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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,  
Μηχανοργάνωση

σελ. 8-9
Προγραμματιστές, 
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,  
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων 

σελ. 10 
Πωλητές Υγείας, 
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Νοσηλευτές,  
Θετικές Επιστήμες

σελ. 12
Βιομηχανία, Τεχνίτες, 
Μηχανικοί, Logistics, 
Οδηγοί, Αποθηκάριοι, 
Φύλαξη, Εστίαση 

σελ. 14-15
Τουρισμός, Αισθητικοί, 
Καθαριότητα

462
θέσεις εργασίας

25.000 Αντίτυπα



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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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
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο 
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο 
• Άλιμος, Δημαρχείο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο 
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο 
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• 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
•  Άγιος Παντελεήμονας, Στρατός Σωτηρίας
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου 
 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: H Αγροτική Α.Ε ελαιουργικές επιχειρήσεις με έδρα τα Μέγαρα επιθυμεί να καλύψει άμεσα την παρακάτω 
θέση για το τμήμα εξαγωγών:

Export Area Manager
Κύρια καθήκοντα 
•Επίτευξη των στόχων πωλήσεων στις χώρες 
ευθύνης 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Διατήρηση και ανάπτυξη υφιστάμενου  
πελατολογίου 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Τίτλος σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης  
ή marketing 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,  
επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης  
γλώσσας. 
•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
(Ms Office) 

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε πωλήσεις  
στο χώρο των FMCG και ευρέως στο χώρο  
των τροφίμων. 
•Δυνατότητα διαχείρισης διαφορετικών  
αρμοδιοτήτων 
•Αποτελεσματική οργάνωση και  
προγραμματισμός εργασίας. 
•Δυνατότητα ταξιδιών.

Η εταιρεία παρέχει ικανοποιητικό πακέτο αποδο-
χών, ευχάριστο περιβάλλον και δυνατότητες προ-
σωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
agrotikisacvpr@yahoo.gr

Αναλυτής Προγραμματιστής/ τρια σε PowerBuilder
Η SYSCO Α.Ε. εταιρία πληροφορικής, από τους μεγαλύτερους integrators στο χώρο μηχανοργάνωσης 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ζητάει Αναλυτή - Προγραμματιστή για τις δραστηριότητες της στον ξενοδο-
χειακό / επισιτιστικό τομέα με το λογισμικό EPITOME PMS & EPITOME.Net PMS & EPIKOUROS P.O.S.

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

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

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

Ο όμιλος PEPSICO στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την TASTY FOODS, στον τομέα παραγωγής 
και πώλησης Snacks & την PepsiCo–HBH στα μη αλκοολούχα ποτά αντίστοιχα. 

Στην TASTY FOODS ζητάμε να καλύψουμε τη θέση του/της:

Πωλητή / Πωλήτριας
Για την προώθηση των προϊόντων της στα μικρά σημεία πώλησης στο Νομό Χαλκιδικής.  
Κωδικός SALHALK0314. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων 
•Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Μόνιμη κατοικία στη Χαλκιδική

Προσφέρεται:  
•Δυναμικό και προκλητικό περιβάλλον εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων 
•Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης 
•Αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο εταιρείας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη 
SALHALK0314, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepsicocareers.gr στο φαξ με αριθμό: 2310649505 
ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: TASTY FOODS ΑΒΓΕ, Ιατρού Γωγούση & Τριποτάμου 2, 
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ΤΚ 56430, Τηλεφωνικό κέντρο: 2310-649500, Υπόψιν: H.R. με την 
ένδειξη SALHALK0314.

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας στην 
Ελλάδα, ζητά να προσλάβει: 

Mηχανικό Συστημάτων σε Υπηρεσίες Datacenter 
(Κωδ. Θέσης: DCS14)

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης: 
•Υλοποιεί, διαχειρίζεται τα εκάστοτε συστήματα  
τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες data center. 
•Προσφέρει την απαραίτητη τεχνική κάλυψη 
στους πελάτες των υπηρεσιών αυτών. 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ πληροφορικής. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά). 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ MS Office. 
 
Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση. 
•Διαχείριση συστημάτων Open source προϊόντων 
(Linux Flavors, mail, Apache, Application Server etc) 
•Διαχείριση συστημάτων Cloud infrastructure 
(Hypervisors, Cloud Frameworks etc) 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων υψηλής  
διαθεσιμότητας (Clustering, Load Balancing) 
•Διαχείριση διαδικτυακών υπηρεσιών και  

πρωτοκόλλων TCP/IP. 
•Προγραμματισμό (shell scripting, perl, C) 
•Επιθυμητή γνώση σε προϊόντα control Panel 
(Plesk, etc) 
•Να διαθέτει ομαδικό πνεύμα, και επικοινωνιακές 
ικανότητες. 
•Να διαθέτει αναλυτική και κριτική σκέψη 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης  
αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων 
•Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης,  
διαχείρισης χρόνου και όγκου εργασίας 
•Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και  
εκμάθησης νέων τεχνολογιών. 
 
Η εταιρία προσφέρει:  
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@forthnet.gr

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

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

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

Εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης Πελατών
Κωδικός: CC003 
Για μερική απασχόληση 
Περιοχή: Αθήνα
•Σου αρέσει να επικοινωνείς με ανθρώπους;  
•Σε ενθουσιάζει η πρόκληση ικανοποίησης του 
πελάτη και η δυνατότητα εργασίας σε ομάδα;  
•Θεωρείς τον εαυτό σου ευέλικτο/η και προσαρ-
μοστικό/ή σε ένα δυναμικό περιβάλλον;  
•Είσαι διατεθειμένος να εργαστείς σε βάρδιες;  
•Έχεις προϋπηρεσία στο χώρο εξυπηρέτησης 
πελατών;  
•Είσαι απόφοιτος/η λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ;  
•Γνωρίζεις καλά Αγγλικά και χειρισμό H/Y;  
 
Τι περιμένουμε από εσένα: 
•Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στα αιτήματα  

των πελατών μέσω τηλεφώνου.  
•Διαχείριση προβλημάτων πελατών και παροχή 
εναλλακτικών λύσεων.  
 
Τι προσφέρουμε: 
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών  
•Δυνατότητες ανάπτυξης σε μια δυναμική εταιρεία 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα βιο-
γραφικά τους, δηλώνοντας τον κωδικό θέσης ερ-
γασίας στην ακόλουθη διεύθυνση: WIND ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε., Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, 
e-mail: jo@wind.gr, fax: 210 6106504. Όλες οι αι-
τήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 
Θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς μόνο οι υποψήφιοι 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

H RAINBOW WATERS, η μεγαλύτερη εταιρεία διανομής ψυκτών εμφιαλωμένου νερού και οικιακών  
φίλτρων νερού, επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος για το τμήμα ποιότητας στις Αχαρνές Αττικής.

Στέλεχος Τμήματος  
Διασφάλισης Ποιότητας  

(κωδ. Θέσης QC03)

H DRIVE ΑΕ, διακεκριμένη στο χώρο των μισθώσεων αυτοκινήτων, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Υπάλληλο Γραφείου

Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Εφαρμογή και τήρηση των προτύπων  
διασφάλισης ποιότητας. 
•Διεκπεραίωση εργαστηριακών αναλύσεων 
•Χειρισμός ερωτήσεων πελατών σε θέματα  
ποιότητος των προϊόντων 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο A.E.I. ή Τ.Ε.Ι κατεύθυνσης χημικού  
μηχανικού, μηχανολόγου, τεχνολόγου τροφίμων, 
γεωπόνου ή σχετικής κατεύθυνσης 
•1 χρόνος προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Windows, Office 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης 

•Άνεση στην επικοινωνία και συνεργασία 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητα προσωπικής 
και επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και 
δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απο-
στείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης, στο e-mail: hr@rainbowwaters.gr ή 
στο fax: 2106255935. Θα απαντηθούν τα βιογραφι-
κά που ενδιαφέρουν την εταιρεία. Για όλα τα βιο-
γραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Για τα γραφεία της στην: 
•Αθήνα (ATH) 
 
Αρμοδιότητες θέσης: 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Υλοποίηση και εφαρμογή των ενεργειών που 
συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της προώθησης 
και πώλησης των υπηρεσιών της εταιρείας 
 
Προσόντα υποψηφίων: 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με  
ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
•Άριστες ικανότητες συνεργασίας σε επίπεδο 
ομάδας 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα 
•Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων 
•Πάθος για επιτυχία και διάκριση 
 
Βασικά προαπαιτούμενα: 
•Ηλικία έως 30 ετών 

•Απολυτήριο Λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
πρόσθετο δυνατό προσόν 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους 
 
Παροχές εταιρείας: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό και bonus επίτευξης 
στόχων 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείω-
μα που να αναφέρεται με τον ανάλογο κωδι-
κό, υπ όψιν κου Χατζητσιράκογλου, στο fax 
2310478897 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
chmakis@drive-hellas.gr



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

ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 20144

συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπάλληλος 

Κύριος μέχρι 35 ετών, ζητείται από εκδοτική εταιρία 
για να εργαστεί στην Κύπρο. 
 
Απαιτούνται: 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2) 
•Άριστες δημόσιες σχέσεις 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας 
επιθυμητή. 
•Δίπλωμα οδήγησης

Φωτογραφία Απαραίτητη. Τηλ: 210 2280270. 
E-mail: pvschools@ath.forthnet.gr

Στηρίζουμε τον κόσμο της υγείας. 

Η ENVIVO ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε. αναζητά,  
για την έδρα της στο Γέρακα:

Υπάλληλο Διαγωνισμών

Η θέση απαιτεί: 
•Άριστη γνώση διαγωνισμών δημοσίου, κατά  
προτίμηση με εμπειρία σε διαγωνισμούς  
νοσοκομείων (απαραίτητη προϋπόθεση) 
•Εξαιρετική γνώση Ms-Office και ειδικότερα Excel  
& Access 
•Ευφράδεια Αγγλικών (ομιλία-γραφή) 
•Γνώση εμπορικής αλληλογραφίας 
•Οργανωτικές ικανότητες με δυνατότητα τήρησης 
χρονοδιαγραμμάτων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με διάθεση για εργασία 
 
Η Εμπειρία χειρισμού ERP Business - LogicDIS & 
CRM Cormos, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. 
 
Παρέχονται: 
•Σταθερή εργασία με προοπτικές εξέλιξης 
•Ικανοποιητικές απολαβές 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
 
Αποστολή Β.Σ. στο e-mail: marketing@envivo.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Secretary 

Employer type: Guilty Beach 
Website: www.guiltybeach.com 
Club-Restaurant 
Location: Mykonos 
Period: on the go, from jan 10th to 30-4-2014 
from 1-5-2014 to 15-09-2014 established at 
Mykonos island 
Salary: be negotiated 
 
About us: A very exciting opportunity has arisen to join 
a really exciting Club-Restaurant in Mykonos.

Our club & restaurant serves modern and contemporary 
Mediterranean cuisine in a trend designer setting. Our 
place offers a big variety in champagne and classic 
cocktails. Offers a loyal and devoted customer base and 
we focused in everything we do on maintaining the best 
customer service in industry. The concept is based on 
quality fresh dishes with a chic design and great service. 
It is a place which can host birthday parties, bachelor 
parties or any other very special event. We strive to 
create a work place culture that values family, work life 
balance, and community. Our focus is to greet all guests 
equally and warmly. This is a luxury concept and as 
such we require that all staff have relevant experience. 
It is an ongoing position where the team is of crucial 
importance to the success of the restaurant, so we are 
only looking for serious candidates who want to commit 
to a full time permanent position.

Specific responsibilities include but are not 
limited to: 
•Prepare and manage correspondence, reports 
and documents 
•Maintain high standards of personal appearance 
and grooming 
•Be a part of philosophy of excellence 
•Take, type and distribute minutes of meetings 
•Implement and maintain office systems 
•Arrange and confirm appointments 
•Handle incoming mail and other material 
•Set up work procedures 
•Collate information 
•Maintain databases 
•Communicate verbally and in writing to answer 
inquiries and provide information 
•Liaison with internal and external contacts 
•Coordinate the flow of information both internally  
and externally 
•Operate office equipment 
•Manage office and other supplies 
•Other duties as required 
 
Requirements 
•Relevant training or qualification 
•Knowledge and experience of relevant software 
applications - spreadsheets, word processing,  
and database management 
•Knowledge of administrative and clerical 
procedures  
•Knowledge of business principles 
•Proficient in spelling, punctuation, grammar and 

other English language skills 
•Proven experience of producing correspondence 
and documents 
•Proven experience in information and 
communication management  
•Required typing speed 
•Friendly and approachable 
•To have a great personality and be genuine, attentive 
and instinctive 
•To love people 
•Able to work flexible hours  
 
Key Competencies 
•Verbal and written communication skills 
•Attention to detail 
•Confidentiality 
•Planning and organizing 
•Time management 
•Interpersonal skills 
•Customer-service orientation 
•Initiative 
•Reliability 
•Stress tolerance 
•We don’t need a good Secretary for this position,  
we need the Best Secretary 
•Don’t forget to send (attached )your name, photo and 
to write down your region 

Benefits  
•Meals on duty 
•Accommodation 
•Parking
Send your CV (photo included) to the following 
e-mail: career@guiltybeach.com. We are looking for 
people to start immediately so please send your CV for 
consideration today. Unfortunately due to the volume of 
applications we are only able to respond to candidates 
we wish to interview.

Γραμματέας
Θέση: Υποδοχή 
Τόπος: Αθήνα – Αγία Παρασκευή 
 
Απαραίτητα Προσόντα: η 3ετης προϋπηρεσία, 
άριστη γνώση και χρήση Η/Υ & Office, άριστη γνώση 
αγγλικών.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Οργανωτικές ικα-
νότητες, γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, αποδοτικό-
τητα σε εργασία υπό πίεση.

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία στην 
σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
νερού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, με 
έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας. Πληροφορίες για την εταιρεία μας 
στο www.sychem.gr 
Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sychem.gr 
με κωδικό ΓΥ1.

Η ΕVAL με έδρα στα Α. Λιόσα, με ηγετική θέση στον 
χώρο του ναυτιλιακού και σωστικού εξοπλισμού από 
το 1976 και δραστηριότητες σε 85 χώρες ζητά:

Γραμματέα Εξαγωγών 
(κωδ. Θέσης SECREX)

Καθήκοντα: 
•Επικοινωνία με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες 
εξωτερικού. 
•Υποστήριξη υπεύθυνων τμημάτων εξαγωγών. 
•Επικοινωνία με επιμελητήρια, τελωνεία και μεταφο-
ρικές εταιρίες. 
•Έκδοση απαραίτητων εγγράφων – παραστατικών, 
των εξαγωγών (ανάλογα με τη χώρα εξαγωγής). 
•Διαχείριση συνολικής διαδικασίας εξαγωγής προς 
κάθε προορισμό. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, MS Office, 
Internet, προγραμμάτων ηλεκτρονικής αλληλογρα-
φίας κλπ). 
•Γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων ERP - CRM. 
•Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα. 
•Φιλική προσωπικότητα. 
•Ικανότητα διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας στον προφο-
ρικό και γραπτό λόγο. 
•Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου. 
•Επιθυμητή ηλικία έως 35 ετών. 
 
Επιπλέον γνώση τη Γερμανικής ή/και της Ρωσικής 
γλώσσας θα εκτιμηθεί. 
 
Δ/νση επικοινωνίας: EVAL, δ/νση ανθρωπίνων 
πόρων (Κωδ. Θέσης: SECREX), e-mail: hr@eval.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Santa Marina Resort & Villas, a distinguished 
member of Luxury Collection, Starwood Hotels & 
Resorts, is looking to recruit:

Marketing Executive
Description – Qualifications: Santa Marina resort 
& villas is looking for an enthusiastic person to follow 
and monitor its online and offline marketing channels, 
engage in the resort’s social media and maximize 
use of industry and brand related tools to ensure 
maximum exposure and visibility of the resort in the 
various channels.

The ideal candidate should: 
•Have a good understanding and handling of all 
social media channels 
•Be creative, and an “outside of the box” thinker 
•Preferably have a hotel related background 
experience with an understanding on a Resort 
property clientele 
•Be Sociable and have a feeling of PR 
•Be flexible to travel and spend time on property, 
capturing moments and special occasions that can 
be used as material to promote and extend our 
social media coverage 
•Provide analytical reporting on various channels, 
their usage, engagement, comparison with previous 
seasons/periods etc. 
•Be organized and able to multi-task 
•Have good communication skills 
•Have good interpersonal relations with resort team 
members and partners.

