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

Job Title: Business Analyst – FBA 02.13
Location: Helsinki, Finland
Company Profile

Uni Systems S.A. is the largest Greek Information Services company, 
which engineers software products and undertakes large-scale 
complex technology projects, providing end-to-end professional 
services for Banking & Finance, Telecommunications and Government 
business sectors. Uni Systems is considered among the top 5 ICT 
solutions providers in the region of South-Eastern Europe having 
established subsidiaries in Belgium, Romania, Bulgaria and Cyprus. 
Due to our current expansion course, we are seeking a:

Business Analyst
Position Requirements

As a member of a very competent team, the ideal candidate is 
working closely with the customer in order to analyze requirements 
according to project’s needs.  

More specifically, will be involved in: 
•Analyzing (business, user, functional, non-functional) requirements 
for Enterprise Content Management (ECM) solutions in a form (such 
as process/workflow models, solution specification documents)  
•Designing, developing, and maintaining solutions  
•Conducting and facilitating workshops for clients needs  
•Participating in creation of  prototypes, collecting, reviewing and 
validating business information items (e.g. document templates)  
•Support business change management 
•Validating user acceptance testing plans 

Candidate Profile 
•A  3- year experience in business analysis of Enterprise Content 
Management Solutions  
•At least 1 year solid experience with EMC Documentum- based 
solutions  
•Minimum 4 years of overall IT experience and preferably in an 
international environment  
•A valid ECM certification:  AIIM ECM Practitioner and AIIM ECM 
Specialist or AIIM ECM Master, or equivalent will be a plus  
•Excellent use of English language (verbal & written)  
•Ability to work both independently and within multi-disciplined 
teams 

Knowledge 
The Business Analyst must have practical knowledge of the 
following: 
•Business Process Model and Notation (BPMN)  
•Unified Modeling Language (UML)  
•EMC Documentum Composer  
•EMC Documentum Process Builder  
•xCP methodology  
•Software development methods (such as SCRUM, RAD, RUP, 
Software prototyping)

Remuneration 
Company offers: A competitive remuneration package based on 
qualifications and experience. 
 
Contact Details 
Candidates who meet the above requirements may forward an 
English version of their CV quoting the reference code FBA 02.13 
at: careers@unisystems.gr 

Ο πελάτης μας είναι μια Ελληνική Εταιρεία, με ηγετική θέση 
στην προμηθευτική αγορά του κλάδου της ζαχαροπλαστικής 
και αρτοποιίας, αντιπροσωπεύοντας αποκλειστικά 26 από 
τους πιο φημισμένους διεθνείς οίκους παραγωγής α’ υλών 
στην Ελλάδα, Κύπρο και σε Βαλκανικές χώρες. Η Εταιρεία 
στα πλαίσια μιας πολυετούς δυναμικής πορείας ανάπτυξης 
και εξέλιξης, αναζητά:

Διευθυντή Πωλήσεων 
(Κεντρική και Νότια Ελλάδα)

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την προώθηση 
και την επίτευξη του στόχου πωλήσεων, την αξιολόγηση 
και βελτίωση των δεικτών εξυπηρέτησης του δικτύου προς 
τους πελάτες, την ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας 
καθώς και επίλυση προβλημάτων συνεργατών.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση 

στον κλάδο της Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής. 
•Πελατοκεντρική αντίληψη και ικανότητα δημιουργίας 
σχέσεων εμπιστοσύνης.  
•Δυναμική προσωπικότητα με όραμα και 
προσανατολισμό στο αποτέλεσμα.  
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.  
•Διαθεσιμότητα ταξιδιών.  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
•Γνώση Υπολογιστών.  

Αν πιστεύετε ότι έχετε τις παραπάνω προϋποθέσεις 
και ονειρεύεστε να εργαστείτε σε ένα δυναμικά 
αναπτυσσόμενο και επιτυχημένο περιβάλλον, 
αποστείλετε  το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: 
cv@pfb.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια. 
 
Follow us to LinkedIn, Twitter, Facebook, so as to be 
immediately informed about our latest news and ad

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

Marketing Manager (MAR 1601) 
Θεσσαλονίκη

Μεγάλη εμπορική εταιρεία με ηγετική θέση στην ελληνική 
αγορά και εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο καταστημάτων, 
επιθυμεί να καλύψει την θέση του Marketing Manager, 
με στόχο την περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη της.

Καθήκοντα Θέσης 
Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος θα αναλάβει την 
εταιρική ανάπτυξη και προβολή του δικτύου και των 
καταστημάτων, σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο. Θα 
είναι υπεύθυνος/ η για τον σχεδιασμό, την υποβολή 
προτάσεων και την παρακολούθηση υλοποίησης των 
κατάλληλων marketing plans & budgets

Απαραίτητα Προσόντα 
•Τουλάχιστον δεκαετής επαγγελματική εμπειρία από 
τον χώρο του fashion  
•Εμπειρία στην ανάπτυξη δικτύων λιανικής, με έμφαση 
στην διεθνή ανάπτυξη και προβολή (franchising)  
•Ικανότητα διοίκησης και συντονισμού ανθρώπων και 
έργων χωρίς συνεχή καθοδήγηση και παρακολούθηση  
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εμπειρία σε 
θέματα παρουσιάσεων σε επιχειρηματικό κοινό  
•Άριστη γνώση και χρήση όλων των new social media  
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό  
•Άριστη γνώση Ελληνικών (ευγλωττία) και Αγγλικών 
(επίπεδο Proficiency)  
 
Αποστολή Βιογραφικού 
στο e-mail: cv@anadeixi.gr.

Υπάλληλος Marketing – 
Δημοσίων Σχέσεων 

(Θεσσαλονίκη)

Η εταιρεία: Η εταιρεία GLOBAL-ENERGYSolutionsLtd 
είναι εμπορική και κατασκευαστική εταιρεία Φωτοβολταϊκών 
Συστημάτων και λοιπών συστημάτων ΑΠΕ (θέρμανσης-
ψύξης) και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Η θέση: Η θέση αφορά την υλοποίηση του πλάνου 
marketing και δημοσίων σχέσεων της εταιρείας.

Αρμοδιότητες: 
•Σύνταξη κειμένων και δημοσίευση δελτίων τύπου και 
ανακοινώσεων  
•Ενημέρωση εταιρικής ιστοσελίδας  
•Ενημέρωση εταιρικού προφίλ στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (social media)  
•Παρακολούθηση νέων αγοράς και προτάσεις διαφημιστικών 
καταχωρήσεων και προωθητικών ενεργειών (καμπάνιες, 
κτλ.)  
•Δημιουργία εταιρικών φυλλαδίων και παρουσιάσεων  
•Προτάσεις σχεδιασμού και κατασκευής εκθεσιακών 
περιπτέρων 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος/-η σχολής δημοσίων σχέσεων και marketing  
•Πολύ καλές γνώσεις υπολογιστή και προγραμμάτων 
πληροφορικής  
•Γνώσεις graphics design  
•Υποχρεωτική γνώση Αγγλικών (επιθυμητή Γαλλικών, 
Ισπανικών, Γερμανικών)  
•Δημιουργική και επικοινωνιακή προσωπικότητα με ευχέρεια 
λόγου και κοινωνικότητα 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: career@global-energy.eu. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Αναφερόμενος στο Γενικό Διευθυντή Αττικής, στον Οικονομικό Διευθυντή 
και στoν Υπεύθυνο Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, o υποψήφιος 
θα εργάζεται στα γραφεία Διοίκησης του Ομίλου στην Αθήνα και θα 
αναλάβει τη  Μισθοδοσία των Μονάδων και τη Διαχείριση Ανθρωπίνων 
Πόρων στη Νότια Ελλάδα.

Αρμοδιότητες 
•Υλοποίηση μισθοδοσίας προσωπικού 
•Επίβλεψη των στοιχείων μισθοδοσίας 
•Παρακολούθηση των υποχρεώσεων προς ΙΚΑ, επιθεώρηση 
εργασίας, ΟΑΕΔ 
•Προετοιμασία και υποβολή ΑΠΔ 
•Εφαρμογή της Εργασιακής Νομοθεσίας και των συμβάσεων 
•Επαφή με όλους τους απαιτούμενους φορείς για την εφαρμογή της 
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας   
•Διαχείριση εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων 
•Διαχείριση Διαδικασιών Προσλήψεων Προσωπικού 
•Διαχείριση Αδειών Προσωπικού 
•Προσδιορισμός των θέσεων εργασίας για τις προσλήψεις (σε 
συνεννόηση με τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων) 
•Ανάρτηση αγγελιών για την κάλυψη θέσεων εργασίας και διαχείριση 
συνεντεύξεων (σε συνεννόηση με τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση 
Ανθρωπίνων Πόρων)

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Ανθρωπίνων 
Πόρων 

•3-5 χρόνια προϋπηρεσία σε έκδοση μισθοδοσίας μεγάλου αριθμού 
προσωπικού 
•1-3 χρόνια προϋπηρεσία σε αναζήτηση και επιλογή προσωπικού 
•Πολύ καλή Γνώση Εργατικού Αασφαλιστικού Δικαίου και άρθρων 
μισθοδοσίας 
•Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Διαχείρισης Προσωπικού - 
Μισθοδοσίας, κατά προτίμηση του Business •Μισθοδοσία της Epsilon 
•Άριστη γνώση και Χρήση, Ms Office (Excel, Word, PowerPoint), PDF 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας 
•Οργανωτικό πνεύμα και συνέπεια 
•Αξιοπιστία και εχεμύθεια 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Αντοχή εργασίας σε συνθήκες πίεσης

Επιθυμητά προσόντα 
•Μεταπτυχιακός τίτλος Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης 
Ανθρωπίνων Πόρων

Ο Όμιλος προσφέρει προοπτικές εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση σε 
ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα, 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ τις 
15/03/2013 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@euromedica.gr ή στο fax 
2310 812070, υπόψη Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων. Για όλα τα 
βιογραφικά σημειώματα θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Χιλιάδες θέσεις εργασίας 
σε Ελλάδα & Εξωτερικό

Ευκαιρίες εποχικής 
απασχόλησης

Πρακτική άσκηση 
για φοιτητές
 

Μπές κι εσύ στο Skywalker.gr 
για να αναζητήσεις τη θέση 
που σε ενδιαφέρει σύμφωνα
με τις ανάγκες σου!

H EUROMEDICA A.E., ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους στην παροχή ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, 
με διεθνή δραστηριότητα, αναζητεί για τα γραφεία Διοίκησης του Ομίλου στην Αθήνα: 
 Payroll & HR Professional (PPHR.ATH. 20130213)

• Να είναι σύντομο. Δύο σελίδες είναι 
το ιδανικό. • Να είναι ευανάγνωστο και 
καθαρό.  • Προσοχή στην ορθογραφία 
και τη σύνταξη του κειμένου. • Να είναι 
πάντα ενημερωμένο με τα πιο πρόσφατα 
επιτεύγματά σας. • Αποφύγετε τις 
υπερβολές ή 
τις ασάφειες. 
• Φροντίστε να 
α κ ο λ ο υ θ ή σ ε τ ε 
με χρονολογική 
σειρά τις εργασίες 
σας, για να είναι 
πιο σαφής η 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή 
σας σταδιοδρομία. 

• Χρησιμοποιήστε συνοπτικές προτάσεις 
για να περιγράψετε την εκπαιδευτική 
και επαγγελματική σας εμπειρία. 
• Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικές 
γραμματοσειρές ή μεγέθη γραμμάτων. 
• Μη βάζετε προσωπική φωτογραφία 

παρά μόνο 
εφόσον ζητείται 
απο την αγγελία. 
• Προσαρμόστε το 
περιεχόμενο του 
βιογραφικού σας 
στις απαιτήσεις 
της εταιρίας και της 
θέσεως εργασίας 
που σας ενδιαφέρει.

Βασικά Tips για ένα επιτυχημένο 
βιογραφικό σημείωμα!

Πρέπει το 
βιογραφικό μου 
να με οδηγήσει 
στο στάδιο της 
συνέντευξης.
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hr@alouette.gr με την 
ένδειξη «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΟΡΩΝ».

Global competence in logistics 
DB Schenker is one of the leading providers 
of integrated freight forwarding and logistics 
services. 
 
For our offices in Athens we are seeking a 
Senior Sales Executive (f / m) 
 
Subject: (SALES/ATH) 
 
Position Overview 
Based in our offices in Athens, you will take 
complete ownership of acquiring of new 
customers and expanding business of existing 
ones.

Key Responsibilities 
•Develop field sales in Greece, pursuing an 
integrated approach across all transport modes. 
•Manage route development targets to ensure 
profitable and sustainable business opportunities. 
 
Your Skills 
•Comprehensive knowledge and understanding 
of local and global integrated logistics 
requirements and freight forwarding solutions 
across all logistics modes. 
•Min. 3 years relevant experience with a good 
sales track record  
•Strong communications and customer focus 
skills 
•Good user of Ms-Office and ERP tools 
•Fluency in English, any additional languages are 
a plus 
 
Can you imagine the next stage of your career 
with us? 
 
Then we look forward to hearing from you!

Please submit your cv to human@schenker.gr, 
attn.. Mrs. Kulmus – Subject: (SALES/ATH).

Randstad Hellas, is seeking to employ a Dutch 
Speaking HR & Payroll Administrator based 
in Poland.

As a Dutch Speaking HR & Payroll 
Administrator, you will be responsible for:

•Provide administration and customer service 
support related to HR (payroll, compensation and 
benefits)    
•Ensure that  HR inquiries are escalated and 
realized   
•Perform data gathering towards HR managers   
•Process changes in employee status, job status, 
cost centre changes, pay, etc. 
•Deliver sound customer solutions and builds 
effective relationships with customers 
•Manage and records document flows, administer 
employee life cycle events 
 
The successful candidate should have the 
following profile: 
 
•Fluent Dutch   
•Graduate with Bachelor or equivalent degree  
•Knowledge and understanding of HR processes 
and policies 
•Effective listening and communication skills, 
highly developed interpersonal skills 
•Computer literacy essential and experience of 
Case Management tools and HR IT systems is 
preferred

Send your cv to e-mail: randstad@randstad.gr, tel: 
+30 210 6770523, fax: +30 210 6770526. 
Site: www.randstad.gr.

