
Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Γραµµατείς, Υπάλληλοι Γραφείου,
Εµποροϋπάλληλοι

σελ. 6
Εκπαίδευση, Λογιστές, Νοµική,
Γραφίστες, Πληροφορική, 
Προγραµµατιστές

σελ. 8
Call Center, Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10
Στελέχη Επιχειρήσεων, 
Ιατρικοί Επισκέπτες, Νοσηλευτές, 
Μηχανογράφηση, Μηχανικοί

σελ. 12
Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Εστίαση

σελ. 14
Εστίαση

σελ. 15
Τουρισµός, Αισθητική
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16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα

Μηχανογραφηµένο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης

Τύπου Voucher
(οπισθόφυλλο)

Μηχανογραφημένο
Σύστημα Διαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης
Τύπου Voucher

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

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

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

έως 29 ετών”

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

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

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

Έχεις επιχείρηση που ενδιαφέρεται να δώσει

σε νέους την ευκαιρία να μπουν δυναμικά

στην επαγγελματική τους πορεία,

χωρίς οικονομική επιβάρυνση, διαδικασίες

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

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

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

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

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Μετρό - Άγιος Δημήτριος
Μετρό - Δάφνη
Μετρό - Συγγρού-Φιξ
Μετρό - Ευαγγελισμός
Μετρό - Πανόρμου
Μετρό - Κατεχάκη
Μετρό - Εθνική Άμυνα
Μετρό - Νομισματοκοπείο
Μετρό - Χαλάνδρι
Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας
Μετρό - Αττική
Μετρό - Άγιος Αντώνιος
Μετρό - Ανθούπολη
Μετρό - Σταθμός Λαρίσης
Μετρό - Αιγάλεω

Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά

Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία

Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Κάτω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

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

Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Βύρωνα

Δημαρχείο Αχαρνών

Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού

Δημαρχείο Χαλανδρίου

Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής

Δημαρχείο Μεταμόρφωσης

Δημαρχείο Πετρούπολης

Δημαρχείο Μαραθώνα

Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης

Δημαρχείο Παιανίας

Δημαρχείο Παλλήνης

Δημαρχείο Αθηνών

Πολιτιστικό κέντρο Αθηνών  

Δημαρχείο Βάρης

Δημαρχείο Βούλας

Δημαρχείο Βουλιαγμένης

Δημαρχείο Σαρωνικού

Δημαρχείο Ασπρόπυργου

Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης

Πανεπιστημιούπολη - 
Φιλοσοφικη Σχολή
(Γραμματείες Τμημάτων: Γαλλικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας, Γερμανικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας,  Φιλολογίας)

Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου

Mediterranean College Athens 
Campus

ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας

ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας

ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά

City Unity College

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος
αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας 
σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση
με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων 
και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας
σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία
για την καριέρα

Job Title: Consumer Insights Manager 
Reports to: Analytics Manager 
Department: Analytics

Company Description: Founded in 
1979, IRI is the leading global provider of 
enterprise market information solutions 
and services, empowering its clients to 
grow their business profitably in a complex 
marketplace. Driving the transformation 
of the consumer packaged goods (CPG), 
retail, and healthcare industries, IRI 
provides a unique combination of real-
time market content, advanced analytics, 
enterprise performance management 
software, and professional services. The 
company’s portfolio of services, solutions, 
and technology enables leading retailers 
and their suppliers around the globe to 
see what they are missing, act faster with 
greater confidence and win at the shelf. The 
Analytics & Shopper Knowledge (ASK) 
Group is a dedicated team of marketing 
return on investment experts whose 
objective is to drive manufacturer and 
retailer profit by maximizing the potential 
of Electronic Points of Sale (EpoS) data, 
shopper data, as well as data from other 
sources. IRI is seeking to recruit a dynamic 
person with energy and dedication, looking 
for a challenging career in the research 
industry, for the position of: 

Consumer Insights Manager

The ideal candidate should have a spirit 
of entrepreneurship and share our values 
and passion for innovation and success.

Key Responsibilities: Individual will 
partner cross functionally to deliver 
actionable insights and recommendations 
to clients that will add value and help grow 
their business. Specifically, the candidate 
will be responsible for the following tasks:

•Understanding the results of the analysis 
and create ppt presentations with key 
learnings, actionable insights and 
recommendations for the client.  
•Liaising with the local teams in EU to 
get any information necessary, share 
learnings and discuss findings  
•Building strong relationships with 
clients through effective communication, 
support and business advice to grow their 
business  
•Providing effective consulting to clients 
with ‘real’ insights based on a holistic 
view of their business 
 
Qualifications: 
•MBA (preferred) or Masters degree in 
Marketing, International Business or other 
related business subjects  
•BA or (BSc) in Marketing, International 
Business or other related business 
subjects  
•Ideally 5-7 years of experience in 
Business Consulting, marketing or client 
servicing  
•Proven record in client facing roles and 
managing teams  
•Fluency in verbal and written English is 
a must  
•Excellent command of MS Office Suite  
•Strong communication skills  
•Self-motivated and team-working spirit  
•Entrepreneurial spirit, eager to learn and 
grow  
•Fluency in other languages (Italian, 
French, German, Dutch, Spanish) will be 
considered an asset 

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

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

Randstad Hellas is seeking to 
employ, on behalf of one of the largest 
retail companies in the country, an IT 
Specialist.

Responsibilities: 
•Executing all IT procedures related to 
monthly closure of data regarding stores 
retail sales and warehouses  
•Managing costing and warehouse 
processes from the IT perspective  
•Extracting information from the 
company’s databases, analyzing data, 
producing and distributing reports 
 
Requirements: 
•5 years experience in ERP systems, 
preferably in the retail sector  
•Profound knowledge of warehouse 
procedures  
•Proven knowledge in SQL language and 
ability of writing complex queries in this 

language  
•Advanced knowledge of Microsoft Excel  
•Excellent communication skills, team 
player, trustworthy  
•Able to Communicate with other 
departments, understanding their needs 
for data reporting and providing it 
accurately and on time  
•Optional knowledge of operating 
systems and application development in 
Unix / Windows  
 
Offer: 
•Competitive remuneration package  
•Friendly, modern working environment  
•Development potential  
 
Send your cv: randstad@randstad.
gr (code: ci/it) tel.: 210 6770523, 
fax: 210 6770526. Follow us 
on: Facebook, LinkedIn, Twitter. 
Site: http://www.randstad.gr.

Xenia Villas Collection, a fast growing 
company of group of privately owned luxury 
holiday villas in selected destinations in 
Greece, part of Xenia Villas & Hospitality 
Consulting services.

Anemones Villas: www.anemones-villas.gr 
Lefkada Villas: www.lefkada-villas.com 
Xenia Villas Collection: www.xeniavillas.
com

We currently seeking an enthusiastic 
Hotel Operations Manager,  to 
run our luxury properties Lefkada 
Villas  and Anemones Villas in 
Lefkada Island.

Description of the ideal candidate: 
•Able to run 2 luxury small properties 
of villas with private pools, and achieve 
outstanding results without direct 
supervision. (the position reports to the 
Owner of Xenia Group)  
•Have at least 2 years of experience on a 
supervisory or managerial position in an 

upmarket hotel  
•Hotel/Hospitality Management university 
graduate  
•Experience in Reception and 
Reservations, and reservations system, 
extranets, accounts  
•Able to create reports and work on 
excel.  Excellent English plus one 
language  
•Ability to guide, manage and supervise a 
small operational team  
•Ability to achieve the best possible guest 
satisfaction levels  
•Ability to work long hours and under 
pressure.  
•Able to immediately start and working 
until end of October  
•Own Private Car – Driving License 

Please send us an application, attention 
George Papadopoulos to Director@
xeniavillas.com with: Complete CV, Recent 
Business Photo, References.

The company offers accommodation and 
training.

People @ Hilton 
You are willing to learn

You have a strong, dynamic, creative, extravert 
personality. You identify yourself with our core 
values people, quality, guest, and profit you are 
looking for a 5*, challenging, dynamic working 
environment!

Galaxy Bar & Restaurant of Hilton Athens 
Hotel 

is currently seeking to recruit: 
Hostess / Waitress (Ref: GHW)

Qualifications: 
•Relevant degree from Tourism School  
•Very good command of the English & Greek 

language  
•Excellent communication skills  
•Guest oriented  
•Team player  
•Ability to work under pressure 
•Presentable appearance  
•Previous experience in attentive and elegant 
service will be considered as an asset 

Applications should be submitted in English and 
include a curriculum vitae and a recent photo. 
They should be addressed, quoting the relevant 
reference code, to:  Hilton Athens, Fax number: 
+30 210 7281 720, Human Resources Dpt, 
E-mail address: hr.athens@Hilton.com, 46, 
Vas. Sofias Street, 115 28, Athens. Deadline 
for applications: 20/06/2013

Professional Engineers – Gulf States

Our clients are major consultants and 
contractors delivering important building and 
infrastructure projects in Qatar, Kuwait and UAE. 
We are interested in receiving detailed CVs 
from qualified engineers with experience in the 
disciplines listed below. Preferred candidates 
should ideally have had some exposure to 
overseas work environments & possess a good 
knowledge of written and spoken English.

Inclusive annual compensation packages 
are in the region of: 
•Principal Engineers / Project Managers, 
MSc (or equal) + 12 years’ experience up to 
US$125,000  
•Senior Engineers / Assistant Project 
Managers, BSc + 8 years’ experience up to 
US$95,000  
•Engineers, BSc + 4 years’ experience up to 
US$55,000  
•Building Design  
•Geotechnical / Ground Engineering  
•Marine  
•Mechanical / Electrical / HVAC / MEP  
•Railways  
•Roads /  Bridges / Transport  
•Water / Waster Water / Drainage  
•Utilities  
 
Please forward your detailed CV to: CV4@
PointOneJobs.com.
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κωδ B-13

Το έργο: Aποτελεσματική λειτουργία του 
καταστήματος μέσα από την επίτευξη των 
οικονομικών και λοιπών ποσοτικών και ποιοτικών 
στόχων.

Προφίλ κατάλληλων υποψηφίου: 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών 
σε  ανώτερες θέσεις πωλήσεων καταστήματος 
λιανικής.  
•Αποδεδειγμένη ικανότητα διοίκησης 
καταστήματος και αποτελεσματικής καθοδήγησης 
ομάδας πωλητών 
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη και  ικανότητα 
αποτελεσματικής επεξεργασίας, ανάλυσης και 
αξιοποίησης αριθμητικών δεδομένων  
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και 
αυτενέργειας, λήψη αποφάσεων σε συνθήκες 
πίεσης  
•Επιθυμητές σπουδές σε τομείς διοίκησης ή 
μάρκετινγκ  
•Δυνατότητα απασχόλησης σε διευρυμένο 
ωράριο λειτουργίας καταστήματος  
•Ικανότητα οργάνωσης πωλήσεων και  επίτευξης 
αποτελεσμάτων  
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής 
επικοινωνίας  
•Ατομο με πολλαπλά προσόντα (multi skilled), με 
ευγενική παρουσία, επαγγελματική εμφάνιση, και 
έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών  
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, 
επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα  
 
Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με επαγγελματική  φωτογραφία) 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο careers@
peopleatwork-hellas.gr. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.
peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες 
λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με 
εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

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

Έμπειρους Πωλητές/ριες

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

Η Sarah Lawrence, δυναμική εταιρία στον κλάδο 
της γυναικείας ένδυσης, αναζητά για το ΝΕΟ της 
κατάστημα στα Νότια Προάστια της Αθήνας:

Υπεύθυνη Καταστήματος (Κωδ.:STM 01) 
Πωλήτριες Λιανικής Full-time (Κωδ.:RET 01)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε ανάλογη 
θέση 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικών  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα εργασίας  
 
Η εταιρία προσφέρει: Συνεχή εκπαίδευση 
σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών με τον αντίστοιχο 
κωδικό στo fax: 2310 950 806 ή στο e-mail: 
hr@sarahlawrence.com. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται εμπιστευτικές.

Προσωπικό Καταστημάτων (MISC 0612) 
Αθήνα

Περιγραφή: Μεγάλη εμπορική εταιρεία 
προιόντων υψηλής τεχνολογίας, με εκτεταμένο 
δίκτυο καταστημάτων αναζητά προσωπικό για 
πεντάμηνη απασχόληση μέσω του Προγράμματος 
Επιταγής Εισόδου για την Αγορά Εργασίας για 
νέους ως 29 ετών.

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
απασχοληθούν σε θέσεις: Ταμείου - Υποδοχής - 
Εξυπηρέτησης Πελατών, στα καταστήματα της 
εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, ανάλογα με τις 
ανάγκες στελέχωσης.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχοι voucher Επιταγής Εισόδου στην αγορά 
εργασίας (απαραίτητη προυπόθεση)  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Greek Multinational Company active in the field 
of production and distribution of pharmaceuticals 
and medical devices, located at Maroussi - 
Attika, is looking to hire:

 Personal Assistant 
To Upper Management

Main job duties include the following: 
•Personal Assistant to Orthopaedics & 
Endoscopic Surgery Division Director  
•Coordinates smooth interaction with business 
units heads and sales-force  
•Organizes business travelling & meetings for 
Director & division personnel  
•Supports Sales business units in quoting and 
customer communication  
•Office Administration: filing and procurement  
•Handles mini phone center – first point of 
contact at Division Office  
•Ensures adequate communication follow-up 
with manufacturers  
•Supports company-wide recording of fixed 
assets instrumentation and system uploading  
•Provides support for marketing events and 
adequate preparation  
•Maintains appropriate files to allow for quick 
and detailed monitoring of performance by 
management  
•Ensures preparation and internal flow of 
management driven monthly reporting schedule  
•Is in position to support in tenders participation 
as internal back-up  
 
Location: Maroussi, Athens  
 
Candidates must have: 
•University Level Degree  
•Excellent usage of Greek language: written & 
oral skills  
•Excellent knowledge of English language: 
written & oral skills  
•Computer literate: Microsoft office package 
excellent handling  
•Excellent secretarial skills  
•Executive Assistant course will be considered 
a plus  
•Prior experience in similar position in the wider 
medical device field will be considered a plus  
•Adaptability, quick response, problem solving, 
communication skills, positive attitude  
•Responsible, pays attention to detail  
•Positive personality, energetic  
•Ability to prioritize, multi-tasking  
•Discretion & confidentiality 
All candidates are kindly requested to send CV to 
the fax number 210.610.8748 to the attention of 
Human Resources Department or email to peas@
skywalker.gr with the note “Candidate for the 
position of Personal Assistant to Division 
Director”.