Requirements: 
•Previous experience in marketing roles with 
preference to similar positions in Hospitality industry 
•Relevant degree from native or foreign institution 
•Ability to travel 
•Flexible working schedule and ability to work under 
pressure 
•Must speak and write native English 
 
Send your cv’s to the following e-mail: thanos.
economo@santa-marina.gr

Τhe primary role of this position is to provide 
comprehensive:

PA Support to  
the Managing Director

This position would suit a highly proactive PA who is 
flexible, intuitive, with excellent organizational skills 
and proven experience in working directly with senior 
executives.

Key Responsibilities 
•Manage internal and external communication 
•Keep MD’s personal and professional contacts up 
to date by using a database management software. 
•Manage the executive archive. 
•Keep minutes of meetings, including certain board 
meetings. 
•Put together high quality presentations. 
•Prepare and review basic excel worksheets. 
 
Qualifications 
•Excellent knowledge of the entire Microsoft Office 
suite 
•Excellent working knowledge of iOS environment. 
•Ability to review basic legal documents and 
knowledge of elementary finance will be highly 
appreciated. 
•English and Greek as native languages, working 
knowledge of additional languages will be 
appreciated 
•Outstanding organizational, interpersonal and 
communication skills 
•Ability to manage efficiently social media accounts 
•Proactive and able to work on own initiative, 
decisive and resourceful 
•Attentive to details 
•Flexible in working hours 
 
Send your cv’s to the following e-mail: 
mkabrigianni@olivemedia.gr

Βοηθός  
Υπευθύνου Εξαγωγών 

Για την εταιρία KSY JUICE BLENDS UK Ltd.  
 
Που πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια: 
•Ηλικία άνω των 25 ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών,  
θα προτιμηθεί η γνώση Αραβικών 
•Τουλάχιστον 5ετή εργασιακή εμπειρία στον κλάδο 
των τροφίμων-ποτών 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια 
•Γνώση υπολογιστών 
 
Γραφεία: Αθήνα - Ελλάδα 
Έδρα: Αγγλία 
Κωδικός Θέσης: ΒΒ03/14 
E-mail: hr@chrispa.eu 

Το ινστιτούτο οφθαλμολογίας και μικροχειρουρ-
γικής “Ophthalmica” επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Διοίκησης

Ο ρόλος: Να διασφαλίζει την ομαλή και αποτελε-
σματική λειτουργία επιμέρους δραστηριοτήτων της 
οφθαλμολογικής κλινικής, σύμφωνα με την αποστολή, 
το όραμα και τις αξίες της κλινικής. Να συντονίζει, κα-
τευθύνει και ελέγχει τις δραστηριότητες του με σκοπό 
την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πλήρως 
ανταποκρινόμενες στις προσδοκίες και απαιτήσεις των 
ασθενών, ιατρών και συνεργατών της κλινικής. Η θέση 
θα αναφέρεται στη Διοίκηση της εταιρείας.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Συντονισμός των δραστηριοτήτων και διαδικασιών 
που αφορούν στην προβολή της εταιρείας 
•Παρακολούθηση επιμέρους οικονομικών  
λειτουργιών 
•Ανάπτυξη της πελατοκεντρικής προσέγγισης  

σε επίπεδο εξωστρέφειας 
•Επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν  
κατά τη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας 
•Διαχείριση παραπόνων και κρίσεων  
με αποτελεσματικό τρόπο 
•Διασφάλιση της αποτελεσματικής εσωτερικής  
επικοινωνίας 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι και μεταπτυχιακός τίτλος με  
κατεύθυνση σε κάποια από τις ενότητες Marketing, 
Business Administration 
•Προηγούμενη εμπειρία 3-4 ετών σε θέση  
υπεύθυνου, σε οργανωμένο ελληνικό περιβάλλον 
•Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ. 
•Ικανότητα διοίκησης και συντονισμού ομάδας  
υφισταμένων. 
•Εμπειρία σε ιατρικό-οφθαλμολογικό αντικείμενο  
θα θεωρηθεί προσόν 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση σε όλο το φάσμα  
των δράσεών του. 
•Εξαιρετικές αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες. 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές  
ικανότητες. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα. 
•Εντιμότητα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό 
πνεύμα. 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων σε ένα απαιτητικό 
περιβάλλον. 
 
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός και bonus 
βάση ετήσιων στόχων) 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας σε μια αναπτυσσό-
μενη εταιρεία στα πλαίσια ενός δυναμικού κλάδου.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
athanasiadou@ophthalmica.gr. Βιογραφικά που  
δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια δεν θα ληφθούν 
υπόψη. Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

Η LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (www.
lever.gr) ανήκει σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο Όμι-
λο Εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο πα-
ροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης.

Στα πλαίσια της συνεχούς δυναμικής της ανάπτυξης 
ζητά ικανό στέλεχος που θα καλύψει τη θέση του:

Συμβούλου Επενδυτικών  
Προγραμμάτων (ΣΕΠ-0314)

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται  
στον Υπεύθυνο του τμήματος επενδυτικών  
προγραμμάτων και θα αναλάβει: 
•Την σύνταξη και υποβολή επενδυτικών  
προγραμμάτων (αναπτυξιακό νόμο, ΕΣΠΑ κ.λ.π.) 
•Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη  
επενδυτικών προγραμμάτων (αναπτυξιακό Νόμο, 
ΕΣΠΑ κλπ). 
•Την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business 
plans), μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις 
κατωτέρω προϋποθέσεις: 
Προσόντα: 
•Πτυχίο οικονομικών ΑΕΙ 
•Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στον τομέα  
των επενδυτικών προγραμμάτων 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (office) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Δεξιότητες 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης 
•Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση 
πληροφοριών και στοιχείων 
•Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες 
πίεσης και με βάση χρονοδιαγράμματα.

Αποστολή βιογραφικών: Παρακαλούμε αποστεί-
λετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στη 
ηλεκτρονική διεύθυνση hr@lever.gr αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης (ΣΕΠ-0314).

Senior  
Marine Administrator

Aigaion Insurance Company is seeking to recruit a 
Senior Marine Administrator.

As the Senior Marine Administrator you will oversee 
and manage a small team of administrators. Working 
closely with the marine underwriters you must be 
able to demonstrate leadership and commitment 
implementing and adhering to company procedures.

Duties will include: 
•Be able to meet deadlines and ensuring company 
standards are met 
•Supervise and lead your team members in ensuring 
timely and correct issuance of policy documentation. 
•Maintain and upkeep of documentation when 
required. 
•Excellent management and relationship 
development skills. 
 
Essential Qualities: 
•Proven experience as an administrator 
•Attention to detail 
•Team leader 

Athenaeum InterContinental Athens (A leading international firm operating in hotel & tourism industry), 
based in Athens, is now looking for a:

Corporate Sales Executive 
(Code: CSE 02/14)

About the company: PT Beverage World Ltd & SIA Ε.Ε. established in Athens in 2005 as a subsidiary 
of Photos Photiades Group, a leading beverage company in Cyprus, Romania, Slovenia and Croatia. 
Since its establishment the company represented with great success internationally famous brands of the 
beverage industry. Today, Beverage World’s portfolio consists of dynamic brands such as Jose Cuervo, 
Evian, Badoit, Armand De Brignac, Lanson, SHARK, Gabriel Boudier, San Miguel Especial and others.  

Marketing Trainee  
(Code: MTBW)

What are we looking for?

Requirements: 
•Degree in business administration or hotel 
management/tourism 
•A proactive sales person with a strong customer-
focus you must have a basic sales experience of 
at least 2 years, ideally gained in the corporate 
travel sector 
•Strong communication and presentation skills 
with the ability to build strong long-term client 
relationships. 
•This is a “field-based” role, so you must be 
comfortable managing your office work load and 
your own diary of appointments. 
•Initiative in undertaking sales actions that 
lead to sales revenues in cooperation with the 
Department’s Head. 
•Fluent in English and Greek - conversation, 
reading and writing.The knowledge of another 
language will be an asset 
•Fully computer literate and especially with Word 
and Excel applications 
•Team player and results orientated 

Main Responsibilities: 
•Drive business for the local corporate Segment 
through an extensive materialization of outside 
appointments in order to produce FIT, group and/

or convention business, to include room sales, 
food & beverage sales, and catering/banquet 
services 
•Develop and maintain excellent relationships 
with key & prospect clients and proactively 
manage clients’ requirements 
•Generate and develop new business through 
efficient and systematic management of sales 
leads in cooperation with other departments 
•Achieve budgeted revenues and personal 
department’s goals and maximize profitability 
•Familiarize clients with the hotel’s facilities 
through invitations, hotel inspections and 
entertainment 
 
We offer: 
•Challenging working environment. 
•Attractive remuneration package. 
•Career opportunities. 
•Continuous training and development. 
•Private Insurance scheme.

If you believe that you fulfill the above mentioned 
requirements please send your CV with a recent 
photo at e-mail: hr2@athensintercon.gr or fax: 
210-9206595. All applications are considered as 
strictly confidential.

•Energetic and passionate candidates with desire 
for continuous learning 
•Graduates in marketing, management or similar 
majors 
•Team players who enjoy working as part 
of a team but who can be effective working 
independently 
•Technology and social media oriented 
•Ability to find innovative solutions to daily 
problems 
•Good communication skills, analytical thinking, 
organized and responsible 
•The courage to share their opinion 
•Excellent knowledge of English (mandatory) 
•Excellent Word, Power Point and Excel skills are 
required 
•Photoshop skills will be considered a plus 
•Availability to work full-time 
•Valid Driving License 
 
What you will learn? 
•An understanding of the states of managing a 

marketing project from the initial idea to the final 
implementation 
•To interact with other departments such as sales, 
finance and administration 
•To support project management and 
implementation of the marketing plans 
•To support the development and production  
of consumer promotions, digital & POS material 
•How to brief agencies, partners and suppliers 
•How to conduct competitive analysis, through 
market visits and the collection of market 
information 
•Follow up and analyzing results on the ongoing 
projects

How to Apply: Send your cv’s to the following 
e-mail: hr@beverage-world.gr with the code of the 
position in the subject line. All potential candidates 
will be contacted within 48 hours and should be 
ready to meet with the management at short notice 
if so required. Earnings and rewards are based 
entirely on the individual assessment of skills, 
abilities and personal profile.

RAPIDBOUNCE Ltd. is a fast-growing Greek conglomerate [management / consulting / outsourcing] 
established in 2009 and based in Athens, Greece. Our company deploys innovative solutions, generating 
and maximizing both online and offline performance, by utilizing complex practices and techniques. For 
the above reasons and due to our radical-developing needs, we seek for dedicated, young and enthusi-
astic executives to join our competitive team.

More precisely, we are looking for a:

Customer Service Executive  
Complying with the following requirements:

Role Overview: The Customer Service Executive role is ideal for an articulate, energetic and enthusiastic 
executive with leadership flair and the ability to motivate others by providing outstanding level of customer 
service to RAPIDBOUNCE Ltd.’s customers [mainly hotels] and partners. You should be passionate 
about providing the best possible level of customer service, problem-solving solutions, while you should 
possess strong communication skills, both oral and written [English & Greek are mandatory] along with 
coaching and mentoring skills. You should be efficient, well-organized, adaptable and capable of working 
on your own initiative in order to carry out your day-to-day tasks with limited need for supervision. You 
should be skilled at multitasking and be able to collaborate with the Coordinator Executive on a daily 
basis.

Key Responsibilities: 
•Collaborate effectively with the coordinator executive 
•Keep up and improve the company’s high quality standards in all levels 
•Implement and execute company policies and procedures by setting priorities 
•Update various rate plans and availabilities across our online distribution network 
•Continually monitor the hotel’s content [descriptions, images, policies etc.] across our online 
distribution network 
•Monitor the competition and recommend appropriate actions 
•Identify customer service issues [both B2B & B2C] and recommend appropriate actions 
•Constantly communicate both orally and in writing with the guests, offering any form of assistance 
•Constantly communicate both orally and in writing with the hoteliers for various issues, such as  
reservation details, rates, availabilities etc. 
•Contract new and current companies to maximize the online distribution of our hotels on an ongoing 
basis 
•Send feedback questionnaires to measure guest satisfaction on a weekly basis 
•Communicate with conventional travel agencies and tour operators to inform them about our hotel 
portfolio, rates etc. 
•Follow up and create reports for the hotel’s performance 
•Assist in additional tasks and projects, if needed 
•Build and maintain strong relationships with the other company’s executives, clients and partners 
•Be a key player in these times of ongoing changes and uncertainty, by displaying, motivating and  
encouraging •behaviors 
 
Required Skills: 
•Commitment and demonstrated dedication to outstanding customer service experience 
•Fluent in English and Greek, both written and oral  
•Additional languages will be considered a strong asset 
•Excellent command of Microsoft Office suite 
•Exquisite oral and written communication skills 
•Professional, proactive, positive and “can-do” culture 
•Sense of responsibility and customer friendly attitude 
•Analytical skills 
•Capability to meet goals in a timely manner 
•Be productive under pressure 
•Exceptional time management organizer 
•1 – 2 years of experience in a relevant position function 
•Ability to effectively undertake conflict management 
•Be a team-player 
•Ongoing self-motivated learner 
•Coaching experience will be considered as a strong asset 
•Ability to make presentations in front of an audience 
•Be initiative and confident 
•Experience within the hotel industry 
 
Remuneration Package: 
•Full-time employment 
•Continuous development & personal growth 
•Innovative and young working environment 
•Excellent career opportunity 
•Insurance [public]: Full [Social Security Institute – ΙΚΑ] 

If you believe that you can cope with the above position requirements, then you should utilize this career 
opportunity and submit you CV [only in English] on this e-mail: achilleas@karydis.com. Please read 
carefully this post before sending your CV!

Human Resources Manager  
Ref: HRM

Ermia Hotels & Resorts is part of a Holding 
Group, focusing in the hotel & tourism industry. 
The group is now expanding in the Greek Tourism 
sector and is looking for a group HR Manager.

The HRM will be responsible for: 
•Creation and implementation of SOP in all hotels 
•Developing training programmes and ensure 
their implementation 
•Maintain groups standards 
•Perfrom quality checks 
•Responsible for all ISO procedures 
•Is responsible to organize the yearly personnel 
appraisal and to report to management  
for the total appraisal results 
•Keeps all personnel files 
•Keeps all personnel training and appraisal data 
(forms ets) 
•Organizes and participates to all recruitment 
activities and keeps relevant data 
•Participates to the establishment of new job 
positions/descriptions 
•Is responsible for the induction of new personnel 
•Proposes discipline rules and is responsible  

for their application 
•Is responsible for the collection and 
administration of all personnel improvement 
proposals 
 
Required competencies/ experience: 
•Relevant university degree 
•Excellent command of the Greek & English 
language 
•Knowledge of the tourist industry and the 
relevant labour law 
•At least 3 years of proven hands on experience 
 
Personal characteristics: 
•Excellent people skills 
•Excellent communication skills 
•Excellent organizing skills 
•Sense of responsibility 
•Conflict management 
•Team player 
•Ability to follow & implement procedures 
 
Send your cv’s to the following e-mail:  
cv@shelby.gr

Software Competitiveness International (SOFTCOM INTERNATIONAL), is a rapidly growing company, 
specializing in software research & development and information & communications technologies services, 
located in Athens, and headquartered in Crete. The skills, the experience and the methodologies of the 
company and its experts, most of them with a long presence and a high recognition internationally, provide to 
its clients, both locally and internationally, technical excellence and valuable services, and to its employees 
the working conditions to further develop their technological expertise within a multi-national environment.