Η Εταιρία:

Το Meli Properties – μέρος του Meli Group εντάσεται σε έναν από 
τους ταχύτερα αναπτυσόμενους ομίλους επιχειρήσεων στον τομέα 
παροχής τουριστικών, κτηματομεσιτικών και άλλων υπηρεσιών 
στην Ελλάδα.

Ονομασία θέσης: Διευθυντής (με έδρα Θεσ/νίκη)  
 
Περιγραφή θέσης: 
•Σχεδιάζει, οργανώνει, κατευθύνει και ελέγχει τις ημερήσιες 
δραστηριότητες  
•Προωθεί τις πωλήσεις των ακινήτων 
•Επικοινωνεί, ενημερώνει και ανταπόκρινεται σε αιτήματα 
δυνητικών αγοραστών μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας ή προσωπικών συναντήσεων όποτε χρειαστεί.  
•Ετοιμάζει προσφορές πώλησης σε υποψήφιους αγοραστές.  
•Διεξάγει συνεντεύξεις με υποφήφιους αγοραστές για να 
καθορίσει τι είδους ακίνητα αναζητούν  
•Διερευνεί την οικονομική και πιστωτική κατάσταση των 
υποψηφίων πελατών, προκειμένου να προσδιοριστεί η 
δυνατότητα πραγματοποίησης αγοράς  
•Ενεργεί ως διεκπεραιωτής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ 

αγοραστών και πωλητών, εκπροσωπώντας τον ένα ή τον άλλο 
κατά περίπτωση  

Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση κατ΄ελάχιστον της Αγγλικής, Ελληνικής (Ομιλία 
και γραφή),  
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η καλή γνώση Ρωσικών ή άλλων 
γλωσσών  
•Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα  
•Άριστες ικανότητες συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε 
κτηματομεσιτικό γραφείο  με την επίτευξη ολοκλήρωσης 
συμφωνιών πωλήσεων μεγάλων τουριστικών, βιομηχανικών ή 
άλλων ακινήτων 

Προσφέρονται: 
•Επαγγελματικό περιβάλον εργασίας  
•Επαγγελματική εξέλιξη με δυνατότητες στενότερης συνεργασίας 

Υποβολή βιογραφικών: Αναγράφοντας RE001 
στο e-mail: hr@meligroup.gr.

Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλους υποψήφιους, για λογαριασμό 
επώνυμης αλυσίδας καταστημάτων, με στόχο την κάλυψη της 
παρακάτω θέσης στελέχους στην Κομοτηνή και στα Τρίκαλα:

Στέλεχος Πωλήσεων Καταστήματος 
κωδ. STSKOM-12

Το έργο: Οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του 
καταστήματος, με επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων 
του.

Προσόντα: 
•Επιθυμητές σπουδές σε τομείς διοίκησης ή μάρκετινγκ  
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε Υπεύθυνες 
θέσεις πωλήσεων καταστήματος λιανικής.  
•Καλή εμπορική αντίληψη και  ικανότητα πολύ καλής 
επεξεργασίας, ανάλυσης και κατανόησης αριθμητικών δεδομένων  
•Αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση 
καταστήματος και αποτελεσματικής καθοδήγησης της ομάδας 
πωλητών  
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αυτενέργειας, και λήψη 
αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης  

•Δυνατότητα απασχόλησης σε διευρυμένο ωράριο λειτουργίας 
καταστήματος  
•Ικανότητα προώθησης και ανάπτυξης πωλήσεων, επίτευξη 
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 φωτογραφία) αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης 
στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.grή στο fax: 2310-
517.494. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας www.peopleatwork-hellas.gr 
follow us on facebook. Όλες οι υποψηφιότητες 
λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται 
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

(verbal & written, Proficiency level) 
•Excellent PC literary (MS Office)   
•Professional experience of minimum 4-5 years in 
a relevant position in the Audit sector and / or Tax 
Sector in an audit firm  
•Professional Title of IESOEL or / and ACCA (or 
being at the final stages of acquiring the title) 

We offer: 
•Excellent and Challenging working environment  
•Competitive remuneration package  
•Continuous professional training 

Please send your CV stating the reference code 
(AUD213) by email to: career@eurostatus-nexia.
gr or fax at: 210 9249568. 

H εταιρία Fullah Sugah εδώ και 32 χρόνια 
δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας. Έχοντας 
καταλάβει ένα σημαντικό μερίδιο στην ελληνική 
αγορά ανήκει στους πρωτοπόρους του αξεσουάρ 
ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί με 
μεγάλη επιτυχία στο χώρο του υποδήματος και 
της γυναικείας ένδυσης ενδιαφέρεται για την 
απασχόληση τελειόφοιτου σπουδαστή Λογιστικής 
στα πλαίσια της πρακτικής άσκησής του.

Πρακτική Άσκηση στο λογιστήριο (ΠΡΛ 2012)

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει  τα ακόλουθα προσόντα:

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος ΑΕΙ σε τμήμα Λογιστικής,  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ,  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε προφορικό και 
γραπτό λόγο,  
•Επικοινωνιακή, οργανωτική ικανότητα,  
•Καλή γνώση προγραμμάτων MS Office (Excel, 
Word),  
•Ικανότητα εργασίας και προσαρμογής σε εταιρικό 
περιβάλλον. 

Αρμοδιότητες: 
•Αρχειοθέτηση παραστατικών  
•Καταχώρηση παραστατικών  
•Συμφωνίες λογαριασμών 

Προσφέρονται: 
•Δυνατότητες εξέλιξης.  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας 

Σας επισημαίνουμε, ότι υπάρχει 
μεγάλη δυνατότητα συνέχισης της 
συνεργασίας μας με μόνιμη απασχόληση. 
Τόπος Πρακτικής Άσκησης: Κεντρικά Γραφεία, 
Άγιος Δημήτριος

Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail:  

skondras_hr@skondras.gr.

Από βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών στα 
Οινόφυτα ζητείται: 

Λογιστής, Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση και επίβλεψη λογιστηρίου  
•Εποπτεία λογιστικών & φορολογικών θεμάτων  
•Κλείσιμο Ισολογισμού 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώση Entersoft (ERP)  
•Δικαίωμα υπογραφής Α' τάξης  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Άριστη γνώση γενικής & αναλυτικής λογιστικής 
φορολογικών θεμάτων, ΚΒΣ & ΔΛΠ  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση MS OFFICE (κυρίως Excel)  
•Ικανότητα οργάνωσης λογιστηρίου και 
καθορισμού προτεραιοτήτων  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: info@rama.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Το ξενοδοχείο Porto Carras στη Χαλκιδική, ζητά:
 
•Sales Officer (Code: SL) 
•Διευθυντή Πωλήσεων (Code: DOS) 
•Στέλεχος Πωλήσεων Βαλκανίων (Code: SLΒ) 
•Sales Officer for Balkan Markets (Code: SLΒ) 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@portocarras.com

Εταιρία Συμβουλευτική - Μελετητική - Νέων 
Τεχνολογιών ζητά για απασχόληση στη 
Θεσσαλονίκη 

Στελέχη  
με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε έναν ή 

περισσότερους από τους τομείς: 

α) κατάρτιση προτάσεων χρηματοδότησης έργων 
β) διοικητική-τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης 
χρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο εθνικών/
κοινοτικών προγραμμάτων χρηματοδότησης 
γ) εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών 
δ) εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών 
ε) προετοιμασία και υποβολή προσφορών στο 
πλαίσιο διαγωνισμών υπηρεσιών φορέων του 
δημοσίου. 

Οι υποψήφιοι (ες) θα πρέπει να διαθέτουν σχετικό 
πτυχίο ανώτατης σχολής και άριστη γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. 

Εμπειρία σπουδών ή/και εργασίας στο εξωτερικό, 
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και γνώση της 
Ιταλικής γλώσσας θα εκτιμηθούν ως πρόσθετα 
προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι (ες) θα πρέπει να 
αποστείλουν ηλεκτρονικά πλήρες βιογραφικό 
τους. Οι υποψήφιοι(ες) που θα επιλεγούν μετά 
από αξιολόγηση των βιογραφικών θα κληθούν σε 
προγραμματισμένες συνεντεύξεις 

Βιογραφικά στο e-mail: hrs.consul@gmail.com.

Η ALOUETTE ΑΕ με παρουσία 35 χρόνων στον 
χώρο του παιδικού 

ενδύματος και έχοντας ηγετική θέση στον 
συγκεκριμένο κλάδο, αναζητά: 

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΓΟΡΩΝ Ένδυσης, Υπόδησης, 
Αξεσουάρ και Βρεφανάπτυξης

Σύντομη περιγραφή θέσης / Αρμοδιότητες:  
•Διαχείριση παραγγελιών και αγορών από οίκους 
Ελλάδας και εξωτερικού.  
•Διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης των 
προϊόντων από τους προμηθευτές.  
•Τροφοδοσία καταστημάτων.  
•Merchandising ειδών στα καταστήματα.  
•Έρευνα και επιλογή νέων προϊόντων για τον 
εμπλουτισμό και την αναθεώρηση της συλλογής 
προϊόντων.  
•Εμπορικές σχέσεις με τους υπάρχοντες 
προμηθευτές και η εξεύρεση  κατάλληλων  
νέων προμηθευτών με απώτερο στόχο τον 
εμπλουτισμό του προϊοντικού μίγματος. 

Ο ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3-4 ετών σε παρόμοια 
θέση.  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε εταιρεία 
Παιδικής ένδυσης (Προϋπηρεσία σε είδη 
Βρεφανάπτυξης και συναφή βρεφικά - παιδικά 
είδη θα εκτιμηθεί).  
•Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία και στις 
διαπραγματεύσεις.    
•Γνώση διαχείρισης προμηθευτών και 
διαπραγμάτευσης τιμών προϊόντων.  
•Να έχει πραγματοποιήσει επαγγελματικά 
ταξίδια στο εξωτερικό με την ιδιότητα του 
Υπεύθυνου Αγορών εταιρείας για αγορές ειδών 
(Πραγματοποίηση ταξιδιών σε Άπω Ανατολή θα 
εκτιμηθεί).  
•Γνώση merchandising προϊόντων.  
•Εξαιρετική γνώση Αγγλικών & χειρισμού Η/Υ  

Ζητείται Προϊστάμενος Λογιστηρίου από 
βιομηχανική εταιρία στην Περιφέρεια Αττικής. 

Απαιτούμενα Προσόντα: 
 
•Πτυχίο ΑΕΙ Ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου με 
οικονομική κατεύθυνση  
•Προϋπηρεσία 10 ετών σε μηχανογραφημένο 
λογιστήριο Α.Ε. μεγάλης εταιρίας  
•Πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ  
•Άριστη γνώση των ισχυόντων IFRS και ικανότητα 
παρακολούθησης και ερμηνείας αλλαγών  
•Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της κατάρτισης 
των Ενδιάμεσων και Ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρίας σύμφωνα με τα IFRS 
και υπογραφή ισολογισμών που σχετίζονται με τα 
IFRS  
•Διαρκής παρακολούθηση και η επιμέλεια της 
ορθής εφαρμογή των IFRS  
•Ο συντονισμός και η συνεργασία με τους 
εξωτερικούς Ελεγκτές για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του 
Ms Office  
•Απαραίτητες οι ικανότητες ελέγχου, ανάθεσης και 
παρακολούθησης των εργασιών του λογιστηρίου 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν τα 
βιογραφικά τους, μέχρι την Παρασκευή 
22/02/2013 στο εξής e-mail: qc_hrd@yahoo.com 

Ο πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Η 
ΠΙΝΔΟΣ» ζητάει Προϊστάμενο Λογιστηρίου για το 
λογιστήριο στα Ιωάννινα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής σχολής  
•Τουλάχιστον 5 έτη Λογιστική εμπειρία σε 
Μηχανογραφημένη Λογιστική Βιβλίων Γ΄ 
κατηγορίας Κ.Β.Σ.  
•Γνώση Φορολογικής Νομοθεσίας  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ.( ΕRP)  
•Οργανωτικές ικανότητες και άνεση επικοινωνίας 
– συνεργασίας  
•Άδεια Λογιστή Α' τάξης 

Προσφέρονται:  
•Πολύ ικανοποιητικές αμοιβές και αναλόγως 
προσόντων  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
•Δυνατότητες για περεταίρω εξέλιξη  
 
Βιογραφικά στο e-mail: tsakanikas@pindos-apsi.gr.

Ανώνυμη ναυπηγική βιομηχανική εταιρία 
(περιοχή Χαλκίδας) ζητεί Στέλεχος 35-45 
ετών για τη θέση Οικονομικού και Διοικητικού 
Διευθυντή με ανάλογη εμπειρία (Λογιστής Α’ 
Τάξης - τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας),  
άριστη γνώση εργατικής νομοθεσίας, εμπειρία 
αναλυτικής κοστολόγησης, γνώση διατυπώσεων 
ελεύθερης  τελωνειακής ζώνης, απαλλαγής 
Φ.Π.Α., επάρκεια Αγγλικής.

Βιογραφικά στο e-mail: psite@chalkis-shipyards.gr.

Audit Manager – Audit Senior (AUD213)

NEXIA EUROSTATUS Certified Auditors S.A., 
member of NEXIA INTERNATIONAL a leading 
worldwide network of independent, high quality 
accounting and consulting firms with presence in 
more than 100 countries over the world, is an Audit 
Firm providing Audit & Assurance, Advisory, Tax 
and Accounting Services with offices in Athens and 
Thessaloniki.

We are looking for an Audit Manager and an Audit 
Senior for our Assurance and Tax Department.

