύριες Αρμοδιότητες:  
•Αποκατάσταση δυσλειτουργιών-βλαβών 
•Διενέργεια προληπτικών συντηρήσεων-βελτιώσεων 
•Άμεση συνεργασία με τους προϊσταμένους βάρδιας 
συσκευασίας για την εξασφάλιση της ομαλής  
και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία 
•Διαχείριση των έκτακτων αλλαγών  
στα προγράμματα παραγωγής 
•Μεγιστοποίηση του χρόνου παραγωγικής  
λειτουργίας των μηχανών του εργοστασίου. 
•Συνεχείς βελτιώσεις στον υπάρχοντα εξοπλισμό 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής ή άδεια εργοδηγού 
μηχανικού 
•Εργασιακή εμπειρία 5-7 έτη σε τεχνικό τμήμα  
βιομηχανικής μονάδας, κατά προτίμηση  
σε μηχανές συσκευασίας. 
•Βασικές γνώσεις Αγγλικών 
•Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές, 
άριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και 
επαγγελματική εξέλιξη σε μια δυναμικά εξελισσόμενη 
ομάδα.

Στείλτε σήμερα το βιογραφικό σας στο e-mail: 
techn14@hotmail.com και γίνεται μέλος μίας δυναμι-
κά εξελισσόμενης ομάδας.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύ-
θεια και θα απαντηθούν μόνο οι υποψηφιότητες 
που πληρούν τις προϋποθέσεις.

ΟΔΗΓΟΙ
Τo ξενοδοχείο πολυτελείας Aigialos Hotel στη Σα-
ντορίνη ζητά προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2014: 

Γενικών Καθηκόντων -  
Οδηγός

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση Αγγλικών 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ηλικίας έως 30 ετών 
•Δίπλωμα οδήγησης 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία  
στο e-mail: hotel@aigialos.gr

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
SKUBA GROUP (www.skuba.biz) ιδρύθηκε το 1992 
και ήδη δραστηριοποιείται με 20 εταιρείες σε 14 χώ-
ρες με συνολικά πάνω από 830 υπαλλήλους. Η εται-
ρεία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις πωλήσεων στα 
ανταλλακτικά Φορτηγών, Τρέιλερ και Λεωφορείων, 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρωπαϊκή αγορά με 
κύκλο εργασιών πάνω από 115 εκατομμύρια ευρώ 
για 2013.
Η βασική δραστηριότητα του ομίλου SKUBA είναι η 
προμήθεια με γνήσια και after market ανταλλακτικά 
σε ελκυστικές τιμές με άμεση παράδοση, μέσα από 
ευρεία ποικιλία που καλύπτει όλα τα μέρη των οχη-
μάτων. Προμηθευτές μας είναι όλοι οι γνωστοί κα-
τασκευαστές παγκοσμίως. Ο όμιλος επιδιώκει την 
ικανοποίηση των πελατών του, προσφέροντας τους 
επιλογή μέσα από μεγάλη ποικιλία ανταλλακτικών.

SKUBA GROUP ιδρύει την - SKUBA HELLAS –τον 
Μάρτιο του 2014. Για τον λόγο αυτό ενδιαφέρεται για 
την πρόσληψη:

Υπεύθυνο  
Αποθήκευσης Ανταλλακτικών 

Που θα ευθύνεται για την πλήρη τήρηση όλων 
των διαδικασιών αποθήκευσης. 
 