Currently we are looking for:
Senior C# Developers

•To offer his/ her services (SW architecture, 
analysis, design, coding, testing) for one of our 
international projects. •Work will be carried out 
mainly in our company’s premises in Athens.   
In case 
•you are a software engineer with a passion  
for writing software, 
•you like to take on new challenges, 
•you have an analytical thinking, 
•you are able to work independently, 
•you are a team player, able to cooperate with 
others within a multi-national team, 
•you are flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s mentality, 
•you like to be part of a very dynamically working 
company,  
and you cover the following set of skills:   
•University degree in computer science or relevant 
discipline 
•Programming skills:  
-NET Framework 4.x, 
-C# 
-ASP.NET (“classic”), ASP.NET MVC 4 
-SQL (T-SQL) 
-Javascript, jQuery (.7.x and higher), 
-HTML/ XHTML 
-CSS2, CSS3 

•Working experience in software development 
(.NET / web) of 6 years as a minimum 
•Software development skills  
-Design Patterns (GoF) 
-Dependency Injection (Microsoft Unity) 
-Refactoring 
•Fluency in English (spoken, written) 
 
The following skills will be considered as an asset: 
•Entity Framework (4.x and higher) 
•HTML 5 
•Telerik KendoUI Web 
•Clean code programming 
•Unit testing / TDD 
•Good knowledge of the German language  
(spoken, written)

Please, apply for an interview, sending your detailed 
cv in English, quoting reference ref: IM-S/03/14, to 
the following e-mail address: hr@softcom-int.com, 
not later than 30.03.2014. 
We offer a competitive remuneration package 
based on qualification and experience, and work in a 
challenging multinational environment.

All applications will be treated as confidential. For 
information regarding our company, please consult 
our web site: www.softcom-int.com
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•English fluency - verbal and written 
•Computer literacy
 
Please apply by sending your CV in English to 
this e-mail: hr@aigaion.gr using the code SMA314.

Marketing Director 
(MRK 0314) Athens

Περιγραφή: Well known greek retail company with 
extensive presence in many countries wordwide, seeks 
to fulfill the position of Marketing Director.

Καθήκοντα θέσης: The suitable candidate formulates, 
recommends and ensures the implementation of 
company’s commercial policy. Provides overall direction 
and control of all sales, customer service, exports, 
promotion, market research, advertising and public 
relations functions. Ensures the timely adjustment of 
commercial strategy and plans to meet changing market 
conditions and competitive actions.

Απαραίτητα προσόντα: 
•university degree, preferable at postgraduate level 
and extensive professional training 
•8-12 years well versed experience, 8 of which at a 
managerial level as a marketing manager in retail 
•fluency in English and computer literate 
•Available to travel abroad frequently 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Chemical Laboratory  
Assistant

PHARMA-DATA S.A. is seeking for 1 candidate to 
be occupied as:

Chemical Laboratory  
Assistant

Job Description: 
•Pharmaceutical analysis on R&D level (instrumental 
analysis) 
•R&D laboratory center support and maintenance. 
 
Necessary Qualifications: 
•Greek or foreign technical school degree 
•Sufficient use of the English language 
•High level computer skills 
•Very good organizational skills 
ΩMilitary obligations should be completed (by male 
candidates)

Potential candidates please sent your brief CV by 
e-mail to the following address: loukia.syrigoy@
pharmadata.gr. All CVs and information will be 
treated as strictly confidential.

Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο 
Promotion Μarketing με σημαντικούς πολυεθνικούς 
πελάτες ζητά νέους/ νέες για να εργασθούν ως:

Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Αγοράς 
 στο χώρο των Super Markets 

με έδρα την Αθήνα

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (υποχρεωτικά) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα 
•Ηλικία έως 29 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης 
 
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών, 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυναμικό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους με συνοδευτική επιστολή στo e-mail: 
tradesupport@msps.net μέχρι 27/3/2014 αναγράφο-
ντας υποχρεωτικά τον κωδ: ΜΑΤ 2014.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε επιθυμεί να 
προσλάβει για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη:

Σύμβουλο 
 Ανθρώπινου Δυναμικού

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ με έμφαση στις κοινωνικές επιστήμες 
και ιδανικά μεταπτυχιακός τίτλος 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση των διαδικασιών διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού (στελέχωση, εκπαίδευση κτλ) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και έμφαση στο 
business development 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office

Εάν σας ενδιαφέρει να συνεχίσετε την επαγγελματι-
κή σας καριέρα σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περι-
βάλλον, αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail:  
hr@atlantisresearch.gr με κωδικό HR3.

IN GROUP, one of the fastest growing human 
resource companies in Greece, certified according 
to ISO 9001:2008 for recruitment and selection, is 
seeking on behalf of its client, a:

Marketing Manager 
(HR 21408)

Essential Duties and Responsibilities include the 
following: 
Studying and analyzing market trends 
Identifying target markets and developing strategies 
to communicate with them 
Managing marketing plans and budgets 
Managing the production of promotional material 
(brochures, leaflets etc) 
Studying competitors’ products and services 
Liaising with other internal departments such as 
sales and distribution 
Producing reports to monitor results and present 
them to management team 
Travelling to trade shows, conferences and sales 
meetings 
Supervising merchandising 
 
Education and Skills Required: 
Bachelor’s degree in makreting/communication 
MBA or master degree will be consider as an asset 
 3- 6 years of experience in similar position 
Excellent communication skills (verbal and written) 
Ability to exercise tact and good interpersonal skills 
Project management skills 
Group facilitation skills 
Time management skills 
Analytical & Problem solving skills 
Ability to be pro-active with a sense of urgency 
Ability to read, understand and communicate 
technical documentation 
Highly motivated person able to work in a fast paced 
environment 
 
Renumaretion: 
Competitive salary & benefit package

If you believe that you have the above qualifications 
and this opening sounds challenging to you, please 
submit your CV quoting code (HR 21408), Attention 
Mrs. Masouri Dora by e-mail to: cv@ingroup.gr, or by 
fax: 210 8210230.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Accounting Assistant

Scope: Supports accounting operations by making 
day to day accounting entries, reconciling statements, 
maintaining accounting database, running software 
programs.
Responsible to: accounting manager and financial 
analyst. 
 
Duties/areas of responsibility: 
•Issuance of commercial invoices, delivery notes, 
packing lists, credit notes and other accounting 
documents. 
•Day to day bookkeeping. 
•Preparation of payments in Euro and in foreign 
currencies. 
•Preparation of bank reconciliation. 
•Reconciling finance accounts. 
•Credit Control, including accounts receivable follow up. 
•Managing petty cash, credit and debit cards 
transactions. 
•Handling and writing cheques. 
•Assisting in weekly/monthly financial reporting. 
•Checking, monitoring all the expenses concerning 
customs clearance of goods. 
•Checking and processing vendor and supplier 
invoices, expense forms and payment requests 
in a timely manner. 
•Tracking all contracts and deposits. 
•Assisting in declarations and Tax & VAT duties. 
 
Education/skills: 
•BSc degree in accounting or finance. Postgraduate 
degree will be considered an asset. 
•Excellent pc skills (Ms Office). 
•Good knowledge of Entersoft and Kefalio. 
 
Competencies: 
•High degree of confidentiality, integrity, 
accountability and critical thinking. 
•Strong attention to details, with time management 
and organizational skills. 
•Strong planning, analytical capabilities and 
reporting skills. 
•Excellent verbal and written communication skills  
in English and Greek languages. 
 
Experience: Minimum of 3 years experience  
in accounting & finance. 
 
Location: Agios Dimitrios, Athens. 
 
Send your cv’s to the following e-mail: cv@recom.gr

Το Grand Mediterraneo Resort & Spa 5*  
στην Κέρκυρα ζητεί:

Λογιστή ή Αρχιλογιστή 
για Μόνιμη Απασχόληση 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει τις ακόλουθες 
ικανότητες και να διαθέτει τα παρακάτω απαραί-
τητα 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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
•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

Shipping company, based Piraeus, Greece is 
seeking to employ:

Junior Accountant
Required qualifications 
•Degree in accounting/finance 
•Excellent command of the English language 
•Proficiency in MS Office applications, particularly 
in Excel. 
•Be familiar with Danaos S/W 
•Knowledge / education for marine accounting / 
MGA is appreciated 
•Relevant work experience is appreciated 
•At least 2 good references 
Personal characteristics 
•Self-motivated, committed, team worker, adaptable 
 
Please e-mail your resume in strict confidence to 
the following e-mail: cvs1accoun1@gmail.com

Shipping company, based Piraeus, Greece is 
seeking to employ:

Accountant
Required qualifications 
•University degree in accounting/finance 
•Basic knowledge of Greek tax law (Corporate 
taxation/Vessel taxes) 
•Excellent command of the English language 
•Proficiency in MS Office applications 
•Be familiar with Danaos S/W 
•Knowledge / experience in marine accounting / 
MGA / office payroll (Epsilon-Net)  
•At least 5 years of relevant work experience 
•At least 2 good references 
 
Personal characteristics 
•Self-motivated, committed, team worker, adaptable 
 
Please e-mail your resume in strict confidence to 
the following e-mail: cvs1accoun1@gmail.com

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
IT Administrator / Microsoft  

Application Expert (CP/0314)
Responsibilities 
•Manage and maintain in-house infrastructure. 
•Responsible for deployment of our  
solution to new customers and supervise /  
perform installations on Windows serves. 
•Be part of a team that provides 7x24x365 support  
to our local and international clients. 
•Evaluate and recommend technologies to improve  
performance and stability of Windows servers. 
Required qualifications 
•Excellent knowledge of Windows Server and  
Microsoft Exchange. 
•Strong knowledge of Microsoft technologies  
that include, but are not limited to: 
 > Hyper-V 
 > SQL Server 
 > Sharepoint 
•Expert knowledge of Microsoft Office. 
•Experience in designing and delivering  
infrastructure solutions built on scalsble Microsoft 
server platforms.  
•Proficient project planning skills, including  
the ability to organize and prioritize tasks and people 
involved in order to meet strict deadlines. 
•Ability to remain effective under stress and  
respond to pressure in an effective and acceptable 
manner. 
•Fluency in English is required. 
 
The following will be considered a plus 
•Knowledge of team foundation server. 
•Microsoft certifications.

The company offers competitive compensation 
package, a friendly working environment and  
excellent prospects for career development.

We seek to fill-in this position immediately. 
Please send your CV to the following e-mail:  
info@carbonpositive.com

Senior .NET Software  
Engineer - Αθήνα

Looking for a place to make a difference? 
IntelliSolutions SA is looking for the best in the 
industry
Η IntelliSolutions ΑΕ, ως μια από τις ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληρο-
φορικής, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα 
την επίτευξη των υψηλότερων επιπέδων ικανοποίη-

σης των πελατών της. Η εταιρία στελεχώνεται από 
επιστήμονες με εκτενή πείρα στην Ελληνική και δι-
εθνή αγορά και συσσωρευμένη εργασιακή εμπειρία 
στις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες πληροφορι-
κής παγκοσμίως ενώ απευθύνεται στην Τραπεζική 
και Τηλεπικοινωνιακή αγορά καθώς και σε εξειδικευ-
μένους τομείς της Βιομηχανίας και του Εμπορίου.

Σε αυτό το πλαίσιο αναζητούμε συνεχώς τους καλύτε-
ρους συνεργάτες στην αγορά, αυτούς που θα συνει-
σφέρουν στην ανάπτυξη της εταιρείας με το ταλέντο 
και τις ικανότητές τους.

Η θέση του Senior .NET Software Engineer ανα-
φέρεται στο διευθυντή επιχειρησιακών λύσεων. Ο 
κατάλληλος υποψήφιος έχει ενεργό ρόλο στο σχεδι-
ασμό έργων καθώς και στην ανάπτυξη και υλοποί-
ηση ολοκληρωμένων λύσεων σε μεγάλους οργανι-
σμούς και επιχειρήσεις, με μια σειρά από εργαλεία 
και πλατφόρμες. Ιδανικά, κατέχει αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην ανάλυση επιχειρηματικών και λειτουρ-
γικών απαιτήσεων αντίστοιχων έργων, στην υλοποί-
ηση έργων σε τεχνολογίες Microsoft ASP.NET, C#, 
SQL Server, καθώς και την επικοινωνία με Business 
Managers και ομάδες ανάπτυξης του πελάτη.

Απαιτήσεις θέσης: 
•Πτυχίο ανώτερης / ανωτάτης εκπαίδευσης  
στην επιστήμη της πληροφορικής (CS) ή άλλο  
παρεμφερή κλάδο, προτιμητέα σε επίπεδο  
μεταπτυχιακών σπουδών 
•Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στην ανάπτυξη  
και την υλοποίηση έργων σε πλατφόρμες  
Microsoft .NET Framework 
•Εμπειρία ανάλυσης απαιτήσεων, προετοιμασίας 
τεχνικών παρουσιάσεων καθώς και συγγραφής  
τεχνικών προτάσεων 
•Εξαιρετική εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL 
server και σε τεχνολογία reporting services 
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προϋπηρεσία σε MS 
SharePoint 
•Πολύ καλή ικανότητα γραπτής και προφορικής  
επικοινωνίας καθώς και όρων πληροφορικής  
στα Ελληνικά & Αγγλικά 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιους 
•Δυνατότητα μετακίνησης στο εξωτερικό για  
συμμετοχή σε αντίστοιχα έργα θα εκτιμηθεί  
ιδιαιτέρως

Η εταιρία προσφέρει ένα άριστο εργασιακό περι-
βάλλον και τη δυνατότητα συνεργασίας με συνα-
δέλφους οι οποίοι κατατάσσονται στους καλύτερους 
της αγοράς, καθώς και την ευκαιρία συμμετοχής σε 
υλοποίηση έργων στους μεγαλύτερους οργανισμούς 
στην Ελλάδα. Στον κατάλληλο υποψήφιο-ια θα δοθεί 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσό-
ντων καθώς και εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελματικής 
εξέλιξης.

Παρακαλούμε υποβάλλετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα μαζί με σχετική συνοδευτική επιστολή μέσω 
e-mail, στα Ελληνικά ή Αγγλικά: jobs@intellisolutions.
gr, (Υπόψη: Τμήμα Προσωπικού, Ref: SSE 0214). 
Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές, web-
site: http://www.intelli-corp.com

AMD Telecom is among the best companies worldwide 
in the telecommunications industry, with international 
presence and offices in Greece (Thessaloniki and 
Athens), Spain, France and India.

The company specializes in SMS Marketing Campaigns 
and our clients are huge Corporations from around 
the world. (For example banks, airlines, multi-stores, 
e-shops)

We are constantly expanding our activities and our 
personnel all over the world. For this purpose we are 
looking to recruit for our offices in Thessaloniki:

Scrum Master for our  
Headquartersin Liti Thessaloniki  

(Derveni Area)

Primary Responsibilities 
•Proven experience in successfully running software 
development projects, preferably using Scrum and 
other Agile methodologies 
•A solid technical knowledge of software 
development, preferably mobile and web based 
SaaS applications 
•Should have risk analysis, management, software 
estimation and project planning skills 
•Should have good negotiation skills 
•Must be able to work with product owner located 
remotely. Must have experience in managing 
distributed teams 
•Should show leadership and team-building 
capabilities 
•Should have good time management and history  
of making sound decisions quickly under stress 
•Should be objective in setting and assessing work 
•Should be pragmatic in the coping and 
implementation of plans 
•Should be focused on the delivery of customer 
value 
 
The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications and bonus 
scheme, 
•Friendly and challenging working environment, 
•Opportunities for further growth and development, 
remuneration package.

IRI is the leading global analytics partner to majority of the largest Consumer Product Goods, Retail 
and Healthcare companies in the world. Our innovative and disruptive industry heritage delivers growth 
for our clients across the globe by pinpointing what matters and illuminating how it can impact their 
businesses across sales and marketing. Our Analytics Centre of Excellence (ACE) is our global analytics 
hub situated in Athens that services our clients globally, and is one of the fastest growing companies in 
Greece. For us innovation is about our people and our culture, we believe that by empowering our people 
we empower our clients, and it is this highly successful formula which has led to our fast growth.

Joining us will entail working in a challenging, international but above all interesting environment with 
like-minded people that are driven to deliver growth to our clients. If you are seeking for an international 
career in a fast growing organisation and you think you are a good fit then join us!

We are currently looking for a:

Data Warehouse Engineer 
(DWH/ENG 03 2014)

Responsibilities: 
•Design, administrate, develop and maintain databases and data cubes to support data integration, 
reporting and manipulation. 
•Analyze, define and document system requirements for data, workflow, logical processes, interfaces 
with other systems, auditing, reporting requirements and production configuration. 
•Develop ETL and stored procedures. 
•Create test plans, test data sets and automated testing to ensure all components of the system meet 
specifications. 
•Analyze code for problem resolution and performance optimizations. 
•Monitor the performance of databases and provide fine-tuning. 
 