Position’s Required Qualifications: 
•B.A. / B.Sc. in Economics / Finance / Accounting 
/ Auditing  
•Postgraduate degree in a relevant field of studies 
will be considered an asset  
•Excellent competency in the English language 

Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», πρωτοπόρος στον κλάδο της, 
διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 20 αρτοζαχαροπλαστείων 
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Στα πλαίσια ανάπτυξής της 
επιθυμεί να προσλάβει:

Διευθυντή Καταστήματος Μαζικής Εστίασης 
(Κωδ. S/YK)

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο της εστίασης σε 
θέση ευθύνης 
•Ικανότητα Διοίκησης Ομάδας 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες Επικοινωνίας 
•Οργανωτική Ικανότητα 
•Σπουδές επιθυμητές, όχι απαραίτητες

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνήσουν 
στα τηλέφωνα 210 6694100 και 210 6694184 
από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-18.00, ή όπως στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού στο e-mail: hr@apollonion-bakery.gr ή στο φαξ 210 
6694150.  Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Από βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών στα Οινόφυτα ζητείται:

Project Manager – Διαχειριστής Έργων
Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Μηχανολόγου - Μηχανικού 
• Ικανότητα οργάνωσης , εποπτείας και διαχείρισης έργων 
• Γνώσεις σχεδιασμού σε Inventor και Autocad 
• Πολύ καλή γνώση MS OFFICE 
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 

Περιγραφή θέσης:

• Σχεδιασμός, οργάνωση, ανάθεση αρμοδιοτήτων 
• Υπεύθυνος εποπτείας διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης 
έργων 

Προσφέρονται:

• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
• Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@rama.gr.

Η LEVER ΑΕ (www.lever.gr), εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, ζητά για τις εγκαταστάσεις της στην 
Θεσσαλονίκη:

Σύμβουλο Επενδυτικών Προγραμμάτων
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται στο διευθυντή του 
τμήματος επενδυτικών προγραμμάτων και θα αναλάβει: 
•Την σύνταξη, υποβολή και επίβλεψη επενδυτικών 
προγραμμάτων (Αναπτυξιακό  Νόμο, ΕΣΠΑ κλπ)  
•Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη 
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Αναπτυξιακό Νόμο, ΕΣΠΑ 
κλπ). 

Ο κατάλληλος υποψήφιος μεταξύ άλλων πρέπει να έχει τα 
ακόλουθα τυπικά προσόντα 
•Πτυχίο Οικονομικών ΑΕΙ  
•Μεταπτυχιακό τίτλο επιθυμητός  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στον τομέα των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (office)  
•Άριστη γνώση αγγλικών 

Η εταιρία μας προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό – πολυεθνικό - δίκαιο περιβάλλον εργασίας  
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των συνεργατών της  
•Σύμβαση αορίστου χρόνου και bonus 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lever.gr, 
Υπόψη  κ. Φωτεινής Τζιβαλίδου.

Το ξενοδοχείο 
Holiday Inn Athens Attica Avenue, Airport West 

ζητεί 

Υπάλληλο Υποδοχής 

•Έως 30 ετών 
•Με άριστη γνώση της Αγγλικής και 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών. 
•Επιθυμητή η γνώση OPERA 
 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
tmarousopoulos@hiathens.com, fax: 210 6689500, 
υπόψιν Κου Μαρουσόπουλου.

Ο πελάτης  μας, εταιρεία συστημάτων δόμησης, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων (SENGK01) 
O/Η ιδανικός-ή υποψήφιος-α θα πρέπει να διαθέτει:

• Πτυχίο χημικού / πολιτικού μηχανικού 
• 3ετή εμπερία σε πωλήσεις δομικών υλικών 
• Πελατολόγιο (Μηχανικούς  / Συνεργεία)
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
• Καλές επικοινωνιακές & διαπροσωπικές ικανότητες 

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η εξεύρεση 
νέων πελατών και η περαιτέρω ανάπτυξη του υπάρχοντος 
πελατολογίου.

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασιακό 
περιβάλλον.

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά. Αποστείλατε C.V. με τον 
αντίστοιχο κωδικό (τυχόν παράληψη του κωδικού μπορεί να έχει 
ως συνέπεια την καθυστέρηση επεξεργασίας του βιογραφικού) 
στη διεύθυνση: Θεσσαλονίκη: Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 -  Fax: 
2310-271025, Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια - Fax: 210-
7470380, e-mail: cva@createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη 
φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.
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Senior Mobile Apps Developer 
(Κωδ. Θέσης: MOB09)

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση πρέπει να 
καλύπτει τις παρακάτω προϋποθέσεις σε πολύ 
καλό επίπεδο: 
 
•Εμπειρία 2+ έτη σε σχεδιασμό και κατασκευή 
εφαρμογών.  
•Εξαιρετική γνώση Java, C#, XML, JSON, MS 
SQL.  
•Εξαιρετική γνώση τεχνολογιών WEB SERVICES.  
•Απαραίτητη γνώση πλατφόρμας http://www.
appcelerator.com 

Εργασίες: 
•Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Mobile Application για 
ios + Android.  
•Σχεδιασμός & Ανάπτυξη WEB SERVICES.  
•Dashboarding.  
•Εξαιρετικό καταμερισμό χρόνου και παράδοση 
μέσα στα όρια του έργου (deadlines). 

Αναζητούμε ανθρώπους με θέληση για συνεργασία 
και δυναμική προσωπικότητα. Η προσαρμογή στην 
δύσκολη αλλά συναρπαστική ροή εργασίας στην 
MainSys είναι πάντα ομαλή.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας 
τον κωδικό MOB09 στο subject, μέσω e-mail: 
jobs@mainsys.gr ή μέσω fax στο 210 2325334. 

Προγραμματιστης-τρια web Developer-
Designer 
Περιοχή: Λακωνία, Απασχόληση: Πλήρης, 
Κατηγορία: Πληροφορική/ web εφαρμογές

Θυγατρική Ανώνυμης Εταιρίας (που 
δραστηριοποιείται στο χώρο του Λιανικού 
εμπορίου) με μεγάλες δυνατότητες επέκτασης 
και ανάπτυξης στο χώρο του ίντερνετ ζητά web 
developer, designer για δημιουργία, συντήρηση 
και ανάπτυξη web sites (e-shops), για μόνιμη 
εργασία στη Λακωνία.

Σκοπός θέσης: Η ευθύνη για την άριστη 
παρουσίαση, την απεικόνιση, τη μέγιστη 
χρηστικότητα των ιστοτόπων αξιοποιώντας τις 
τεχνικές γνώσεις σε συνδυασμό με τις γνώσεις 
σε graphic design. Στόχος να σε συντομο χρονικό 
διαστημα να αναπτηχθεί τμήμα με αρκετές θέσεις 
εργασίας εχοντας  ώς μοναδική δραστηριοτητα τις 
εφαρμογές διαδικτύου

Αρμοδιότητες: 
•Δημιουργία δυναμικών ιστοτόπων και interactive 
social media εφαρμογών.  
•Συνεργασία με άλλα τμήματα για διαμόρφωση 
ιδεών.  
•Έρευνα για σχεδιαστικές τάσεις και εξελίξεις στο 
χώρο του web.  
•Δημιουργία ελκυστικών designs για το κοινό 
στόχο, καινοτόμα και user friendly περιβάλλοντα. 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ  
•Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων 
σε  web-development.  
•Άριστη γνώση σε frond και back page 
προγράμματα PHP, HTML & CSS, PhotoShop  
•Επιθυμητές οι γνώσεις Joomla και άλλα Open 
Source Εργαλεία  
•Πιστοποιημένες γνώσεις web-development.  
•Εμπειρία σε σχεδιασμό social media campaigns. 

Η εταιρία παρέχει: 
•Ιδιαίτερα ανταγωνιστικός μισθός.  
•Ασφάλιση.  
•bonus. 
 
Αποστολή βιογραφικών με τον διακριτικό τίτλο 
«web developer» στο e-mail: 
super1@skywalker.gr.

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, 
TRASYSis currently looking for a:

Senior JEE Developer 
Athens, Greece – Ref: TRG-DEV

The Position: 
•Prototyping  
•Develop/maintain programs that reflect the 
specifications based on user requirements  
•Configuration of workflows  
•Assist with the testing of such programs together 
with the other programs making up the system  
•Produce the relevant technical documentation  
•Support the work for installing/configuring the 
software required in the environments of the 
project  
•Support troubleshooting activities in production 
environment 

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 
Java/JEE Development  
•Proven working experience with programming 
languages, methods and tools: SWING, XML, 
SQL, JDBC, EJB, Hibernate, JSF, JPA, Eclipse, 
Design Patterns and Web Services, Jira, 
Maven, GIT  
•Knowledge on Agile Software Development, 
UML, Subversion  
•Knowledge of Oracle Weblogic Server is an 
asset  
•Application servers: JBOSS  
•Excellent verbal and written communication skills 
in English 
•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@trasys.gr.  
www.trasys.be 

Εταιρία Συμβουλευτική-Μελετητική-Νέων 
Τεχνολογιών ζητά για απασχόληση στη 
Θεσσαλονίκη

Στελέχη IT 

με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε έναν ή 
περισσότερους από τους τομείς: 

α) σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών 
εφαρμογών (html5, css, java script, joomla, php, 
sql) 
β) σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών virtual 
reality 
γ) σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών augmented 
reality. 

Οι υποψήφιοι(ες) θα πρέπει να διαθέτουν σχετικό 
πτυχίο ανώτατης σχολής και άριστη γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. 

Εμπειρία σπουδών ή/και εργασίας στο εξωτερικό 
και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα εκτιμηθούν 
ως πρόσθετα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι(ες) 
θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά πλήρες 
βιογραφικό τους. 

Οι υποψήφιοι(ες) που θα επιλεγούν μετά από 
αξιολόγηση των βιογραφικών θα κληθούν σε 
προγραμματισμένες συνεντεύξεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: hrs.infotechno@gmail.com

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών - Client 
Service Manager 

(Κωδ. Θέσης: SUP05)

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση πρέπει να 
καλύπτει τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Γνώση Microsoft Windows XP / Vista / 7  
•Γνώση Microsoft Office  
•Πνεύμα συνεργασίας και όρεξη για εκμάθηση  
•Γνώση εμπορικών/λογιστικών εφαρμογών  
•Εργασίες συντήρησης H/Y, format – backup 

Θα ληφθούν σοβάρα υπόψιν γνώσεις στα 
παρακάτω αντικείμενα: 
•Διαχείριση Microsoft SQL Server  
•Λογιστικές συμφωνίες Εμπορικού κυκλώματος, 
Γ.Λογιστικής  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 

Εργασίες: 
•Επικοινωνία με πελάτες για επίλυση ερωτήσεων 
μέσω τηλεφώνου ή μέσω απομακρυσμένης 
σύνδεσης  
•Εγκατάσταση & εκπαίδευση Εμπορικών & 
Λογιστικών εφαρμογών  
•Καταγραφή απαιτήσεων πελατών  
•Εκπαίδευση πελατών στις εμπορικές εφαρμογές 
Status  
•Πνεύμα συνεργασίας και όρεξη για εκμάθηση  
•Εξαιρετικό καταμερισμό χρόνου και παράδοση 
μέσα στα όρια του έργου (deadlines).  

Αναζητούμε ανθρώπους με θέληση για συνεργασία 
και δυναμική προσωπικότητα. Η προσαρμογή 
στην δύσκολη αλλά συναρπαστική ροή εργασίας 
στην MainSys είναι πάντα ομαλή.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας 
τον κωδικό SUP05 στο subject, μέσω e-mail:
 jobs@mainsys.gr ή μέσω fax στο 210 2325334.

Εταιρία του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών 
αναζητά Υπεύθυνο Πληροφορικής. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: Διαχείριση 
συστημάτων: Windows & Linux, Server & 
Client, Web/Database Server, CMS, scripting, 
security και Διαχείριση δικτύων: TCP/IP, 
Routers/Firewalls, security, DHCP/DNS, mail.  
 
Επιθυμητά Προσόντα: Τεχνική υποστήριξη: 
Συντήρηση, διάγνωση, διόρθωση υπολογιστών 
(hardware& software), εκτυπωτών, 
καλωδιώσεων δικτύου και Ανάπτυξη λογισμικού & 
web: Ανάπτυξη δικτυακών τόπων και εφαρμογών 
(HTML, PHP, JS, CSS) και με CMS, χρήση 
frameworks και ORM, εργαλείων συνεργασίας 
(Git/Svn, bugzilla/JIRA), γενικότερες γνώσεις 
και τεχνικές (Design Patterns, Unti Testing).  
 
Η Εταιρία παρέχει: Ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, Σύγχρονο και ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, Προοπτική ταχείας 
εξέλιξης σε ανώτερες θέσεις εποπτείας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: c.psoni@hbcon.gr.

Senior WEB/MOBILE Developer 
(Κωδ. Θέσης: WD10)

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση πρέπει να 
καλύπτει τις παρακάτω προϋποθέσεις σε πολύ 
καλό επίπεδο: 
 
•Εμπειρία σε σχεδιασμό και κατασκευή 
ιστοσελίδων.  
•Σχεδιαστικά προγραμμάτα Adobe Photoshop και 
Adobe Illustrator.  
•JAVASCRIPT + CSS 3 + HTML 5.  
•Γνώσεις της πλατφόρμας Phone Gap θα 
εκτιμηθούν. 
 
Εργασίες: 
•Σχεδιασμός & Ανάπτυξη HTML site & mobile 
apps.  
•Κοπή Web Templates σε HTML.  
•Εξαιρετικό καταμερισμό χρόνου και παράδοση 
μέσα στα όρια του έργου (deadlines). 

Αναζητούμε ανθρώπους με θέληση για συνεργασία 
και δυναμική προσωπικότητα. Η προσαρμογή στην 
δύσκολη αλλά συναρπαστική ροή εργασίας στην 
MainSys είναι πάντα ομαλή. Οι ενδιαφερόμενοι 
οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό WD10 στο 
subject, μέσω e-mail: jobs@mainsys.gr ή μέσω fax 
στο 210 2325334.