Γραμματεία Πωλήσεων

Προφίλ Εταιρείας: Εταιρεία πρωτοπόρος στον 
χώρο παροχής ολοκληρωμένων ενεργειακών 
λύσεων ζητά για την ανάπτυξη του δικτύου 
πωλήσεών της Γραμματεία Πωλήσεων:

Περιγραφή Θέσης 
•Συντονισμός και εποπτεία του έργου των 
πωλητών σε συνεργασία με το Διευθυντή 
Πωλήσεων  
•Καθημερινή αναφορά σε Διοίκηση πωλήσεων – 
DAILY REPORT,  
•Γενική και γραμματειακή υποστήριξη του 
τμήματος πωλήσεων,  
•Προσέγγιση υποψηφίων πελατών με τα 
επικοινωνιακά "εργαλεία" που έχει στη διάθεση 
της  
•Προώθηση των παραγγελιών (όχι υποδοχή και 
καταγραφή ) προς αρμόδιο τμήμα  
•Πολύ καλή γνώση CRM & ERP  
•Καλή γνώση Αγγλικών, Γερμανικών  
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα, στο e-mail: hr@
ikoenergia.gr.

H εταιρεία SOTIROPOULOSBROS Σύμβουλοι – 
Μεσίτες - Εκτιμητές, ζητά να προσλάβει:

 Γραμματέα

Απαραίτητα προσόντα: 
•3ετή προϋπηρεσία  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ  
•Ηλικία έως 30 ετών 

συνέχεια στη σελ. 06

Αποστείλατε βιογραφικό: Παπαδιαμαντοπούλου 
24Γ, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα, Fax 210 7470120, ή 
στο e-mail: sotbros@sotbros.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Η ΑNDROMEDA SYSTEMS Α.Ε., εταιρία  παροχής 
υπηρεσιών, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, αναζητά 
για άμεση πρόσληψη:

Γραμματεία – Βοηθό Λογιστή

Προϋποθέσεις: 
•Απαραίτητη Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 
στον τομέα των λογιστικών  
•Επιθυμητή γνώση λογιστικών προγραμμάτων 
Epsilon Net  
•Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών  
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. (επιθυμητό) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, υπευθυνότητα και 
ομαδικότητα  
 
Αντικείμενο Εργασίας: 
•Πλήρης απασχόληση στην εταιρία με 
αντικείμενα: 
•Εκπλήρωση καθηκόντων βοηθού λογιστή  
•Γραμματειακή Υποστήριξη της εταιρίας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
andromeda-systems.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Από εκδοτική εταιρεία ζητούνται Υπάλληλοι 
Γραφείου έως 25 ετών, με άνεση στην επικοινωνία, 
για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Καλή 
γνώση Αγγλικών και χειρισμός Η/Υ θεωρούνται 
απαραίτητα προσόντα.

Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία: 
BURLINGTON BOOKS, Υπ’ όψιν κ. Χ. 
Φράγκου, Τ.Θ. 76094, 171 10 Ν. Σμύρνη, φαξ: 
210 9767889, e-mail: greece@burlingtonbooks.
com.

Από βιομηχανική εταιρεία με έδρα στην 
περιοχή CARREFROUR Αλίμου ζητείται:

Υπάλληλος Γραφείου για εργασίες 
λογιστηρίου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 30 Ετών  
•Πτυχίο Οικονομικής Σχολής  
•Καλή γνώση Η/Υ 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιθυμητή.  
•Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλα όχι απαραίτητη.  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.  
 
Προσφέρονται: 
•Πενθήμερη εργασία και συνεχές ωράριο 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, στο 
e-mail: mark_k2@otenet.gr αναφέροντας τον 
ΚΩΔ. ΛΟΓ στο θέμα του e-mail. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Ο Όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που 
βρίσκεται στην Κώ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Υπάλληλο Γραφείου Κρατήσεων

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Τουριστικής Σχολής  
•Απαραίτητη τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση  
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας  
•Άριστη γνώση & χρήση Η/Υ 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποστείλουν βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο Φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλους υποψήφιους, 
για λογαριασμό επώνυμης αλυσίδας καταστημάτων 
στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, 
με στόχο την κάλυψη των παρακάτω θέσεων 
στελεχών στo Βόλο:

Στέλεχος Καταστήματος Λιανικής  

•Σχετική επαγγελματική εμπειρία θα συνεκτιμηθεί  
•Επικοινωνιακές δεξιότητες, προσανατολισμός 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη  
 
Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr.

Η DIXONS South East Europe (Καταστήματα 
Κωτσόβολος), η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων 
λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών, με παρουσία σε όλη την 
Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, 
βασισμένη στην τεχνογνωσία, την εμπειρία, 
το ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως, το όραμά 
της για πρωτοπορία, αναπτύσσει το δίκτυο 
καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα και 
ζητά για το κατάστημα στηνΚόρινθο:

Πωλητές 
(μερικής απασχόλησης)

•Απόφοιτοι Λυκείου  
•Γνώσεις –Χρήση Υ/Η  
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι 
άνδρες) 

Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η 
κατοχή πτυχίου ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης 
σχολής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 
Ευχάριστη προσωπικότητα, ενεργητικότητα 
και διάθεση εξυπηρέτησης, θα πρέπει να 
χαρακτηρίζουν τους ιδανικούς υποψήφιους. 

Η εταιρεία προσφέρει μισθό + bonus, εκπαίδευση 
στο αντικείμενο, συνεχή επαγγελματική 
επιμόρφωση, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, 
δυνατότητες εξέλιξης σε θέσεις στον Όμιλο τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

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

Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Tommy 
Hilfiger ζητά:

Πωλητές –τριες Μερικής Απασχόλησης 
για την περιοχή των Βορείων Προαστίων 

(Αθήνας) 

Απαραίτητα προσόντα:  
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 
2 ετών στις πωλήσεις ειδών ένδυσης  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών 
του Microsoft Office  
•Καλή γνώση χειρισμού ταμείου θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Επικοινωνιακός χαρακτήρας με πελατειακό 
προσανατολισμό  
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργατικότητας  
•Υπευθυνότητα και συνέπεια  
•Ικανότητες πώλησης, πρωτοβουλίας και 
αποτελεσματικότητας  
•Δέσμευση στην υλοποίηση στόχων  
 
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και 
δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους  
•Τακτοποίηση εμπορευμάτων και διατήρηση 
τάξης και καθαριότητας στο κατάστημα  
•Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του 
καταστήματος 

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, 
μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
μέχρι τις έως τις 30/06/2013, αναφέροντας τον 
κωδικό RET/0613/ΒΠ με e-mail στη διεύθυνση: 
thvoria@sarkk.gr ή με fax: 211 1764601. Όλα 
τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται άκρως 
εμπιστευτικά.

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού 
εξοπλισμού ζητά:

Υπεύθυνες Καταστημάτων 
Για τα δυτικά και νότια προάστια  

(για τον νομό Αττικής) 

Αντικείμενο εργασίας 
•Εξυπηρέτηση προσερχομένων στα 
καταστήματα πελατών μας  
•Διερεύνηση αναγκών καταστήματος και 
προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας του  
•Τήρηση των διαδικασιών και των αρχών 
λειτουργίας  
•Διαχείριση προσωπικού καταστήματος  
 
Απαραίτητα προσόντα 

MetLife Alico, a major International Life Insurance Company 
and its Regional European Management Center for Eastern & 
Southern Europe (ESE), is seeking a high potential individual to 
join our Head Office based in Athens, for the position of:

Regional Executive, Promotion & 
Communications 

(Code: PC)

He/she will report to the MetLife Head of Communications & 
Branding, Eastern & Southern Europe (ESE) in Athens and will 
support the implementation of the Promotion & Communications 
Strategy in Greece and in the rest of ESE. 
The right candidate should possess:  
•University degree in Business Administration or Marketing  
•Minimum 8 years of professional experience in related fields  
•Strong Advertising and Promotion experience  
•Experience in designing and handling PR campaigns  
•Fluency in English  
•Excellent knowledge of MS Office  
•Excellent knowledge of Google Analytics, Google Adwords, 
SEO, SEM, on-line advertising  
•Knowledge of Social Media environment and business 
practices  
•Strong communication skills, both written and verbal  
•Strong organizational skills  
•Ability to travel abroad 
The Company offers a competitive compensation package, which 
includes additional Life, Accident, Medical and Pension insurance 
and the prospect to work in a dynamic international environment 
with a great potential for further career development.
Please apply with a full CV in English, (quoting code PC), to: 
resumes.hr@metlifealico.gr. MetLife Alico, Human Resources 
department 119 Kifissias Avenue, 151 24 Marousi by fax to: 210 
6123728.

Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε. η μεγαλύτερη 
Ελληνική Καπνοβιομηχανία, στα πλαίσια της 
περαιτέρω ανάπτυξής της στην Ελληνική 
αγορά, επιθυμεί να προσλάβει Προωθήτριες 
Πωλήσεων πλήρους απασχόλησης.

Περιγραφή Θέσης: 
•Υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης πωλήσεων 
•Δημιουργία αναφορών πωλήσεων 
 
Προφίλ Υποψηφίων: 
•Εμπειρία σε promotion τσιγάρων 
•Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα 
•Δυνατότητα ταξιδίων εκτός Αθηνών 
•Άριστη γνώση Microsoft Office 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ηλικία έως 28 ετών

Αμοιβή: Η εταιρεία προσφέρει αναταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών καθώς και άριστες προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό 
μαζί με μία πρόσφατη φωτογραφία σας, το αργότερο έως 
τις 20 Ιουνίου στην ακόλουθη διεύθυνση: pikramenosq@
karella.gr Υπ’οψιν: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ref. Code ΚΠΠ2013.

Η CUBE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων.

Η Εταιρεία CUBE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των φαρμάκων, των συμπληρωμάτων ειδικής 
διατροφής και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
επιθυμεί να προσλάβει YΠΕΥΘΥΝΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ για 
τα προϊόντα - ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ – στις περιοχές: ΑΤΤΙΚΗ (ΚΩΔ. 
ΥΠΔΤ/ΑΤΤ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Πολυετή εμπειρία στις ειδικότητες των Παιδιάτρων, 
Γαστρεντερολόγων  
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα επικοινωνίας  
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής  
•Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ  
 
Κάθε υποψηφιότητα θα θεωρηθεί εμπιστευτική.

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

Ανώνυμη εισαγωγική εταιρία με δραστηριότητα πώληση μηχανών 
καφέ και εξοπλισμό μπαρ, ζητά στέλεχος για το τεχνικό τμήμα του 
καταστήματος της Αθήνας ως τεχνίτης. 

Στέλεχος για Τεχνικό Τμήμα Αθηνών 
(COD.  Α- SERVICE 007)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Ανώτερες σπουδές Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας  
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.  
•Δίπλωμα οδήγησης δικύκλου  
•Γνώση χειρισμού MS Office  
•Γνώσεις Αγγλικών  
•Προϋπηρεσία 4 ετών  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώσεις ψυκτικού  
•Τεχνική κατάρτιση σε επαγγελματικές μηχανές καφέ  
 
Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου.  
•Επισκέψεις σε πελάτες.  
•Παροχή τεχνικής υποστήριξης εντός και εκτός έδρας.  
•Διαχείριση αποθήκης.  
•Εξυπηρέτηση πελατών έδρας ως σύμβουλος πωλήσεων σε 
εξαρτήματα και αξεσουάρ.  
•Συμμετοχή σε έρευνα αγοράς του τομέα του.     

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να προωθήσουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με τον αντίστοιχο κωδικό 
(Α-Service 007) στο  e-mail: hr@eurogat.eu ή στο fax: 210 
9960415.

Γίνετε μέλος τις ομάδας μας στην iRepair!

Ψάχνουμε Ηλεκτρονικό για το νέο μας κατάστημα στην 
ΧΑΛΚΙΔΑ, με τεχνικές γνώσεις σε hardware και software 
επισκευή Η/Υ, laptop αλλά και κινητών τηλεφώνων (ειδικότερα 
iphone και blackberry). Θα χρειαστεί να έχει καλή γνώση 
επικόλλησης/συγκόλλησης, να μπορεί να επισκευάσει σωστά 
το βύσμα τροφοδοσίας σε laptop αλλά και την κάρτα γραφικών 
αλλά και να αντικαταστήσει μια οθόνη LCD ή ένα flex cable. 
Oποιαδήποτε εμπειρία επισκευών σε ηλεκτρονικές συσκευές θα 
θεωρηθεί πλεονέκτημα. Απαραίτητη προυπόθεση, το να μπορεί 
να βρίσκει λύσεις σε προβλήματα που δεν έχει αντιμετωπίσει 
στο παρελθόν, αλλά και να βοηθά τους άλλους τεχνικούς (με 
λιγότερη εμπειρία), στις επισκευές τους.

Εμπειρία: Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 χρόνια 
εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση ή περισσότερα χρόνια εμπειρίας 
σε χαμηλότερο επίπεδο. Μερική εμπειρία σε δικτυακά & 
επιχειρησιακά συστήματα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα αλλά δεν 
είναι απαραίτητη.

Ποιότητα: Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει την τεχνογνωσία 
για απόλυτα επιτυχημένες επισκευές σε laptop, Η/Υ και κάποιες 
γνώσεις/εμπειρία σε επισκευές κινητών. Το όνομα iRepair, 
αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο βαθμό ποιότητας σε επισκευές 
Η/Υ & laptop αλλά και σε iphone και blackberry. Oι πελάτες μας 
εμπιστεύονται για να επιλύσουν όλα τα τεχνικά τους προβλήματα, 
χωρίς επιπλοκές. Είναι απαίτησή μας από τον κάθε τεχνικό να 
μας εξασφαλίζει  μιά σωστή και επιτυχημένη επισκευή, η οποία 
στην συνέχεια θα ικανοποιήσει τον πελάτη σε ποσοστό 100%.