Qualifications & skills: 
•B.Sc. in computer science or software engineering. 
•Post graduate studies in Information systems will be considered as a strong asset. 
•At least 3 years of proven experience in developing, administrating and maintaining database 
applications. 
•Knowledge of T-SQL, MS SQL analysis services and reporting services. 
•Knowledge of PL/SQL and Oracle BI tools. 
•Knowledge of and desire to further develop skills on Data Warehousing and Business Intelligence 
concepts, including star schemas, ETL processes, dimensional modeling, and reporting tools. 
•Ability to read, analyze, and interpret general business documentation, and technical specifications. 
•Ability to work as part of an development team; create structured code for integration into larger 
systems, document work for maintenance in a production environment, work to meet project deadlines. 
•Fluency in English. 
•Ability to self-manage assigned tasks. 
•Flexible and team-spirit personality. 
•Demonstrated ability to work in a challenging team environment. 
•Effective communication and organizational skills. 
•Fulfilled military obligations.

The company offers unique career opportunities, competitive remuneration package, top class private 
medical insurance and continuous training within a stimulating and growing working environment.

C.Vs (in English only) to be sent by e-mail to: Maria.Anastasiou@iriworldwide.com

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

Πωλήτριες / Πωλητές
Για την πώληση και προώθηση της υπηρεσίας περιηγήσεων/τουρ που διεξάγει η εταιρία στο ιστορικό 
κέντρο της Αθήνα με ηλεκτρικά τρίκυκλα.

•Μερική απασχόληση - πώληση τουριστικών υπηρεσιών 
•Μισθός: Προμήθεια επί των πωλήσεων 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
•Λαμβάνεται σοβαρά υπ’όψιν η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας όπως Ρώσικα, Γαλλικά, Ισπανικά, 
Πορτογαλικά, Κινέζικα.

Αποστολή βιογραφικών, με φωτογραφία στη διεύθυνση: hello@scooterise.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
216 7003277, 6932 232096 & 6945 49 0571.

Inbound Call Center  
Agents Wanted -  

Athens
We are committed to helping individuals and 
families lower and repay their debts. We are a 
privately owned company with one goal in mind: 
helping people get out of debt.

Must be perfectly fluent in English. 
 
All applicants must have the following: 
•Call center experience 
•Perfectly fluent in English (job requires only 
English speaking representatives) 
•Excellent communication skills and telephone 
etiquette 

•A quick learner and able to multitask 
•Available for shift work between 4pm-1am. 
Also available to work on Saturdays 
•Commitment to the job on a long-term basis 
 
Advantages: 
•Paid training 
•Salary of €850 per month 
•A friendly work environment

Please send your resume to the following 
e-mail: hire.dhc@gmail.com. Only qualified 
candidates will be contacted.

Η Media Strom ζητεί για τα καταστήματα λιανικής: 

Συμβούλους Πωλήσεων  
(κωδ. 105)

Η Εταιρία Media Strom, ηγέτιδα στο χώρο της, 
ζητά να προσλάβει για τα καταστήματα της Λιανικής 
στη Θεσσαλονίκη: Συμβούλους Πωλήσεων 
Τα καθήκοντα της θέσης είναι:  
•Η υλοποίηση πωλήσεων βάσει των στόχων του 
καταστήματος, η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών 
και η σωστή λειτουργία του καταστήματος βάσει 
των εταιρικών οδηγιών.  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Απόφοιτος Λυκείου ή ΤΕΙ γνώση Αγγλικής  
•Γνώση Η/Υ τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις  

•Πολύ καλή επικοινωνιακή ικανότητα ευχάριστη 
προσωπικότητα  
•Επαγγελματική παρουσία & ήθος ηλικία 25-35 ετών  
Προσφέρουμε:  
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Μισθός & bonus επί των πωλήσεων

Εάν είστε άτομο με επαγγελματικές φιλοδοξίες και 
καλύπτετε τα παραπάνω προσόντα αποστείλατε το 
βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης (105) στο fax: 2310 689126, τηλ: 2310 
689128, e-mail: mvoutrias@mediastrom.gr

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘‘MIKEL’’ προκειμένου να στελεχώσει τα κατάστηματά της στο 
κέντρο της Αθήνας, ζητά άτομά από 20-30 ετών για τη θέση του:

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

H κατασκήνωση Κ. ΣΚΟΥΡΑΣ, “The RANCH” στο 
Σοφικό, Κορινθίας, αναζητεί Ιατρό, για την κατα-
σκηνωτική περίοδο 2014 (15/7/2014-31/08/2014).

Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης ιατρικής 
σχολής 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
Η εταιρεία προσφέρει: 

•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και πλήρη διατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση  
τα προσόντα 
 
Αποστολή βιογραφικού: 
•Ε-mail: info@ranch.gr 
•Website: www.ranch.gr 
•Τηλ: 2104100121 
•Fax: 2104100123

Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υποστήριξης πωλήσεων - εξυπηρέτησης πελατών και επίσημος συνεργάτης της HOL δη-
μιουργεί νέες θέσεις εργασίας και επιθυμεί να προσλάβει:

2nd Level Technical Support Engineer  
Κωδικός: TSE2L 03-14

Αρμοδιότητες: Ο κάτοχος της θέσης ανήκει στη 
διεύθυνση customer operations και ασχολείται με 
την τεχνική υποστήριξη οικιακών πελατών συ-
νεργαζομένων εταιρειών για υπηρεσίες internet 
και τηλεφωνίας. Οι βασικές του αρμοδιότητες 
περιλαμβάνουν τη διαχείριση αιτημάτων/βλαβών 
πελατών, καθώς και το χειρισμό συστημάτων δια-
χείρισης κόμβων (DSLAM), με απώτερο στόχο την 
άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη. 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Ι.Ε.Κ. ή απολυτήριο τεχνικού λυκείου  
(με κατεύθυνση στην πληροφορική,  
τηλεπληροφορική, τηλεπικοινωνίες). 
•Άριστη γνώση αστικών τηλεφωνικών δικτύων. 
•Άριστη γνώση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 
•Άριστη γνώση τεχνολογίας ADSL και εμπειρία 
στη διαχείριση DSLAM. 
•Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων 
Windows και εφαρμογών MS Office. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά). 
•Πολύ καλή προφορική και γραπτή επικοινωνία. 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Επιθυμητά Προσόντα: 
•Πτυχίο A.E.I./Τ.Ε.Ι. (με κατεύθυνση  
στην πληροφορική, τηλεπληροφορική,  
τηλεπικοινωνίες). 
•Προϋπηρεσία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση  
ή σε θέση field service σε τηλεπικοινωνιακό  
πάροχο. 
•Γνώσεις ADSL, POTS, VoIP, IPTV, video  
on demand.  
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. 
•Επιπρόσθετες αμοιβές, βάση επίτευξης μηνιαίων 
στόχων. 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό  
πρόγραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη  
προκλήσεις. 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας 
αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας στο: 
jobs@360connect.gr

Διευθυντής Πωλήσεων
Δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία παραγωγής και εμπορίας προϊόντων προσωπικής φροντίδας και υγι-
εινής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο/η Ανάπτυξης Αγοράς με έδρα 
την Αττική.

Κύρια Καθήκοντα: 
•Προώθηση των προϊόντων της εταιρίας σε υπάρχοντες πελάτες και ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Επίτευξη στόχων διανομής και merchandising 
•Υλοποίηση πλάνων ενεργειών και προβολής προϊόντων 
•Καταγραφή ενεργειών ανταγωνισμού και δημιουργία προτάσεων ανάπτυξης πελατών 
•Επίτευξη στόχων πωλήσεων και κερδοφορίας 
•Διασφάλιση και ισχυροποίηση της συνολικής συνεργασίας με τους πελάτες 
•Στενή συνεργασία με τα τμήματα λογιστηρίου, αποθήκης και παραγωγής

Προφίλ / Δεξιότητες Υποψηφίου: 
•Πτυχίο ανώτερης-ανώτατης σχολής (επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8-10 χρόνων σε αντίστοιχη θέση. Εμπειρία στον κλάδο των καλλυντικών/
προσωπικής φροντίδας και υγιεινής είναι επιθυμητή 
•Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, πειθούς και διαπραγμάτευσης 
•Πελατοκεντρική αντίληψη με έμφαση στην επίτευξη στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ευελιξία και προσωπική παρακίνηση 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Power Point) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών

Η εταιρεία προσφέρει μισθό αναλόγως προσόντων, bonus, πρόσθετες παροχές και ευχάριστο περιβάλ-
λον εργασίας με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  
beka@malef.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικά και όσοι υποψήφιοι θα επιλε-
γούν προς συνέντευξη θα ειδοποιηθούν εντός 2 εβδομάδων.

DHC
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If you fulfill the above mentioned prerequisites, 
please send a complete Curriculum Vitae to: 
hr@amdtelecom.net.Notice: Only the candidates 
who comply with the job profile will be contact for a 
personal interview.

AMD Telecom is among the best companies worldwide 
in the Telecommunications industry, with international 
presence and offices in Greece (Thessaloniki and 
Athens), Spain, France and India.

The company specializes in SMS marketing campaigns 
and our clients are huge corporations from around 
the world. (For example banks, airlines, multi-stores, 
e-shops)

We are constantly expanding our activities and our 
personnel all over the world. For this purpose we are 
looking to recruit for our offices in Thessaloniki:

Software Architect 
in Liti Thessaloniki (Derveni Area)

Primary Responsibilities 
•Experience in the development of mobile 
applications (frond and back-end) 
•Should be a generalist and not necessarily a 
specialist (know many technologies at a high level 
and not necessarily details of one technology) 
•Should be able to make broad technical decisions 
•Should be able to focus on what needs to be done 
 
The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications and bonus 
scheme, 
•Friendly and challenging working environment, 
•Opportunities for further growth and development, 
remuneration package.

If you fulfill the above mentioned prerequisites, 
please send a complete Curriculum Vitae to: 
hr@amdtelecom.net.Notice: Only the candidates 
who comply with the job profile will be contact for a 
personal interview.

Digimark SA, a leading Greek IT System Integrator and 
a member of a group of companies with a continuous 
and successful presence in Greek market more than 25 
years, is looking for:

A self-motivated and highly professional individual to 
fulfill the position of System and Network Engineer, 
reporting to the IT Manager. The primary duties include 
working directly with internal clients regarding ongoing 
technical issues and being involved in long term projects 
such as new deployments and migrations. He/she 
must demonstrate strong teamwork, communication, 
problem solving, and organizational skills. He/she 
must be flexible and able to manage multiple projects 
directly and manage all operating systems and end-
user software.

Required qualifications: 
•University IT graduate (locally or abroad), 
preferably, with postgraduate studies in the IT field. 
TEI or other technical schools‘ graduates 
•Excellent reading and writing skills in English and 
German (optional) 
•Excellent oral communication in English 
•Experience/knowledge of handling backups, 
restores and general server maintenance and 
upgrades. 
•Knowledge with Microsoft Active Directory 
(Involvement with AD migrations and upgrades). 
•Working technical knowledge of network, PC, and 
platform operating systems, including Windows 
•All Microsoft Servers (eg. Windows, Exchange, 
SQL, Lync, SharePoint) 
•Virtualization (Hyper-V, VM-Ware) 
•Hardware: Server, Storage 
•Network: Cisco 
•VC: Cisco Call Manager 
•Proficient with Active Directory 
•Microsoft Office 
•Microsoft Outlook 
•10+ years experience with Windows server 
engineering 
•Experience with Internet deployed applications 
 
Advantageous requirements: 
•Reading and writing skills in German 
•Experience with IBM Websphere systems a plus 
•Experience with large enterprises 
•Experience with network load balancing a plus 
•Non smoking 
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package based on 
qualifications and experience 
•Excellent development potential 
•Bonus

Candidates who meet the above requirements 
may forward an English version of their CV at the 
following e-mail: cv@digimark.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Προγραμματιστής

Με γνώσεις PHP για στελέχωση του τμήματος  
ανάπτυξης web εφαρμογών. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης web εφαρμογών 
(OOPHP,Apache, MySQL, HTML, CSS). 
•Πολύ καλή γνώση στην χρήση RDBMS  
(MS SQL Server, MySQL) 
•Δυνατότητα ανάπτυξης Web Services σε ένα  
από τα C#, Java, Ruby, Python,PHP 
•Προϋπηρεσία 1 τουλάχιστον έτος σε ανάλογη θέση 
σε εταιρεία πληροφορικής 
 
Θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία με κάποιο version control system 
•Εμπειρία με CakePHP framework 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό στη διεύθυνση: php@sga.gr

First Telecom, an international IT & Telecoms 
company, specialising in the provision of internet, 
telecom, network and consultancy services, seeks for 
their Athens office enthusiastic and capable individuals 
that wish to make a career as:

Junior Software Developer 
Location: Athens

The ideal candidate should possess the 
following qualifications: 
•Degree in information technologies 
•Preferably 2 years of experience in software 
development or programming 
•Working knowledge and experience in at least two 
of the following programming languages: C/C++, 
Java, PHP, Python, Ruby 
•Sound knowledge of relational databases  
(both administration and query building), preferably 
MySQL and/or PostgreSQL 
•Strong background in Linux administration, 
especially installation, scripting

The following qualifications will be considered 
an advantage: 
•Experience with latest Web technologies  
(XHTML, HTML, CSS, AJAX, Web Services) 
•Sound knowledge of JavaScript and associated 
libraries/frameworks such as Angularjs, jQuery 
•Knowledge of any web application framework  
(ruby on rails, django, bottle) 
•Knowledge of reporting tools like BIRT, 
JasperReports 
•Knowledge of IP networking and VoIP (SIP, asterisk) 
 
We offer: 
•Salary according to qualifications 
•Highly rewarding bonus scheme

Interested candidates should send their CV 
in Englishno later than 30/3/2014 to the e-mail 
address: hr@first.gr noting the reference JDV0314. 
Only shortlisted candidates will be contacted for an 
interview. All applications will be treated in strictest 
confidence.

Κλινική στο κέντρο της Αθήνας επιθυμεί να προ-
σλάβει:

Προγραμματιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού 
‘’Oracle development form’’ 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία. 
•Επαγγελματικός χειρισμός. 
•Οργανωτικότητα. 
•Ομαδικό πνεύμα.

Παρακαλώ να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
υποψήφιοι που γνωρίζουν την συγκεκριμένη 
γλώσσα και είναι έως 32 ετών.
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός 
•Άριστες συνθήκες εργασίας. 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jsakketos@hotmail.com

ASP.NET VB/C# Programmer  
(PR.ATH)

We are looking for a Programmer, based in Athens, 
to add new features to and maintain our custom res-
ervations application.

Location 
•Athens 
 
Requirements 
•Very good knowledge of ASP.NET C# or VB 
•At least 3 years in relevant position 
•Good knowledge of HTML & JavaScript 
•Good knowledge of the English language

Please send your CV with the reference code in 
the subject area to the following e-mail: humanre-
sources@elounda-sa.com

Η Τεχνόπολις Α.Ε., με 20-ετή παρουσία στο χώρο 
του Internet και των νέων τεχνολογιών, προκειμένου 
να αναπτύξει τις δραστηριότητες και το στελεχιακό 
δυναμικό της, αναζητά:

Drupal Developer  
(Κωδ.: DD06)

Περιγραφή θέσης: 
•Η θέση αναφέρεται στο διευθυντή ανάπτυξης web 
•Σχεδιάζει και αναπτύσσει ολοκληρωμένα έργα  
web portals σε περιβάλλον Drupal 
•Υποστηρίζει και φροντίζει για τα επιθυμητά  
εσωτερικά και εξωτερικά παραδοτέα 
•Συνεργάζεται με υπευθυνότητα και συνέπεια  
σε ομάδες εργασίας 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο με κατεύθυνση στην πληροφορική  
ή συναφές 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και αντικείμενο 
•Πολύ καλή γνώση ανάπτυξης web sites  
σε πλατφόρμα Drupal (WCMS) 
•Πολύ καλή γνώση PHP, MySQL, HTML5,  
CSS, Javascript (JQuery), Ajax 
•Ικανότητες ανάλυσης απαιτήσεων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Άριστη χρήση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
(γραπτά και προφορικά) 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Ευκαιρία επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε έναν 
αναπτυσσόμενο τομέα 
•Ευχάριστο, φιλικό, σύγχρονο και δυναμικό  
περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρία ενασχόλησης με μεγάλα έργα

Αναζητούμε δραστήριους, πρόθυμους και συνεργά-
σιμους επαγγελματίες, με στόχους και προσόντα, 
ομαδικότητα και συνέπεια, για να συμμετάσχουν στην 
ομάδα, το όραμα και τις δραστηριότητες μας.