Ζητείται Graphic Designer-Γραφίστας, 
Περιοχή: Λακωνία, Απασχόληση: Πλήρης

Ανώνυμη Εταιρία αλυσίδα καταστημάτων 
στη ΛΑΚΩΝΙΑ, ζητά Graphic Designer για τη 
δημιουργία, φυλλαδίων, λογοτύπων κλπ για 
μόνιμη εργασία.

Σκοπός θέσης: Η ευθύνη για την δημιουργία 
πολυσέλιδων φυλλαδίων, λογοτύπων κλπ 
αξιοποιώντας τις τεχνικές γνώσεις 

Αρμοδιότητες: 
•Δημιουργία ανταγωνιστικων φυλλαδίων.  
•Συνεργασία με άλλα τμήματα για διαμόρφωση 
ιδεών.  
•Έρευνα για σχεδιαστικές τάσεις και εξελίξεις στο 
χώρο του Graphic designing.  
•Δημιουργία ελκυστικών designs για το κοινό 
στόχο, καινοτόμα και user friendly περιβάλλοντα. 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία εως 35 ετών  
•Πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ  
•Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 χρόνων  
•Άριστη γνώση σε  προγράμματα , PhotoShop, 
corel , illustrator κλπ  
•Επιθυμητές οι γνώσεις άλλων προγραμμάτων   
•Πιστοποιημένες γνώσεις   
•Εμπειρία σε σχεδιασμό social media campaigns. 
 
Η εταιρία παρέχει: 
•Ανταγωνιστικός μισθός.  
•Ασφάλιση.  
•bonus. 

Αποστολή βιογραφικών: Με διακριτικό Τίτλο 
"Graphic designer» και με portfolio. Βιογραφικά 
στο e-mail: super1@skywalker.gr.

Γραφίστας ζητείται από Εκδοτική Εταιρεία. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και των 
προγραμμάτων: Photoshop, Quark, Illustrator σε 
περιβάλλον MAC. Προυπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 
210 2280270. 09:00 π.μ. - 09:00 μ.μ. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: graphics1@skywalker.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ IT

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο 
και πληρέστερο ξενοδοχειακό Συγκρότημα στην Ελλάδα, 
επιθυμεί να προσλάβει για εποχιακή απασχόληση με έδρα 
στο ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ

Γκρουμ (Code: GRM)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
απαραίτητη σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και σε μεγάλες 
τουριστικές μονάδες  
•Επιθυμητό πτυχίο σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά 
Επαγγέλματα  
•Απαραίτητη γνώση Ρώσικων  
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση άλλης βαλκανικής γλώσσας 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό 
υπόψη τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail 
στο hr@portocarras.com.  
ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

Η  εταιρία  Estee-Lauder- Hellas  Α.Ε ζητά να προσλάβει άτομο 
για τη θέση: 

Make-Up Artist στην μάρκα MAC 
για καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Μύκονο.

Απαραίτητα Προσόντα 
•3 χρόνια προϋπηρεσία στην πώληση κατά προτίμηση στον 
τομέα των καλλυντικών  
•Πολύ καλή γνώση και χρήση της Αγγλικής Γλώσσας  
•Πελατοκεντρική Φιλοσοφία  
•Πνεύμα Ομαδικότητας και συνεργασίας/ άνεση στην Επικοινωνία  
•Πτυχίο αισθητικής ή επαγγελματικού μακιγιάζ από κρατική ή 
ιδιωτική σχολή θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης αυτής 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω 
διεύθυνση αναφέροντας υποχρεωτικά την πόλη που ενδιαφέρονται 
να δραστηριοποιηθούν.

Estee-Lauder- Hellas  Α.Ε 
Τζαβέλα 67 & Μεσογείων, 15231, Αθήνα  

Βιογραφικά στο e-mail: lkokotsakis@gr.maccosmetics.com

Από Εμπορική Εταιρία Αντιπροσωπειών Μηχανημάτων 
με έδρα στα Νότια Προάστια ζητείται 

Υπάλληλος Γραφείου 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση και χρήση όλων των προγραμμάτων 
γραφείου σε περιβάλλον Windows 
•Διάθεση για απασχόληση σε απαιτητικό περιβάλλον

Επιθυμητά Προσόντα: 
•Γνώση Γερμανικών ή Ιταλικών  
•Συστάσεις  
 
Αποστολή Βιογραφικών 
στο e-mail: anastasiaparara@gmail.com.

To Μητροπολιτικό Κολλέγιο  στα πλαίσια της συνεχούς 
ανάπτυξής του αναζητά για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη:

Καθηγητές/τριες στους τομείς: 
Ψυχολογίας (κωδ. θέσης PSY13) - Λογοθεραπείας (κωδ. θέσης LOG13)

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

•Να κατέχουν μεταπτυχιακό ή κατά προτίμηση διδακτορικό τίτλο 
σπουδών στα παραπάνω ή συναφή αντικείμενα  
•Να έχουν διδακτική εμπειρία    
•Να είναι γνώστες του Βρετανικού συστήματος ανώτατης 
εκπαίδευσης  
•Προηγούμενη εμπειρία στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης 
(Κολλέγια) θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει: 
•Δυνατότητες  επαγγελματικής ανέλιξης 
•Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας  
•Ακαδημαϊκή καταξίωση 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@amc.edu.gr.

Η εταιρία DECORD που εδρεύει στην Γλυφάδα και 
δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου ειδών διακόσμησης 

αναζητά: 

Υπεύθυνο –η Καταστήματος
Η θέση αφορά σε πλήρη απασχόληση. 
 Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις στο κατάστημα σε θέση ευθύνης  
•Επικοινωνία με προμηθευτές στο εξωτερικό  
•Οργάνωση καταστήματος και διαδικασιών  
•Επιμέλεια της προβολής της εταιρίας στο διαδίκτυο και στα social 
media 
 Τι ζητάμε: 
•Εμπειρία στην πώληση σε θέση ευθύνης, ιδανικά σε παρόμοια 
προϊόντα  
•Καλή γνώση Γαλλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο  
•Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες  
•Πολύ καλή γνώση  Microsoft Word, Excel, Outlook και social media 
 Τι προσφέρουμε: 
•Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Εκπαίδευση στα προϊόντα διακόσμησης  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
 Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@decord.gr. 

One of the fastest growing innovation companies in Cyprus is 
looking for an  

Experienced Injection Mould Maker 

Who can 
 
•Design plastic 3D parts in mechanical software such as inventor  
•Design the injection moulds for prototype and for production 
(including complex moulds with hot runners)  
•Program and operate CNC machines and other auxiliary 
equipment in metal processing such as lathe, milling machines, 
EDM’s etc  
•Carry out maintenance and service of existing moulds  
•Set-up and maintain injection machines and other automatic 
packaging equipment  
•Organize and manage the production line 

University degree in plastics engineering or mechanical 
engineering is required and also 5 years minimum experience 
in mould making and injection process. Also good knowledge of 
English is required. 

The position is in Limassol, Cyprus and the selected 
candidate must be able to relocate for at least 3 years. 

Salary depends on qualifications.
Send your cv to e-mail: c.sisamos@engino.com. 

Η BALIS PROPERTIES ζητά 

MANAGERS 
1) Eμπορικό για την αξιοποίηση ακινήτωνκαι 

2) Διοικητικό για τη διαχείριση ακινήτων

με προϋπηρεσία στα ακίνητα, για την διοίκηση νεοϊδρυόμενης 
εταιρίας property management 

Προσφέρονται: 
•Συμμετοχή αυτών στην εταιρία 49% 
•Κεφάλαια για τη λειτουργία της εταιρίας  
•Ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα  
•Ανάθεση, στην νεοϊδρυόμενη εταιρία, διαχείρησης-αξιοποίησης 
των ακινήτων της Balis Properties 
(βλ. site http://www.balis-properties.gr/). 

Σπουδές νομικής, μηχανικού, διοίκησης επιχειρήσεων, 
marketing θα εκτιμηθούν. 
Η θέση του Γενικού Διευθυντή θα καλυφθεί από έναν εκ των 
δύο ανωτέρω αναφερομένων managers Βιογραφικά στο 
e-mail: info@balis-properties.gr.

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

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία 5αστερων η 
οργανισμούς με παρόμοια ιδιότητα  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Δίπλωμα οδήγησης με χρήση τουλάχιστον 3 χρόνια 

(β’ κατηγορίας) 
•Ευχάριστη Προσωπικότητα  
•Εμφανίσιμη Παρουσία  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 

Τα παρακάτω Επιθυμητά Προσόντα θα επισημανθούν 
επίσης: 
•Γνώση Μυκόνου  
•Γνώση μιας ακόμη γλώσσας 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:  
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης  
•Διαμονή και Διατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα κριτήρια σας

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία: 
•Fax: 210 6749299 
•E-mail: cv@skywalker.gr 
•Συστάσεις Απαραίτητες

The position resides within the Regulatory Affairs Department and 
it involves new and marketed products support as it pertains mainly 
to writing, compiling, and maintenance of the quality and technical 
section. The candidate is expected to remain current with regards 
to regulations, guidelines and policies for the pharmaceutical/
manufacturing areas and to assist in interpreting and advising on 
the complex and evolving regulatory CMC requirements.

Major responsibilities include, but are not limited to, the 
following: 
•Coordinating, compiling and reviewing CMC (quality) data 
package for appropriate and complete documentation  
•Communicating with internal and external parties to obtain 
required supporting documents data for compilation of the 
CTD dossier, supplements/variations, responses to authorities 
questions etc., maintaining timelines of projects  
•Supports transfer of procedures to manufacturing  
•May provide regulatory CMC expertise during negotiations and 
interactions with regulatory agencies 
 
The candidate is also expected to have basic knowledge of: 
•Principles of Good Manufacturing Practice (GMP)  

•Registration procedures in Europe (Mutual Recognition, 
Decentralised, National procedures) for MA approvals, variations, 
extensions and renewals  
•Registration procedures in other non EU markets (Australia, 
Canada, South Africa, etc) as appropriate for approvals, changes 
and updates 
 
The applicant should have: 
•At least bachelor’s degree in Pharmacy, Chemistry or related 
scientific discipline with minimum 2-3 years 
Regulatory Experience in similar position.   
•Excellent knowledge of English both written and oral  
•Be able to handle multiple tasks/projects, meeting deadlines  
 
The Company offers: 
•Competitive Salary  
•Training and development opportunities 
Candidates who believe they meet the above requirements are 
invited to send their CV in English to the address: GENEPHARM 
S.A., 22C Marathon Avenue, 19009 Pikermi, Fax: 210.60.39.402 or 
via e-mail at:hr@genepharm.com.

GENEPHARM S.A., a Leading European Generic Pharmaceutical Company, 
with an impressive international customer base, seeks to appoint:

 Regulatory Affairs CMC Officer (REF: R.A.O.)

Για τα καταστήματά μας «METRO» στην ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ και 
στο ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ζητάμε:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση ή στον 
χώρο των πωλήσεων  
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού  
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και επίλυσης 
προβλημάτων  
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές 
(συμπεριλαμβανομένου εταιρικού αυτοκινήτου), πρόγραμμα 
ιδιωτικής ασφάλισης, πριμ επίτευξης στόχων, συνεχή εκπαίδευση 
και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική 
εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό θέσης στη διεύθυνση: METRO 
Α.Ε.Β.Ε. Τ.Θ. 52020, 14410 Μεταμόρφωση Αττικής, Fax: 210 
2835030 ή email: hr@metro.com.gr Κωδικός Θέσης: MNG02. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Οδηγοί
Με την φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη κομψότητα που το διακρίνει, το ξενοδοχείο Kivotos 

μέλος των Leading Hotels of the World δίνει την δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, να συμμετάσχουν στην 
ομάδα που θα συντελέσει και φέτος στις υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών.



ΤΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20138

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

ΤΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 9

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

•The personal qualifications for the training 
authority in accordance with the guidelines of the 
Medical Council is required.  
•Habilitation is desirable but not essential.  
•Furthermore, we expect that applicants share the 
goal of the Catholic Church and Christian society. 

We kindly ask you to contact us for further 
information. Meetings in Greece are possible at 
any time.

Send your cv 
to mail: mariapolioudi@kluge-recruitment.com

Job Description 
 
Job Title: Otolaryngology  (ENT) –  Senior 
 
Location     
Country: Germany, Federal State: Hamburg, City: 
Hamburg 
 
Salary 
 
Senior:  7000 – 12.000 € gross/monthly 
(depending on years of experience) 
 
Hospitals & Department Presentation

Our clinic is equipped with more than 1,600 
beds and day hospital places and approximately 
2,500 employees, one of the largest hospitals in 
Hamburg. At our three locations, we provide each 
year in 29 clinics and departments around 72,000 
patients from Hamburg and Schleswig-Holstein. 
Our aim is the highest medical quality and care.

The Department of ENT cooperated in the head 
center of the hospital with the departments of 
neurosurgery, neurology, ophthalmology, oral and 
maxillofacial surgery. The department provides 
approximately 3,000 inpatients annually and 
currently has a staffing level 1-3-8. The broad 
spectrum of surgical and therapeutic care includes 
all areas of ENT specialty.

We offer: 
•an open-minded and friendly team in a growing 
clinic  
•Personal responsibility and discretion as to the 
currently planned Hanseatic cochlear implant 
center  
•full training authorization in the field of 
otolaryngology and the additional designation of 
Plastic Surgery  
•Compensation by TV doctors KAH, pay band 
AE3  
•There is the possibility of child care in our own 
day-care center  
•Occupational Pensions  
•HVV Professional Card 

Required 
•Advanced German (B2or C1 certificate)  
•Medical care for our patients in the inpatient and 
outpatient 
•Carrying out operational procedures in all areas 
of the field  
•Participate in special clinics in the outpatient 
clinic  
•Participation in the background on call  
•Specialist in Ear, Nose and Throat, Head and 
Neck Surgery  
•Experience in the middle ear surgery and tumor 
surgery of the field, happy with knowledge of the 
microvascular flap surgery  
•Qualification in the field of supply of implantable 
hearing aids and cochlear implants 

We kindly ask you to contact us for further 
information. If you are interested in that job please 
send us your resume (preferable in German) under 
reference of the above job number.