Ο κάθε υποψήφιος, πριν προσληφθεί από την iRepair, θα πρέπει 
να επισκευάσει ένα βύσμα τροφοδοσίας σε λάπτοπ. Εαν δεν 
μπορέσει να κάνει την συγκεκριμένη επισκευή, η αίτηση του θα 
απορριφθεί αμέσως. Στην συνέχεια θα υπάρξει μια δοκιμαστική 
περίοδος 2 μηνών, με πληρωμή. Αν η εταιρεία κρίνει τον τεχνικό 
ακατάλληλο, μπορεί να διακόψει την δοκιμαστική περίοδο ανά 
πάσα στιγμή. Αν όμως ο υποψήφιος πληρεί τις προυποθέσεις 
μετά τους 2 πρώτους μήνες, τότε θα αποκτήσει μια θέση πλήρους 
απασχόλησης στο νέο κατάστημα iRepair Χαλκίδας.

Αποστολή βιογραφικού: chalkida@irepair.gr.

Η ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. αποτελεί μία πανελλαδική online και offline 
εταιρία πώλησης Ωρολογίων, Κοσμημάτων και Αξεσουάρ 
πολυτελείας, η οποία φημίζεται για την ποιότητα των υπηρεσιών 
της και για τα υψηλά standards στην εξυπηρέτηση των πελατών 
της.. Η εταιρία μας απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό προσωπικού, 
το οποίο είναι ταλαντούχο και άρτια εκπαιδευμένο. Για το λόγο 
αυτό οι απαιτήσεις μας για  κάθε νέο μέλος που  προστίθεται 
είναι υψηλές. Η εταιρία μας απαιτεί δημιουργικούς, δυναμικούς 
,αφοσιωμένους και γεμάτο όρεξη και πάθος ανθρώπους που 
έχουν ομαδικό πνεύμα, που αντέχουν στους γρήγορους και 
απαιτητικούς ρυθμούς της εργασίας και παίρνουν πρωτοβουλίες 
μέχρι να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Προσφέρουμε 
ένα άριστο περιβάλλον εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουμε τους 
υπαλλήλους μας σαν μέλη της οικογένειάς μας. Επίσης το 
κομμάτι στο οποίο δραστηριοποιήται η εταιρία μας έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον για τους νέους ανθρώπους που παρακολουθούν τις 
τάσεις της μόδας, καθώς ασχολούμαστε με ό,τι νέο υπάρχει  στο 
χώρο του κοσμήματος, του ρολογιού και του αξεσουάρ.

Πιο συγκεκριμένα το άτομο που ψάχνουμε: 
•Προϋπηρεσία σε κατάστημα λιανικής πώλησης τουλάχιστον 3 
χρόνια,απαραίτητα στο χώρο του κοσμήματος και του ρολογιού.  
•Ταλέντο στην πώληση.  
•Άριστη γνώση υπολογιστών.  
•Ευχάριστος/η και επικοινωνιακός/η.  
•Ευπαρουσίαστος/η, πάντοτε καλοντυμένος/η.  
•Ηλικία από 25 έως 35 ετών.  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.  
•Ευφράδεια λόγου.  
•Θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν η γνώση του Photoshop.  
 
Οι υποχρεώσεις σας: 
•Λιανική πώληση και εξυπηρέτηση πελατών στο κατάστημα της 
εταιρίας μας.  
•Απασχόληση στα ηλεκτρονικά καταστήματα της εταιρίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα βιογραφικό με 
πρόσφατη φωτογραφία, λίγα λόγια για τους λόγους για τους 
οποίους θέλετε να εργαστείτε στην εταιρία Σαββίδης Α.Ε. και πώς 
βλέπετε τον εαυτό σας στην εταιρία μας 5 χρόνια μετά.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: mariasavvidis@savvidis.
com.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

προοπτικές εξέλιξης.

Αυτονομη πρόσβαση στον χώρο εργασίας 
απαραιτητη. Αποστολή βιογραφικού στο 
e-mail: 3hr3@skywalker.gr.

ΝΟΜΙΚΗ
Ο Όμιλος «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ», 
με έδρα τη Μάνδρα Αττικής, αναζητεί Δικηγόρο 
- Εσωτερικό Συνεργάτη για τη στελέχωση του 
Νομικού Τμήματος.

Αρμοδιότητες: 
•Εποπτεία & διαχείριση όλων των νομικών 
υποθέσεων του Ομίλου  
•Συνεργασία με τους εξωτερικούς νομικούς 
συμβούλους του Ομίλου  
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Εμπορικού, Αστικού και 
Διοικητικού δικαίου  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (σε εταιρεία ή 
δικηγορικό γραφείο)  
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός  
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: a.adam@
diassa.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Ζητείται Νέος -α με Ειδικότητα στο Post 
Production (μοντάζ και ψηφιακών εφέ) για τη 
δημιουργία εκπαιδευτικών video.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση με 
portofolio 
•Άριστη γνώση Premiere, After Effects, Adobe 
Audition, Photoshop 
•Γνώσεις υποτιτλισμού 
 
Αποστολή CVs στο: pvschools@ath.forthnet.gr.

Η εταιρία μας αναζητά για λογαριασμό πελάτη 
της κατάλληλους/ες υποψήφιους/ες με στόχο 
την κάλυψη της παρακάτω θέσης στη Δυτική 
Θεσσαλονίκη:

Έμπειρος Γραφίστας -τρια 
(κωδ GF-13)

Προσόντα: 
•Σπουδές Γραφιστικής  
•Επαγγελματική εμπειρία κατ΄ελάχιστον 3 
χρόνια και ειδίκευση στην πράξη σε δημιουργικό 
σχεδιασμό, επιμέλεια και υλοποίηση σχεδίων 
μέσω Η/Υ, κατά προτίμηση στον κλάδο του 
υφάσματος  
•Ανετη χρήση Η/Υ σε εξειδικευμένα 
προγράμματα σχεδίασης (PHOTOSHOP κλπ).  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις γαι 
τους άνδρες  
•Δίπλωμα οδήγησης. Δυνατότητα μετακίνησης 
στο χώρο της εταιρίας.  
•Καλή επικοινωνία και συνεργασία  
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα 
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό 
ύφος), αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο 
careers@peopleatwork-hellas.gr.

Για περισσότρες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.peopleatwork-hellas.gr. 
Ολες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση 
και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Business Mobile Product Manager 

Code: MKT 004 
Location: Athens

Main Tasks: 
•Participates in the planning, development and 
implementation of B2B mobile services  
•Monitors, analyzes progress of relevant 
products and produces KPIs reporting, having 
the full P&L accountability  
•Plan and implement BTL and ATL activities to 
promote product portfolio, collaborating closely 

•Ability to communicate clearly and effectively, 
both orally and in writing, to students (ages 14 
– 18) 
•At least three years of teaching experience at 
the specific subject area 
•Previous teaching experience in the US school 
systems will be preferred 
•Ability to clearly and effectively communicate, 
both orally and written, in English to students 
•Commitment to remain current in content 
knowledge and teaching strategies

Application Procedure: To be considered for 
this vacancy, please reference the specific 
job title and your last name in the subject line 
(e.g. RE: HS ENGLISH TEACHER_SMITH), 
and submit in English:

•Cover letter, which should include a statement 
of your educational philosophy;  
•Resume, which should contain valid licensure/
certification information;  
•Teaching certificate or equivalent;  
•Three professional references. 

Submit the above required information 
to: Anna Velivasaki, Human Resources 
Department, at jobs@acs.gr. Deadline 
of Submission: Monday, June 17, 2013. 
Incomplete submissions or candidate profiles 
that do not meet the published qualifications 
will not be considered.

ACS Athens does not discriminate on the basis 
of race, color, religion, national origin, age, 
gender, sexual orientation, genetic information, or 
disability in admission to, access to, employment 
in, or treatment in its programs and activities. 
ACS Athens is an equal opportunity employer, 
committed to diversity in our workplace.  The 
school system’s educational philosophy and HR 
goals, including the goal of equal employment 
opportunity, will be considered in filling all 
positions.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Εταιρία Εμπορίας Ποδηλάτων ενδιαφέρεται 
να καλύψει για τα γραφεία της στην ΒΙΠΕ Νέας 
Σάντας την θέση:

Υπάλληλο Λογιστηρίου

Επιθυμητά Προσόντα: 
•Πτυχίο ΙΕΚ/ ΤΕΙ Λογιστικής Κατεύθυνσης  
•Γνώσεις Ε.Γ.Λ.Σ. και Κ.Β.Σ.  
•Καλή γνώση Η/Υ και λογιστικών 
προγραμμάτων, κατά προτίμηση Entersoft  
•Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία  
•Οργανωτικές Ικανότητες  
•Δίπλωμα Οδήγησης ΙΧ  
•Ηλικία εώς 30 ετών  
•Δυνατότητα για ευέλικτα ωράρια εργασίας  
 
Αρμοδιότητες: 
•Καταχώρηση παραστατικών εξόδων και 
εισπράξεων  
•Καταχώρηση παραστατικών αγορών 
εσωτερικού και εξωτερικού  
•Καταχώρηση και παρακολούθηση αξιόγραφων  
•Διενέργεια συμφωνιών πελατών, προμηθευτών, 
ταμείου  
•Υποστήριξη εργασιών λογιστηρίου  
•Εξωτερικές εργασίες  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: accountas@
skywalker.gr. 

Λογιστής/Λογίστρια – Ασπρόπυργος 
(πρόσφατη φωτογραφία απαραίτητη)

Απαραίτητα Προσόντα 
•Προυπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε 
Λογιστήριο Eμπορικης Επιχείρισης  ή 
LOGISTICS  
•Πτυχίο ΑΕΙ/ Οικονομικής κατεύθυνσης / ΤΕΙ 
Λογιστικής  
•Πολύ καλή γνώση  ΚΒΣ, ΕΓΛΣ, ΦΠΑ, 
κοστολόγησης, αποσβέσεων    
•Εκπόνηση Στατιστικων αναλύσεων οικονομικών 
στοιχειων  
•Γνώση προγραμμάτων ERP / Μισθοδοσίας  
•Άριστη γνώση  H/Y & Microsoft Office  
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Oργανωτικες ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας 
και ομαδικότητας  
•Ηλικία εως 30 ετων, κατα προτίμηση 
γυναίκες 

Η εταιρεία προσφέρει: Ικανοποιητικές αποδοχές, 
σε ένα οργανωμένο περιβάλλον εργασίας, με 

•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ  
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ  
•Δυναμικός χαρακτήρας με ικανότητα 
επικοινωνίας  
•Ευχάριστη προσωπικότητα με επαγγελματική 
παρουσία και ήθος  
•Γνώση Αγγλικών  
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Προϋπηρεσία στον χώρο του λιανικού εμπορίου 
τουλάχιστον 5 χρόνια. (Η εμπειρία σε κατάστημα 
οικιακού εξοπλισμού θα ληφθεί σοβαρά υπόψη)  
•Αριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (Περιλαμβάνει 
μισθό βάσει προϋπηρεσίας και υψηλά bonus επί 
τη επίτευξη στόχων του καταστήματος)  
•Δυνατότητες εξέλιξης  
 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Αριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (Περιλαμβάνει 
μισθό βάσει προϋπηρεσίας και υψηλά bonus επί 
τη επίτευξη στόχων του καταστήματος)  
•Δυνατότητες εξέλιξης 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Όλα τα 
βιογραφικά θα απαντηθούν.Παρακαλούμε στείλτε 
το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση e-mail: hr@
andreadis.com.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της 
αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία 
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια 
οργανωμένο δίκτυο 20 αρτοζαχαροπλαστείων 
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να 
προσλάβει για τα καταστήματά της:

Πωλήτρια (Κωδ. Π) 
για πλήρη και μόνιμη απασχόληση.

Προφίλ Υποψηφίων: 
•Ηλικία έως 45 ετών  
•Προϋπηρεσία στο χώρο εστίασης  
•Ομαδικό Πνεύμα  
•Επαγγελματισμός  
•Δεξιότητες Επικοινωνίας  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ' 
όψιν της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
στο hr@apollonion-bakery.gr ή στο φαξ 210 
6694150.  Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Academy English Teacher (full time)

ACS Athens, A World Class International School 
- Leading Innovation in Education, is seeking to 
recruit an English Teacher (100%) to teach High 
School level students for the academic year 
2013-2014. The Teacher reports to the Academy 
Principal.

Duties: 
•Provides learning experiences in English, while 
creating an environment that is conducive to 
student learning and involvement 
•Monitors students' understanding of the 
curriculum effectively and adjusts instruction, 
materials, or assessments when appropriate 
•Evaluates, tries innovative approaches, 
and refines instructional strategies, including 
the effective use of technologies available 
to teachers, to increase student learning, 
involvement, and confidence to learn 
•Demonstrates appreciation for and sensitivity 
to the diversity among individuals and strives 
to ensure equitable opportunities for student 
learning 
•Maintains and improves professional 
competence through attendance at professional 
development events 
•Shares responsibility for accomplishing the 
goals and priorities of his/her grade/team/
department 
•Other duties, as assigned 
 
Qualifications: 
•Valid secondary school teaching certificate 
•Bachelor's Degree, Master’s preferred, from 
an accredited college or university, in Literature; 
Applicants with IB •English Language A 
(Literature) experience and a Master's degree 
are preferred 

συνέχεια στη σελ. 08

with stake holders  
•Monitors competition and analyze company’s 
competitive position as well as global trends in 
the telecoms sector 
 
Basic Requirements: 
•5-7 years of experience in a relevant position  
•Degree in Marketing, Finance, Business 
Administration or other related field. MBA or MSc 
is desirable  
•Excellent command of English language 
and high computer literacy (especially Excel, 
PowerPoint)  
•Excellent analytical , problem-solving and time-
management skills;  
•Ability to work in teams, efficiency, results 
orientation 

Candidates wishing to apply must forward their 
CV’s, by 18/06/2013 quoting the position code 
at the following address: WINDHELLASS.A., 
66 Kifissias Ave, 151 25 Maroussi, Athens, 
e-mail: jo@wind.gr, fax: (+30) 210 6106504. All 
applications will be treated in strict confidence. 
Candidates who meet the position requirements 
will be contacted via phone.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
An In-House Software Engineering 
Department is looking for a: 

Web Developer

Role and Responsibilities: We are looking 
for a motivated server-side .NET developer to 
assist in creating and maintaining applications 
used globally by internal and external users. 
The position requires knowledge of designing 
modern n-tier applications using enterprise level 
standards. A Bachelor’s degree in Computer 
Science/Management Information Systems or 
equivalent is required.