Θέση Εργασίας: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 
 
Κύρια καθήκοντα: 

•Καθορισμός και δημιουργία των χώρων  
αποθήκευσης πριν την έναρξη της εμπορικής  
δραστηριότητας της SKUBA HELLAS 
•Προετοιμασία και εκτέλεση παραγγελιών  
από την επεξεργασία των αιτήσεων και παραλαβή 
εμπορευμάτων προμηθευτών 
•Παράδοση παραγγελιών σε πελάτες στην περιοχή 
Θεσσαλονίκης 
•Διατήρηση διαθεσιμότητας αποθεμάτων αποθήκης 
που δημιουργούνται από τις απαιτήσεις παραγγελιών 
•Διατήρηση ποιότητα εξυπηρέτησης ακολουθώντας 
τα εταιρικά πρότυπα 
•Δημιουργία αναφορών μέσω των πληροφοριών  
του συστήματος διαχείρισης 
 
Προϋποθέσεις που θα εκτιμηθούν: 
•Τουλάχιστον 3-4 χρόνια εμπειρίας σε μεγάλη  
εμπορική εταιρεία 
•Εμπειρία σε διαδικασίες αποθήκευσης και απογρα-
φών με συστήματα διαχείρισης εμπορευμάτων 
•Ικανότητα στην χρήση προγραμμάτων  
αποθήκευσης και πωλήσεων, εφαρμογών web, 
internet και database 
•Ικανότητα κατανόησης παραλαβών, packing lists, 
παραγγελιών κ.λ.π 
•Βασικές γνώσεις αποθήκευσης 
•Εμπειρία και γνώση συστήματος bar-coding 
•Εμπειρία στην χρήση εξοπλισμού αποθήκης  
μηχανικών και μη (όπως π.χ forklifts, παλλετοφόρου 
κ.λ.π) 
•Γνώση κανόνων ασφάλειας 
•Μέτρια / Καλή γνώση Αγγλικών επιθυμητή 
 
Προσφέρουμε: 
•Καλές εργασιακές συνθήκες και σταθερότητα 
•Συνεχής εκπαίδευση στα συστήματα και διαδικασίες 
του ομίλου 
•Όλη την απαραίτητη υποστήριξη  
από τους συναδέρφους στα κεντρικά 
•Δυνατότητα εξέλιξης - στο δίκτυο καταστημάτων  
της SKUBA HELLAS 
 
Όροι Πρόσληψης: 
•Αποστολή αιτήσεων μέχρι 26 Φεβρουαρίου 
•Συναντήσεις με τους τελικούς υποψηφίους  
θα πραγματοποιηθούν στην Θεσσαλονίκη  
από 28 Φεβρουαρίου 
•Η πρόσληψη για την θέση θα γίνει  
τον Μάρτιο/Απρίλιο του 2014

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε τα βιογραφικά CV 
μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2014, μέσω e-mail στο 
info@skuba.gr. Για περισσότερες διευκρινίσεις επι-
κοινωνήστε στο: +30 6971 808021.

Το ξενοδοχείο Belvedere στη Μύκονο ζητά:
Υπεύθυνο Αγορών /  

Παραλαβών / Αποθήκης
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώση και εμπειρία στην χρήση του software  
ελέγχου αποθήκης «Materials Control»  
(της Micros-Fidelio) 
•Τριετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
(κατά προτίμηση στον ξενοδοχειακό τομέα) 
•Χειρισμός MS Office, Internet 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 
•Ηλικία έως 30 ετών.

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογρα-
φία στο account@belvederehotel.com με την έν-
δειξη “Re: PA2013” στο πεδίο «Θέμα» (“Subject”), 
ή στην παρακάτω διεύθυνση ή fax, αναγράφοντας 
στον φάκελο την ένδειξη “Re: PA2013”: Ξενοδο-
χείο Belvedere, Ρόχαρη - Μύκονος 84600. Τηλ: +30 
22890 25122. Fax: +30 22890 25126.