Αποστολή βιογραφικών με κωδικό θέσης (DD05) 
στο e-mail: career@open.gr

Senior Java 
Developer

Job Description: Project Bealge is a new and fully 
funded startup working on developing the next level 
of automation in the tourism industry. We are currently 
building up our team and are looking for awesomely 
talented people who are excited to work and learn 
in the incredible rush in a startup environment on a 
exciting project that has the vision of changing the 
way tourism and travel works.

We are looking for exceptional developers with good 
experience in multiple areas, who have ideally worked 
in agile development environments before. We are 
applying Scrum the way it’s meant to be, so our work 
is fun and stress-free. We have some serious technical 
challenges to be cracked, from scratch, so only serious 
developers with a love for a challenge need apply. Dev 
team is located in Athens, salary guaranteed to be worth 
your while.

We are an exceptional team with multiple startups in our 
past, and are only looking for exceptional developers. 
Please don’t send any CVs without pointers to your 
open source contributions, or code samples (if you 
don’t have any, pick something from projecteuler.net or 
whatever you feel would demonstrate how good you 
really are).

Skills & Requirements: 
•Demonstrated expert knowledge in Java and at 
least one  
Java framework (ie. Spring, JMS) 
•Demonstrated expert knowledge in building, 
debugging and maintaining mission critical 
enterprise applications. 
•You must have experience with building RESTful 
services 
•You must have experience with continuous 
integration  
systems (Jenkins) 
•You must have experience unit testing  
(JUnit, Mockito) 
•You must have experience with dynamic 
programming languages (Groovy) 
•You have a good knowledge of OO and design 
patterns. 
•Experience with web technologies (HTML/CSS/JS)  
is preferred 
•Experience with Node.js and JavaScript frameworks 
like jQuery  
are pluses

All candidates: 
•You’ve shipped apps and can share some  
“war stories” from times past. 
•Know that experience counts much more than any 
degree 
•Must be open to give and receive feedback without 
getting emotional. Attitude to learn should always 
be on 
•Have a healthy skeptic attitude and rebel streak  
in you,  
must be authority-skeptic (while be respectful  
of course) 
•Is a developer at heart & thinks OO first 
 
Please apply to the following e-mail:  
jobs@projectbeagle.com

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
H διαφημιστική εταιρία Grafima ζητάει για τη στελέ-
χωση του δημιουργικού τμήματος της:

Γραφίστα/στρια 

Με αντικείμενο τη δημιουργία λογοτύπων και εταιρι-
κής ταυτότητας, καταχωρήσεις σε περιοδικά, φυλλά-
δια, επεξεργασία φωτογραφίας, καταλόγους, πολυσέ-
λιδα έντυπα και κάθε είδους διαφημιστικών ενεργειών 
καθώς  και την επιμέλεια αυτών. 

Απαραίτητα προσόντα  
•Άριστες γνώσεις Photoshop, Illustrator, Indesign  
& τυπογραφικών εργασιών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) ετών  
στην διαφήμιση με ευχέρεια στη δημιουργία concept 
•Ομαδικό πνεύμα και Ικανότητα καταμερισμού  
χρόνου και παράδοσης μέσα στα όρια (deadlines) 
•Απαραίτητη η παρουσίαση portfolio με  
ολοκληρωμένες εργασίες  
 
Παροχές εταιρίας  
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 

Επικοινωνία
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα στο e-mail: grafima@otenet.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7251600-608.

Company profile: H Digital4u είναι μια φιλόδοξη 
εταιρεία στον τομέα του Digital Marketing. Κύριος 
στόχος της είναι η παροχή υπηρεσιών που συνδυάζο-
νται με καινοτόμες στρατηγικές (κατασκευή & προώ-
θηση Web-site / E-shop, Social Media, SEO, PPC και 
άλλες τεχνικές Internet Marketing and Advertising), 
προκειμένου να καθιστά την επένδυση των πελατών 
της αποδοτική και μετρήσιμα αποτελεσματική.

Web Designer 
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων, e-shop, 
portals, web-enabled εφαρμογών 
•Ανάπτυξη γραφικών στοιχείων και GUI εφαρμογών 
•Διάταξη και οργάνωση ιστοσελίδων 
 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω 
απαιτούμενα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση HTML, CSS, Flash  
•Πολύ καλή γνώση σε Dreamweaver,  
Adobe Photoshop/Illustrator, InDesign, MS Office 
•Πολύ καλή γνώση σε CMS (Wordpress,  
Drupal, Joomla, Opencart, Magento) 
•HTML 5 
•CSS3 
•JQuery 
•Javascript 
•XML 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν ο υποψήφιος έχει  
προηγουμένη εμπειρία στην κατασκευή E-shop. 
 
Παροχές Εταιρείας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας

Απαραίτητη κρίνεται η αποστολή δείγματος 
portfolio μαζί με το βιογραφικό. Για την αποστολή 
των βιογραφικών στείλτε mail με κωδικό Dev στο: 
info@digital4u.gr

MyOmega is the Technology Company for the 
Internet of Things.
MyOmega is a growing company, specialized in R 
& D for information and communications technology 
services and products.

MyOmega provides Mobile technology and 
application services, mobile IP and products.

We are located in Athens and Nuremberg. Our 
customers are top international companies in the 
forefront of the technology.

MyOmega is currently seeking to recruit 
candidates with the following Academic and 
professional skills:

SW Application  
Designers

•Excellence in graphical subsystems, MMI 
•Application techniques, efficient creation of high 
performing applications and 
Application Frameworks 
•C, C++, Java 
•Android 
•Code optimization, security protocols, cryptography, 
smartcards 
•Tools: MS Visual Studio, Eclipse.

SW Platform Embedded  
Designers

•All of the above, plus Intel, ARM platforms

System Engineers

•Definition of systems through architectural methods 

•Definition of system components and interfaces 
•Requirements management from definition  
to acceptance 
•Definition of system content and capabilities  
from white papers to architectures 
•System creation with multi-competence teams

Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies  
in relevant fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 
•Proactive attitude, communicative and customer-
oriented 
•Willingness to travel and work within the EU 
 
Kindly submit your detailed CV in English: 
webadmin@myomegasys.com

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Εκπρόσωποι  
Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών,  

Contact Center 
(Ref. 326ΕΤΥΠ)

H ICAP Group – με €63 εκατομμύρια έσοδα και 1.250 
εργαζομένους- είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής 
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Διαθέτει 
γραφεία σε 5 ελληνικές πόλεις, και ισχυρή παρουσία 
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με θυγατρικές στη 
Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Κύ-
προ. Η ICAP Group μετά την εξαγορά της στις αρχές 
του 2007 από το SEEF Fund της Global Finance, 
της μεγαλύτερης εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξελίσσεται ταχέως σε έναν 
πολυσχιδή οργανισμό, έχοντας υπερτριπλασιάσει τα 
μεγέθη της. Παρέχει δε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσι-
ών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 μεγάλες 
κατηγορίες: credit risk services, marketing solutions, 
management consulting και people solutions.

Η ICAP Group αναζητά υποψήφιους για τη θέση του 
Σύμβουλου Εξυπηρέτησης Πελατών σε τεχνικά θέ-
ματα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του τμήματος 
Contact Center.

Αρμοδιότητες: 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών σε τεχνικά  
θέματα 
•Κατανόηση και διαχείριση αιτημάτων  
και παραπόνων 
•Συνεχής υποστήριξη και επίλυση τυχόν  
προβλημάτων των πελατών 
 
Προσόντα Υποψηφίου: 
•Απόφοιτος τεχνικής εκπαίδευσης 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία με έμφαση  
στο αποτέλεσμα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα μεγάλο διεθνή οργανι-
σμό όπως εξελίσσεται ο Όμιλος ICAP

Όλες οι επαφές θα γίνουν με εχεμύθεια. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: hrint@icap.gr (Σημείωση: 
εισάγοντας τα στοιχεία σας στην φόρμα απο-
στολής βιογραφικού σημειώματος http://www.
icapcareer.gr έχετε τη δυνατότητα της αυτόματης 
αξιολόγησης σε περισσότερες θέσεις εργασίας).

Σύμβουλοι Τηλεφωνικών  
Πωλήσεων, Contact Center 

(Ref. 317ΣΤΠCC)

H ICAP Group – με €63 εκατομμύρια έσοδα και 1.250 
εργαζομένους- είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής 
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Διαθέτει 
γραφεία σε 5 ελληνικές πόλεις, και ισχυρή παρουσία 
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με θυγατρικές στη 
Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Κύ-
προ. Η ICAP Group μετά την εξαγορά της στις αρχές 
του 2007 από το SEEF Fund της Global Finance, 
της μεγαλύτερης εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξελίσσεται ταχέως σε έναν 
πολυσχιδή οργανισμό, έχοντας υπερτριπλασιάσει τα 
μεγέθη της. Παρέχει δε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών 
και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 μεγάλες κα-
τηγορίες: Credit Risk Services, Marketing Solutions, 
Management Consulting και People Solutions.

Η ICAP Group αναζητά υποψήφιους για τη θέση του 
Σύμβουλου Τηλεφωνικών Πωλήσεων του τμήματος 
Contact Center για part-time απασχόληση.

Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Κατανόηση των αναγκών των πελατών για την προ-
ώθηση ολοκληρωμένων λύσεων 
•Συνεχής υποστήριξη των πελατών και επίλυση  
τυχόν προβλημάτων 
•After sales service 

Προσόντα Υποψηφίου: 
•Απόφοιτος λυκείου, ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία με έμφαση  
στο αποτέλεσμα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα μεγάλο διεθνή  
οργανισμό όπως εξελίσσεται ο Όμιλος ICAP

Όλες οι επαφές θα γίνουν με εχεμύθεια. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: hrint@icap.gr. (Σημείωση: 
εισάγοντας τα στοιχεία σας στην φόρμα απο-
στολής βιογραφικού σημειώματος http://www.
icapcareer.gr έχετε τη δυνατότητα της αυτόματης 
αξιολόγησης σε περισσότερες θέσεις εργασίας).

Η εταιρεία PowerCall ζήτα για τη στελέχωση 
νέων της τμημάτων:

10 Άτομα Άνω των 20 Ετών  
για το Τμήμα Προώθησης 
Υπηρεσιών Θεάματος -  
Internet - Τηλεφωνίας

Προσόντα: 
•Άνεση στην προφορική επικοινωνία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Δυναμισμός και όρεξη για δουλειά 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηναίο μισθό με συνέπεια στην καταβολή 
του 
•Ωράρια εργασίας ευέλικτα πρωινά/απογευματινά 
τμήματα 
•Υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη (Ι.Κ.Α) 
•Bonus επίτευξης στόχων (ημερησίων,  
εβδομαδιαίων, μηνιαίων) 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Άνετη πρόσβαση σε Ησαπ-Τρόλεϊ-Λεωφορεία 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
powercall54@gmail.com

Η διαφημιστική εταιρεία Apopsis αναζητά να στελε-
χώσει θέση:

Client Service
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος,  
με κατεύθυνση marketing-διαφήμιση. 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, σε εταιρεία προώθησης πωλήσεων. 
•Εμπειρία στην εκτέλεση και εποπτεία BTL  
ενεργειών. 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες και γνώση περιεχομένου 
εκτέλεσης έργων. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Microsoft Office. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογρα-
φικό τους στο e-mail: papageorgiou@apopsisb.gr

Η εταιρία CONDATEL A.E. δραστηριοποιείται στο 
χώρο της επικοινωνίας και της πληροφόρησης, κα-
λύπτοντας ένα ευρύ φάσμα νέων τεχνολογικών υπη-
ρεσιών. 

Η έδρα της εταιρείας είναι στην περιοχή της Αργυ-
ρούπολης, Αττική. (πλησίoν metro Αργυρούπολης). 
 
Πρόκειται για μια από τις δυναμικότερες εταιρίες 
στον κλάδο της και επιθυμεί άμεσα να προσλάβει:

Agents  
για την επάνδρωση πολυγλωσσικού  

Call Center
Περιγραφή καθηκόντων: 
•Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων 
•Επίτευξη στόχων καλύτερης εξυπηρέτησης 
•Δυνατότητα 8ωρης ή 4ωρης εργασίας σε κυλιόμενο 
ωράριο βαρδιών  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη 
θέση τηλεφωνικού κέντρου εισερχόμενων  
τηλεφωνικών κλήσεων 
•Ελάχιστη απαιτούμενη εκπαίδευση: λύκειο 
•Γνώση και χρήση τουλάχιστον 3 γλωσσών 
•Απαραίτητη προϋπόθεση η μητρική γλώσσα  
των ενδιαφερομένων να είναι μια εκ των: αγγλικά, 
γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, σουηδικά, 
ολλανδικά, βουλγάρικα, ρομανικά, ρωσικά,  
τούρκικα, κινέζικα, ιαπωνικά, αραβικά 
•Άνεση στην επικοινωνία/ ευγένεια/ομαδικότητα 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό και οργανωτικό χαρακτήρα με ικανότητα 
άμεσης αφομοίωσης αλλαγών 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
δεξιότητες. 
•Άριστη γνώση στη χρήση H/Υ. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό. 
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Δυναμικό /ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον  
και προοπτικές εξέλιξης 

•Συνεχής, σύγχρονη εκπαίδευση στον τομέα  
της επικοινωνίας 
 
Για αποστολή βιογραφικών:  
Μέσω e-mail: info@condatel.com

Η εταιρεία LINK2U A.E. που δραστηριοποιείται στην 
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας, 
σε Business-to-Business (Β2Β) & Business-to-
Customer (Β2C) περιβάλλον, για τον ευρύτερο ιδι-
ωτικό τομέα καθώς και στην παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών – λύσεων για τον δημόσιο τομέα. Επιθυ-
μεί να προσλάβει:

Telesales Agents
Περιγραφή θέσης: Ο ρόλος αφορά τηλεφωνική επι-
κοινωνία με σκοπό την πώληση με πελατολόγιο μεγά-
λου συνεργάτη της εταιρίας στο χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Κατανόηση των αναγκών των πελατών για την προ-
ώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Προσόντα υποψηφίου: 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις υπηρεσιών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία με έμφαση  
στο αποτέλεσμα 
•Πνεύμα ομαδικότητας

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(ασφάλιση, σταθερός μισθός και bonus) 
•Προοπτική αορίστου σύμβασης εργασίας. 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές 
εξέλιξης ( supervisor, team leaders) 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταξιωμένα στελέχη  
της αγοράς 
•Εύκολη πρόσβαση μέσω ΗΣΑΠ Αμαρουσίου. 
•Ευελιξία επιλογής ωραρίου 
 
Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: hr@link2u.gr 
•Fax: 211 1062801 
•Τηλ. Επικοινωνίας: 211 1062800

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλήτρια 

Για το κατάστημα λιανικής στον Αστέρα Βουλιαγμέ-
νης για την καλοκαιρινή σεζόν. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ηλικία 25-35 ετών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Αγγλικών  
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση 
πελατών 
•Απαραίτητη η καλή εμφάνιση 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
saltwatergianna@gmail.com

Πωλήτρια 
Για Πλήρη Απασχόληση 

Ζητείται από την μεγαλύτερη γαλλική αλυσίδα παι-
δικών ενδυμάτων Orchestra για το κατάστημα της 
στα Χανιά. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
chania@orchestra.com.gr, fax: 210 9889140.

H ACTION LINE ζητά:
Πωλητές / Πωλήτριες  

(Κωδ. Θέσης: ACT_LUX_0114)
Για καταστήματα ανδρικής ένδυσης σε Αθήνα  
& Θεσσαλονίκη. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η λυκείου, ΙΕΚ,ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ σε περιβάλλον MS 
Office 
•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 στον χώρο  
της ανδρικής ένδυσης 
 
Παρέχονται 
Βασικός μισθός και ασφάλιση 
Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση

Για αποστολή βιογραφικού 
•E-mail: jobs@actionline.gr 

•Fax: 210 3637544 
•Mailing address: ACTION LINE ΕΠΕ, Ακαδημίας 
35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες 
καλέστε στο: 210 3637585 και 210 3637822.