Candidate Qualifications: 
•2+ years of C# experience using the .NET 
framework version 3.5 and above (including 
working knowledge of language features 
released since 3.5)  
•2+ years designing SQL Server database 
schemas and writing optimized queries  
•2+ years creating applications using object 
oriented programming techniques  
•1+ year(s) experience using an ORM package 
such as PetaPoco, Dapper, etc.  
•Working experience using common server-
side programming patterns and best practices 
applicable to designing adaptable systems  
•Working knowledge of HTML, CSS, and 
JavaScript and JavaScript frameworks a plus  
•Experience configuring Windows Server, IIS, 
and SQL Server is a plus  
•Fluent in English and Greek (both written and 
oral)  
•Smart self-learner and highly motivated to learn  
 
Candidates who meet the above requirements 
may forward their CV at: valuesoftcv@gmail.
com. 

Tickethour S.A. is aiming to offer products and 
services of the highest standards in the form of 
turn-key competitive ticketing solutions by the 
development, supply and management of an 
100% Web-based Ticketing System, the direct 
sale and distribution of electronic tickets to 
consumers through various channels including 
the internet, call centers and ticket outlets. 
TicketHour S.A. seeks for a full-time Junior Java 
/ Java EE Developer with at least 1 years hands-
on experience.

Required Skills: 
•Bachelor Degree in computer science or 
equivalent  
•Solid SQL knowledge  
•Self-Motivation, Attention to Detail  
 
Considered a plus: 
•XML, XSL, CSS, Javascript  
•ECLIPSE IDE  
 
Send your cv to e-mail: VLogotheti@tickethour.
com.

MID-Senior

Tickethour S.A. is aiming to offer products and 
services of the highest standards in the form of 
turn-key competitive ticketing solutions by the 
development, supply and management of an 
100% Web-based Ticketing System, the direct 

System and Network Engineer

Company Profile: 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  
•5+ 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  
 
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 quoting the 
reference code SNE at cv@digimark.gr, or www.digimark.gr/ευκαιρίες καριέρας.

Buyer 
Code: Buyer 001 
Location: Athens

Main Tasks: 
•Negotiates with suppliers, the purchasing terms of the Telecom 
products equipment, in order to achieve the best combination of 
quality and price  
•Conducts the equipment purchasing procedure of the Telecom 
products equipment according to the terms and requirements 
set by the company  
•Cooperates with Commercial departments and supervise the 
placement & delivery of orders and the terms of contracts, in 
order to ensure purchasing prices, obtain discounts, payment 
conditions, transportation costs and warehousing costs  
•Monitoring the Turn Over Days & the correct inventory level  
•Coordinate the Weekly Forecast meeting and participate in the 
selection of the product portfolio  
•Drafting and monitoring contracts regarding telecom products  
 
Requirements: 
•University degree  
•3-5 years experience as a buyer (preferable in Telecom 
products)  
•Very good communication and negotiation skills  
•Excellent command of the English language  
•PC literacy 

Candidates wishing to apply must forward their CV’s, by 
14/06/2013, quoting the position code at the following address: 
WINDHELLASS.A., 66 Kifissias Ave, 151 25 Maroussi, Athens, 
e-mail: jo@wind.gr, fax: (+30) 210 6106504. All applications will 
be treated in strict confidence. Candidates who meet the position 
requirements will be contacted via phone.

Η Intermarine Electronics Α.Ε.Β.Ε., εταιρία με 25ετή 
επιτυχημένη παρουσία στις κατασκευές και εγκαταστάσεις 
συσκευών ναυσιπλοϊας / ασφαλείας / τηλεπικοινωνιών στον 
τομέα της ναυτιλίας, με σκοπό την στελέχωση του τεχνικού της 
τμήματος αναζητά:

Ηλεκτρονικό Ραδιοεξοπλισμού για 
Εγκαταστάσεις σε Πλοία

Περιγραφή αρμοδιοτητων: Εγκατάσταση, ρυθμίσεις και 
επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνίας, πλοήγησης 
και ασφαλείας σε πλοία. 

Απαιτήσεις θέσης: 
•Σπουδές ηλεκτρονικής, με εξειδίκευση στη λειτουργία των 
ανωτέρω συστημάτων  
•Εμπειρία 2 χρόνων τουλάχιστον στην εγκατάσταση και 
υποστήριξη των ανωτέρω συστημάτων  
•Γνώσεις συναρμολόγησης και αποκατάστασης βλάβης  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Δυνατότητα άμεσων μετακινήσεων και βραχύχρονων ταξιδιών  
•Άδεια οδήγησης ΙΧ  
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, συνεργασίας και 
ομαδικής εργασίας  
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να 
αποστείλουν, άμεσα αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@skywalker.gr. Απαραιτητα 
να σημειωθεί η ενδειξη: CV ΤΕΧΝ στο θέμα του μυνήματος. 
Βιογραφικά υποψηφίων τα οποια δεν πληρούν τις ανωτέρω 
απαιτήσεις δεν θα απαντηθούν. Όλες οι υποψηφιότητες θα 
αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Η Randstad Hellas αναζητά για λογαριασμό πελάτη της στο χώρο της εστίασης:

Σερβιτόρους/Σερβιτόρες
Aρμοδιότητες: 
•Προσανατολισμένος/νη στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη  
•Επικοινωνιακός/κή  
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση  
 
Προσόντα: 
•Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι ή Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων  
•3 - 4 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση (σε ξενοδοχεία 5* ή εστιατόρια πολυτελείας)  
•Γνώση Η/Υ (Συστημάτων P.O.S. )  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε advanced ή proficiency level)  
 
Send your cv: .randstad@randstad.gr (code: rs/s) tel.: 210 6770523, fax: 210 6770526 Follow us 
on: Facebook, LinkedIn, Twitter. Site: http://www.randstad.gr.

Στέλεχος Πωλήσεων Εξαγωγών

Εταιρεία τροφίμων με έδρα στο Ψυχικό που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των εξαγωγών με προϊόντα υψηλής ποιότητας και 
αναζητά έμπειρο στέλεχος εξαγωγών.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής  
•Εργασιακή εμπειρία 3-5 χρόνια σε εξαγωγικό τμήμα  
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή 2η ξένη γλώσσα  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Δίπλωμα αυτοκινήτου  
•Δυνατότητα ταξιδίων εντός & εκτός Ελλάδας  
•Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην επίτευξη 
αποτελεσμάτων 
•Δραστήριος και οργανωτικός με θετική προσωπικότητα και 
ευελιξία 
•Πολύ καλή γνώση της αγοράς 
 
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Φιλικό & Δημιουργικό περιβάλλον  
•Δυνατότητες εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: finance@ecogreen.gr.com.

H εταιρία Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ - ENDLESS, στο 
πλαίσιο της ανάπτυξής της με νέα προϊόντα 
επαγγελματικής χρήσης, επιθυμεί να εντάξει 
στο προσωπικό της:

Πωλητή Επαγγελματικών 
Προϊόντων Καθαρισμού 

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε 
αντίστοιχη θέση  σε τομέα HO.RE.CA και σε 
επαγγελματικά προϊόντα καθαρισμού 
•Άριστη γνώση της αγοράς 
•Βασικές γνώσεις τεχνικής υποστήριξης 
δοσομετρικών μηχανημάτων  επαγγελματικών 
προϊόντων καθαρισμού 
•Άριστη γνώση Η/Υ 

•Ευέλικτη δημιουργική και δυναμική 
προσωπικότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Διάθεση και ενθουσιασμό για επίτευξη στόχων 
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Γνώση Αγγλικών  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον  
•Εταιρικό όχημα & κινητό τηλέφωνο  
•Επιπρόσθετο κίνητρο (BONUS) μετά από 
κάλυψη  οριζόμενων στόχων 

Βιογραφικά που δεν πληρούν ακριβώς το 
προφίλ της θέσης, δεν θα αξιολογηθούν. 
E-mail αποστολής βιογραφικών: info@
eurochartiki.gr. 
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sale and distribution of electronic tickets to 
consumers through various channels including 
the internet, call centers and ticket outlets. 
TicketHour S.A. seeks for a full-time Java/Java 
EE developer with at least 2 years hands-on 
experience.

Required Skills: 
•Bachelor Degree in computer science or 
equivalent  
•Hibernate, T-SQL, Ms SQL Server 2008  
•Eclipse IDE  
•Persistence  
•Web Services  
•Self-Motivation, Attention to Detail  
 
Considered a plus: 
•XML, XSL, CSS, Javascript 
•Developing Applications on .Net Platform (C++, 
VB, Windows CE Applications)  
•Fulfilled military services  
•JBOSS AS  
 
Send your cv to e-mail: VLogotheti@tickethour.
com.

Η εταιρεία πληροφορικής IMC ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 
ζητάει να προσλάβει: 

Ένα στέλεχος με Ειδικότητα Μηχανικός 
Λογισμικού ή Πληροφορικής με 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης, 
ως τεχνικός ανάπτυξης λογισμικού με άριστη 

γνώση προγραμματισμού και 
με εμπειρία στην ανάπτυξη πολυμεσικών 

εφαρμογών. (SWE02)

Το στέλεχος θα εργασθεί με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου στο πρόγραμμα «Δημιουργία πλατφόρμας 
πολιτιστικού και τουριστικού οδηγού για Δήμους 
και Περιφέρειες της χώρας». Η πρόσληψη θα 
πραγματοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) Ε.Π. ‘Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού’ - ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης (SWE01 ή SWE02),μέσω 
e-mail: info@imcaegean.com, τηλ. 2810 – 
344554, fax: 2810 - 344558 ή ταχυδρομικώς στη 
διεύθυνση:  IMC Αιγαίου Α.Ε., Μιλάτου 14 2ος 
όροφος, 71202, Ηράκλειο Κρήτης,  υπόψη κα 
Γαλανού. 

TRASYS is a leading Information Technology 
services and consulting Company focusing on 
four activities: Consulting Services, Solutions on 
Development & Integration, Managed Services 
and Technical Assistance. With more than 650 
IT professionals combining in-depth business 
expertise and state-of-the-art most advanced 
working methodology, TRASYS aims to provide 
innovation in environments marked by constant 
shifts. With the client’s success in mind and 
our people as our number one asset, we enjoy 
through a highly versatile team the trust of over 
300 customers spanning Europe in a wide range 
of sectors including International Organizations, 
Industry and Distribution, Financial Services, 
Utilities, Public Sector, Aeronautics and Defence. 
As part of its business development strategy, 
TRASYS is currently looking for a:

Senior Web (Front End) Developer 
Athens, Greece – Ref: TRG-WDev

The Position: The core activity is to analyse, 
develop and support medium and large 
pan-European projects based on Javascript 
frameworks. You will be working closely with the 
Java/JEE team who will provide the JAVA/REST 
services.

The Candidate: 
The ideal candidate will be expected to 
possess the following: 
•University degree in Information Technology  
•Minimum 5 years of professional experience in 
IT after the completion of studies with experience 
in Web (Javascript) and Java Development  
•Proven working experience with various 
JavaScript frameworks (JQuery, EXT-JS, 
Backbone, Angular)  
•Experience developing web UI for service 
oriented architecture  
•Understanding of MVC architecture and 
previous experience of working with REST 
Services/JSON/XML  
•Experience of working with version control 
systems; especially GIT  
•Experience with various CSS frameworks 
(Bootstrap CSS, Foundation CSS)  

•Knowledge of Web Services/WSDL and SOAP/
XML is an asset  
•Knowledge on Agile Software Development  
•Excellent verbal and written communication 
skills in English  
•Good Team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment  
•This opportunity is for a large system 
implementing wide requirements and business 
rules in the scientific area. •Therefore, previous 
experience in large, complex systems using the 
mentioned technologies is required 

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

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

CALL CENTER
H PREPAC AEBE με έδρα τη Μαγούλα Αττικής 
ζητεί να προσλάβει:

Στέλεχος Τμήματος Υποστήριξης Πελατών / 
Πωλητή 

Απαραίτητα προσόντα 
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (windows, word, 
excel, internet).  
•Βασικά Αγγλικά  
•Ηλικία: Μέχρι 25 ετών  
•Κατοχή διπλώματος οδήγησης Ι.Χ.  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα.  
 
Περιγραφή θέσης 
•Επικοινωνία με πελάτες όσον αφορά 
ημερομηνίες παράδοσης παραγγελιών 
προώθηση / παρουσίαση νέων ειδών  
•Συλλογή και αποστολή δειγμάτων και 
προώθηση νέων προϊόντων  
•Άντληση και παρουσίαση διαφόρων στατιστικών 
δεδομένων.  
•Διαχείριση βάσης δεδομένων πελατών.  
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου  
•Επισκέψεις σε πελάτες  
 
Προσφέρουμε τον βασικό μισθό με δυνατότητα 
σταδιακής εξέλιξης. 
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικά μέσω 
email: tasa@prepac.gr ή fofi@prepac.gr. 
Παρακαλούμε για τη περιοχή της Θεσσαλονίκης 
/ Β. Ελλάδος, προωθήστε το βιογραφικό σας, 
υπόψιν κου Θανάση Τσίτση και για την υπόλοιπη 
Ελλάδα, προωθήστε το βιογραφικό σας, υπόψιν 
κας Καλοχρήστου. 

Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της εβδομάδας. 
 
Για άνεργες με ανάγκης μισθού, ασφάλισης, 
προόδου. 
 
Απαραίτητα προσόντα:    
•Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο  
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Απολυτήριο λυκείου(πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
θα εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν 
προσόν για προοπτικές εξέλιξης)  
•Εμπειρία στις πωλήσεις (επιθυμητή)  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή     
 
Παρέχονται:  
!!! Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της εβδομάδας!!!   
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες αποδοχές  
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας  
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση  
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας 
TUES111:   
•Στο fax: 211 101 8808  
•Στο e-mail: hr@aerotel.gr 
•Στη διεύθυνση: HR Department, Aerotel, Λ. 
Βουλιαγμένης 564, (κοντά στο σταθμό μετρό Αγ. 
Δημήτριος) 

Η ADVARTIA ΕΠΕ από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
στα Φωτοβολταϊκά με διεθνή παρουσία από 
το 2006 αναζητεί να στελεχώσει το τμήμα 
τηλεφωνικών πωλήσεων.

•Γυναίκα ηλικίας έως 30 χρονών  
•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στο κλάδο των 
τηλεφωνικών πωλήσεων  
•Σπουδές η Κατάρτιση στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (windows, outlook, word, 
excel, power point, internet)  
•Φιλοδοξία για καριέρα στο χώρο των πωλήσεων  
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
διαπραγμάτευσης  
 
Η αποστολή βιογραφικών να γίνει στο: info@
advartia.eu. 

Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε., από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών,  ζητεί 
να προσλάβει χειριστές τηλεφωνικού κέντρου ως 
πωλητές πακέτων τηλεφωνίας.(Κωδικός θέσης, 
ΚΩΔ:02.)

Ο κατάλληλος υποψήφιος χρειάζεται να: 
•Είναι επικοινωνιακός.  
•Είναι παραγωγικός.  
•Πετυχαίνει τους ατομικούς στόχους απόδοσης.  
•Είναι συνεπής στους κανόνες της εταιρίας.  
 
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση >6μηνών, (θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Καλή γνώση Η/Υ   
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Ευελιξία ωραρίου 

Η εταιρία προσφέρει, μισθό βάση ωρών εργασίας, 
bonus, άριστο περιβάλλον εργασίας, συνέπεια 
στην εργοδοσία, προσβασιμότητα δίπλα σε 
μετρό,  καθώς και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης 
σε έναν δυναμικό Οργανισμό.

Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη Τμήματος 
Προσωπικού. Τα στοιχεία επικοινωνίας με 
την εταιρία μας είναι: email: hr@mediatel.gr, 
website: www.mediatel.gr, τηλ κέντρο: 214 214 
80 00, Fax: 214 2148090, Tμήμα Προσωπικού: 
Επιλογή1, Διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 
125-127, 115 24 Αμπελόκηποι Αθήνα, (στάση 
μετρό Πανόρμου), Εμπορικό Κέντρο Cosmos 
Center, 7ος όροφος.

Εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης  Πελατών 
Κωδικός: CC001 

για πλήρη Απασχόληση 
Περιοχή: Αθήνα 

 
& 
 

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 
προσαρμοστικό/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 
βιογραφικά τους, δηλώνοντας τον κωδικό θέσης 
εργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση : WIND 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ.Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, 
Αθήνα, e-mail: jo@wind.gr, Fax: 210 6106504. 
Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς 
μόνο οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης.

Η  PlegmaNet προσλαμβάνει άμεσα: 

Έμπειρους Πωλήτες Κινητής Τηλεφωνίας

Που να έχουν προϋπηρεσία σε καταστήματα 
κινητής τηλεφωνίας ή σε Call Centers Wind, 
Vodafone, Cosmote για προώθηση κινητής 
τηλεφωνίας 

Θέση: Εσωτερική 
Ωράριο: 10:00 π.μ – 15:00 μ.μ ή 16:00 μ.μ 
21:00 μ.μ  (πενθήμερο) 
Bonus: μηνιαία και τα καλύτερα στην αγορά 
Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 2102011073, ή 
στο e-mail: info.plegma@plegmanet.gr. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2112119582. 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ασφαλιστικό Πρακτορείο επιθυμεί να 
προσλάβει:

Άτομο για Πωλήσεις και Εξυπηρέτηση 
Πελατών

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ασφαλιστική 
εταιρεία ή ασφαλιστικό γραφείο.

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με γνώση γενικών 
ασφαλειών και ειδικότερα στον Κλάδο Αυτοκινήτου 
με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων, όπως 
επίσης και την εξυπηρέτηση των πελατών της.
Παρακαλούμε, αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: asfpra@
skywalker.gr. 

Η πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα 
B2Green.gr, εστιασμένη στις πράσινες 
τεχνολογίες, κατάφερε από τους πρώτους 
κιόλας μήνες λειτουργίας της, να καθιερωθεί στη 
συνείδηση των επαγγελματιών του χώρου & όχι 
μόνο. Στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξης της, 
η πλατφόρμα B2Green.gr επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα:

Υπεύθυνες Πώλησης Διαφήμισης & 
Διαδικτυακών Υπηρεσιών 
(Κωδικός θέσης: ΥΔ513)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ευχέρεια στη γραπτή & προφορική επικοινωνία  
•Διαπραγματευτικές ικανότητες  
•Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών & 
Αγγλικών  
•Δυναμική προσωπικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Προϋπηρεσία στην πώληση online διαφήμισης 
(επιθυμητή)  
 
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός & ασφάλιση  
•Μηνιαία προμήθεια επίτευξης πωλήσεων  
•Εκπαίδευση στον αναπτυσσόμενο κλάδο των 
πράσινων τεχνολογιών  
•Φιλικό & ευχάριστο περιβάλλον  
•Δυνατότητες προοπτικής  
 
Πληροφορίες σχετικά με το B2Green μπορείτε 
να βρείτε στο www.b2green.gr. 
 
Αποστολή βιογραφικών με κωδικό ΥΔ513 στο 
email: hr@b2green.gr. 

Η Y-LOGIMEDA.E., θυγατρική εταιρεία του 
Ομίλου Υγεία ζητά να καλύψει τις εξής θέσεις:

Υπεύθυνους Πωλήσεων σε Ορθοπεδικά ή 
Χειρουργικά Είδη

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Αναλυτική σκέψη  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•5 έτη προϋπηρεσία στον τομέα υγείας  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά 
και προφορικά)  
•Καλή Γνώση Η/Υ (MS Office/Internet)  
•Κάτοχος διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου  
 
Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@
skywalker.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Στέλεχος Βιομηχανικών Πωλήσεων ζητείται 
από Πολυεθνική εταιρεία, στην περιοχή της 
Χαλκίδας. 
 
Απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ, ελάχιστη εμπειρία 3 ετών, 

ΙΜΕ&Ε

ΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης

Το ΙΜΕ&Ε είναι πιστοποιημένο Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ», από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(πρώην Ε.Κε.Πις), με έδρα στην Αθήνα και τρία
παραρτήματα στις πόλεις Ξάνθη, Θήβα και
Τρίπολη, στα θεματικά πεδία: Περιβάλλοντος,
Υγείας & Πρόνοιας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδαγωγικά,
Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουριστικά &
Παροχής Υπηρεσιών και Αγροτικά.
Το Ιανουάριο του 2006 η Διοίκηση του ΚΕΚ ΙΜΕ&Ε στο
πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της και με
προσανατολισμό την διαρκή βελτίωση, πιστοποιήθηκε στο
Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας DIN EN ISO 9001
(Αριθμ. Καταχ. Πιστοποιητικού: 331722QM) για τις
προσφερόμενες υπηρεσίες και ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες
εκπαίδευσης.

ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚ:
α) Έδρα, εμβαδού 444 τ.μ., στην οδό Ερατύρας 3, Σταθμός Λαρίσης, Αθήνα (στάση ΜΕΤΡΟ).
β) Παράρτημα 1, εμβαδού 245 τ.μ., στην οδό Λοξής Φάλαγγος 64, Θήβα.
γ) Παράρτημα 2, εμβαδού 170 τ.μ., στην οδό Λευκίππου 2Α, Ξάνθη.
δ) Παράρτημα 3, εμβαδού 160 τ.μ. στην οδό Καλαμών 89, Τρίπολη.

Οι δομές διαθέτουν:
 Αίθουσες Πληροφορικής και Διδασκαλίας, πλήρως εξοπλισμένες, με σύγχρονο τεχνολογικό

εξοπλισμό όπως video-projector, διαφανοσκόπιο, οθόνη προβολής, τηλεόραση, video-dvd.
 Γραφείο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
 Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο – Internet.

Όλοι οι χώροι των δομών είναι προσβάσιμοι από Άτομα με Αναπηρίες

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Αθήνα: 210-8259660-3
Θήβα: 22620-24249
Ξάνθη: 25410-66162
Τρίπολη: 2710-235544

Web Site:
www.imee.gr

E-mail:
imee@otenet.gr www.facebook.com/ImeeAe

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

Αγγλικά. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στην διεύθυνση: 
recruitment@hotmail.gr.

Πωλητής-τρια ζητείται από εταιρία τροφίμων με 
αντικείμενο την εύρεση δυνητικών πελατών και 
την ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου της 
στο νομό Αττικής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Γνώση υπολογιστών (CRM)  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευχάριστη προσωπικότητα στο χώρο των 
πωλήσεων  
•Εμπειρία στην door to door πώληση  
 
Η Εταιρία προσφέρει ικανοποιητικές αποδοχές-
παροχές. 
 
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας 
στο e-mail: coffee@skywalker.gr.

Ανώνυμος εταιρία στον χώρο των ωρολογίων 
ζητά έμπειρο πωλητή έως 40 ετών  με γνώσεις 
στον χώρο των ωρολογίων ή των κοσμημάτων.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία 3-5 χρόνια σε παρεμφερή 
επιχείρηση  
•Γνώση Αγγλικών  
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών  
•Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων  
•Δραστήριος και οργανωτικός  
•Πολύ καλή γνώση της αγοράς  
 
Παρέχονται: 
•Υψηλές αποδοχές και ασφάλιση  
•Πλήρη κάλυψη εξόδων  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: timecenter@
ath.forthnet.gr.

Ανώνυμη Εταιρεία στο χώρο των εκτυπώσεων 
και της κυτιοποιίας ζητεί για πλήρη απασχόληση:

Πωλητή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση της 
συγκεκριμένης αγοράς  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
•Γνώση MSOffice και υπολογιστών  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Επικοινωνιακός με ευχάριστη προσωπικότητα  
•Θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν η ύπαρξη 
πελατολογίου  
 
Η Εταιρία προσφέρει ικανοποιητικές αποδοχές-
παροχές. 
 
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας 
στο  e-mail: cvsaleslith@gmail.com.

Κατηγορία: Πωλήσεις 
Τίτλος: Στελέχη Πωλήσεων - Σύμβουλοι 
Διαφήμισης 
 
H Reason to στα πλαίσια της επέκτασης 
του τμήματος WEB – MARKETING αναζητά 
Στελέχη. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
•Ηλικία έως 38 ετών  
•Δυναμικός χαρακτήρας  
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
•Γνώση Η/Υ/Internet  
•Αναλυτική σκέψη και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχων 
•Φιλοδοξίες εξέλιξη  
 
Προσφέρεται: 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης στην οργάνωση του 
τμήματος  
•Σταθερός Μισθός  
•Ασφάλιση  
•Ποσοστά επί των πωλήσεων  
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική απασχόληση  
•Κινητό τηλέφωνο  
 
Τηλ: 210-34.69.007, Fax: 210-34.69.001, 
E-mail: info@practivities.gr.

Πωλητές (SAL 0610) 
Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Καταξιωμένη εμπορική εταιρεία 

τροφίμων και ποτών αναζητά Πωλητές 
(εξωτερικούς)για πεντάμηνη απασχόληση μέσω 
του Προγράμματος Επιταγής Εισόδου για την 
Αγορά Εργασίας για νέους ως 29 ετών.

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
στελεχώσουν το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας 
(merchandising & πωλήσεις) με σκοπό την άριστη 
προβολή και εκπροσώπηση της εταιρείας προς το 
καταναλωτικό της κοινό.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχοι voucher Επιταγής Εισόδου στην αγορά 
εργασίας (απαραίτητη προυπόθεση)  
•Σχετική επαγγελματική εμπειρία θα συνεκτιμηθεί  
•Επικοινωνιακές δεξιότητες, προσανατολισμός 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη  
 
Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Y-LOGIMEDA.E., θυγατρική εταιρεία του 
Ομίλου Υγεία ζητά να καλύψει τις εξής θέσεις:

Υπάλληλο Προμηθειών με ειδίκευση στα 
Ειδικά Υλικά

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Γνώση σε ειδικά και αναλώσιμα υλικά  
•Αναλυτική σκέψη  
•Πτυχίο ΑΕΙ  
•Άνω των 3 ετών προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά 
και προφορικά)  
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office/Internet, ERP)  
 
Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@
skywalker.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Job Title: Consumer Insights 
Reports to: Analytics Manager 
Department: Analytics

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

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

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

Consumer Insights Consultant

The ideal candidate should have a spirit of 
entrepreneurship and share our values and 
passion for innovation and success.   

Key Responsibilities: Individual will partner 
cross functionally to deliver actionable insights 
and recommendations to clients that will add 
value and help grow their business. Specifically, 
the candidate will be responsible for the following 
tasks:

•Understanding the results of the analysis and 
create ppt presentations with key learnings, 
actionable insights and recommendations for the 
client.  
•Liaising with the local teams in EU to get any 
information necessary, share learnings and 
discuss findings  
•Building strong relationships with clients through 
effective communication, support and business 
advice to grow their business  
•Providing effective consulting to clients with 
‘real’ insights based on a holistic view of their 

business 
 
Qualifications: 
•MBA (preferred) or Masters degree in 
Marketing, International Business or other related 
business subjects  
•BA or (BSc) in Marketing, International Business 
or other related business subjects  
•Ideally 2-4 years of experience in Business 
Consulting, marketing or client servicing  
•Fluency in verbal and written English is a must  
•Excellent command of MS Office Suite  
•Strong communication skills  
•Self-motivated and team-working spirit  
•Entrepreneurial spirit, eager to learn and grow  
•Fluency in other languages (Italian, French, 
German, Dutch, Spanish) will be considered an 
asset 

The company offers unique career opportunities, 
competitive remuneration package, top class 
private medical insurance and continuous 
training within a stimulating and growing working 
environment.
CVs (in English only) to be sent at e-mail: Maria.
Anastasiou@iriworldwide.com. 

Τα  Sites www.kidsfun.gr, www.
paramytiagiapaidia.gr, www.paidikoparty.gr, www.
gia-mamades.gr ζητούν:

Marketing Assistant

Αντικείμενο εργασίας: 
•Εξυπηρέτηση & Διαχείριση υφισταμένων 
πελατών  
•Αναζήτηση & Εύρεση νέου πελατολογίου  
•Ανάπτυξη συνεργειών με άλλες εταιρείες  
•Συμμετοχή στην οργάνωση και ενημέρωση της 
ύλης   
•Οργάνωση & Συμμετοχή διαφόρων events  
•Διαχείριση, Ενημέρωση & Προώθηση, στα 
social media  
 
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία  
•Δημιουργικότητα και ικανότητα επίτευξης 
στόχων  
•Πτυχίο ΑΕΙ και πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Άριστο Χειρισμό Η/Υ, MS office, Internet  
•Άνεση στην επικοινωνία & Φιλοδοξίες εξέλιξης 
•Μεταφορικό μέσο  
•Ηλικία από 25-35 ετών 

Προσφέρονται Μισθός & Bonus επίτευξης στόχων 
και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης στον 
αναπτυσσόμενο χώρο του Ίντερνετ.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
kidsfun.gr έως 14/7.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η CUBE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ζητά Ιατρικούς 
Επισκέπτες.