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

Σερβιτόρους-Σερβιτόρες
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής (επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συστημάτων  
ασύρματης παραγγελιοληψίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Μάιο έως και Σεπτέμβριο

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

Tο CLUB MED αναζητά για την ξενοδοχειακή του μο-
νάδα στη Βόρεια Εύβοια για τη θερινή περίοδο (Απρί-
λιο έως Οκτώβριο):

Chef de Partie
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Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής μαγειρικής τέχνης 
•Άριστη γνώση γαλλικών ή αγγλικών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε μεγάλες  
ξενοδοχειακές μονάδες  
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίας 
σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα  
στην εργασία 
 
Αρμοδιότητες: 
•Μαγειρεύετε για το καθημερινό μενού και  
επιβλέπετε το μπουφέ 
•Διοικείτε μια ομάδα κουζίνας (4 άτομα τουλάχιστον) 
•Είσθε υπεύθυνος του garde-manger ή entremétier 
(διαχείριση παραγγελιών και στοκ) 
•Φροντίζετε να τηρούνται τα πρότυπα που έχει  
ορίσει το Club Med καθώς και οι κανόνες υγιεινής  
και ασφάλειας 
•Βοηθάτε τους συνεργάτες σας να ενταχθούν  
στην ομάδα και στο Κέντρο διακοπών 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή εντός του ξενοδοχείου 
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτική απασχόλησης σε ξενοδοχειακή μονάδα 
του εξωτερικού κατά την χειμερινή περίοδο 
Τo βιογραφικό σας σημείωμα θα πρέπει πάντα να  
συνοδεύεται από μια φωτογραφία ταυτότητας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: maria.kalliakou@clubmed.com

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:

Chef de Partie
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: vasilie.
papatheodorou@gmail.com or to fax: 210-8960989.

Ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για την ξενοδοχειακή μονάδα του στην Ζά-
κυνθο (σεζόν 2014) υποψήφιους για την κάλυψη θέ-
σεων σε:

Restaurant/Bar  
(Ζ/S/14)

Ενδεικτικές Θέσεις: 
•Waiter A 
•Waiter B 
•Barman 
•Ass. Barman  
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(Γερμανικά, Ρωσικά) 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα
Έχτρα Παροχές: 
•Διαμονή πλησίον της ξενοδοχειακής μονάδας  
(σε δίκλινο-τρίκλινο δωμάτιο)
Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό (Z/S/14) και τη συγκεκριμένη θέση για 
την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύθυν-
ση e-mail: eandreaki@aquisresorts.com

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

Προσωπικό Μπαρ

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία στον χώρο του μπαρ, γνώση των ποτών 
•Γνώση Αγγλικής, γνώση Γαλλικών ή Ρώσικων  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Ηλικίες έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία τουλάχιστον 1 έτος

Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: oplr@lindoshotels.com, fax: 
22440 32007, τηλ: 22440 32001.

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

Βοηθό Ζαχαροπλάστη  
(PB/14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 2 ετών, σε ανάλογη 
θέση εργασίας, κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα all inclusive 
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής με ειδικότητα  
στην ζαχαροπλαστική 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Διάθεση για εργασία και υπευθυνότητα  
στην εκτέλεση των καθηκόντων

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: 
capodicorfu@aquisresorts.com

Barceló Hotels & Resorts: Όλοι έχουμε την ευκαιρία 
να κάνουμε κάτι, έτσι σκεφτόμαστε και έτσι αντιμετω-
πίζουμε κάθε πρόκληση. 
Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται 
σαν μέρος της επιτυχίας της Barceló. 

Στον Όμιλο Barceló πιστεύουμε ότι η δυνατότητα για 
εξέλιξη είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να σας 
προσφέρουμε. 

Θέλουμε να σας προσφέρουμε τα εργαλεία, να σας 
εμπνεύσουμε και να μοιραστούμε το όραμά σας. 

Πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ηγετικότητα και η 
ευελιξία είναι οι αξίες που μας επιτρέπουν να επιτύ-
χουμε τους στόχους μας. Πάρτε την πρωτοβουλία και 
στοιχηματίστε στον εαυτό σας. Πιστέψτε στις δυνα-
τότητές σας. 
Εμείς πιστεύουμε σε εσάς.
Barceló Hydra Beach Resort & SPA: Προσφέρουμε 
στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπειρία φιλοξενί-
ας στο ξενοδοχείο μας Barceló Hydra Beach στο Πλέ-
πι Θερμησίας, 21051 Ερμιόνη στην Πελοπόννησο. 
Και γνωρίζουμε ότι για να προσφέρουμε στους επι-
σκέπτες μας το καλύτερο, πρέπει πρώτα να προσφέ-
ρουμε στους εργαζομένους μας το καλύτερο. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο θα βρείτε εξαιρετικές ευ-
καιρίες εργασίας, όπως:

Τμήμα Επισιτιστικών:  
Sous Chefs

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ηγετική θέση απαραίτητη. 
•Ισχυρές ικανότητες επίλυσης διαπροσωπικών και 
άλλων προβλημάτων. 
•Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή Microsoft 
Windows, POS και SAP. 
•Εξαιρετική υπευθυνότητα και αξιοπιστία. 
•Ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό πίεση με 
γρήγορους ρυθμούς. 
•Ικανότητα για εργασία με συνοχή και ομαδικότητα. 
•Γλωσσικές γνώσεις στα αγγλικά και ιταλικά ή γαλλικά. 
 
Δυνατότητα για εστίαση στις ανάγκες του επισκέπτη, 
παραμένοντας πάντοτε ήρεμοι και ευγενικοί.
Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσανατο-
λισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελιξία, επιμέ-
λεια, συνεργασία και επικοινωνία, συνοδευόμενα με 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση 
σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.
Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να 
εργαστείτε σε μια νεανική ισχυρή ομάδα σε περιβάλ-
λον με σεβασμό στο Barceló Hydra Beach για τη θε-
ρινή περίοδο 2014.
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα με 
πρόσφατη φωτογραφία σας, στο e-mail: hydrabeach.
hr@barcelo.com. Θα κληθεί σε επαφή περιορισμέ-
νος αριθμός αιτούντων.

H Hip Collection αναζητά προσωπικό για το ξενο-
δοχείο Aqua Blu Hotel στην Κω για τη σεζόν 2014:

Maitre d’ Hotel

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής. 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και μίας δεύτερης 

•Γνώση χρήσης Η/Υ 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων-προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία  
ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
Hr@hipcollection.gr

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

Σερβιτόρος Α’ 
(Κωδικός θέσης: SERV/Α)

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

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα ανα-
γράφοντας τον κωδικό θέσης SERV/Α, στο e-mail: 
roomsdivision@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Chef de Cuisine 
ref. DOH002

Η εταιρία Shelby, επιθυμεί να προσλάβει Chef de  
Cuisine για το ξενοδοχείο Dohos στην Καρίτσα.
 
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Απόφοιτος μαγειρικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε 4-5* ξενοδοχείο ή boutique 
ξενοδοχείο 
•Γνώσεις Ελληνικής δημιουργικής κουζίνας 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στο e-mail: cv@shelby.gr ή στο fax: 2310 531201.

Το ξενοδοχείο Ανέμη στη Φολέγανδρο ζητεί:

Σερβιτόρους-ες
Προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής (επιθυμητό). 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχες θέσεις. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία. 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Δυνατότητα εργασίας ολόκληρης ή μέρους  
της τουριστικής περιόδου. 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας. 
•Ικανοποιητικές αποδοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφα-
τη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
humanresources@anemihotels.com ή στο fax: 210-
7254872.

Το Surf Camp Keros στην Λήμνο, είναι μια πολυτε-
λής μονάδα θεματικού τουρισμού με έμφαση στα 
watersports, την yoga, το fitness και το spa. Η διαμο-
νή γίνεται σε μεγάλες (30τ.μ.) Safari tents, εξοπλισμέ-
νες πολυτελώς με ensuite λουτρό. Το πελατειακό κοι-
νο αποτελείται από Ευρωπαίους, 24-60 ετών, active 
travelers, upper/mid-upper financial status. Παρέχε-
ται πλήρης ξενοδοχειακή υποστήριξη και υπηρεσίες.