Έλα στην μεγάλη παρέα της attr@ttivo.

Λατρεύεις τη μόδα!  
Ονειρεύεσαι μια δουλειά γεμάτη beat, χρώμα,  
ρούχα, αξεσουάρ, νέο κόσμο, νέες εμπειρίες.  
Εσύ θα βάλεις το κέφι, το ταλέντο σου και την όρεξη 
για δουλειά. Εμείς όλα τα άλλα. 
 
Στείλε μας τώρα, το βιογραφικό σου για τις νέες μας 
θέσεις, ζητάμε:

Υπεύθυνη Πωλήσεων
Βασικά καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος προώθησης και πωλήσεων. 
•Διαχείριση και ανάπτυξη σχέσεων με δίκτυο  
συνεργατών. 
•Δημιουργία & κλείσιμο ευκαιριών πώλησης  
σε νέους και υφιστάμενους πελάτες. 
•Προετοιμασία εταιρικών παρουσιάσεων & σύνταξη 
επιχειρηματικών προτάσεων. 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής σε προώθηση 
και πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε πωλήσεις  
προϊόντων , αντίστοιχου κλάδου.  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχέρεια μετακινήσεων στο εσωτερικό 
•Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο  
και ικανότητες στην παρουσίαση λύσεων 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δίπλωμα οδήγησης. 
 
Παροχές εταιρίας: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να στείλουν το βιο-
γραφικό τους στο e-mail: info@attrattivo.gr. Υπ’ όψιν 
Κας Μεσάζου Χριστιάνας με την ανάλογη ένδειξη 
«Υπεύθυνη Πωλήσεων». 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Έλα στην μεγάλη παρέα της attr@ttivo.
Λατρεύεις τη μόδα! Ονειρεύεσαι μια δουλειά γεμά-
τη beat, χρώμα, ρούχα, αξεσουάρ, νέο κόσμο, νέες 
εμπειρίες. Εσύ θα βάλεις το κέφι, το ταλέντο σου και 
την όρεξη για δουλειά. Εμείς όλα τα άλλα. Στείλε μας 
τώρα, το βιογραφικό σου για τις νέες μας θέσεις, ζη-
τάμε:

Υπεύθυνη Πωλήσεων
Βασικά Καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος προώθησης και πωλήσεων. 
•Διαχείριση και ανάπτυξη σχέσεων με δίκτυο  
συνεργατών. 
•Δημιουργία & κλείσιμο ευκαιριών πώλησης  
σε νέους και υφιστάμενους πελάτες. 
•Προετοιμασία εταιρικών παρουσιάσεων & σύνταξη 
επιχειρηματικών προτάσεων. 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής σε προώθηση 
και πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε πωλήσεις  
προϊόντων , αντίστοιχου κλάδου.  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχέρεια μετακινήσεων στο εσωτερικό 
•Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο  
και ικανότητες στην παρουσίαση λύσεων 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δίπλωμα οδήγησης. 
 
Παροχές εταιρίας: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να στείλουν το βιο-
γραφικό τους στο e-mail: info@attrattivo.gr. Υπ’ όψιν 
Κας Μεσάζου Χριστιάνας με την ανάλογη ένδειξη 
«Υπεύθυνη Πωλήσεων». 

Ο πελάτης μας είναι εμπορική εταιρία στον κλάδο 
των καλλυντικών, και αντιπροσωπεύει επώνυμα ποι-
οτικά brands. Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης 
της εταιρίας, αναζητείται κατάλληλος υποψήφιος για 
να καλύψει άμεσα, την παρακάτω θέση με έδρα την 
Αττική:

Εξωτερικός Πωλητής 
(κωδ. ΚL-14)

Το έργο: Η ανάπτυξη των προϊόντων που αντιπρο-
σωπεύει η εταιρία στην περιοχή ευθύνης (Αττική-Πε-
λοπόννησο-Στερεά Ελλάδα).

Προδιαγραφές θέσης: 
•Επιθυμητές σπουδές σε πωλήσεις, διοίκηση  
επιχειρήσεων ή τομέα υγείας 
•Απαραίτητη εμπειρία στην ανάπτυξη πωλήσεων 
καλλυντικών και τη διαχείριση καταστημάτων του 
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κλάδου (εξειδικευμένα καταστήματα καλλυντικών, 
φαρμακεία, καταστήματα προϊόντων ευρείας  
κατανάλωσης, κλπ) 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Excel) και ικανότητα  
αξιοποίησης τεχνολογίας πληροφορικής 
•Ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων  
και αξιοποίησης στατιστικής πληροφόρησης 
•Ικανότητα αυτοοργάνωσης, αυτοδιαχείρισης  
και ευελιξίας στην αντιμετώπιση κι επίλυση  
προβλημάτων 
•Πολύ καλή επικοινωνία και χειρισμός της γλώσσας, 
ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων 
•Άτομο ευγενικό, εργατικό, έντιμο, αποτελεσματικό, 
με υπομονή και επιμονή 
•Ευχάριστη παρουσία, επαγγελματικό ύφος 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου β΄κατηγορίας.  
Κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου θα θεωρηθεί πρόσθετο  
προσόν. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων κατά 
περίπτωση 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτο περιβάλλον 
εργασίας, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλού-
νται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους ση-
μείωμα (με φωτογραφία), αναγράφοντας των κωδικό 
της θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr ή στο 
fax 2310-517.494. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβά-
νουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.

Η BINSWANGER BINIARIS A.E.: Exclusive 
representative in Greece of the Multinational Real Estate 
Group BINSWANGER, website: www.binswanger.com 
seeks to employ:

Head of Transaction Department 
Broker Retail Department 
Broker Office Department 

Essential skills: 
•Work experience in sales department 
•Strong communication & organizational skills 
•Excellent command of both Greek and English 
language 
•Knowledge of computer software programs  
(Ms Office)  
 
The company offers: 
•Excellent remuneration package according  
to qualifications 
•Growth potential 

Interested candidates should send their resume 
to the managing director to the following e-mail: 
dimitrisbiniaris@binswangerbiniaris.com (all CVs will 
be treated as strictly confidential).

Περιγραφή: Ελληνική βιομηχανική και εμπορική εται-
ρεία, μέλος βιομηχανικού ομίλου γραφικών τεχνών, 
με έδρα στην Αττική, επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλητή - Πωλήτρια  
Χάρτινης Συσκευασίας  

(Κυτιοποιίας)
Προφίλ υποψηφίου: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών και  
αποδεδειγμένες ικανότητες πωλήσεων και επίτευξης 
στόχων στον συγκεκριμένο κλάδο γραφικών τεχνών. 
•Διαπραγματευτική ικανότητα 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ικανότητα άμεσης αναγνώρισης και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό 
•Κάτοχος αδείας ΙΧ και δυνατότητα ταξιδιών 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικές αμοιβές 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη 
•Προοπτικές εξέλιξης

Στείλτε σήμερα το βιογραφικό σας στο e-mail: 
aledelig@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.

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

Sales Executive
General responsibilities               
•Promote the products and services of the company 

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

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

Η IN GROUP ΑΕ, η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία 
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, πιστοποιημέ-
νη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 
στον τομέα εύρεσης και επιλογής προσωπικού, ζητά 
για λογαριασμό πελάτη της:

Πωλητή Β2Β / ΗΟ.RE.CA 
(HR 21398)

Καθήκοντα 
•Επικοινωνία και διατήρηση συνεργασίας  
με υπάρχοντες πελάτες 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Επιμέλεια εταιρικής εικόνας 
 
Προσόντα 
•Επιθυμητό πτυχίο από ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση οικο-
νομικών ή marketing 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη  
σε πωλήσεις HO.RE.CA 
•Καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα,  
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών,  
πνεύμα συνεργασίας 
•Δυνατότητα για ταξίδια 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
(για άνδρες υποψηφίους) 
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο και ipad 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους, ανα-
γράφοντας τον κωδικό (HR 21398), μέσω e-mail: 
cv@ingroup.gr, fax: 2108210230.

Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρεία στον 
κλάδο της αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, με οργα-
νωμένο δίκτυο 16 σημείων πώλησης στην Θεσσα-
λονίκη, στα πλαίσια της ανάπτυξής της επιθυμεί να 
προσλάβει:

Πωλήτρια  
για τις περιοχές  

Θέρμη - Πλαγιάρι - Πειραιά
Προσόντα:  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
στον κλάδο 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
συνθήκες 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα 
 
Προσφέρονται:  
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν  
το βιογραφικό τους με μια πρόσφατη  
φωτογραφία στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail:  
hr@estiabakery.gr

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εταιρεία φαρμακευτική ζητεί: 

Συνεργάτες  
για Χώρους Φαρμακείων,  

στο Νομό Αττικής
Απαραίτητη προϋπόθεση: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των φαρμακείων. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@emergyproducts.gr  
ή στο fax: 210 6654554.

Στηρίζουμε τον κόσμο της υγείας.
Εταιρεία εισαγωγής και διάθεσης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, διακεκριμένων παγκοσμίως,  αναζητά για 
το τμήμα πωλήσεων Αθήνας:

Υπεύθυνο Πωλήσεων  
Χειρουργικών Προϊόντων 

Απαιτείται: 
•Επιτυχής προϋπηρεσία πωλήσεων σε νοσοκομεία, 
5 τουλάχιστον ετών (πωλήσεις ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, όχι φαρμάκων - απαραίτητη προϋπό-
θεση) 
•Εδραιωμένες πελατειακές σχέσεις στην χειρουργική 
και/η ουρο/γυναικολογία 
•Άριστη γνώση των διαδικασιών προμήθειας  
και διαγωνισμών δημόσιων νοσοκομείων 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
•Πολύ καλά Αγγλικά 
•Ευχέρεια χειρισμού Η/Υ 
•Ευχάριστη παρουσία, όρεξη για δουλειά,  
μεθοδικότητα, συνέπεια και επιμονή 
•Ηλικία 30-38 ετών

Προσφέρεται: Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών -  
διαρκής εκπαίδευση – σταθερή εργασία με προοπτι-
κές εξέλιξης – ευνοϊκές συνθήκες εργασίας.

Αποστολή Β.Σ. που καλύπτουν όλες τις  απαιτή-
σεις με e-mail στη δ/νση: marketing@envivo.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρεία ANYMEL SA δραστηριοποιείται στην δι-
άθεση επιστημονικών προϊόντων κοσμετολογίας 
και εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
προσφέροντας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά 
καινοτόμα και ποιοτικά ενέσιμα προϊόντα ομορφιάς: 
Υαλουρονικό οξύ, plasmatherapy, μεσοθεραπείες 
& μηχανήματα RF & Laser.

Η εταιρεία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργα-
τών σε όλη την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο και 
αναπτύσσεται δυναμικά με στρατηγικές συνεργασίες 
προσεγγίζοντας νέες αγορές και αναζητά:

 Ιατρικούς Επισκέπτες - 
 Πωλητές

Η θέση αναφέρεται στον εμπορικό διευθυντή με βα-
σικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση πε-
λατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της 
εταιρείας.

Υπευθυνότητες θέσης  
•Πώληση ενέσιμων προϊόντων σε δερματολόγους- 
πλαστικούς & κέντρα αισθητικής 
•Υλοποίηση στρατηγικής πωλήσεων και εκτέλεση 
του business plan της εταιρείας

Προφίλ/προσόντα υποψηφίου  
•Πτυχίο ΑΕΙ σε διοίκηση επιχειρήσεων – marketing- 
διαφήμιση  
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 5 έτη σε πωλήσεις 
•Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο των ιατρο-
τεχνολογικων προϊόντων & των ιατρικών ενέσι-
μων δερμοκαλλυντικών  
•Απαραίτητη εμπειρία reporting 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής & άριστη γνώση χρήσης 
Η/Υ (word, excel, power point) 
•Ηλικία έως 45 ετών 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως της προϋπηρεσίας 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων.

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν 
το επιθυμητό προφίλ υποψηφίου. Βιογραφικά 
στο e-mail: esoulandrou@anymel.gr

Η MSPS, ηγέτιδα εταιρία στο χώρο του promotion 
marketing με σημαντικούς πολυεθνικούς πελάτες 
ζητά άμεσα:

Απόφοιτους - Τελειόφοιτους 
Διαιτολόγους / Διατροφολόγους

•Για προγράμματα προώθησης προϊόντων σε φαρ-
μακεία με καλές αποδοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 9604200. Απο-
στολή βιογραφικών στο e-mail: info@msps.net ή στο 
fax: 210 9649013. Αναγράφοντας υποχρεωτικά τον 
κωδ: PD.

ΙΑΤΡΟΙ
Η GlobalMediRec έχει μια άμεση θέση εργασίας για:

Ωτορινολαρυγγολόγο –  
Consultant in ent Surgeon  

(Ear - Nose & Throat)
Σε κρατικό NHS νοσοκομείο – στο Λονδίνο.

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 6 μηνών. 
 
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 στην ωτορινολαρυγγολογία 
•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 διευκρινίσεις. 
Κατερίνα Κοντάλιπου, GlobalMediRec, τηλ: 6934 803930, 
e-mail: katerina.kontalipou@globalmedirec.com. Website 
link: www.globalmedirec.com/jobs/greek-doctors.htm

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
H WIS είναι μία ευρωπαϊκή εταιρεία εξειδικευμένη 
σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού για ειδικευμένους 
υποψήφιους και πελάτες με υψηλές προδιαγραφές 
στον τομέα της υγείας, της πληροφορικής, εμπορίου 
καθώς και engineering και βιομηχανίας.

Για λογαριασμό πελατών μας στη Γερμανία και  
Ελβετία αναζητούμε στον τομέα της υγείας:

Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες

Προσφέρουμε: 
•Ασφαλή θέση εργασίας στη Γερμανία ή Ελβετία  
με πλήρη απασχόληση 
•Ευέλικτες ώρες εργασίας 
•Ελκυστικούς μισθούς ανάλογα με τα προσόντα  
και την προϋπηρεσία με όλες τις αντίστοιχες  
παροχές (άδειες, πριμοδότηση κτλ.) σύμφωνα  
με τη νομοθεσία της χώρας 
•Βοήθεια και υποστήριξη σε όλες τις διαδικασίες 
ενσωμάτωσης στη χώρα Γερμανία/Ελβετία και  
αναγνώρισης πτυχίων, διαμονή κτλ. Καθώς  
και σε διάφορες δυσκολίες και απορίες μέσω  
του προσωπικού μας σε ένα ομαδικό και  
συναδελφικό περιβάλλον 
•Μαθήματα Γερμανικών μέχρι το επίπεδο Β2  
χρηματοδοτούμενα από την εταιρεία μας. 
•Επαγγελματική ανάπτυξη και καριέρα με πολύ  
καλές συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό  
περιβάλλον με επαγγελματικές προοπτικές. 
 