Η Εταιρεία CUBE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ που 
δραστηριοποιείται στο χώρο των φαρμάκων, 
των συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής και 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιθυμεί να 
προσλάβει ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ για τα 
προϊόντα - ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ – στις περιοχές: ΑΤΤΙΚΗ 
(ΚΩΔ. ΙΕΔΤ/ΑΤΤ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πολυετή εμπειρία στις ειδικότητες των 
Παιδιάτρων, Γαστρεντερολόγων  
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα 
επικοινωνίας  
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής  
•Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου  
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ  
 
Κάθε υποψηφιότητα θα θεωρηθεί εμπιστευτική.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
στείλουν βιογραφικό σημείωμα (με αναγραφή 
του κωδικού που αντιστοιχεί στη θέση για 
την οποία ενδιαφέρονται) στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: info@cube pharmaceuticals.gr. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες, Επισκέπτες 
Υγείας (part time) (HEALTH 0611) 
Άρτα, Άμφισσα, Αιδηψός, Βέροια, Ζάκυνθος, 
Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, 
Θήβα, Ιεράπετρα, Ιωάννινα, Καβάλα, 

Καρδίτσα, Κατερίνη, Κεφαλονιά, Κιλκίς,  
Κοζάνη, Κομοτηνή, Κόρινθος, Λαμία, Λάρισα, 
Λειβαδιά, Ξάνθη, Πρέβεζα, Σάμος, Σπάρτη,

Περιγραφή: Εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας 
επιθυμεί part time συνεργασία με Νοσηλευτές, 
Νοσηλεύτριες, Επισκέπτες Υγείας.

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι 
θα ασχοληθούν με την κατ οίκον εκπαίδευση 
ασθενών και την συμμετοχή σε προγράμματα 
μέτρησης σε φαρμακεία.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχίο ΤΕΙ 
Επισκεπτών/τριών Υγείας ή Πτυχίο Μέσης 
Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής 
Δημ. Νοσοκομείου ή Πτυχίο ΤΕΕ Βοηθών 
Νοσηλευτών  
•Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Κάτοχος αυτοκινήτου και διπλώματος οδήγησης  
 
Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr. 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Operations & QA Engineer, Backend 
Department, Zulutrade.com

Company Profile: ZuluTrade welcomes creative, 
motivated individuals to join our team at offices 
located in a prominent waterfront location at the 
port of Piraeus. Our collaborative workplace offers 
exciting and diverse opportunities to learn, grow 
professionally, and make a real contribution to the 
success of an industry leader in the fast-growing 
world of the Forex market.

Facts & figures: 
•Innovative platform, providing financial services 
/ social networking  
•500+ million transactions per year  
•70,000+ international clients  
•70+ employees  
•High-growing rates and prospects  
•Fresh .com philosophy 

Job Description: The position of the Operations 
& Quality Assurance Engineer at Backend 
Department is instrumental for the flawless 
operation of the ZuluTrade platform.  As the 
successful candidate, you will have to deeply 
comprehend the operation and technical 
workflows behind the functionality offered to 
the end user. You will become part of a premier 
team of engineers and operate on world class 
enterprise systems. Your daily routine will include 
tracing and analyzing problems, ensuring product 
quality, communicating with various departments 
and being creative to automate everything. The 
scope of your work includes the following areas:

•Monitoring - Monitor status, logs & key 
performance indicators of backend systems, 
investigate, report, take action 
•Operations - Setup local & production 
environments, product maintenance, supprot 
release lifecycle etc  
•QA - write test scripts and perform functional 
testing of various backend components  
•Third level support - investigate technical issues  
 
Minimum Requirements: 
•Excellent knowledge of SQL and relational 
databases concepts, preferably MySQL  
•1 year minimum hands-on experience with Java 
technologies  
•Proven analytical and problem-solving abilities  
•Highly dependable, responsible, with attention 
to detail  
•Ability to multitask and perform effectively under 
pressure  
•Availability to be on call out of working hours  
•Strong communication skills in verbal and 
written English 
•Bachelor's or Master's degree in IT  
•Available for long-term commitment  
 
We offer: 
•Competitive salary, directly dependent on 
candidate's qualifications, performance & 
commitment - starting 1500€ monthly/gross 
onwards  
•Company Insurance  
•Remarkable working space at central location 
of Pireus including facilities (restaurant, game 
room, parking space, etc)  
•Flexible working hours  
•Friendly environment comprising young, 
enthusiastic, multi-national staff 

ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ  
Εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και 

υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών  
προγραμμάτων.  

√ Μακροχρόνια εμπειρία 

√ Σύγχρονα εποπτικά μέσα και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας 

√ Διαρκή ανανέωση και εκσυγχρονισμό των προσφερομένων υπηρεσιών 

√ Παροχή σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης : Ηλεκτρονική 
Εκπαίδευση  (e-learning – blended learning) 

√ Ευρύ δίκτυο επιστημονικών συνεργατών με ειδίκευση 
σε μεγάλο εύρος θεματικών πεδίων 

√ Εξειδίκευση στους τομείς της Πληροφορικής- Υγιεινής 
Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Τεχνικών 
Επαγγελμάτων 

√ Συνεργασία με επαγγελματικές Ενώσεις, Εργατικά Κέ-
ντρα και οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Επιχειρή-
σεις 

√ Ευρύ δίκτυο συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης των Βαλκανίων και της Μεσογείου. 

Αττική 
Λ. Δημοκρατίας 457 & 
Ρέας 4, Ν. Ικόνιο-Πέραμα,  
Τηλ. 210 4014249 Fax: 210 
4000651 
pyxida@kekpyxida.gr 

www.kekpyxida.gr 
Κυκλάδες- Σύρος 
Άνω Μάννα- Ερμούπολη 
Σύρου, Τηλ/Φαξ: 22810-
81405 
syros@kekpyxida.gr 

Έβρος 
Παλαιό Δημ. Σχολείο       
Αρίστηνου,  
Αλεξανδρούπολη 
Τηλ/Φαξ: 25510 51071 
evros@kekpyxida.gr 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: INTEGRATION ΚΕΚ ΑΕ:

ΑΘΗΝΑ Λ. Βουλιαγμένης 223, Δάφνη (Πλησίον σταθμού μετρό Δάφνης) 
Τηλ.: 210 9760129 & 210 9715411 

 info@integration.gr,  www.integration.gr.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νικοπόλεως 59-61, Ιωάννινα 
Τηλ.: 26510 30338 
i  oandep  @  otenet  .gr  

ΡΕΘΥΜΝΟ Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο
            Τηλ.: 28310 55119 
   rethdep@otenet.gr 

Χτίζει

τα όνειρα σου…

για επαγγελματική 

γνώση, 

εργασία και καλύτερη 

ζωή!
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Contact: Any candidates meeting the above 
requirements, are welcome to send their CV in 
.doc or .pdf format at jobs@zulutrade.com. The 
subject of the email must be “Operations & QA 
Engineer - Backend 0613”.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η Sopray Energy Co, Ltd είναι ένας από τους 
κατασκευαστές, στον τομέα της ηλιακής ενέργειας 
της Κίνας. Ζητείται: 

Τεχνικός Μηχανολογικού Τομέα, 
με εμπειρία σε μελέτες και 

εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας, για 
συνεργασία.

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: 
aggelies@rocketmail.com.

Η Sopray Energy Co, Ltd είναι ένας από τους 
κατασκευαστές, στον τομέα της ηλιακής ενέργειας 
της Κίνας. Ζητείται: 

Συνεργάτης 
με εμπειρία σε μελέτες - αδειοδοτήσεις αιολικών 

πάρκων 
και τεχνικές γνώσεις σε θέματα ανεμογεννητριών 

μικρής και μεγάλης κλίμακας.
Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: 
aggelies@rocketmail.com.

Veltio is a fast growing company that provides 
know-how and integrated solutions to help 
retailers, packaged goods manufacturers and 
any company with a large and dispersed supply 
chain to operate their distribution networks more 
efficiently and robustly. Veltio is always looking for 
intelligent, highly-motivated individuals to drive our 
continued success.  Because we are committed 
to delivering outstanding service to our clients, we 
employ people who operate well independently 
and take pride in their work.  In return, we provide 
fascinating careers that allow our employees to 
develop their own unique creative and technical 
talents in a dynamic environment. For further 
information, please visit www.veltio.com. Veltio 
Greece is looking for:

Research Engineers

Location: Thessaloniki 
Position: Full-Time Salaried Employee 
 
Job Description: 
As a Research Engineer: 
•You will develop optimization and data mining 
software for a variety of large-scale, high-volume, 
enterprise applications  
•You will be responsible for the parameterization 
and tuning of optimization systems for end clients  
•You will be trained on cutting-edge decision 
support systems and data-mining platforms  
•You will travel in Europe, the Americas, Middle 
East and Asia-Pacific  
 
Desired Skills: 
•At minimum, a PhD in Computer Science, 
Electrical Engineering or Operations Research 
with a focus on optimization, numerical modeling 
or data mining  
•At least three years of programming experience 
in at least one high-level Object-Oriented 
Programming language (Java, C++, Python, 
Visual Basic.NET)  
•Experience in statistical analysis packages 
(SAS, SPSS, Matlab, R)  
•Fluent English (written and spoken)  
•Willingness to travel extensively (10-25% 
maximum)  
•Strong communication and organization skills  
•Ability to learn quickly  
•Knowledge of Unix or Linux-type systems a plus  
 
Please e-mail your CV and application details at 
e-mail: job13e@veltio.com.

Μηχανικός Ασφάλειας

Η εταιρεία ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε, επιθυμεί να 
προσλάβει ένα άτομο για τη θέση: 
“Μηχανικός Ασφάλειας” – IT - Security 
Engineer - IT.

Περιγραφή ρόλου: “Μηχανικός Ασφάλειας - IT” 
– Security Engineer-IT

Ο μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση, 
ανάπτυξη και συντήρηση έργων ασφάλειας αλλά 
και ΙΤ (Microsoft, Linux). Επιθυμητό είναι να 
έχει ασχοληθεί με τον έλεγχο, την επιλογή, την 
εφαρμογή, την τεκμηρίωση, τη λειτουργία και τη 
συντήρηση των διαφόρων τεχνολογιών ασφάλειας 
δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών 
ελέγχου ταυτότητας, τους ελέγχους πρόσβασης, 
firewalls, IDS / IPS / SIEM κλπ.

Απαραίτητα προσόντα / Πιστοποιήσεις: 
•Πτυχίο σε Computer Science / IT/ Μηχανικών 
Τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο  
•Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών σε συναφές 
αντικείμενο  
•2 χρόνια τουλάχιστον στον τομέα της δικτυακής 
και ΙΤ ασφάλειας  
•Πιστοποιήσεις σε τομείς ασφάλειας, όπως 
από ανεξάρτητες αρχές αλλά, πιστοποιήσεις 
σε δικτυακά προϊόντα ασφάλειας αλλά και 
λειτουργικών συστημάτων όπως Microsoft, Linux.  
•Ικανότητες προγραμματισμού σε Java/Perl/
scripting 

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@
kestrel-is.gr. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Στέλλιου 
Κωνσταντίνα. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Ανώνυμη εισαγωγική εταιρία με δραστηριότητα 
πώληση μηχανών καφέ και εξοπλισμό μπαρ, ζητά 
στέλεχος για το τεχνικό τμήμα του καταστήματος 
του Ηρακλείου Κρήτης ως τεχνίτης. 

Στέλεχος για Τεχνικό Τμήμα Κρήτης 
(COD.  Κ- SERVICE 008)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Ανώτερες σπουδές Ηλεκτρολογίας ή 
Μηχανολογίας  
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.  
•Δίπλωμα οδήγησης δικύκλου  
•Γνώση χειρισμού MS Office  
•Γνώσεις Αγγλικών  
•Προϋπηρεσία 4 ετών  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώσεις ψυκτικού  
•Τεχνική κατάρτιση σε επαγγελματικές μηχανές 
καφέ  
 
Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου.  
•Επισκέψεις σε πελάτες.  
•Παροχή τεχνικής υποστήριξης εντός και εκτός 
έδρας.  
•Διαχείριση αποθήκης.  
•Εξυπηρέτηση πελατών έδρας ως σύμβουλος 
πωλήσεων σε εξαρτήματα και αξεσουάρ.  
•Συμμετοχή σε έρευνα αγοράς του τομέα του.     
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να 
προωθήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
με τον αντίστοιχο κωδικό (Κ-Service 008), 
στο e-mail: hr@eurogat.eu ή στο fax: 2310 - 
819639.

Βιομηχανία αρτοποιίας ζητά για άμεση 
πρόσληψη για το εργοστάσιο στο Σχηματάρι 
Βοιωτίας:

Υπεύθυνο Παραγωγής 
(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΡ-ΥΠ)

Περιγραφή καθηκόντων  θέσης: Ο/Η 
κάτοχος της θέσης  αναφέρεται στον Διευθυντή 
Βιομηχανικής.

Ανάπτυξης και είναι υπεύθυνος/η  για την βέλτιστη 
υλοποίηση των προγραμμάτων παραγωγής, την 
σωστή οργάνωση και συντονισμό των γραμμών 
παραγωγής, την τήρηση των κανόνων υγιεινής 
και ασφάλειας, την εξασφάλιση της ποιότητας των 
παραγομένων προϊόντων, την αποτελεσματική 
διοίκηση του προσωπικού της παραγωγή και την 
συμβολή στην συντήρηση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού με σκοπό την επίτευξη των ποσοτικών 
και ποιοτικών στόχων.

Απαραίτητα Προσόντα – Ιδιότητες – 
Δεξιότητες: 
•Πτυχιούχος Ανώτερης / Ανώτατης Σχολής 
σχετικά με την Επιστήμη και την Τεχνολογία των 
Τροφίμων  
•28-35 ετών  
•Εμπειρία στον Τομέα της Αρτοποίησης και των 
Παραγωγικών Διαδικασιών.  
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  

•Γνώση Η/Υ  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
•Ικανότητα  επίτευξης στόχων, αποτελεσματική 
εργασία και προγραμματισμός εργασιών  
•Ομαδική ικανότητα συνεργασίας  
•Ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης  
προτεραιοτήτων  
•Μηχανολογική αντίληψη  
•Στοχοποίηση με ποιοτικούς και ποσοτικούς 
δείκτες  
 
Η Εταιρεία προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.  
•Συνεχή υποστήριξη και ανάπτυξη.  
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης  σε ένα δυναμικό 
και μοντέρνο περιβάλλον εργασίας. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ν' αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο fax: 22620 58087, στο 
email: bake@bakehellas.gr, ή να επικοινωνήσουν 
με την Κα Σταματίου στο τηλέφωνο: 22620 
58097.  Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά. Θα απαντηθούν μόνο όσα 
καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης.