Send your cv to mail: 
mariapolioudi@kluge-recruitment.com

Η Tria Group of Companies, ζητά Πωλητές 
Φαρμακείου.

Προσόντα:  
•Προϋπηρεσία 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Δυνατότητα ταξιδίων

Προσφέρονται:  
•Μισθός & Προμήθεια 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Ασφάλιση 
 
Βιογραφικά στο e-mail: tria@tria.gr 
ή στο fax: 210 9652860. 

Εταιρία Ορθοπεδικών ειδών εισαγωγής 
- εμπορίας & κατασκευής ορθοτικων και 
προθετικων ειδών, ζητά να ενισχύσει το Τμήμα 
πωλησεων, με:

Πωλητή Καταστηματος (Ανδρας) 
(κωδ. θέσης: ΠΩΚ 2/13)

Περιγραφή Θέσης

Υπευθυνότητες: 
•Πωλήσεις  
•Έκδοση παραστατικών  
•Τήρηση ταμείου  
•Φροντίδα καταστήματος 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Η θέση είναι απαραιτήτως γιά άνδρες 
•Προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις 
τουλάχιστον 5 ετών  
•Ηλικία από 28-40 ετών  
•Ωράριο Καταστημάτων  
•Επιθυμητή η επιπλέον επιμόρφωση στον 
ευρύτερο κλάδο των ιατρικών  
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Γνώση Η/Υ  
•Εμπειρία στο χώρο θα εκτιμηθει 

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές  
•Ευχάριστο κλίμα  
•Δυνατότητες ανάπτυξης 

Βιογραφικά στο e-mail: 
christopher@kifidis-orthopedics.gr.

Εμπορική Επιχείρηση με πολυετή πείρα στο 
χώρο ζητά να προσλάβει: 

Υπεύθυνο Πωλήσεων Χημικών 
Φαρμακευτικών 

Α’ Υλών & Αντιδραστηρίων

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Πτυχίο κατά προτίμηση Χημικού, βοηθ. Χημείου, 
Βιολόγου  
•Επιθυμητή εμπειρία στις πωλήσεις  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Καλή Γνώση Η/Υ (MS Office/Internet)  
•Κάτοχος διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου 

•Αποδοχές & Πακέτο Παροχών αναλόγως 
προσόντων  
•Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, δια μέσου ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) 
στη διεύθυνση ygeia2@skywalker.gr.

Job Description

Job Title: Geriatrics – Chief

Location 
Country: Germany, Federal State: LowerSaxony, 
City Population: between 15.000 – 20.000 
 
Salary

Medical Specialist: very good  - negotiable and 
flexible

HOSPITAL & DEPARTMENT PRESENTATON

“Our located in the center of the resin in a 
typical Oberharzer style building, which was in 
the last 15 years to expand and fully renovated. 
It is the home to the hospital for the people of the 
Upper Harz and also stop shop for holiday guests 
this holiday region in need of hospitalization.

Focus of the clinic is the care of geriatric 
patients by a multidisciplinary team of experts 
consisting of medical, nursing, physical and 
occupational therapy and speech therapy. 
The affiliated departments of internal medicine and 
surgery are aligned with the needs of a hospital 
primary care and are supplemented by the emergency 
department and an interdisciplinary monitoring 
unit with the possibilities for the electrotherapy of 
the heart and respiration in acute emergencies. 
Our priorities:

Geriatrics / Internal Medicine 
surgery “

Required 
•Advanced German (B2 or C1 certificate at least)  
•Medical specialist with geriatrics extra 
qualification and experience 

We kindly ask you to contact us for further 
information. If you are interested in that job please 
send your resume (preferable in German) under 
reference of the above job number to Ms. Maria 
Polioudi: mariapolioudi@kluge-recruitment.com 
 
***You are looking for another specialty? Please 
contact us. Currently we have over 150 positions in 
different specialties available for Germany***

Job Description 
 
Job Title: Ophthalmology - Consultant or 
Senior Physician

Location 
     
Country: Germany, Federal State: North Germany, 
Area Hamburg, City Population: 1.808.489 
 
Salary 
 
Free negotiable; different options for employment 
possible,  also own private practice, Share etc.  
 
Hospital & Department Presentation

“Our quality community for ophthalmology is a 
powerful network of more than 60 established 
ophthalmologists, eye surgeons and eye clinics 
in northern Germany. It focuses on the highest 
quality of care and patient satisfaction. 
 
Benefits for patients: 
•Shared knowledge of the QAN Ophthalmologists  
•Experience of over 12,000 eye surgeries per 
year  
•Modern technology and operations centers  
•Best possible treatment by task sharing  
•Very high patient satisfaction and success rate  
 
Benefits and opportunities for 
ophthalmologists: 
•Counseling and treatment at the highest level  
•Quality improvement through quality 
management  
•Network of ophthalmologists and surgeons  
•Increasing competitiveness  

in endoscopic Call Service 

Required 
•Advanced German (B2/C1 certificate)  
•Experienced Consultant or senior in internal 
medicine with oncology qualification 

Contact 
We kindly ask you to contact us for further 
information. If you are interested please send us 
your cv under reference of the above job number. 
Meetings in Greece are also possible.

Jessica Kluge – INTERNATIONAL 
RECRUITMENT 
Department: Medical Recruitment 
Muesser Straße * 19086 Consrade * Germany 
Mobil Greece: + 30 694 8195 955  
E-Mail: mariapolioudi@kluge-recruitment.com 
Web: www.kluge-recruitment.com

Job Description

Job Title: Consultant or Resident - Internal 
Medicine 

Location 
Country: Germany, Federal State: North Rhine-
Westphalia, City Population: between 100.000 
- 200.000 
 
Salary

Depending of the years of professional 
experience

HOSPITAL & DEPARTMENT PRESENTATON

“We are a focus of hospital care with 584 beds 
and 17 medical departments. With more than 1300 
employees, we are one of the largest employers 
in the region.

Our medical clinic has 200 beds, divided into 
subdisciplines general internal medicine, geriatrics, 
cardiology, gastroenterology, hematology / 
oncology and has its own internal intensive 
station.

We offer: 
•Full training in internal medicine and general 
medicine  
•Rotation principle (regularly) between the various 
sub-disciplines  
•Education with practical guidance in functional 
diagnostics  
•Possibility of acquiring the expertise rescue  
•Full training opportunities in the areas: 
gastroenterology, cardiology, hematology / 
oncology, geriatrics, intensive care intern  
•Cost of participation in external training and 
further education  
•Agreement of family-friendly activities TZ open-
ended contracts with board certification 

We offer a service contract based on the AVR-
Caritas with an allowance in accordance with the 
usual social TV-Ärzte/VKA with the ministry. In the 
housing, we are happy to help. The Hospital has 
agreements with local day care centers for the 
provision of childcare places with edge-term care 
(5.30  till 19.00 clock).”

REQUIREMENTS 
•German B2/C1  
•Resident (with at least 3 years of residency) or 
Consultant in internal medicine  
•Responsible person  with the willingness 
engaged in a dynamic team and eager to 
cooperate and provide the medical care and 
•scientific curiosity in the service of our patients 

We kindly ask you to contact us for further 
information and applications. 
Send your cv to mail: 
mariapolioudi@kluge-recruitment.com

Η GLOBALMEDIREC έχει 4 άμεσες θέσεις 
εργασίας για Ειδικό Αναισθησιολόγο 

Specialty Doctor in General Anaesthesia

Οι θέσεις βρίσκονται σε NHS Κρατικό Νοσοκομείο 
στην Κεντρική Αγγλία - Central England. Ιδανική 
θέση για έναν Ιατρό που μόλις απέκτησε τον Τίτλο 
Ειδικότητας ή είναι πολύ κοντά στην διαδικασία 
λήψης του.

CLOSING DATE FOR THE CVs: 28TH 
FEBRUARY

Με αρχικό συμβόλαιο ενός έτους που ο 
ετήσιος, μικτός μισθός κυμαίνεται από 
£50000 - £55000  (αναλόγως προϋπηρεσίας). 
Οι  ώρες εργασίας είναι  48  την εβδομάδα 
συμπεριλαμβανόμενες οι  εφημερίες. Το αρχικό 
συμβόλαιο  μπορεί να ανανεωθεί εφόσον το 
επιθυμεί ο ιατρός. Το αρχικό συμβόλαιο  μπορεί 
να ανανεωθεί εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός. 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec 
συμπεριλαμβάνονται: Προετοιμασία του 
βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την 
τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή 
του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού 
τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

•Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council  
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Τίτλο Ειδικότητας στην Αναισθησιολογία 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε 
επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες 
και τυχόν διευκρινίσεις.

Μετά τιμής, Κατερίνα Κοντάλιπου, 
GlobalMediRec, Τηλ: 6934 803930, 
Email: katerina.kontalipou@globalmedirec.com

Job Description - Job Nr. 100 
 
Job Title Senior - Internal Medicine – Oncology 
 
Location

Country: Germany, Federal State: Hamburg, 
City Population: over 1.500.000

Salary 6500 – 12.000 € monthly/gross 
(Depending on years of professional experiences)

Hospitals & Department Presentation       

“Our Department of Internal Medicine I, has an 
extensive and very modern building and technical 
equipment. Works included the interventional 
endoscopy including endosonography, the video 
capsule endoscopy, interventional sonography 
(including KM-sonography) and bronchoscopy. 
The Department of Gastroenterology provides 
over 6,000 endoscopies and ultrasound scans 
per year. In oncology, both hematological and all 
solid tumors are treated multimodal. There is close 
collaboration with an oncology specialist practice 
on the hospital grounds. The Internal Medicine 
directs the interdisciplinary tumor conference, 
and, together with the Departments of Radiology 
and Visceral Surgery at all common methods 
for locally-ablative tumor therapy. A palliative 
area is under construction. Another focus of the 
department is to infectious diseases, especially 
the diagnosis and treatment pulmonologischer 
infections. Critically ill patients with diseases are 
treated in the interdisciplinary internal intensive 
care unit with 19 beds

Your Tasks: 
•Upper Medical Assistance of inpatient oncology 
patients  
•Participation in the senior physicians background 
service for the Department of Internal Medicine I  
•facilitation of interdisciplinary oncology 
conference 
-An advantage would be the ability to participate 

Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες, Επισκέπτες Υγείας 
(part time) (MISC 0210) 

 Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ρέθυμνο, Σάμος, Σύρος, 
Αίγινα, Σαλαμίνα, Χαλκίδα, Άργος, Ναύπλιο, 

Λειβαδιά, Θήβα, Άμφισσα, Καρπενήσι, 
Μεσολόγγι

Εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας επιθυμεί 
εξωτερική συνεργασία με Νοσηλευτές, 
Νοσηλεύτριες και Επισκέπτες Υγείας (κατόχους 
άδειας άσκησης επαγγέλματος) αποκλειστικά στις 
αναφερόμενες περιοχές

Καθήκοντα Θέσης: Εξωτερική συνεργασία στην 
υποστήριξη ασθενών

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  
•Βασική προϋπόθεση η κατοχή άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Κάτοχος αυτοκινήτου και διπλώματος οδήγησης 
 
Αποστολή βιογραφικού 
στο e-mail: cv@anadeixi.gr 

8 Νοσηλευτές/τριες Χειρουργείου (Κύπρος) 
 
Αμοιβή / Παροχές: Σταθερός Μισθός & 
Υπερωρίες 
Κωδικός Αγγελίας: GRC/6201 
Τύπος θέσης: Μόνιμη

Περιγραφή εργασίας: Μία νέα συναρπαστική 
ευκαιρία εργασίας για έμπειρους Νοσηλευτές/ριες 
Χειρουργείου από ένα πρωτοποριακό, μοντέρνο 
και υπερσύγχρονο νοσοκομείο στην Κύπρο.

Ο πελάτης μας, κορυφαίο Ιδιωτικό Νοσοκομείο 
στη Λευκωσία της Κύπρου αναζητά, για full-
time απασχόληση, Νοσηλευτές Χειρουργείου 
με εξειδίκευση και εκτεταμένη εμπειρία στην 
εργαλειοδοσία, για τις εξής ειδικότητες:

•Νευροχειρουργικής  
•Ορθοπεδικής  
•Ουρολογικής  
•Γυναικολογικής  
•ΩΡΛ  
•Πλαστικής χειρουργικής  
•Καρδιοχειρουργικής 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απαραίτητο πτυχίο από ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής  
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία ως Νοσηλευτής/
τρια Χειρουργείου με εμπειρία στην εργαλειοδοσία  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Συνέπεια  
•Αξιοπιστία  
•Ευχάριστη προσωπικότητα 

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να κάνετε αίτηση στο 
site της εταιρίας μας: www.manpowergroup.
gr, εγγραφείτε δημιουργώντας το δικό σας 
λογαριασμό MYMANPOWER, ενημερωθείτε για 
τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, και κάνετε αίτηση για 
όλες όσες σας ενδιαφέρουν,στείλτε το βιογραφικό 
σας.

ΙΑΤΡΟΙΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
•Process optimization in composite 
 
REQUIRED 
•Advanced German (B2/C1 certificate)  
•Consultant or Senior Physican  in Ophthalmology 

We kindly ask you to contact us for further 
information. If you are interested please send us 
your cv under reference of the above job number. 
Meetings in Greece are also possible.

Send your cv to mail: 
mariapolioudi@kluge-recruitment.com

Job Description

Job Title: Resident –  Psychiatry

Location     
Country: Germany, Federal State: Baden-
Württemberg, City: Frankfurt  Area  
 
Salary 
Graduates start with around 4000 € Gross/
monthly in the first year  
 
Hospitals & Department Presentation

“We are a Department of Psychiatry and 
Psychotherapy and are oriented behavior 
therapy. The clinic was opened in March 2008 
and has 95 beds, 25 day hospital places, a 
psychiatric outpatient clinics and a private clinic. 
 