Προϋποθέσεις:  
•Απόφοιτος/η νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Πτυχίο της σχολής με σφραγίδα της Χάγης (Apostille) 
•Αποφασιστικότητα μετοίκησης στη Γερμανία  
ή Ελβετία 
•Προσήλωση στον ασθενή και στην περίθαλψη 
•Ασφαλής χειρισμός ιατρικών μηχανημάτων 
•Ανεξάρτητη διεκπεραίωση νοσηλευτικών  
και θεραπευτικών ενεργειών 
•Ενδομυϊκές και υποδόριες ενέσεις  
(μετά την πλήρη αναγνώριση πτυχίου) 
•Γνώσεις υγιεινών προδιαγραφών 
•Ετοιμότητα νοσηλευτικής περίθαλψης με βάση  
τις ιατρικές συμβουλές 
•Οργανωτικό ταλέντο, ευελιξία, ευαισθησία και υπευ-
θυνότητα καθώς και άνεση σε ενδεχόμενες έντονες 
συνθήκες εργασίας 
•Γραπτή και προφορική αναφορά στα Γερμανικά 
•Δίπλωμα οδήγησης (προαιρετικό)

Σε περίπτωση που αναγνωρίζετε τον εαυτό σας στα 
παραπάνω, αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες με υπευθυ-
νότητα και προσήλωση στον ασθενή και ενδιαφέρεστε 
για μία επαγγελματική ανάπτυξη στη Γερμανία/Ελβετία, 
παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση des.theodoridou@gmail.com

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μη διστάσετε να επι-
κοινωνήσετε με την κα Δέσποινα Θεοδωρίδου, τηλ. 
0030 6977315593 και 0049 172 3594690. WIS Fach-
personal & Service GmbH, Zum Wiesenhof 60, 
D-66663 Merzig, website: www.wis-agentur.de

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Φαρμακοποιός 

•Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για εργασία σε 
κεντρικό Φαρμακείο της Λαμίας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
paulantzo@yahoo.gr
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Υπεύθυνος  

Προγραμματισμού Παραγωγής

Μεγάλη εταιρεία αναζητά Υπεύθυνο Προγραμματι-
σμού Παραγωγής με κύριες αρμοδιότητες τον προ-
γραμματισμό της παραγωγής και της τροφοδοσίας 
πρώτων υλών στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο μηχανολόγου, ή χημικού μηχανικού,  
ή μαθηματικού 
•Τουλάχιστον τέσσερα χρόνια πρόσφατης εμπειρίας 
σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών  
(γραπτά & προφορικά)

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

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Η Αφοί Φιλοσίδη α.ε. Εξουσιοδοτημένος Έμπο-
ρος / Συνεργάτης Service Kosmocar A.E. ζητά για 
άμεση πρόσληψη:

Φανοποιό Αυτοκινήτων
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
Βιομηχανική μονάδα με έδρα τη Θεσσαλία ζητά 
να προσλάβει:

Μηχανολόγο Μηχανικό / 
 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού 
(Α.Ε.Ι.) 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό  
και προφορικό λόγο. 
•Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
•Άριστη γνώση Η/Υ και σχεδιαστικών  
προγραμμάτων CAD. 
•Επιθυμητή γνώση βιομηχανικών αυτοματισμών, 
συστημάτων προγραμματισμού παραγωγής και 
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 
•Υψηλή ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού, 
διοίκησης προσωπικού, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα 
εργασίας, ικανότητα λήψης αποφάσεων και εργασίας 
υπό πίεση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα 
βιογραφικά στους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
aggapr_11@yahoo.com

LOGISTICS
Logistics and Distribution  

Manager
Purpose of the position: The logistics and distribution 
manager is responsible for organizing the storage and 
distributing the goods.

Scope: The logistics and distribution manager 
responsibilities include making sure that the right 
products are delivered to the right location on time and 
at a good cost.

Responsible to: General Manager and CEO.
Duties/areas of responsibility: 
•Monitoring the quality, quantity, cost and efficiency  
of the movement and storage of goods 
•Coordinating and controlling the order cycle and 
associated information systems 
•Organizing the transportation, including planning 
vehicle routes and delivery time; Effectively planning 
and managing stock control, warehousing and customs 
clearance of goods 
•Analyzing data to monitor performance and plan 
improvements and demand 
•Allocating and managing staff resources according  
to changing needs 
•Liaising and negotiating with customers and suppliers 
•Developing business by gaining new contracts, 
analyzing logistical problems and producing new 
solutions 
•Possessing a deep understanding and knowledge  
of legislation, costs and environmental pressures 
•Working on new supply strategies 
 
Education/skills: 
•Bachelor’s degree in supply chain management, 
logistics/distribution management, business 

administration, or related field is required; Master’s 
degree will be considered an asset. 
•Minimum of 5 years experience in logistics and 
distribution management. 
•Must have previous logistics and distribution channel 
experience and success and demonstrated knowledge 
of supply chain management techniques. 
•A deep knowledge of INCOTERMS 2010 is required. 
•Ability to solve problems under stress at short notice. 
•Proficiency in system software skills is a must, 
including Microsoft Office suite. 
•Driver’s license. 
 
Competencies: 
•Highly effective leader with the ability to manage 
supply chain process. 
•Excellent people skills, including the ability  
to accomplish goals. 
•Excellent verbal and written communication skills  
in English language. 
•Strong analytical, planning and organizational skills. 
•Excellent problem solving skills, analytical capabilities 
and collaboration skills. 
•Must have attention to detail and a commitment  
to quality. 
•Results driven, highly self-confident and honest. 
 
Location: Athens, Greece. 
 
Send your cv’s to the following e-mail: cv@recom.gr

Η εταιρεία μας, με ηγετική παρουσία στον κλάδο 
των κατεψυγμένων τροφίμων, επιθυμεί να προ-
σλάβει:

Logistics Manager 
με έδρα το Αίγιο 

Κύρια καθήκοντα 
•Οργάνωση και συντονισμός εργασιών  
των υπηρεσιών logistics (εισαγωγές, εξαγωγές,  
αποθήκευση & διανομή) 
•Διαχείριση παραγγελιών και φορτώσεων  
για εξαγωγές 
•Καταρτισμός και έλεγχος budget τμήματος 
•Διαχείριση και έλεγχος εξωτερικού παρόχου  
υπηρεσιών logistics (3PL) 
•Συντονισμός εργασιών, καθοδήγηση και  
εκπαίδευση των εργαζομένων του τμήματός του 
•Εξυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών 
της εταιρείας 
•Τήρηση όλων των ποιοτικών προδιαγραφών καθώς 
και όλων των κανόνων Υγιεινής & Ασφάλειας στους 
χώρους ευθύνης του (ISO) 
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση με εξειδίκευση  
σε Logistics 
•Προϋπηρεσία 4-8 ετών σε ανάλογη θέση 
•Εμπειρία στη διαχείριση και διοίκηση τόσο 3PLs 
όσο και in-house logistics 
•Επιθυμητή η γνώση SAP και προγραμμάτων  
διαχείρισης αποθηκών (WMS) 
•Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές, οργανωτικές, 
επικοινωνιακές και αναλυτικές ικανότητες 
 
Η εταιρεία προσφέρει πρόσθετη  
ιατροφαρμακευτική κάλυψη και εταιρικό αυτοκίνητο.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση h-r@kallimanis.gr με τον κωδικό LOGMGR. 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα υπάρξει επικοινωνία με τους υπο-
ψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

ΟΔΗΓΟΙ
San Giorgio, a proud member of design hotel ™ in 
Mykonos.

San Giorgio’s management is seeking for associates 
who are willing to learn and develop a successful ca-
reer in hospitality industry.

Experienced Driver

Position Requirements: 
•Minimum experience of 5 years in a similar position 
in 5 star hotel 
•Advanced use of English language 
•Extra languages will considered as an asset 
•Strong communication and interpersonal skills 
•Teamplayer 
 
San Giorgio Hotel offers: 
•Accommodation 
•Professional working environment 
•Competitive salary 
•Daily meals

Recommendations and recent photo required. 
Send your cv’s to the following e-mail:  
jobs@sangiorgio-mykonos.com

Οδηγός 
•Γυναίκα, 22-30 ετών, έμπειρη ζητείται για οδήγηση 
γουρούνας, γνώση Αγγλικών, 
•Τόπος εργασίας Μύκονος. 
•Περίοδος εργασίας από 1 Μαΐου με 31 Αυγούστου. 

Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία  
στο e-mail: hr@tresorhotels.com

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Αποθηκάριος

Ζητείται αποθηκάριος για την κεντρική αποθήκη 
της εταιρείας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
•Παραλαβή εμπορευμάτων 
•Επικόλληση barcodes 
•Διαχωρισμός παραγγελιών 
•Συσκευασία και αποστολή εμπορευμάτων 
•Εξωτερικές εργασίες 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο  
της ένδυσης 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικών 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Yπευθυνότητα - Εργασία υπό πίεση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
account@sohosohosa.com

Αποθηκάριος 

Όνομα πελάτη: Εμπορική επιχείρηση φαρμάκων 
Τοποθεσία: Μεσόγεια 
Αμοιβή / Παροχές: 900€ Μεικτά 
Κλάδος: Pharmaceutical 
Κωδικός Αγγελίας: GRC/7145 
Τύπος θέσης: Όλες

Περιγραφή εργασίας: Η ManpowerGroup, για λογα-
ριασμό πελάτη της, μια Εμπορική Επιχείρηση Φαρ-
μάκων, αναζητά δύο (2) Αποθηκάριους.

•Προετοιμασία παραγγελιών 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Είναι γρήγορος και αποτελεσματικός 
•Δίνει έμφαση στην λεπτομέρεια 
•Δεξιότητες υποψηφίου 
•Είναι πρόθυμος και διακρίνεται για το ομαδικό  
του πνεύμα εργασίας

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να κάνετε αίτηση: [www.
manpowergroup.gr]. Εγγραφείτε δημιουργώντας το 
δικό σας λογαριασμό My Manpower, ενημερωθείτε 
για όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, και κάνετε αίτη-
ση για όλες όσες σας ενδιαφέρουν.

ΦΥΛΑΞΗ
Σωματοφύλακας 

•25-35 ετών με προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών  
και καλό βιογραφικό. 
•Τόπος εργασίας Μύκονος. 
•Περίοδος εργασίας από 1 Ιουνίου με 31 Αυγού-
στου. 
 
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία  
στο e-mail: hr@tresorhotels.com

ΕΣΤΙΑΣΗ
Τα ξενοδοχεία Vedema Resort και Mystique, μέλη 
της Luxury Collection by Starwood Hotels & 
Resorts στη Σαντορίνη ζητούν προσωπικό κουζίνας 
για τη θερινή σεζόν 2014:

Μάγειρα Α’ - Πρωινού και  
Μεσημεριανού A La Carte

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Καλή γνώση του a la carte 
•Αντίληψη και μεταδοτικότητα 
•Ακρίβεια και συνέπεια στην εκτέλεση συνταγών 
•Να ακολουθεί πιστά τις εντολές του chef  
επιδιώκοντας καθημερινά το καλύτερο αποτέλεσμα 
•Να είναι συνεργάσιμος/η, οργανωτικός/η  
και να φροντίζει όλα τα τμήματα της κουζίνας να 
λειτουργούν σύμφωνα με τα υψηλά στάνταρ της 
επιχείρησης με στόχο την ευχαρίστηση του πελάτη 
•Άριστη γνώση στο σύστημα υγιεινής, διαχείρισης 
και ασφάλειας τροφίμων (ISO – HACCP) 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απο-
στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
melinaxomata@gmail.com. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive ανα-
ζητά για τα ξενοδοχεία της:

Σερβιτόρους

Απαραίτητα προσόντα: 

•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε Boutique ξενοδοχεία 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Το Ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, στο e-mail:  
gfilippidis@andronisexclusive.com

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για:
Σερβιτόρους - Σερβιτόρες

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος θα πρέπει να έχει: 
•Προϋπηρεσία 2-5 έτη 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ηλικία από 19-28 ετών 
•Εμφανίσιμη/ ος - με νεανική μοντέρνα εμφάνιση  
και στυλ 
•Διαθεσιμότητα να εργαστεί με πλήρη ή μερική  
απασχόληση 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Άψογο, φιλικό, επαγγελματικό, και κυρίαρχα  
σταθερό περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με επισύναψη απα-
ραίτητα και φωτογραφίας μόνο μέσω e-mail στο: 
ari.vezene@gmail.com. Επισκεφτείτε μας στο www.
vezene.gr

Η ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ Α.Ε., ξενοδοχείο ST. NICOLAS BAY 
RESORT HOTEL & VILLAS μέλος του Small Luxury 
Hotels και Great Hotels of the World επιθυμεί να προ-
σλάβει:

A’ Μάγειρα 
Chef De Partie

Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας 
a la carte 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4-5 ετών σε ανάλογη 
θέση σε ξενοδοχείο 4-5*, ή εστιατόριο 
•Άριστη επικοινωνία και οργανωτικότητα

Παρέχεται χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, απασχόληση 6 μηνών και άριστες συν-
θήκες εργασίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλ-
λουν βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από 
μια πρόσφατη φωτογραφία. E-mail: manager@
stnicolasbay.gr. Αποστολή φαξ στο: 210 3392239. 
Διεύθυνση: ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ ΑΕ, Κριεζώτου 7, Αθήνα 
10671.

Το ξενοδοχείο NOVOTEL Athens επιθυμεί να προ-
σλάβει για εποχική απασχόληση τις παρακάτω ειδικό-
τητες και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να 
υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους: 

Μάγειρες Β’& Γ’

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

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

A family of 1530 hotels worldwide.  
Start an international Career. 

Le Meridien Limassol Spa & Resort, the only 5-star 
international chain resort in Limassol, is seeking to 
recruit the following positions:

Bartenders
•Some experience necessary 
•Fluent in English, knowledge of Russian will be 
considered an advantage 
Candidates interested in this exciting opportunity to 
start an international career should send their Curric-
ulum Vitae/Resume to: The Personnel Manager Le 
Meridien Limassol Spa & Resort, P.O.Box 56560, 
CY-3308 Limassol, e-mail: evi.kyriacou@lemeridi-
enlimassol.com. Tel. 25863226.

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

Barman Supervisor 
 (BSPV/14)

Απαραίτητα προσόντα: 
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•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια 
θέση κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακές μονάδες  
all inclusive 
•Άριστη γνώση όλων των λειτουργιών του Bar 
•Ικανότητα αντίληψης προϋπολογισμών,  
παρακολούθησης υλικού και αποθεμάτων καθώς  
και παρακολούθηση εσόδων - εξόδων 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση και δεύτερης Ευρωπαϊκής  
γλώσσας (Γερμανικά ή Γαλλικά) 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέ-
ρω προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το 
αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφο-
ντας τον κωδικό θέσης στην παρακάτω διεύθυνση 
e-mail: capodicorfu@aquisresorts.com ή fbcapo@
aquisresorts.com

Mangiatutto Group of Restaurants (www.mangiatutto.
com.sg), which manages three Italian restaurants and 
one Spanish Taberna & Tapas Bar, has recently opened 
a new Greek traditional Tavern, Mykonos on the Bay, 
and seeks vibrant & dynamic chefs de Partie with proven 
experience and outmost dedication to the job.

We are currently looking for:

Two Greek Chef  
De Partie

Responsibilities:  
•Make sure all menu lines are prepared according  
to specification 
•Keep stock up-to-date, fresh and duly stored 
•Help in managing all food suppliers 
•Be accountable for the perfect cleanliness and 
order of the kitchen, 
•All other duties as assigned by executive chef

Requirements: 
•Proven track record of experience in high standard 
preparations of main Greek food cuisine. 
•Hard working attitude. 
•Able to work long hours, weekends and public 
holidays 
•Diploma or professional course in culinary schools, 
preferable 
•It is very important to let us have in advance 
a sample of a menu that the candidate has 
executed in the past and some pictures of his / 
her dishes.

We offer: 
•Attractive wage 
•Food and accommodation 
•5 days work week 
•Three weeks of paid leave per year 
•Start: As soon as possible

Submissions: It is essential that you send your 
CV, sample menu, and pictures of your dishes 
in order to receive a formal offer with more 
details. Mr. Corrado, tel: +65 85222734, e-mail:  
corrado@mangiatutto.onmicrosoft.com

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

Assistant F&B

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος τουριστικής σχολής 
•Γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε επισιτιστικά τμήματα 
•Γνώσεις - Προϋπηρεσία στο cost control 
•Ηλικίες έως 30 ετών 
•Άριστη γνώση Η/Υ και Microsoft Office 
 
Παρέχουμε διαμονή & πλήρη διατροφή. 
 
Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφα-
τη φωτογραφία: 
•Ε-mail: oplr@lindoshotels.com 
•Fax: 22440 32007 
•Τηλ: 2244 0 32001

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 Πλέπι 
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 εξαιρετι-
κές ευκαιρίες εργασίας, όπως:

Διοίκηση:  
Bar Manager

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.

Μάγειρας 

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

Σερβιτόροι -ες  
(Μπαρ / Εστιατορίων)

Για την περίοδο Απρίλιος-Οκτώβριος 2014. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Ελληνικών και Αγγλικών 
•Γνώση οποιαδήποτε άλλης γλώσσας θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους μέσω e-mail στο efi@elysium.com.
cy ή μέσω fax στο +357 26 910 875.
•Απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία 
•Τηρείται πλήρης εχεμύθεια

Σερβιτόροι-ες A’
Με την φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη 
κομψότητα που το διακρίνει, το ξενοδοχείο Liostasi 
Ios Hotel & Spa μέλος των Small Luxury of the World 
δίνει την δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, να συμ-
μετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και φέτος 
στις υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών.