Ο όμιλος Μακεδονικά Ξενοδοχεία αναζητά, 
για τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης:

Συντηρητή 

Περιγραφή εργασίας: Συντήρηση, επισκευή και 
προληπτικός έλεγχος μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και εγκαταστάσεων των ξενοδοχείων

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία σε συντήρηση ξενοδοχείου  
•Πτυχίο σχολής  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
yanthoulidis@macedonianhotels.gr. 

Συντηρητής Ξενοδοχείου

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  
•Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας και μίας 
δεύτερης  
•Γνώση Ηλεκτρολογικών και Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων  
•Γνώση Η/Υ  
•Ευχάριστος Χαρακτήρας  
•Ομαδικό Πνεύμα  
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας  
•Διαμονή και ημιδιατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
 
Αποστολή μαζί με το βιογραφικό μία ευκρινής 
πρόσφατη φωτογραφία. E-mail: hr@
hipcollection.gr. 

Ζητείται Τεχνικός Η/Υ και Μηχανών Γραφείου 
από Κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ  
•Γνώσεις δικτύων, hardware,software 
(Windows,Microsoft Office, εγκατάσταση, 
παραμετροποίηση, υποστήριξη χρηστών)  
•Βασικές γνώσεις SQL Server  
•Προϋπηρεσία 2 ετών  
•Γνώση Αγγλικής Γλώσσας   
 
Επιθυμητή η εμπειρία στον ξενοδοχειακό τομέα. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: btgk@
skywalker.gr.

Μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο κλάδο 
της γεωργίας, αναζητά στέλεχος για κάλυψη 
τεχνικής θέσης πλήρους απασχόλησης με έδρα 
τον Αλμυρό Μαγνησίας.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί 
οπωσδήποτε τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο Γεωπονίας ΑΕΙ, ελληνικού 
πανεπιστημίου  
•Ηλικία μέχρι 30 ετών  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (windows, MS-
office)  
•Δίπλωμα οδήγησης Ε.Ι.Χ. 

Η προϋπηρεσία σε τεχνικά θέματα 
σποροπαραγωγής θα ληφθεί σοβαρά υπόψη 
κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Αποστολή βιογραφικών με αναφορά στον Κωδικό 
Θέσης 3-G6-12. Η προώθηση των βιογραφικών 

θα γίνεται στο mail: hr@spirou.gr.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Η εταιρία μας EMPTIES, είναι ατομική επιχειρηση 
και ιδρύθηκε το 1998. Ξεκίνησε πραγματοποιώντας 
εισαγωγές - εμπορία ειδών πληροφορικής 
(αναλώσιμα-αξεσουάρ υπολογιστών). Σήμερα 
λειτουργούμε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
μας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Από το 2004 
ασχολούμαστε αποκλειστικά με την εισαγωγή 
εμπορία ανακατασκευασμένων μελανιών inkjet και  
toner.Τα ανακατασκευασμένα δοχεία εκτυπωτών, 
προσφέρουνε στον καταναλωτή μια οικονομικότερη 
λυση,.Συμβαλλουμε στην προστασία του 
περιβαλλοντος, και στη δραστηριόποίηση της 
βιομηχανιας της ανακατασκευης-περυσυλλογής 
,η οποία δημιουργει θεσεις απασχόλησης. Από 
το 2007 λειτουργούμε και με ένα νέο  sub-brand: 
«empties’».

Η ‘’empties’’ είναι πιστοποιημένος φορέας 
περισυλλογής αδειων μελανοδοχειων με σκοπό 
την ανακύκλωση. Η άδεια, μας χορηγήθηκε απο 
το υπουργειο περιβάλλοντος .

Η ‘’empties’’ έχει αναλάβει μια εκστρατεια 
ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα 
ανακύκλωσης. Περισυλλεγουμε τα άδεια δοχεία 
εκτυπωτων διανεμοντας ειδικούς καδους 
ανακύκλωσης, και εφαρμόζοντας διαφορα 
προγραμματα περισυλλογής προσαρμοσμενα 
στις αναγκες της κοινωνίας και της αγορας.

Η Εταιρία Εισαγωγής Ειδών Μηχανογράφησης 
και Ανακύκλωσης Μελανιών EMPTIES 
προσφέρει την θέση εργασίας:

Υπεύθυνος Αποθήκης 
8ωρη πενθήμερη εργασία

Απαραίτητες Προϋποθέσεις:  
•Γνώσεις Αγγλικών  
•Γνώσεις Η/Υ  
•Δίπλωμα οδήγησης και  
•Προϋπηρεσία 2 έτη και άνω

Ιστοσελίδα:  www.empties.gr. Εργασία 
5νθήμερο Δευτέρα-Παρασκευή 8ωρο. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: empties@otenet.gr.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που 
βρίσκεται στην ΚΩ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Μάγειρες Α με εξειδίκευση στην Ζεστή ή Κρύα 
κουζίνα

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής  
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση  
•Γνώση διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας  
•Γνώση Αγγλικών  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•Εποχιακή απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποστείλουν βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο Φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr.

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που 
βρίσκεται στην ΚΩ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Μάγειρες Β

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής  
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση  
•Γνώση διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας  
•Γνώση Αγγλικών  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•Εποχιακή απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποστείλουν βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο Φαξ: 22420 55656 ή μέσω 

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων
Εργαζομένων

Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Προγράμματα ΛΑΕΚ

Συνεργασία με επιχειρήσεις για την Πρακτική άσκηση

Γραφεία Διοίκησης:   Ν. Πλαστήρα 65 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, 
54250 – Τηλ: 2310.397713-715

Κεντρική Δομή –  Φυτειά, Δήμου Βέροιας, Ν. Ημαθίας, 59100 
Τηλ: 2310.397713-715

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Παράρτημα Χαλκιδικής-  Πετράλωνα, Δήμου Νέας Προποντίδας, 

Ν. Χαλκιδικής , 63080  
Τηλ: 23730.71352

Παράρτημα Έβρου –  Κισσάριο, Δήμου Σουφλίου , Ν. Έβρου,  
68004,  Τηλ: 25530.31170

Παράρτημα Γρεβενών –  Δοξαράς, Δήμου Γρεβενών, 51100 
Τηλ: 24620.87255
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e-mail στο: cv@kipriotis.gr.

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που 
βρίσκεται στην ΚΩ, ζητά για τη σεζόν 2013:

 Butcher A

Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση  
•Γνώση διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας  
•Ομαδικό πνεύμα  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•Εποχιακή απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποστείλουν βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο Φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr.

Το ξενοδοχείο Ανέμη στη Φολέγανδρο ζητεί για 
τη καλοκαιρινή περίοδο του 2013:

Μάγειρα Β

Προσόντα: Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις.  
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή.  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας.  
•Ικανοποιητικές αποδοχές. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
με πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: humanresources@anemihotels.com 
ή στο Fax: 210-7254872.

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για την σεζόν Απρίλιος - 
Οκτώβριος 2013:

Α’ Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής  
•Προϋπηρεσία  
•Επιθυμητή συστατική επιστολή  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
 
Απαραίτητη φωτογραφία. Συστάσεις 
απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών: 
eliasuites@hotmail.com.

Η Barcelò Hydra Beach, μέλος γνωστής διεθνούς 
αλυσίδας με περισσότερα από 75 χρόνια εμπειρίας 
στον ξενοδοχειακό τομέα, αναζητεί εργαζόμενους 
στις ακόλουθες θέσεις με πάθος στην υποδοχή, 
την εξυπηρέτηση, την ποιότητα, την επικοινωνία 
και την φιλοξενία.

Σερβιτόρους  
με προυπηρεσία σε 5 αστερα ξενοδοχεια

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hydrabeach.
hr@barcelo.com. 

Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στην Σκιάθο,  
επιθυμεί να προσλάβει για την σεζόν 2013:

Captain εστιατορίου

Aπαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής  
•Προϋπηρεσία  τουλάχιστον 5 χρόνια σε 
αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο, με εμπειρία 
στην ημιδιατροφή σε στυλ buffet, σε a la carte 
εστιατόρια και στο banqueting 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης 
γλώσσας  
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα 
στo πρόγραμμα Ερμής  
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
 
Καθήκοντα: 
•Ακολουθεί συγκεκριμένο καθημερινό 
πρόγραμμα επίσκεψης στα εστιατόρια 
(στο σέρβις) και ελέγχει την παρουσία 
του προσωπικού, την εμφάνιση τους, την 
συμπεριφορά τους, την αποτελεσματικότητα στην 
εργασία τους αναλαμβάνει ο ίδιος διορθωτικές 

ενέργειες 
•Παρουσία στα τμήματα εστίασης, εξυπηρέτηση 
πελάτη και επικοινωνία με πελάτες για 
ερωτήματα, παράπονα, ευχαριστήρια κλπ. 
Διασφάλιση πελάτη οτι λαμβάνει ζεστή υποδοχή, 
φροντίδα και ατομική αναγνώριση 
•Καθοδηγεί, ελέγχει και επιβλέπει τους 
υπαλλήλους παραγωγής προϊόντων και 
προσφοράς υπηρεσιών στα εστιατόρια. 
•Έχει την ευθύνη εκτέλεσης εκδηλώσεων 
και γάμων, για τον εξοπλισμό και για τα 
προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες  
•Αναφέρει καθημερινά στον manager τις 
παρατηρήσεις του για το προσωπικό, τις 
υπηρεσίες των τμημάτων και εν γένει ότι πέφτει 
στην αντίληψή του και αφορά την εύρυθμη 
λειτουργία των τμημάτων.  
•Είναι υπεύθυνος για τoν έλεγχο  των εντύπων 
του F&B (Καταλόγους, Posters κτλ.) και τη 
σωστή διανομή και ποιότητα αυτών  στα 
τμήματα.  
•Προσέρχεται στην εργασία του στο 
προκαθορισμένο ωράριο με την ενδεδειγμένη 
στολή.  
•Ακολουθεί τις εντολές και τις οδηγίες της 
διεύθυνσης.  
•Εκτέλεση καθηκόντων σύμφωνα με τις επίσημες 
ποιοτικές προδιαγραφές της εργασίας και τις 
διαδικασίες λειτουργίας.  
 
Η επιχείρηση προσφέρει 
•Διαμονή και διατροφή  
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Δίκαιες αποδοχές με βάση των προσόντων σας
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό 
σας σημείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω fax: 
24270-21992 /22990-73795 ή μέσω e-mail: 
kassandrabay@gmail.com. Kassandra Bay Hotel, 
Περιοχή  Βασιλιάς, Σκιάθος, Tel. 24270-24201 
(-4), Fax. 24270-21992, Win tel. 22990-73095, 
Win fax. 22990-73795, site: www.kassandrabay.
com.

Ζητούνται Σερβιτόροι/Σερβιτόρες, Βοηθοί 
Σερβιτόρoι και Υπάλληλοι Υποδοχής, από 
μεγάλη ξενοδοχειακή επιχείρηση στη Χαλκιδική, 
για εποχική απασχόληση.
Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: 
Τουριστικά Συγκροτήματα Ελλάδος ΑΕ, 
Καλαποθάκη 20, Θεσσαλονίκη 546 24, ή στο 
e-mail: fb@ghotels.gr.

Η εταιρεία AKSHOTELS, που διαθέτει 2 
ξενοδοχεία στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας και ένα 
νέο Συνεδριακό Κέντρο, ζητά για το ξενοδοχείο 
της AKS HINITSA BAY: 

Α΄ & B’ Μάγειρα Ζεστής Κουζίνας

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να: 
•Είναι απόφοιτοι σχολής Μαγείρων  
•Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε 
αντίστοιχη θέση 

Η εταιρεία προσφέρει άριστες συνθήκες 
εργασίας, σε ένα δυναμικό και φιλικό 
περιβάλλον, διαμονή, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω 
διεύθυνση: AKS HOTELS, Τ.Θ. 62137, 152 10 
Χαλάνδρι, Φαξ: 210 6852445, E-mail: t.aggelis@
akshotels.com Υπ’ όψιν Γενικού Διευθυντή. (θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).

Το ξενοδοχείο Hotel Koufonisia ζητά για τη 
σεζόν Απρίλιος - Οκτώβριος 2013:

Βοηθό Σέφ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
•Προϋπηρεσία  
•Άριστη Γνώση Αγγλικών  
•Επιθυμητή συστατική επιστολή  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Απστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
hotelkoufonisia.gr.

Το ξενοδοχείο Hotel Koufonisia ζητά για τη 
σεζόν Απρίλιος - Οκτώβριος 2013: 

Μπουφετζή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
•Εμπειρία στα κοκτέιλ 
•Άριστη Γνώση Αγγλικών  
•Επιθυμητή συστατική επιστολή  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Απστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
hotelkoufonisia.gr.

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

Σερβιτόρους

Για ημιαπασχόληση και πλήρης 
απασχόληση.
Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα 
αποσταλούν στα γραφεία του NOVOTEL Athens 
– Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μιχαήλ 
Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, Τηλ: 210 8200716, Fax: 
210 8200777, E-mail: h0866-hr@accor.com.

Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως 
εμπιστευτικές.

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

Βοηθούς Σερβιτόρους

Για ημιαπασχόληση και πλήρης 
απασχόληση.
Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα 
αποσταλούν στα γραφεία του NOVOTEL Athens 
– Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μιχαήλ 
Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, Τηλ: 210 8200716, Fax: 
210 8200777, E-mail: h0866-hr@accor.com.

Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως 
εμπιστευτικές.

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

Ημερομίσθιους Σερβιτόρους & 

Βοηθούς Σερβιτόρους

Barman/Barmaid 

Λαντζέρηδες

Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών 
στην αντίστοιχη θέση. Ηλικία μέχρι 40 ετών.
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.

Is seeking to recruit for Anassa Hotel in Paphos-
Cyprus:

Sushi Chefs

The Ideal candidate should posses the following 
qualifications, skills & experience. Ideally minimum 
of 2 year culinary schooling. Specialisation in 
Sushi - Chinese & Japanese kitchen. At least 5 
years experience. Good khowledge of the English 
language. European nationals only.