The diagnostic possibilities include EEG, 
neuropsychological processes, sleep and 
circadian Rythmik and imaging using MRI 
and CCT. Our clinic for Mental Health Long 
is affiliated to a general hospital with the 
departments of internal medicine, surgery, 
gynecology and obstetrics, anesthesia, medical 
slip ENT department and a radiology practice. 
 
The full (4 years) in the field of psychiatry 
and psychotherapy training is available. 
 
We offer an interesting and challenging job 
in a motivated multidisciplinary team and 
internal and external training and development 
opportunities and external supervision. 
 
The training is internally with regular weekly 
offerings (theoretical issues, case seminars, 
neuroradiological, conferences) and, additionally, 
organized in collaboration with external 
partners for the behavioral training, including 
the IFA group and the self-consciousness and 
case supervision and financially supported. 
 
A scheduled rotation to run through all areas of 
the hospital from the emergency ward, the area of 
addiction, old age psychiatry as a specialty and open 
wards. In addition to the outpatient clinic will be held 
at all stations integrated day hospital treatment, 
you learn early on also know this treatment setting. 
 
The salary will be according to the applicable 
collective bargaining agreement with the Marburger 
Bund, with a working week of 39 hours. Perquisites 
are possible on expert opinions.

 
Required 
•Advanced German (B2or C1 certificate)  
•Graduate or resident in psychiatry 

We kindly ask you to contact us for further 
information. If you are interested please send us 
your cv under reference of the above job number. 
Meetings in Greece are also possible.

Send your cv 
to mail: mariapolioudi@kluge-recruitment.com

Job Description

Job Title: Chief Physician Department of 
Radiology / Neuroradiology

Location

Country: Germany, Federal State: North Rhine-
Westphalia, City Population:  between 100.000 
- 200.000 
 
Salary: Flexible 
 
Hospitals Presentation

“Our Hospital is a catholic hospital of the 
upscale specialized care with 584 beds and 
1,350 employees. Annually more than 18,000 
inpatients and 35,000 outpatients are supplied. 
  
The hospital is divided into two operating areas: 
On Location Nassau Street (City) are the surgical 
clinics with the anesthesia and the surgical 
intensive care focused. The Knapp Street is the 
most conservative site for internal medicine with 
sub-disciplines of gastroenterology, cardiology and 
hematology / oncology and neurology with national 
stroke unit, nuclear medicine and radiotherapy. 
Structurally separate the Department of Psychiatry 
with a day hospital completes the ensemble at 
this site. Both locations will be served by a fully 
equipped diagnostic and interventional radiology. 
 
The Department of Radiology / Neuroradiology 
supplies the entire hospital and clinics, and is 
integrated into the certified breast center, in the 
vascular and intestinal center.

The power spectrum of Radiology / Neuroradiology 
includes all imaging and minimally invasive 
procedures. Both radiological establishments 
with RIS and PACS fully computerized and 
networked with the hospital information system. 
The equipment includes both houses of complete 
digital projection radiography two multi-slice 
CTs), two MRIs (1.5 Tesla), a DSA system with 
neuroradiological full equipment, color-duplex 
ultrasound and digital mammography. Along with 
the extensive diagnostic fields of activity include 
interventional radiology to the particular focus 
of our department. Besides minimally invasive 
vascular interventions including Carotisstents 
aortic stents and vertebroplasty, radiofrequency 
ablations, transarterial Chemoembolisationen 
and SIRT therapies are carried out. Intra-
arterial thrombectomy and Lysetherapien be 
done under the national stroke-acute care. 
  
The medical establishment plan corresponds to 
the variety of tasks and provides for three senior 
physicians and six interns. The current post holder 
has the full training authorization for radiology 
and neuroradiology, regaining authorization is 
supported by the hospital management sustainable. 
 
Remuneration based on the AVR of Caritas 
Germany is supplemented by the granting of the 
liquidation right for stationary applications and the 
granting of permission for ancillary outpatient care. 
An attractive pension complements our offering 
  
The Hospital has agreements with local day care 
centers for the provision of childcare services 
with edge-term care (5:30 bis 19:00 clock clock)”. 

Requirements 
•German B2/C1  
•Experienced chief physician in Radiology/
Neuroradiology  
•We are seeking a highly qualified professional 
and personal physician with extensive clinical 
experience, manages the responsibility with the 
line position and the employee performs and 
motivated.  
•We require a trusting relationship with the 
other hospitals of the company and the hospital 
management. The cooperation and collaboration 
with the doctors and hospitals in the region 
of the environment is the basis for the future 
development of the hospital.  
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To Μητροπολιτικό Κολλέγιο στη Θεσσαλονίκη 
αναζητά:  

Αρχιτέκτονα με σπουδές στη Μεγάλη 
Βρετανία και άριστη γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
•Διδακτική εμπειρία  
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και 
προφορικό λόγο  
•Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Ms Office) & 
Internet  
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων 
και εργασίας  
•Δυναμική, ευχάριστη και δημιουργική 
προσωπικότητα, με οργανωτικές και 
επικοινωνιακές δεξιότητες 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: 
aeleftheriadou@amc.edu.gr.

Senior Marine Engineer 
(SME 10/12) 

Archirodon Construction (Overseas) Co. S.A. 
www.archirodon.net

ARCHIRODON, is one of the leading International 
groups with diversified activities offering a full 
range of services in engineering and construction 
projects. The firm’s evolution for over a span of 
50 years is reflected in its continuing record of 
achievements worldwide.

Below position call for Greek and English speaking 
multidiscipline engineers that will be based in 
Athens, Greece, but will also serve on assignment 
as design coordinators stationed in Archirodon’s 
overseas projects. The suitable candidates will 
have:

General Requirements: 
•Minimum of a Bachelor’s and Master’s Degree 
in Civil Engineering from an accredited University.  
•Strong verbal and written communication skills 
in English.  
•Good working knowledge of applicable 
International Design Guidelines, Codes and 
Standards. 

Specific Requirements: 
•Graduate studies in the field of marine 
engineering.  
•At least ten years marine/coastal design 
experience including:  

•Establishment of environmental and 
operational design criteria 

•Hydrodynamic, sedimentation and wave 
climate studies 

•Design of marine/coastal structures 
including breakwaters and revetment, 
seawater intake and outfall systems, 
underwater pipelines (scour, protection, 
laying, etc.), quay walls, piled structures, 
port layout studies, etc. 

•Numerical modelling and analysis using 
specialized computer software (e.g., MIKE21, 
Litpack, Optimoor, etc.). 

Apart from a competitive salary offered 
according to level of experience, excellent 
career opportunity in a multicultural 
environment is offered to qualified applicants. 
Send your cv through this link: http://www.
skywalker.gr/showExternalForm

Εταιρεία στο χώρο της βιομηχανίας επιθυμεί να 
προσλάβει άμεσα ένα Τεχνικό για την περιοχή της 
Λάρισας με τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα: 
 
•Απόφοιτος ΙΕΚ με ειδικότητα τεχνικού αερίων 
καυσίμων  
•2-4 έτη προϋπηρεσίας σε συντήρηση εσωτερικών 
εγκαταστάσεων  
•Βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας  
•Κάτοχος διπλώματος β’ κατηγορίας 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους σημειώματα το αργότερο μέχρι 
την Παρασκευή15/2/2013. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: Michalis.Theofanidis@epathessalia.gr. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

H Doppler Green Energy, μέλος του ομίλου 
Doppler, που δραστηριοποείται στον κλάδο των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναζητά για 
επέκταση της δραστηριότητάς της:

Μηχανολόγο Μηχανικό / Ψυκτικό

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕΙ/ΑΕΙ, με 
ειδίκευση στα συστήματα κλιματισμού 
•Εμπειρία σε συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού  
•Γνώση μελετητικού προγράμματος 4Μ  
•Τουλάχιστον πέντε έτη συνολικά προηγούμενης 
εμπειρία σε πωλήσεις/μελέτες εγκατάστασης 
συστημάτων θέρμανσης/ψύξης 
•Άριστη γνώση αγγλικών  
•Δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδας  
•Άδεια οδήγησης β' κατηγορίας  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε μελέτες και εξυπηρέτηση πελατών 
στον κλάδο των οικιακών φωτοβολταϊκών 
συστημάτων 
•Καλές δεξιότητες στις διαπραγματεύσεις  
•Εξοικοίωση με περιβάλλον βιομηχανίας 
•Λήψη πρωτοβουλιών  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 

Η Εταιρία για τη συγκεκριμένη θέση παρέχει: 
•Πλήρη απασχόληση  
•Μισθό αναλόγως προσόντων  
•Κινητό τηλέφωνο  
•Μετακίνηση από και προς τις εγκαταστάσεις της 

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.  
Βιογραφικά στο e-mail: hr@doppler.gr.

Από τον Όμιλο Σφακιανάκη ζητούνται για τις 
εγκαταστάσεις του στη Μαγούλα Αττικής:

Βαφείς Βαρέων Οχημάτων (ΚΩΔ. PP13)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε βαφή οχημάτων 
(ελάχιστο 5-ετίας)  
•Ανεπτυγμένη Ικανότητα επικοινωνίας  
•Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος  
•Άδεια οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο αναγνωρισμένου Επαγγελματικού 
Ιδρύματος  
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων  
•Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη  
•Τεχνική επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες  
 
Βιογραφικά στο e-mail: hrls@sfakianakis.gr 
αναφέροντας τον Κωδικό Θέσης.

Job Description 
 
Job Title: Civil Engineer - as a structural 
engineer in building construction (m/f) 
 
Location: Berlin 
 
Salary: On request

Tasks 
Design of structures for new buildings and for 
renovations in existing  
Making of stability analyzes for sophisticated 
structures for building construction and civil 
engineering  
Making of advice for the Building and Civil  
Quality assurance during construction on the 
building site 

Customers Presentation

We are a big European design and engineering 
company. We advise in the fields of planning and 
design, Transportation & Mobility, Water & Energy. 
With over 680 employees in Germany, we operate 
at about 30 locations. Our German site is part of 
the international network of our European group, 
which has its headquarters in the Netherlands. 
With more than 9,000 employees throughout 
the world, especially in Northern and Western 
Europe, we provide high quality services.”

You are interested in a long-term cooperation 
with great prospects and exciting projects in an 
experienced, multidisciplinary team of experts?

We offer: 
•Interesting and varied projects  
•Space and support for the (further) 
development of your own profile  
•A performance-based salary and other benefits  
•A good working environment in a modern, 
family-friendly companies 

Requirements 
•University degree in civil engineering with a 
focus on structural engineering / construction  
•Very good knowledge of reinforced concrete, 
steel, masonry and foundation engineering  
•Independent and systematic way of working  
•Teamwork and a high level of commitment  
•We also provide qualified and diverse interests 
entrants an entry way  
•Good knowledge of German (at least B2) 

We kindly ask you to contact us for further 
information and company names. If you should 
be interested please send your CV with reference 
to the above job number to Ms. Polioudi. We 
will come back to you as soon as possible. For 
further positions please feel free to visit our 
website.

Send your cv to mail: 

mariapolioudi@kluge-recruitment.com.

Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας “Royal Myconian 
Hotel & Thalasso Spa” και το “Myconian Imperial 
Hotel & Thalasso Center”,μέλη των The Leading 
Hotels of the World ζητούν για τη σεζόν 2013:

Οδηγό

Απαραίτητα προσόντα:  
•Δίπλωμα Δ' κατηγορίας  
•Προϋπηρεσία σε τουριστικά πούλμαν 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

Παρέχεται χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@myconiancollection.gr ή στο 
fax: 22890 79590. Υπόψη κ. Μ. Δακτυλίδη.

Το ξενοδοχείο Santa Marina Resort & Villas στην 
Μύκονο ζητά να προσλάβει: 

 Οδηγό - Driver

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση 
Αγγλικών και άδεια οδήγησης Ε’ κατηγορίας είναι 
απαραίτητη.  
 
Παρέχεται διαμονή και διατροφή.

Βιογραφικά στο e-mail:
frontoffice@santa-marina.gr.

Οδηγοί

Με την φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη 
κομψότητα που το διακρίνει, το ξενοδοχείο Kivotos 
μέλος των Leading Hotels of the World δίνει την 
δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, να συμμετάσχουν 
στην ομάδα που θα συντελέσει και φέτος στις 
υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών. Η θέση 
των Οδηγών θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω 
στοιχεία απαραίτητα για την εποικοδομητική 
συνεργασία τους μαζί μας αλλά και την προσφορά 
τους στο έργο τους.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία 
5αστερων η οργανισμούς με παρόμοια ιδιότητα  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Δίπλωμα οδήγησης με χρήση τουλάχιστον 3 
χρόνια (β' κατηγορίας) 
•Ευχάριστη Προσωπικότητα  
•Εμφανίσιμη Παρουσία  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Γνώση Μυκόνου  
•Ηλικία έως 35 ετών

Γνώση μιας ακόμη γλώσσας θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν. 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:  
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης  
•Διαμονή και Διατροφή  
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα κριτήρια σας 
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία: 
Fax: 210 6749299, E-mail: cv@skywalker.gr 
Συστάσεις Απαραίτητες 

Οδηγός Minibus (Code: DR13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Aγγλικών  
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5 αστέρων  
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
•Ηλικία έως 35 ετών  
 
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα: Γνώση 
Ρώσικων 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•6μηνη απασχόληση  
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
 
Αποστολή Βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: chris@danairesort.com. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
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Sales Executive (f / m) 
 
Subject: (SALES/ATH) 
 
Position Overview 
Based in our offices in Athens, you will take 
complete ownership of acquiring of new customers 
and expanding business of existing ones.

Key Responsibilities 
•Develop field sales in Greece, pursuing an 
integrated approach across all transport modes. 
•Manage route development targets to ensure 
profitable and sustainable business opportunities. 
 
Your Skills 
•Comprehensive knowledge and understanding of 
local and global integrated logistics requirements 
and freight forwarding solutions across all logistics 
modes. 
•Min. 3 years relevant experience with a good 
sales track record  
•Strong communications and customer focus skills 
•Good user of Ms-Office and ERP tools 
•Fluency in English, any additional languages are 
a plus 
 
Can you imagine the next stage of your career 
with us? 
 