Η θέση των Σερβιτόρων–ες A’ θα πρέπει να διαθέτει 
τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα για την εποικοδο-
μητική συνεργασία τους μαζί μας αλλά και την προ-
σφορά τους στο έργο τους.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής, στο τομέα 
των επισιτιστικών  
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία  
5αστερων ή αναγνωρισμένα εστιατόρια Ελλάδος  
ή Εξωτερικού  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων 
•Εμπειρία επάνω στον χειρισμό των MICROS 
 
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα  
θα επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση ακόμη μιας γλώσσας 
 
Προσωπικές ικανότητες: 
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και Ημιδιατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 
 
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία: 
•Ε-mail: personnel@liostasi.gr 
•Fax:22860 92680

Tο ξενοδοχείο CAVO TAGOO στη Μύκονο ζητά για 
τη σεζόν Μάιος – Οκτώβριος 2014:

Σερβιτόρους Α’
Αποστείλατε βιογραφικό και φωτογραφία στο e-mail: 
fb@cavotagoo.gr

Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρεία στον 
κλάδο της αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, με οργα-
νωμένο δίκτυο 16 σημείων πώλησης στην Θεσσα-
λονίκη,  στα πλαίσια της ανάπτυξής της επιθυμεί να 
προσλάβει:

Ζαχαροπλάστη
Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής ζαχαροπλαστικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
του τμήματος ζαχαροπλαστικής 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας &  
προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα 
 
Καθήκοντα: 
•Παραγγελίες προμηθειών  
•Οργάνωση, επίβλεψη, σχεδιασμός όλων  
των εργασιών για την παραγωγή ειδών  
ζαχαροπλαστικής 
 
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιο-
γραφικό τους στην ακόλουθη διεύθυνση  e-mail: 
hr@estiabakery.gr

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort & Mystique, μέλη της 
Luxury Collection by Starwood Hotels & Resorts 
στη Σαντορίνη ζητούν προσωπικό για τη θερινή σε-
ζόν 2014:

Σερβιτόρος Α’ 
(Κωδικός θέσης: SERV/A)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση τεχνικών service 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και προαιρετικά μιας  
δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Γνώσεις Micros POS και Microsoft Office 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευγένεια και ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση και ικανο-
ποίηση του πελάτη 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Iκανοποιητικό 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/A, στο e-mail: 
Stamatis.iseris@gmail.com. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

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

Bοηθός Μάγειρα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 
•Απόφοιτος σχολής μαγείρων 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ευελιξία στα ωράρια 
•Ηλικίας έως 30 ετών 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία  
στο e-mail: hotel@aigialos.gr

To ξενοδοχείο Άμμων Ζευς στην Καλλιθέα Χαλκιδι-
κής ζητάει άτομα από τουριστικές σχολές για:

Πρακτική Άσκηση

•Στο τμήμα του μπαρ και της υποδοχής και του 
σέρβις, pool bar, main bar, restaurant, snack bar.
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@ammon-
zeus.gr fax: 23740 23232. Τηλέφωνο: 23740 22356.

Ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο ζητά:

Mάγειρα
Βασικές Γνώσεις: 

•Παρασκευή και προετοιμασία πρωϊνών α λα κάρτ 
καθώς και 
•Παρασκευή κρύων πιάτων και κάποιων πιάτων 
ζεστής κουζίνας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ’όψιν τους τα 
ιδιαίτερα ωράρια της εποχικής εργασίας και να έχουν 
θέληση για δουλειά. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. 
Από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο. Αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: patelidanai@yahoo.com

Ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο ζητά:

Bartender
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ’όψιν τους τα 
ιδιαίτερα ωράρια της εποχικής εργασίας και να έχουν 
θέληση για δουλειά. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. 
Από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο. Αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: patelidanai@yahoo.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο Mystique, μέλος της Luxury 
Collection, Starwood Hotels & Resorts στη Σαντο-
ρίνη ζητά προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2014:

Receptionist / Concierge  
(Κωδικός θέσης: FO)

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

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απο-
στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναγράφο-
ντας τον κωδικό θέσης FO, στο e-mail: manager@
mystique.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά.

Public Relation  
Manager

Employer type: Guilty Beach 
Website: www.guiltybeach.com 
Club-Restaurant 
Location: Mykonos 
Salary: Be Negotiated 
 
About us: A very exciting opportunity has arisen to 
join a really exciting Club-Restaurant in Mykonos.

Our club & restaurant serves modern and contemporary 
Mediterranean cuisine in a trend designer setting. Our 
place offers a big variety in champagne and classic 
cocktails. Offers a loyal and devoted customer base and 
we focused in everything we do on maintaining the best 
customer service in industry. The concept is based on 
quality fresh dishes with a chic design and great service. 
It is a place which can host birthday parties, bachelor 
parties or any other very special event. We strive to 
create a work place culture that values family, work life 
balance, and community. Our focus is to greet all guests 
equally and warmly. This is a luxury concept and as 
such we require that all staff have relevant experience. 
It is an ongoing position where the team is of crucial 
importance to the success of the restaurant, so we are 
only looking for serious candidates who want to commit 
to a full time permanent position.
Specific responsibilities include but are 
not limited to: 
•Liaising with colleagues and key spokespeople 
•Plan and implement PR campaigns 
•Liaising with and answering enquiries from media, 
individuals and other organizations, often via 
telephone and email 
•Researching, writing and distributing press releases 
to targeted media 
•Maintain positive guest relations at all times. 
•Devising and coordinating photo opportunities 
•Organizing events including press conferences, 
exhibitions, open days and press tours 
•National, local and international public relations 
activities 
•Develop and implement an e-marketing strategy 
•Continuing to plan the restaurant weekly show 
times, making new connection with agents sourcing 
new acts, hotels etc 

•Develop and manage a PR strategy (with PR third 
parties) 
•Secure and plan events from all areas 
•Ensure all correspondence sent on behalf of the 
company meet company standards 
•Fostering community relations through events such 
as open days and through involvement in community 
initiatives 
•Submit a typed monthly report in standard format of 
all activities to the General Director. 
 
Requirements 
•4-year degree from an accredited university in 
Business Administration, marketing or related major 
•Proficient in Microsoft office 
•Vibrant personality, plenty of charisma, exceptional 
administrative and organizational skills 
•Refined verbal and written communication skills 
•Must have selling, negotiating, business writing and 
presentation skills training 
•Familiar with social media, blogs and podcasts 
•Very good command of the English language 
 
We don’t need a good PR Manager for this 
position, we need the Best Pr Manager. 
 
Benefits  
•Meals on duty 
•Accommodation 
•Parking
Send your CV (photo included) to: career@
guiltybeach.com. We are looking for people to start 
immediately so please send your CV for consideration 
today. Unfortunately due to the volume of applications 
we are only able to respond to candidates we wish to 
interview.

Reservations Agent  
French Speaking 

Reference number: RV14-FR

Experience 
•Two or more years experience in comparable 
operation. 
 
Languages 
•English required 
•Language listed in Ad title is required 
•Additional languages are an advantage 
 
Training 
•Professional training is required 
 
Please send your CV with the reference code 
in the subject area to the following e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Civitel Hotels & Resorts 
ζητά:

Front Office  
Manager

Για το ξενοδοχείο Creta Beach στο Ηράκλειο 
Κρήτης. 
 
Αρμοδιότητες: 
•Room’s allocation & οργάνωση άφιξης/αναχώρησης 
πελατών. 
•Διασφάλιση της άψογης και φιλικής εξυπηρέτησης 
των πελατών κατά την διάρκεια της άφιξης,  
αναχώρησης και παραμονή τους στο ξενοδοχείο. 
•Διευκόλυνση της εγκατάστασης των πελατών και 
αναλυτική ενημέρωση τους για την πρόσβαση  
και τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου. 
•Λήψη μέτρων για την ασφάλεια των πελατών  
και των προσωπικών τους αντικειμένων. 
•Αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση  
των αιτημάτων και παραπόνων των πελατών. 
•Σωστή παροχή πληροφοριών τουριστικού,  
πολιτιστικού και πρακτικού χαρακτήρα. 
•Προώθηση των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων  
του ξενοδοχείου. 
•Έλεγχος των extras λογαριασμών των πελατών  
και διασφάλιση της εξόφλησης τους. 
•Οργάνωση και παρακολούθηση του προσωπικού 
της υποδοχής σε θέματα ημερήσιου προγράμματος 
εργασίας, ωραρίου εργασίας, εμφάνισης,  
εξυπηρέτησης πελατών και σωστής διεκπεραίωσης 
εργασιών που τους έχουν ανατεθεί. 
•Εκπαίδευση προσωπικού. 
•Δημιουργία ομαδικού πνεύματος εργασίας και καλή 
συνεργασία με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου. 
•Εκτέλεση καθηκόντων σε περίπτωση απουσίας 
εργαζομένου. 
•Εξυπηρέτηση άλλων υπηρεσιών σε αναγκαία  
περίπτωση. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών 
 
Επιπλέον Προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (Ρώσικα) 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Opera
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@civitelhotels.
com. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογρα-
φικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

της θέσης προς στελέχωση, ώστε να οριστεί συνά-
ντηση προς συνέντευξη.

H XenodoxoS, μια νέα, δυναμική εταιρία στον χώρο 
του ξενοδοχειακού management, ζητεί να προσλάβει 
για εποχική απασχόληση για τη σεζόν 2014:

Για το ξενοδοχείο που διαχειρίζεται στη Σάμο: 
Eden Village Sirenes 3*+ (100 δωμάτια):

Receptionist  
(Με πολύ καλή γνώση ιταλικών)

Cercasi receptionist con esperienza per stagione 
estiva nel Villagio Turistico «Eden Village Sirenes». 

L’ albergo e’ dotato di 100 camere, un ristorante 
centrale, 2 bar, 2 piscine (una per bambini) e un 
piccolo teatro per le attivita dell’ animazione.
E’ un hotel con la formula all inclusive, situato nell’ 
isola di Samos. 
 
Partenze e arrivi ci sono solo una volta alla 
settimana. 
 
•Requisiti richiesti: Buona conoscenza della lingua 
italiana e inglese o greco.  
•Offriamo vitto e allogio. 
 
Inviare c.v a: hr@xenodoxos.com

Το Ξενοδοχείο Kinsterna Hotel & Spa στην Μονεμ-
βασιά με έδρα την Αθήνα ζητάει:

Sales Assistant &  
Group Co-Ordinator

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε ξενοδοχεία  
4*  
ή 5* σε αντίστοιχη θέση 
•Ικανοποιητική γνώση τοπικής & διεθνούς αγοράς 
και portfolio επαφών με τουριστικά γραφεία, tour 
operators 
•Εμπειρία στη διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων 
και γάμων καθώς και portfolio επαφών με Εταιρίες 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Δυνατότητα μετακινήσεων 
•Όροι και πακέτο απολαβών ανάλογα με τα προσόντα 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
grevia@kinsternahotel.gr

Όμιλος ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts www.
philianhotels.gr επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Υποδοχής

Εμφανίσιμη 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.

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

Reservations Manager

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τέσσερα χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο ανώτερης η ανωτάτης τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και μίας δεύτερης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμ-
μάτων 
•Γνώση διαχείρισης IDS και webhotelier 
•Καλές ικανότητες reporting 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται: 
•12μήνη απασχόληση 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία 
ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
Hr@tresorhotels.com

Το ξενοδοχείο AFRODITI VENUS στο Καμάρι της 
Σαντορίνης, ζητά να προσλάβει:

Groom
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρα-
κάτω προϋποθέσεις: 

•Γνώση Αγγλικών (γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών 
θα εκτιμηθεί) 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ευχάριστη παρουσία και διάθεση 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση 
 
Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη  
από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
hr@afroditivenushotel.gr

Όμιλος ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts 
www.philianhotels.gr  επιθυμεί να προσλάβει:

Καμαριέρα
•Για το ξενοδοχείο Πλάζα στη Θεσσαλονίκη.
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.

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία 
του, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επι-
πέδου, δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοση-
μείωτη παράδοση. 

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλο-
γες υπηρεσίες και προϊόντα και το 2014, ζητάμε συ-
νεργάτες για την παρακάτω θέση εργασίας:

Room Divisions Manager / 
 Υποδιευθυντής

Υπεύθυνος για την άριστη λειτουργία της υποδο-
χής και την διαχείριση των πελατών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση ξένων γλωσσών 
•Άριστη γνώση PMS – Portel 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
•Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία να σταλούν στο e-mail: kassavetis@
saintjohn.gr. Τηλ. επικοινωνίας: 22890 28752.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, 
αναζητά για τo ξενοδοχείο Paradise Mare & 
Paradise Village*****:

Υπάλληλο Δημοσίων  
Σχέσεων Πελατών (Ρωσόφωνο)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής. 
•Άριστη γνώση Ρωσικών, πολύ καλή γνώση Ελληνι-
κών & Αγγλικών. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή σε υποδοχή ξενο-
δοχείου ή σε τουριστικό γραφείο. 
•Χρήση Η/Υ. 
•Επικοινωνιακός.

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα, στο website της εταιρίας μέσω 
του link: [http://www.aldemarhotels.com/pages/gr/
kariera.php]. Η διαχείριση όλων των αιτήσεων γίνεται 
με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Επικοινωνία θα γίνει 
μόνο με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης.

Τo ξενοδοχείo Vedema Resort, μέλος της Luxury 
Collection, Starwood Hotels & Resorts στη Σαντο-
ρίνη  ζητά προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2014:

Housekeeping Manager  
(Κωδικός θέσης: HSKP)

•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδο-
χείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου του τμήματος 
Housekeeping με σκοπό την επίτευξη στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ τουριστικής κατεύθυνσης 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•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 HSKP, στο e-mail: 
manager@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεω-
ρηθούν εμπιστευτικά.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
A family of 1530 hotels worldwide. Start an interna-
tional Career. 

Le Meridien Limassol Spa & Resort, the only 5-star in-
ternational chain resort in Limassol, is seeking to recruit 
the following positions:

Le Spa Beauty  
Therapist

•Relevant academic qualification 
•Some experience necessary 
•Fluent in English, knowledge of Russian will be consid-
ered an advantage 
Candidates interested in this exciting opportunity to start 
an international career should send their Curriculum 
Vitae/Resume to: The Personnel Manager Le Meridi-
en Limassol Spa & Resort, P.O.Box 56560, CY-3308 
Limassol, e-mail: evi.kyriacou@lemeridienlimassol.
com. Tel. 25863226.

Φυσιοθεραπευτής
•Πτυχιούχος 25-35 ετών με προϋπηρεσία, γνώση  
αγγλικών και ειδικότητα στο θεραπευτικό αθλητικό και 
χαλαρωτικό μασάζ.
•Τόπος εργασίας Μύκονος. 
•Περίοδος εργασίας 1 Ιουνίου με 31 Αυγούστου. 
 
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία  
στο e-mail: career.mykonos@gmail.com

Θεραπεύτρια Σπα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Ελληνικών, Αγγλικών
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους μέσω e-mail στο efi@elysium.com.
cy ή μέσω fax στο +357 26 910 875.
•Απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία 
•Τηρείται πλήρης εχεμύθεια

Το ξενοδοχείο AFRODITI VENUS στο Καμάρι της Σα-
ντορίνης, ζητά να προσλάβει:

Spa Therapist

Οι υποψήφιες θα πρέπει να πληρούν τις παρα-
κάτω προϋποθέσεις: 
•Γνώσεις μανικιούρ-πεντικιούρ, μασάζ, θεραπείες 
προσώπου-σώματος και αποτρίχωσης 
•Γνώση Αγγλικών (γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών 
θα εκτιμηθεί) 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση 
 
Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη  
από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
hr@afroditivenushotel.gr

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία 
του, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επι-
πέδου, δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοση-
μείωτη παράδοση. 

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλο-
γες υπηρεσίες και προϊόντα και το 2014, ζητάμε συ-
νεργάτες για την παρακάτω θέση εργασίας:

Spa Therapist /  
Μασέρ

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά  
με πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν  
στο e-mail: sales@saintjohn.gr.  
Τηλ. 6977 439894.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Το ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Centre 
ζητά:

Ελληνίδα  
Καμαριέρα / Καθαρίστρια

Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση τουλάχιστον 3 χρόνια.
E-mail για αποστολή βιογραφικού:  
dchrisopoulou@cpathens.com.  
Υπόψιν κας Μενεγάκη. Κωδικός αγγελίας: KAMR.