Please submit your CV to the following 
address by latest 30th June 2013: hr.officer@
thanoshotels.com.

Is seeking to recruit for Anassa Hotel in Paphos-
Cyprus:

Waiters

At least two years experience in a 5* star 
Hotel. Organized and detail oriented with good 
communication skills. Excellent knowledge of 
the English language. Knowledge of the Russian 
language will be considered an advantage. 
European nationals only.
Please submit your CV to the following 
address: hr.officer@thanoshotels.com.

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5* στην 
Χαλκιδική, μέλος της αλυσίδας Aegean Star 
Hotels, επιθυμεί να προσλάβει για την σεζόν 
2013:

Μάγειρα Α΄ ή  Β’ για Υπεύθυνο Βάρδιας στη 
Ζεστή Κουζίνα

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
Τουλάχιστον 3ετής εμπειρία  σε αντίστοιχη 
θέση με το βαθμό του Α’ ή Β’ Mάγειρα, σε 
ξενοδοχεία  4* αστέρων και άνω, καλοκαιρινής 
λειτουργίας. 

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Άμεση πρόσληψη  
•Διαμονή και διατροφή  
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης  
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία: 
Τηλ.: 23740 20820, Φαξ: 23740 24707. E-mail: 
melathron@aegeanstar.com.

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron στην Χαλκιδική, 
μέλος της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί 
να προσλάβει για την σεζόν 2013:

Maitre Kεντρικού Εστιατορίου 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:  
•Τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
ξενοδοχείου 4* αστέρων και άνω, καλοκαιρινής 
λειτουργίας.  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
•Έξτρα προσόν γνώση Ρώσικης ή Γερμανικής 
γλώσσας  
 
Η επιχείρηση προσφέρει  
•Άμεση πρόσληψη  
•Διαμονή και διατροφή  
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης  
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία: 
Τηλ.: 23740 20820, Φαξ: 23740 24750. E-mail: 
melathron@aegeanstar.com.

Ο Όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που 
βρίσκεται στην Κώ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Sous Chef

Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής μαγειρικής τέχνης  
•Προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 
είναι απαραίτητη  
•Γνώση Αγγλικών  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•Εποχιακή απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποστείλουν βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο Φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
E-mail στο: cv@kipriotis.gr. 

Ο Όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που 
βρίσκεται στην ΚΩ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Chef - à la carte Restaurant with 
experience in à la carte service

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής μαγειρικής τέχνης  
•Σημαντική εργασιακή πείρα σε à la carte 
εστιατόριο Μεσογειακής κουζίνας υψηλού 
επιπέδου  

•Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Chef, ιδανικά σε 
ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων  
•Εμπειρία στη δημιουργία μενού και 
συνταγολόγιου  
•Εμπειρία στη διεύθυνση à la carte εστιατορίου 
και ηγετικές ικανότητες  
•Να διακρίνεται από δημιουργικότητα και ταλέντο 
και να δίνει προσοχή στην λεπτομέρεια  
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•Εποχιακή απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποστείλουν βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο Φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα AldemarHotels & Spa, 
αναζητά να καλύψει για τα ξενοδοχεία Paradise 
Mare & Paradise Village στη Ρόδο τη θέση του:

Επόπτη Κολυμβητικής Δεξαμενής 
Κωδικός Θέσης «ΕΚΔ»

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ναυαγοσώστη για κολυμβητική δεξαμενή  
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  
•Ηλικία έως 25 ετών  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί  
 
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η Εταιρεία 
μας προσφέρει: 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή εντός (εφόσον χρειάζεται)  
•Εποχιακή απασχόληση (Ιούνιος – Σεπτέμβριος) 

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με μια φωτογραφία, δηλώνοντας 
το κωδικό της θέσης, Site: www.aldemarhotels.
com/καριερα. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται 
με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση θα 
γίνει τηλεφωνικά μόνο για τους υποψήφιους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

For a luxury multi-spaced villa in Messinia, 
Peloponnese, inhabited by its owners and not by 
rental guests, we are currently seeking to recruit 
a super talented, young and dynamic woman 
professional with the ability and willingness to 
prosper for the position of:

Villa Manager (Code: VLMGR)

Requirements: 
•STRICTLY Woman  
•STRICTLY up to 35 years old  
•Photograph attached to the CV  
•University degree Managerial studies  
•Administration skills  
•Housekeeping experience  
•Service oriented  
•At least 3 years work experience in the 
hospitality industry (hotels 5*)  
•English language qualifications and at least one 
more (preferably Russian)  
•Excelent Communication skills  
•IT Literacy (MS Office)  
 
Prerequisite: 
•12 months employment and stay in 
Peloponnese (Messinia). 
•The Villa is inhabited by its VIP owners and 
is not used for rentals. 
 
The employer offers: 
•12 month employment  
•House  
•Excelent business enviroment 

Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following. E-mail: 
kaliakon@gmail.com. 

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα AldemarHotels & Spa, 
αναζητά να καλύψει για τα ξενοδοχεία Paradise 
Mare & Paradise Village στη Ρόδο τη θέση του:

Ναυαγοσώστη Πισίνας 
Κωδικός Θέσης «ΕΚΔ»

Απαραίτητα προσόντα: 

•Πτυχίο ναυαγοσώστη για κολυμβητική δεξαμενή  
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  
•Ηλικία έως 25 ετών  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί  
 
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η Εταιρεία 
μας προσφέρει: 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή εντός (εφόσον χρειάζεται)  
•Εποχιακή απασχόληση (Ιούνιος – Σεπτέμβριος) 

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με μια φωτογραφία, δηλώνοντας 
το κωδικό της θέσης, Site: www.aldemarhotels.
com/καριερα. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται 
με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση θα 
γίνει τηλεφωνικά μόνο για τους υποψήφιους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

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

Υπάλληλο Κρατήσεων (RSA)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ξενοδοχειακής ή Τουριστικής 
κατεύθυνσης  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5*  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
 
Καθήκοντα και Υπευθυνότητες: 
•Συντονισμός Κρατήσεων σε συνεργασία με τον 
προϊστάμενο  
•Επικοινωνία με ταξιδιωτικά γραφεία και Tour 
Operator εσωτερικού και εξωτερικού   
•Καταχώρηση κρατήσεων στην OPERA  
•Έλεγχος συμβολαίων και τιμολογίων   
•Έλεγχος ηλεκτρονικής καταχώρησης κρατήσεων  
 
Ικανότητες: 
•Διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη  
•Δυναμική προσωπικότητα, ομαδικότητα στην 
εργασία και ικανότητα επίτευξης στόχων  
•Δεξιότητα γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας  
 
Το Ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή εντός του χώρου του 
ξενοδοχείου (εφόσον ζητηθεί) 

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα, στο website της εταιρίας, 
www.aldemarhotels.com/career ή καριέρα. 
Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις 
υποψήφιες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης.

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

Καμαριέρες

Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών 
στην αντίστοιχη θέση. Ηλικία μέχρι 40 ετών.
Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα 
αποσταλούν στα γραφεία του NOVOTEL Athens 
– Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μιχαήλ 
Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, Τηλ: 210 8200716, Fax: 
210 8200777, E-mail: h0866-hr@accor.com.

Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως 
εμπιστευτικές.

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

Πλύντες – Βοηθούς Λινοθήκης 

Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών 
στην αντίστοιχη θέση. Ηλικία μέχρι 40 ετών.
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.

Ο Όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που 

βρίσκεται στην ΚΩ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Spa Reception - Sales Executive

Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Ρώσικης, Αγγλικής και 
Ελληνικής γλώσσας – τουλάχιστον σε επίπεδο 
ομιλίας  
•Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα  
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας  
•Προϋπόθεση για την θέση είναι η ικανότητα στις 
πωλήσεις και την προώθηση προϊόντων  
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις / 
προώθηση προϊόντων (κυρίως καλλυντικών ή 
υπηρεσιών) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•Εποχιακή απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποστείλουν βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & 
Spa, αναζητά για τα ξενοδοχεία στην Κρήτη, την 
παρακάτω ειδικότητα:

Beach Boys

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα, στο website της εταιρίας, www.
aldemarhotels.com.

Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση θα γίνει 
τηλεφωνικά μόνο για τους υποψήφιους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Το NILAYA SPA στην Νέα Ερυθραία ζητεί:

Ρεσεψιονίστ 
με προϋπηρεσία, έως 35 ετών.

Το NILAYA Spa καλωσορίζει μια νέα εποχή 
Beauty & Wellness Spa!

Αποστολή μας υπήρξε από την πρώτη στιγμή 
η παροχή θεραπειών για την επίτευξη της 
ισορροπίας πνεύματος και σώματος και την 
απόδραση του ανθρώπου από την υλιστική 
καθημερινότητα.

Ανακαλύψτε ιεροτελεστίες και μασάζ εμπνευσμένα 
από τον εξωτισμό της Ανατολής, υψηλού επιπέδου 
θεραπείες ιατρικής αισθητικής αλλά και ειδικές 
σειρές προϊόντων φροντίδας για το σπίτι, που θα 
σας προσφέρουν ομορφιά και ευεξία!

Πριν δέκα χρόνια ξεκινήσαμε μαζί σας ένα υπέροχο 
ταξίδι αναζωογόνησης σώματος και πνεύματος, 
στο πιο ζεν περιβάλλον της Αθήνας. Ο χώρος μας 
ανανεώνεται συνεχώς για να εξυπηρετήσει τις 
δικές σας ανάγκες. Οχτώ πολυτελείς καμπίνες με 
μυστηριακή διακόσμηση και χρώματα, βασισμένα 
στα ενεργειακά σημεία του σώματος και τη 
χρωματοθεραπεία, σας περιμένουν για θεραπείες 
χαλάρωσης και ενεργειακής τόνωσης.

Επιλέξτε το αγαπημένο σας χρώμα και ζήστε 
την απόλυτη εμπειρία αναζωογόνησης και 
ηρεμίας.

Mystic Violet, Healing Blue, Nature Green, 
Sunny Yellow, Tropic Orange και Royal Red! 
Τέλος, δύο κεντρικές ημικυκλικές καμπίνες 
σχηματίζουν το απόλυτο Yin Yang. E-mail: 
nilaya@nilaya.gr. Τηλέφωνο: 210 8001130. 
Υπόψη: Τάση Βασιλική.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
To Τουριστικό Θέρετρο, Barceló Hydra Beach 
Resort, ανοίγει τις πύλες του την 01η Μαίου 
και αναζητά εξειδικευμένο προσωπικό για τις 
ακόλουθες θέσεις:

 Αισθητικός 
για πρόσωπο - νύχια - αποτρίχωση

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στην κατωθι 

ηλεκτρονική διεύθυνση: hydrabeach.hr@barcelo.
com, στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, 
απαραίτητη η φωτογραφία.

Ο πελάτης μας είναι εταιρία εμπορίας καλλυντικών 
και προϊόντων αισθητικής. Στα πλαίσια της 
ενίσχυσης του καταστήματος λιανικής της εταιρίας, 
αναζητείται κατάλληλη υποψήφια με στόχο την 
κάλυψη της παρακάτω θέσης στη Θεσσαλονίκη:

Αισθητικός – Πωλήτρια Καταστήματος 
(κωδ SLT-13)

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

Προδιαγραφές θέσης: 
•Πτυχίο Αισθητικής των ΤΕΙ  
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε θέση προώθησης 
καλλυντικών εντός φαρμακείου  
•Προσεγμένη εμφάνιση  
•Ανετη χρήση Η/Υ και  ταμειακής μηχανής  
•Ικανότητα διαχείρησης χρημάτων  
•Ευγένεια, καλή επικοινωνία και συνεργασία  
•Εστίαση στην εξυπηρέτηση των πελατών  
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ωράριο 
καταστήματος λιανικής  
•Επαγγελματισμός και Αποτελεσματικότητα 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με φωτογραφία) αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης στο careers@
peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.

Το NILAYA SPA στην Νέα Ερυθραία ζητεί:

Αισθητικό 
κατά προτίμηση με προϋπηρεσία. 

Το NILAYA Spa καλωσορίζει μια νέα εποχή 
Beauty & Wellness Spa!

Αποστολή μας υπήρξε από την πρώτη στιγμή 
η παροχή θεραπειών για την επίτευξη της 
ισορροπίας πνεύματος και σώματος και την 
απόδραση του ανθρώπου από την υλιστική 
καθημερινότητα.

Ανακαλύψτε ιεροτελεστίες και μασάζ εμπνευσμένα 
από τον εξωτισμό της Ανατολής, υψηλού επιπέδου 
θεραπείες ιατρικής αισθητικής αλλά και ειδικές 
σειρές προϊόντων φροντίδας για το σπίτι, που θα 
σας προσφέρουν ομορφιά και ευεξία!

Πριν δέκα χρόνια ξεκινήσαμε μαζί σας ένα υπέροχο 
ταξίδι αναζωογόνησης σώματος και πνεύματος, 
στο πιο ζεν περιβάλλον της Αθήνας. Ο χώρος μας 
ανανεώνεται συνεχώς για να εξυπηρετήσει τις 
δικές σας ανάγκες. Οχτώ πολυτελείς καμπίνες με 
μυστηριακή διακόσμηση και χρώματα, βασισμένα 
στα ενεργειακά σημεία του σώματος και τη 
χρωματοθεραπεία, σας περιμένουν για θεραπείες 
χαλάρωσης και ενεργειακής τόνωσης.

Επιλέξτε το αγαπημένο σας χρώμα και ζήστε 
την απόλυτη εμπειρία αναζωογόνησης και 
ηρεμίας. Mystic Violet, Healing Blue, Nature 
Green, Sunny Yellow, Tropic Orange και Royal 
Red! Τέλος, δύο κεντρικές ημικυκλικές καμπίνες 
σχηματίζουν το απόλυτο Yin Yang. E-mail: 
nilaya@nilaya.gr. Τηλέφωνο: 210 8001130. 
Υπόψη: Τάση Βασιλική.

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που 
βρίσκεται στην Κώ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Κομμώτρια με γνώσεις μανικιούρ-πεντικιούρ

Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας – γνώση της Γερμανικής ή Ρώσικης 
γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
•Απόφοιτος σχολής στο αντικείμενο  
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας – ικανότητα 
στις πωλήσεις και προώθηση προϊόντων θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
•Διετής προϋπηρεσία είναι απαραίτητη  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•6μηνη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
στο Φαξ: 22420 55656 ή μέσω e-mail στο: cv@
kipriotis.gr.