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

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία  
4 ή 5 αστέρων 
•Γνώση μεσογειακής και παραδοσιακής ελληνικής 
κουζίνας 
•Εμπειρία σε σύνθεση Ελληνικού πρωινού 

•Εμπειρία σε σύνθεση Ελληνικού Buffet 
•Ευελιξία – ομαδικότητα – προσαρμοστικότητα 
•Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας  
& υγιεινής τροφίμων 
•Γνώση HACCP 
•Γνώση και πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγελίες, 
παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσης -  
συντήρησης των τροφίμων  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης

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

Restaurant Manager
Mε 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
για μόνιμη εργασία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@agioli.gr

Η αλυσίδα ξενοδοχείων Castello Hotels ζητάει:
Captain - Υπεύθυνου  

Κεντρικού Εστιατορίου
Για συνεργασία σε ξενοδοχείο της στο Σίσσι Λασιθίου, 
από την ερχόμενη σεζόν. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία σε ανάλογη θέση   
•Γνώση της Αγγλικής και της Γερμανικής γλώσσας 
•Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστα αποτελέσματα στην επικοινωνία και  
στις πωλήσεις 
•Καλή γνώση στην οινολογία 
•Γνώση στις αρχές υγιεινής και ασφάλειας  
των τροφίμων 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά 
 
Επιθυμητά επιπλέον προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Εποχική εργασία 6,5-7 μήνες 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
•Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία 
•Συστάσεις απαραίτητες  
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: kasmirlis@castellohotels.com.  
Συστάσεις απαραίτητες.

Το Wine Bar Restaurant Κλίμα Κλήμα στα Μελίσ-
σια ζητά:

Σερβιτόρους /ες  
για μόνιμη απασχόληση

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε εξελισσόμενο  
περιβάλλον

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά τα 
οποία συνοδεύονται από πρόσφατη φωτογραφία 
και αποστέλλονται μέσω e-mail. Αποστολή βιο-
γραφικών στο e-mail: alexiou@mail.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για την ξενοδοχειακή μονάδα του στην Ζάκυνθο 
(σεζόν 2014) υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων σε:

Housekeeping  
(Ζ/Η/14)

Ενδεικτικές Θέσεις: 
•Housekeeper 
•Maids 
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα

Έχτρα Παροχές: 
•Διαμονή πλησίον της ξενοδοχειακής μονάδας  
(σε δίκλινο-τρίκλινο δωμάτιο)

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό (Z/H/14) και τη συγκεκριμένη θέση για 
την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύθυν-
ση e-mail: avalonHR@aquisresorts.com

Ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για την ξενοδοχειακή μονάδα του στην Ζάκυν-
θο (σεζόν 2014) υποψήφιους για την κάλυψη θέσης σε:

Front Office 
 (Z/FO/14) 

Assistant Receptionist
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Καλή γνώση του λειτουργικού συστήματος Opera 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(Γερμανικά, Ρωσικά) 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Έχτρα παροχές: 
•Διαμονή πλησίον της ξενοδοχειακής μονάδας  
(σε δίκλινο-τρίκλινο δωμάτιο)
Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό (Ζ/FO/14) και τη συγκεκριμένη θέση 
για την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύ-
θυνση e-mail: avalonHR@aquisresorts.com

Όμιλος ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts επι-
θυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Υποδοχής
Eφμανίσιμη έως 28 ετών για το ξενοδοχείο στη 
Θεσσαλονίκη. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Άριστη γνώση Η/Υ, όσον αφορά Windows, Excel, 
PowerPoint, Internet
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο e-
mail: olga@philianhotels.gr. Πληροφορίες στο 6940 
553000, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00 και 19:00-
22:00. Website: www.philianhotels.gr

Front 
 Desk Operator

Το Surf Camp Keros στη Λήμνο, είναι μια πολυτε-
λής μονάδα θεματικού τουρισμού με έμφαση στα 
watersports, την yoga, το fitness και το Spa. Η διαμο-
νή γίνεται σε μεγάλες (30τ.μ.) Safari tents, εξοπλισμέ-
νες πολυτελώς με ensuite λουτρό. Το πελατειακό κοι-
νό αποτελείται από Ευρωπαίους, 24-60 ετών, active 
travelers, upper/mid-upper financial status. Παρέχε-
ται πλήρης ξενοδοχειακή υποστήριξη και υπηρεσίες.