Then we look forward to hearing from you!

Please submit your cv to human@schenker.gr, 
attn.. Mrs. Kulmus – Subject: (SALES/ATH).

Looking to immediately hire an agricultural 
graduate, to be based in Athens in order to enhance 
our exports sales team, supporting technically the 
agricultural products’ sales of the group.

Requirements: 
•Previous experience in the sale of agricultural 
products.  
•A degree of agricultural science studies from a 
Greek or foreign university.  
•Fluency in English – knowledge of other foreign 
languages will be considered a plus.  
•Excellent computer knowledge especially MS 
OFFICE software.  
•Excellent communication, cooperation, and 
organizational skills.  
•Holder of a driver’s license.  
•Ability to travel abroad. 
•Up to 35 years of age. 

Applicants are kindly asked to send their CV in 
English by email latest by 22nd of February 2013 at: 
tofea@thraceplastics.gr

Στέλεχος Τμήματος Εξαγωγών 
με γνώση της Τουρκικής γλώσσας 

(Turkish Speaker)

O υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην 
αναπτυξιακή προσπάθεια της 3i International- 
Innovative – Industries S.A., αναλαμβάνοντας 
τμήμα των πωλήσεων.

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό  
•Προετοιμασία, παρουσίαση και διαπραγμάτευση 
εμπορικών προτάσεων  
•Κλείσιμο και διαχείριση συμφωνιών  
•Έρευνα αγοράς – Αξιολόγηση πληροφοριών  
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου  
•Έλεγχος και ανάλυση του ανταγωνισμού  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στην αγορά 
εξωτερικού  
•Γνώση ξένων γλωσσών (άριστη γνώση της 
Αγγλικής και Τουρκικής γλώσσας).  
•Γνώση Η/Υ, MS Office  
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό  
•Η θέση απαιτεί: οργανωτικές- διοικητικές- 
ικανότητες επικοινωνίας, μεθοδικότητα, 
δημιουργικότητα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα 
συνεργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 

Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: hr@tzanos.gr. Tηλ. Επικοινωνίας 
210 2828603, Fax:210 2819210 
(Υπ’ όψιν Κου Τσουρέ) Αναφέροντας το κωδικό 
της θέσης ΣΕΤ/1.

Ο όμιλος επιχειρήσεων της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ, 
ζητά να προσλάβει 

ΥΠΕΥΘΥΝΟ 
για το υποκατάστημά της στην Λάρισα.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ηλικία 35 έως 45 ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχέρεια στη χρήση Η.Υ. 
•Εμπειρία και γνώση στο χώρο της Διοίκησης και 
των Πωλήσεων

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Πρόσθετη ιατρική κάλυψη 
•Εξαίρετο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό στο email: hr@eltrak.gr 

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της 
αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία 
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια 
οργανωμένο δίκτυο 20 αρτοζαχαροπλαστείωνστην 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλάβει 
για το κατάστημά της στο ΚΟΛΩΝΑΚΙ για πλήρη 
απασχόληση:

Πωλήτριες

Προφίλ Υποψηφίων: 
•Ομαδικό Πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες Επικοινωνίας

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι 
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 210 6694100 και 210 
6694184 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-18.00, 
ή όπως στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
υπ’ όψιν της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
στο e-mail: hr@apollonion-bakery.gr. Όλες οι 
αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Mεγάλη Αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ ζητά για τα 
καταστήματά της στην Αττική Νέους -ες για να 
καλυφθούν όλες οι θέσεις:

Πωλητές Τυριών/Αλλαντικών

Προσόντα: 
•Εμφανίσιμοι, επικοινωνιακοί 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5 χρόνια 
•Γνώση του προϊόντος

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφικά και 
αναγραφή κωδικού θέσης Π1 
στο e-mail: humressm@gmail.com. 
 
Βιογραφικά που δεν αναφέρουν κωδικό θέσης 
και δεν περιλαμβάνουν φωτογραφία δε θα 
ληφθούν υπόψη.

Mεγάλη Αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ ζητά για τα 
καταστήματά της στην Αττική Νέους -ες για να 
καλυφθούν όλες οι θέσεις:

Κρεοπώλης (με δίπλωμα)

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφικά και 
αναγραφή κωδικού θέσης Κ1 
στο e-mail: humressm@gmail.com.  
 
Βιογραφικά που δεν αναφέρουν κωδικό θέσης 
και δεν περιλαμβάνουν φωτογραφία δε θα 
ληφθούν υπόψη.

Το ξενοδοχείο Porto Carras στη Χαλκιδική, ζητά:
 
•Sales Officer (Code: SL) 
•Διευθυντή Πωλήσεων (Code: DOS) 
•Στέλεχος Πωλήσεων Βαλκανίων (Code: SLΒ) 
•Sales Officer for Balkan Markets (Code: SLΒ) 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@portocarras.com

Εταιρία Συμβουλευτική - Μελετητική - Νέων 
Τεχνολογιών ζητά για απασχόληση στη 
Θεσσαλονίκη 

Στελέχη  
με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε έναν ή 

περισσότερους από τους τομείς: 

α) κατάρτιση προτάσεων χρηματοδότησης έργων 
β) διοικητική-τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης 
χρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο εθνικών/
κοινοτικών προγραμμάτων χρηματοδότησης 
γ) εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών 
δ) εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών 
ε) προετοιμασία και υποβολή προσφορών στο 
πλαίσιο διαγωνισμών υπηρεσιών φορέων του 
δημοσίου. 

Οι υποψήφιοι (ες) θα πρέπει να διαθέτουν σχετικό 
πτυχίο ανώτατης σχολής και άριστη γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. 

Εμπειρία σπουδών ή/και εργασίας στο εξωτερικό, 
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και γνώση της 
Ιταλικής γλώσσας θα εκτιμηθούν ως πρόσθετα 
προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι (ες) θα πρέπει να 
αποστείλουν ηλεκτρονικά πλήρες βιογραφικό 
τους. Οι υποψήφιοι(ες) που θα επιλεγούν μετά 
από αξιολόγηση των βιογραφικών θα κληθούν σε 
προγραμματισμένες συνεντεύξεις 

Βιογραφικά στο e-mail: hrs.consul@gmail.com.

Η ALOUETTE ΑΕ με παρουσία 35 χρόνων στον 
χώρο του παιδικού 

ενδύματος και έχοντας ηγετική θέση στον 
συγκεκριμένο κλάδο, αναζητά: 

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΓΟΡΩΝ Ένδυσης, Υπόδησης, 
Αξεσουάρ και Βρεφανάπτυξης

Σύντομη περιγραφή θέσης / Αρμοδιότητες:  
•Διαχείριση παραγγελιών και αγορών από οίκους 
Ελλάδας και εξωτερικού.  
•Διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης των 
προϊόντων από τους προμηθευτές.  
•Τροφοδοσία καταστημάτων.  
•Merchandising ειδών στα καταστήματα.  
•Έρευνα και επιλογή νέων προϊόντων για τον 
εμπλουτισμό και την αναθεώρηση της συλλογής 
προϊόντων.  
•Εμπορικές σχέσεις με τους υπάρχοντες 
προμηθευτές και η εξεύρεση  κατάλληλων  νέων 
προμηθευτών με απώτερο στόχο τον εμπλουτισμό 
του προϊοντικού μίγματος. 

Ο ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3-4 ετών σε παρόμοια 
θέση.  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε εταιρεία 
Παιδικής ένδυσης (Προϋπηρεσία σε είδη 
Βρεφανάπτυξης και συναφή βρεφικά - παιδικά 
είδη θα εκτιμηθεί).  
•Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία και στις 
διαπραγματεύσεις.    
•Γνώση διαχείρισης προμηθευτών και 
διαπραγμάτευσης τιμών προϊόντων.  
•Να έχει πραγματοποιήσει επαγγελματικά 
ταξίδια στο εξωτερικό με την ιδιότητα του 
Υπεύθυνου Αγορών εταιρείας για αγορές ειδών 
(Πραγματοποίηση ταξιδιών σε Άπω Ανατολή θα 
εκτιμηθεί).  
•Γνώση merchandising προϊόντων.  
•Εξαιρετική γνώση Αγγλικών & χειρισμού Η/Υ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hr@alouette.gr με την 
ένδειξη «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΟΡΩΝ».

Global competence in logistics 
DB Schenker is one of the leading providers of 
integrated freight forwarding and logistics services. 
 
For our offices in Athens we are seeking a Senior 

Επιθυμείτε να συμπληρώσετε το εισόδημά σας 
εύκολα και άμεσα; 

Η PLEGMA NET, Master Dealer της Wind ζητεί: 
Στελέχη Call Center 

για 5ωρη απογευματινή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα - ευελιξία στο λόγο  
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας (επιθυμητή) 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Απολυτήριο Λυκείου (Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα 
εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν 
για προοπτικές εξέλιξης) 
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Εβδομαδιαία - Μηνιαία & Ετήσια Bonus 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Σύγχρνο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση

Διεύθυνση εταιρίας: Λεωφ. Ιωνίας 272, Άνω 
Πατήσια (50 Μέτρα από ΗΣΑΠ Αγ. Ελευθέριου) 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: n.bakosis@
plegmanet.gr ή στο fax: 210 2020010 - 211 
1043581 -82.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της εταιρία ζητάει άμεσα 
φοιτητές, φοιτήτριες για πρωινή ή απογευματινή 
εργασία ως εκπροσώπους τηλεφωνικής 
ενημέρωσης για εσωτερική θέση γραφείου με 
ωράρια εργασίας 4ωρα, 5ωρα, 6ωρα, 8ωρα με τα 
εξής απαραίτητα προσόντα:

•Άνεση στην επικοινωνία  
•Ευχέρεια λόγου  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 

Η εταιρία προσφέρει τα εξής: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό  
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ  
•Bοnus παραγωγικότητας  
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και συνεχείς 
εκπαίδευση 

Η εταιρία HTCON βρίσκετε 50 μέτρα από το σταθμό 
του ΗΣΑΠ . Αποστολή βιογραφικού 
στο  e-mail: c.psoni@hbcon.gr.

Η Randstad Hellas αναζητά να προσλάβει 
«Υπαλλήλους Τηλεφωνικής Προώθησης» για 
λογαριασμό εταιρίας πελάτη της.
Aρμοδιότητες: 
•Προώθηση & ενημέρωση  κινητής τηλεφωνίας 
μέσω τηλεφώνου  
•Ανάπτυξη Πελατολογίου  
 
Προσόντα: 
•Απολυτήριο Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ  
•Ικανότητα πώλησης μέσω τηλεφώνου  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και την 
διαπραγμάτευση  
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον 
Windows (MS Office)  
•Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε θέση 
πωλήσεων μέσω τηλεφώνου  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
ethessalonikefs@randstad.gr, τηλ: 210 6770523, 
fax: +30 210 6770526. Υπεύθυνη Επικοινωνίας 
κα Ελευθερία Θεσσαλονικεύς.  
Site: www.randstad.gr.  

Επιθυμείτε να συμπληρώσετε το εισόδημά σας 
εύκολα και άμεσα; Η Alkyon net ζητεί Στελέχη 
CallCenter για 4ωρη απογευματινή απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα - ευελιξία στο λόγο  
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας (επιθυμητή) 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα 
εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν 
για προοπτικές εξέλιξης) 
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Η Εταιρεία Προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές  
•Εβδομαδιαία - Μηνιαία & Ετήσια Bonus 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση

Διεύθυνση εταιρείας: Γερακίου 26 Σεπόλια 
(50 Μέτρα από Μετρό Σεπολίων). Αποστολή 
Βιογραφικού στο e-mail: hr@alkyonnet.gr, Fax: 
211 1051787. 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ CALL CENTER
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Employer type: Champagne Bar & Restaurant 
 
(High Profile Restaurant) 
 
Location: Mykonos 
Job Type: Chef 
Salary: Be Negotiated 
 
About the champagne bar & restaurant

A very exciting opportunity has arisen to join a 
really exciting champagne bar in Mykonos.

Our champagne bar & restaurant will serve 
modern and contemporary Mediterranean cuisine 
in a trend designer setting. Our place offers a 
big variety in champagne and classic cocktails. 
Offers a loyal and devoted customer base and we 
focused in  everything we do on maintaining the 
best customer service in industry. The concept is 
based on quality fresh dishes with a chic design 
and great service. It is a place which can host 
birthday parties, bachelor parties or any other very 
special event.  We strive to create a work place 
culture that values family, work life balance, and 
community. Explore more  than 1km of beach and 
a swimming pool. Secluded yet centrally located, 
our champagne bar –restaurant is minutes from 
the town of Mykonos (chora). The water is crystal 
clear and not as cold as other beaches and 
surrounded by dunes. Our focus will be to greet 
all guests equally and warmly. This is a high-end 
concept and as such we require that all staff have 
relevant experience. It is an ongoing position 
where the team is of crucial importance to the 
success of the restaurant, so we are only looking 
for serious candidates who want to commit to a full 
time permanent position.

Chef needs to have: 
•Experience working in a high quality 
Mediterranean restaurant  
•A proven track record as Chef, ideally in a 4 or 
5 star hotel  
•Experience in planning menus and recipes and 
testing samples in conjunction with companies 
vision and branding  
•Experience to manage multi outlet teams 
predominately around events  
•Highly skilled and experienced  
•Willing to work hard and often long hours, 
especially during the opening period  
•Ability to demonstrate creativity and flair, having 
excellent attention to detail  
•Good supervisory, leadership, management and 
teaching skills  
•Experience in a similar high pressurized, fast 
moving environment  
•Excellent Communication skills  
•Very good command of the English language  
•There’s something even more special about us. 
And it’s not the mood. It’s the food 

We don’t need a good CHEF for this position, 
we  need THE BEST CHEF

Benefits 
•Meals on duty  
•Uniforms provided  
•Accommodation  
•Parking 

Send your CV to: touristika1@skywalker.gr. We 
are looking for people to start immediately so 
please send your CV for consideration today. 
Unfortunately due to the volume of applications 
we are only able to respond to candidates we wish 
to interview.