Προσόντα Front Desk Operator: 
•Απόφοιτη τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετης προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας & μιας  
τουλάχιστον ακόμη(η άριστη γνώση και  
της Γερμανικής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Outlook) & γνώση τουλάχιστον ενός PMS 
Software (Ermis, Protel, Fidelio) 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Άριστη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων  
και επικοινωνίας με όλο το φάσμα επαφών  
(clientele, reps, tour operators, agents, journalists) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα  
διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές / 
αναλόγως προσόντων 
•Εργασιακή περίοδος: 15η Απριλίου-15η Νοεμβρίου.

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

Το πολυτελές συγκρότημα Porto Zante Villas & 
Spa μέλος της αλυσίδας Small Luxury Hotels of the 
Word ζητά για τη θερινή σεζόν:

Yπεύθυνη Υποδοχής /  
Guest Relations  

(Ζάκυνθος)
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής ή προϋπηρεσία  
σε ανάλογη θέση σε πολυτελές συγκρότημα 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Άριστη γνώση H/Y σε περιβάλλον Windows  
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
 
Αποστολή βιογραφικού & φωτογραφία  
στο e-mail: reception@portozante.com.  
Τηλ. επικοινωνίας: 210-8218640.

Assistant  
Operation Manager 

ref. DOH001

Η εταιρία Shelby, επιθυμεί να προσλάβει Assistant Op-
eration Manager για το ξενοδοχείο Dohos στην Καρίτσα.

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για 
την καθημερινή λειτουργία του ξενοδοχείο και θα ανα-
φέρεται στον Operation Manager.

Απαιτούμενα Προσόντα και Ικανότητες: 
•Απόφοιτος/η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
ή διοίκησης επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε 5* ξενοδοχείο ή boutique hotel 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Επιπλέον ξένες γλώσσες 
θα θεωρηθούν προσόν 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία 
 
Η Εταιρία Προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στο e-mail: cv@shelby.gr ή στο fax: 2310 531201.

Το ξενοδοχείο Ανέμη στη Φολέγανδρο ζητεί:

Καμαριέρες
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις. 
•Γνώση Αγγλικών. 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Δυνατότητα εργασίας ολόκληρης ή μέρους  
της τουριστικής περιόδου. 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας. 
•Ικανοποιητικές αποδοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφα-
τη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
humanresources@anemihotels.com ή στο fax: 210-
7254872.

Τα ξενοδοχεία SENTIDO Carda Beach 5* & Mikri 
Poli Kos 4* στην Καρδάμαινα της Κω ζητούν να προ-
σλάβουν για τη σεζόν 2014 και για το Water Park:

Ναυαγοσώστες
Προσόντα: 
•Απαραίτητο πτυχίο ναυαγοσώστη 
•Γνώση μίας γλώσσας – Αγγλικών 
•Κάτοχος διπλώματος ναυαγοσώστη 
•Γνώσεις πρώτων βοηθειών 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: hr.kos@mikripoli.gr

Το ξενοδοχείο Dimitra Beach Resort, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Guest Relations
Απαραίτητα προσόντα: 
•Η παραπάνω υποψήφια πρέπει να είναι  
από 35 έως 40 ετών 
•Ευχάριστη & επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Γνώση του ξενοδοχειακού marketing 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άπταιστη γνώση Αγγλικών και Ρωσικών 
 
Παρέχονται διαμονή, γεύματα, ευχάριστο  
περιβάλλον εργασίας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
manager@michelangelo.gr

HotelBrain, an independent company specializing 
in hotel management, consulting and development, 
is currently seeking to recruit for all 70 hotels under 
management, professional for the position of:

Front  
Office Receptionist 

(code FOR) 
Responsible to provide customer focused service 
to the Guests, ensuring their stay will become an 
unforgettable experience. Demonstrate a “service” 
attitude and anticipate Guest needs.

Qualifications 
•Degree in hospitality / tourism. 
•2 years minimum experience as a receptionist  
in a Luxurious boutique hotel. 
•Excellent command of both English and Greek 
language is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign language 
will be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic and customer-oriented. 
•Excellent MS Office skills. 
•Well groomed with strong communication and 
interpersonal skills. 
•Team work spirit. 
 
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

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

Υπεύθυνο  
Αγορών & Αποθηκών -  

Cost Controller 
Ζήτα το ξενοδοχείο Alia Palace Hotel 5 αστέρων 
110 δωματίων στο Πευκοχώρι, Χαλκιδικής. 
 
Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο σε 
4* & 5* ξενοδοχεία.

Άριστο χειρισμό Η/Υ, windows, λειτουργικών προ-
γραμμάτων αποθήκης, ιδανικά το ERP ENTERSOFT, 
γνώση της αγοράς προϊόντων ξενοδοχείου, ικανότη-
τες διαχείρισης αποθήκης, Γνώση στατιστικής ανάλυ-
σης F&B control, γνώση Αγγλικής γλώσσας.

•Αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Εποχική απασχόληση (Μάρτιο –Οκτώβριο). 
•Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: gmalia@alia-palace.com, 
fax: 210 4253101.

Position opening: Meli Tours is actively seeking to 
hire a Serbian & Romanian Speaking Representative 
(based all over Greece).
Skills required:τ 
•Native speaking and writing in Serbian and 
Romanian 
•Proficient in speaking & writing English 
•Previous employment experience desired 
•Valid driving license 
•Communicative 
•Team spirit 
•Self motivated 
 
Application: 
Please email your CV: hr@meligroup.gr

Το ξενοδοχείο Doryssa Seaside Resort που βρίσκε-
ται στην Σάμο ζητάει να προσλάβει:

Receptionist

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Τριετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και πολύ καλή γνώση 
μίας δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητή 
•Θα συνεκτιμηθεί η γνώση επιπλέον ξένων  
γλωσσών, κυρίως Σουηδικών, Ιταλικών,  
Ολλανδικών, Τουρκικών. 
•Ταχύτατη διεκπεραίωση διαδικασιών κατά την άφιξη 
και την αναχώρηση των επισκεπτών 
•Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων/
προβλημάτων 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση χειρισμού ξενοδοχειακού προγράμματος 
Epitome 
•Οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα,  
φιλοδοξία για ανέλιξη 
•Εμφανίσιμη και ευγενική 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
με φωτογραφία στο e-mail: theodoropoulospe@gmail.com. 
Απαραίτητες συστάσεις.

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

Επαγγελματία  
στο Μανικιούρ-Πεντικιούρ  

με εμπειρία
Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας – γνώση της Ρώσικης ή Γερμανικής γλώσ-
σας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Απόφοιτος σχολής στο αντικείμενο 
•Απαραίτητη διετή προϋπηρεσία 
•Γνώση και εμπειρία σε Nail art 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας – ικανότητα στις 
πωλήσεις και προώθηση προϊόντων θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση

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

HotelBrain, an independent company specializing 
in hotel management, consulting and development, 
is currently seeking to recruit for all 70 hotels under 
management, professional for the position of:

Spa Manager 
(code SPAM) 

Responsible for managing the spa team and carrying out 
treatments to deliver an excellent spa guest experience 

while achieving desired spa sales revenue targets.

Qualifications 
•2-3 years minimum experience in a managerial 
position in a spa operation, preferably in a Luxurious 
Boutique Hotel or a spa resort. 
•Excellent command of both English and Greek 
language is essential. 
•Exceptional customer care and communication skills. 
•Self-motivated, enthusiastic and customer - 
oriented. 
•Excellent grooming standards. 
•Innovative and creative. 
•Team work spirit. 
 
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

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

General Overview of the property: “The renowned 
Nikki Beach Brand is set to open its newest resort in 
Porto Heli in the summer of 2014. This totally converted 
1970’s beach front building brings with it a lively yet 
refined elegance in design, service and overall feel 
to the resort town of Porto Heli. Nikki Beach Resort 
& Spa Porto Heli is renovated using Mediterranean 
elements fused with high-end design. Making this a 
unique contemporary lifestyle boutique resort where 
Athenians and those ‘in the know’ aspire to be. 

The vision of Nikki Beach Hotels and Resorts is to 
create a new standard in luxury hotels, characterised 
by indisputably unique beachfront and urban locations, 
bespoke service and a distinctive entertainment for 
the most discerning travelers around World. We aim 
to grow our portfolio in the coming years and we are 
keen to hear from individuals who feel they have 
the Nikki fit. We pride ourselves in providing owners 
and guests with an unrivalled and distinct lifestyle 
experience reflecting timeless and sustainable luxury 
design subtly adapted to indigenous key architectural 
details of the region”.

Spa Manager
Manage the spa operations of the Hotel and being 
responsible for the overall supervision, guidance and 
direction of the Hotel’s spa, including treatments, 
therapists and facilities.

Core Competencies: 
•Display effective planning, organizational and 
motivational skills 
•Strength in training skills, guest services, the ability 
to draw conclusions and make recommendations, 
deal with guest comments at-hand in an international 
luxury spa operation environment is a plus. 
•Ability to work quickly and accurately with little 
supervision. 
•Outgoing personality, energetic, team-focused, 
creative and top product delivery is anticipated. 
•Experience in the same or similar capacity with  
a luxury hotel group for a minimum of 2 to 3 years 
•Hotel Applications (POS, Inventory systems, 
materials controls) 
•Ability to conduct promotional campaigns for the spa 
•Broad knowledge in different types of massage, 
cosmetology and different types of beauty 
treatments and new trends in spa therapies may 
also be desirable for individuals looking for this role 
•Previous spa opening experience is an added 
advantage.

Send your resume with a recent photo to the following 
e-mail: talent.acquisitiongr@nikkibeachhotels.com. 
”Nikki Beach Hotels & Resorts welcomes any CV 
even if not listed in this ad.”

ΜΟΔΑ
Η εταιρία ROCK CLUB s.a. αναζητά:

Σχεδιάστρια  
Mοντελίστ Πατρονίστ

Με πείρα στο πατρόν, την κοπή και ραφή μαγιό 
και εσωρούχων. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Άριστη γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλι-
κής γλώσσας και ορολογίας που αφορά στη ραφή 
•Εργασιακή εμπειρία 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Απόφοιτη σχολής σχεδίου μόδας 
•Γνώση χειρισμού Photoshop, Illustrator  
και Corel Draw 
•Διαθεσιμότητα ταξιδιών 
•Διαθεσιμότητα για να εργαστούν με πλήρη  
απασχόληση 
•Εργατικότητα, οργανωτικότητα και συνέπεια  
σε διαδικασίες και οδηγίες 
•Δημιουργική προσωπικότητα, επικοινωνιακή  
ευχέρεια, Ικανότητα συνεργασίας,  
πνεύμα συνεργασίας και διακριτικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, 
παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: info@rockclub.gr ή με fax στο 2310-778408. 
Μπορείτε ακόμα να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στα 
τηλέφωνα 2310 755057-8.



Υπάρχουν και 
κανονικές δουλειές.

Εργασία στην Ελλάδα