Sales & Service Engineer

Εταιρεία με έδρα τον Πειραιά, αντιπρόσωπος 
μεγάλου οίκου του εξωτερικού, κατασκευαστή 
μηχανών εσωτερικής καύσης και γεννητριών, 
επιθυμεί να προσλάβει νεαρό Μηχανολόγο 
Μηχανικό, απόφοιτο ΤΕΙ ή ΑΕΙ, υπεύθυνο 
Πωλήσεων, Τεχνικής Υποστήριξης και επισκευών. 

Το email αποστολής βιογραφικών είναι το: 
mixanikos1@skywalker.gr. 

Αντιπροσωπεία Βιομηχανικού Εξοπλισμού 
στο Χαϊδάρι ζητά

Μηχανικό Πωλήσεων

•Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από ΤΕΙ ή άλλη σχολή  
•Ηλικίας έως 35 ετών  
•Προϋπηρεσία έως 5 έτη  
•Γνώση πολύ καλών Αγγλικών και χρήσης Η/Υ  
•Δυνατότητα ταξιδίων εντός και εκτός Ελλάδος  
 
Απαραίτητα αποστολή βιογραφικού με 
πρόσφατη φωτογραφία 
στο email: adds.meltk@gmail.com.

Η NOVART ΑΕΒΕ, εμπορική εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων 
θερμοϋδραυλικού εξοπλισμού και εξοικονόμησης 
ενέργειας με παρουσία στο χώρο από το 1977, 
αναζητά υποψηφίους για την κάλυψη της θέσης 
του:

 Μηχανικού Πωλήσεων Θήβας – Βοιωτίας 
(RST02)

Περιγραφή θέσης: Με έδρα τις εγκαταστάσεις της 
NOVART στο Ύπατο Θηβών, θα είναι υπεύθυνος 
για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών 
της εταιρείας και πιο συγκεκριμένα:

•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου στην 
περιοχή ευθύνης και ανάπτυξη του  
•Ανάλυση αναγκών πελάτη  
•Σύνταξη μελέτης με ή χωρίς επίσκεψη στο χώρο 
της εγκατάστασης, ανάλογα με τις ανάγκες του 
έργου  
•Σύνταξη προσφοράς και παρακολούθηση της 
εξέλιξής της  
•Επίβλεψη υλοποίησης έργου σε συνεργασία με 
συνεργαζόμενα συνεργεία.  
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα μηχανολόγου 
μηχανικού  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών 
σε πωλήσεις ή  τεχνική υποστήριξη ή 
κατασκευαστική εμπειρία στον χώρο της 
θέρμανσης και των ενεργειακών συστημάτων  
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές + bonus επίτευξης στόχων  
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέα ενεργειακά 
συστήματα από έμπειρους επαγγελματίες του 
χώρου  
•Όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τις ανάγκες της 
θέσης  
•Ευχάριστο και καλά οργανωμένο περιβάλλον με 
σύγχρονες συνθήκες εργασίας 

Αποστείλατε βιογραφικό με τον αντίστοιχο 
κωδικό στο E-mail: cv@novart.gr, 
Fax: 210 2584444.

Group LALIZAS HELLAS SA with trade activities 
in 106 countries, is one of the World leading 
manufacturers of life saving and marine equipment, 
wants to recruit for its Logistics Center in Piraeus:

   Picker – Packer (Ref. Code: PP-0113)

Job Description: 
•Picking & Packing Orders.  
•Organization & improvement of Logistics Center.  
•Coordinate the procedures for ordering, receipt 
and delivery of goods, for the best customer 
service. 

Skills and Experience: 
•Previous picking & packing experience in 
Logistics environment.  
•Degree in Logistics will be considered as an 
asset.  
•Very good knowledge of English and/or Italian 
Language.  
•Driving Licence.  
•Organizational skills, excellent communication, 
flexibility and transmissibility.  
•Fulfilled military obligations for male candidates.  
•Capability to travel abroad. 

Please, send your detailed C.V. with a recent photo, 
by e-mail at: career@lalizas.com mentioning the 
reference code PP 0113. 

Group LALIZAS HELLAS SA with trade activities 
in 106 countries, is one of the World leading 
manufacturers of life saving and marine equipment, 
wants to recruit 1 person for its Production Units 
in Piraeus & Monza (Italy):

Production Manager 
(Ref. Code: PM-1112)

Job Description: 
•Planning, Scheduling and Coordination of 
Production process.  
•Management and development of Production’s 
Unit employees.  
•Analysis of production’s indicators and 
monitoring of costs.  
•Organize, improve and develop production 
processes.  
•Flow supervision and scheduling of needs in raw 
and packaging materials.  
•Planning, Scheduling and Coordination of 
Procurement Department. 

Skills and Experience: 
•Degree of a Technical University with direction in 
Logistics or Production.  
•2-3 years experience in Production Unit.  
•Excellent knowledge of Italian & English 
language.  
•Excellent knowledge of MS Office, Internet & 
e-mail applications.  
•Capability to travel abroad.  
•Ability in human resources management and 
excellent interpersonal communication skills.  
•High standards of responsibility, organization 
and reliability.  
•References from previous employers are 
necessary.  
•Fulfilled military obligations for male candidates. 

Please, send your detailed C.V. with a recent 
photo, by e-mail at: career@lalizas.com 
mentioning the reference code PM-1112.

Το ξενοδοχείο Porto Carras Grand Resort στη 
Χαλκιδική, ζητά:
  
•Ζαχαροπλάστες (Code: CONF) 
•Μάγειρες με εξειδίκευση στην Κρύα Κουζίνα 
(Code: CD) 
•Μάγειρες με εξειδίκευση στην Ζεστή Κουζίνα 
(Code: HT) 
•Σερβιτόρους (Code: WT) 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@portocarras.com.

Η εταιρία  καταστημάτων  καφεστίασης  ‘’MIKEL’’ 
εστιάζει στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών της. Διακρίνεται για την 
οργάνωση των τμημάτων– τον εκσυγχρονισμό 
των εγκαταστάσεων – την εντατική εκπαίδευση και 
ειδίκευση του προσωπικού της. Απώτερος σκοπός 
της εταιρίας η διασφάλιση μιας γκάμας εξαιρετικών 
προϊόντων και η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών 
της. 

Με γνώμονα την φιλοσοφία αυτή η εταιρία 
‘’MIKEL’’ προκειμένου να επανδρώσει το νέο της 
Κατάστημα στο κέντρο Σερρών ζητά προσωπικό 
ηλικίας 20-35 για τις παρακάτω θέσεις: α) Service 
(με εμπειρία), β) Barista, γ) Λάντζα. 

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

Το ξενοδοχείο Sani Resort στη Χαλκιδική ζητά να 
προσλάβει: 
 
•Bar Manager 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 
mkarafoulidou@saniresort.gr.

Το ξενοδοχείο Atlantica Hotels & Resorts 
αναζητά να προσλάβει:  
 
•Sous Chef 
•Maitre D' Hotel 
•Food & Beverage Assistant Managers 
•Food & Beverage Managers 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com.

Το ξενοδοχείο The Margi στη Βουλιαγμένη 
αναζητά να προσλάβει: 

•F & B Controller

Βιογραφικά στο e-mail: fb@themargi.gr.

Το ξενοδοχείο Santa Marina Resort & Villas στην 
Μύκονο ζητά να προσλάβει:

Ζαχαροπλάστη
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και πτυχίο 
αντίστοιχης σχολής είναι απαραίτητα. Παρέχεται 
διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
makis.antonatos@santa-marina.gr.

Προσωπικό Ξενοδοχείου 

(Μάγειρας, Σερβιτόρες, Καμαριέρες)

(MISC 0214) Θεσσαλονίκη

Περιγραφή 
 

Γνωστός ξενοδοχειακός όμιλος της Θεσσαλονίκης, 
αναζητά προσωπικό διαφόρων θέσεων: Α. 

Μάγειρας, Β. Σερβιτόρες, Γ. Καμαριέρες με 
σχετική εμπειρία σε ανάλογες θέσεις εργασίας

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι 
θα εργαστούν στις σχετικές θέσεις εργασίας, 
με κυλιόμενα ωράρια εργασίας, ανάλογα με τις 
ανάγκες του ξενοδοχείου

Απαραίτητα Προσόντα: Σχετική επαγγελματική 
εμπειρία 

Αποστολή βιογραφικού 

στο e-mail: cv@anadeixi.gr.

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι Λυκείου, Ι.Ε.Κ.  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε 
τηλεφωνικές πωλήσεις  
•Με εργατικότητα και αυτοπεποίθηση  
•Με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
•Με ομαδικό πνεύμα  
•Με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 

Επιθυμητά προσόντα: Προϋπηρεσία σε εταιρεία 
call center 

Η εταιρεία παρέχει: 
•Βασικός μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ  
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων  
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις  
•Σύγχρονο ευχάριστο περιβάλλον  
•Προοπτικές εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
homenet1@skywalker.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 3005900.

Από Ανώνυμη Εταιρία τροφίμων ζητείται 
Γραμματέας Διεύθυνσης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κοπέλα Κάτοικος Νομού Λακωνίας  
•Σχετικό πτυχίο σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Γραμματέων  
•Εμπειρία διοικητικής υποστήριξης  
•Ηλικία εώς 35 ετών  
•Άριστο χειρισμό υπολλογιστών  
•Καλή γνώση Αγγλικών η και άλλων ξένων 
γλωσσών  
•Ανταπόκριση σε multy tasking/dead lines  
•Ευχέρεια στη γραπτή και προφορική επικοινωνία  
•Δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών (result 
oriented)  
 
Άλλες γνώσεις θα ληφθούν υπ’ οψιν πχ. 
Μarketing και επικοινωνία, Γραφιστικά 
προγράμματα, web εφαρμογές. 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικες αποδοχές  
•Ασφάλιση  
•Εκπαίδευση 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
 super1@skywalker.gr. Αποστολή με Κωδικό Τίτλο 
«Γραμματείς» και Φωτογραφία.

Από Εμπορική Εταιρία Αντιπροσωπειών 
Μηχανημάτων με έδρα στα Νότια Προάστια 
ζητείται:

Υπάλληλος Γραφείου 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση και χρήση όλων των 
προγραμμάτων γραφείου σε περιβάλλον 
Windows 
•Διάθεση για απασχόληση σε απαιτητικό 
περιβάλλον

Επιθυμητά Προσόντα: 
•Γνώση Γερμανικών ή Ιταλικών  
•Συστάσεις  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
anastasiaparara@gmail.com.

Ασφαλιστική εταιρία ενδιαφέρεται να προσλάβει 
Βοηθό – Γραμματέα Εμπορικού Διευθυντή   
 
Οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας.  
•Ικανότητα Χειρισμού & Επίλυσης προβλημάτων  
•Άριστη γνώση της λειτουργίας των 
προγραμμάτων MS – OFFICE (Word, Excel, 
Access, PowerPoint).  
•Άριστη γνώση Αγγλικών.  
•Κάτοχος Ε.Ι.Χ.  
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής κατά προτίμηση 
Οικονομικού Τομέα.  
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη 
γνώση των εταιρικών λειτουργιών, άριστες 
οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα άριστης 
επικοινωνίας.  
•Προηγούμενη εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη. 

Ο Όμιλος προσφέρει  
•Ευχάριστο, φιλικό και δυναμικό εργασιακό 
περιβάλλον  
•Διαρκής εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο 
εργασίας  
•Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης  
•Πρόσθετη Ομαδική Ασφάλιση  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
schatziioannidis@skywalker.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Ζητείται Γραμματεύς για νοσοκομείο στο Νέο 
Ψυχικό, με πολυετή εμπειρία σε ιατρικά κέντρα 
και νοσοκομεία και εξαιρετικές γνώσεις Η/Υ. 
Πληροφορίες: 210 72100578. Βιογραφικά στο 
e-mail: theiasgo@hotmail.com.

Εταρία Συμβουλευτική-Μελετητική-Νέων 
Τεχνολογιών ζητά για απασχόληση στη 
Θεσσαλονίκη 

Γραμματεία  
με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία. 

Οι υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν:  
•σχετικό πτυχίο ανώτατης σχολής, άριστη γνώση 
της Αγγλικής και της Ιταλικής γλώσσας, δίπλωμα 
οδήγησης ΙΧ. 
•Εμπειρία σπουδών ή/και εργασίας στο εξωτερικό 
και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα εκτιμηθούν 
ως πρόσθετα προσόντα.  
 
Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να αποστείλουν 
ηλεκτρονικά πλήρες βιογραφικό τους.  
Οι υποψήφιες που θα επιλεγούν μετά από 
αξιολόγηση των βιογραφικών θα κληθούν σε 
προγραμματισμένες συνεντεύξεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrs.secr@gmail.com.

Εταιρία με αντικείμενο το εμπόριο και τις 
αντιπροσωπείες ξένων οίκων δραστηριοποιείται 
στον χώρο του διεθνούς εμπορίου και των 
αντιπροσωπειών για τον τομέα πρώτων υλών και 
μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι πελάτες της εταιρίας 
είναι από το χώρο της βιομηχανίας.

http://www.isco.gr 
 
Η θέση: Πωλήσεις/Υποστήριξη Πωλήσεων – 
Γραμματειακή Υποστήριξη 
Ηλικία: Μέχρι 35 ετών 
 
Απαιτούμενες Γνώσεις:  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Χρήση Η/Υ (OFFICE: MS WORD, EXCEL, 
ACCESS, OUTLOOK) 
•Άριστη διαχείριση αρχείων σε Η/Υ  
•Έρευνα αγοράς μέσω internet 

Προσόντα: 
•Καλή επικοινωνία, οργανωτικός/ή, 
συνεργάσιμος/η  
•Προτίμηση να κατοικεί κοντά στην έδρα της 
εταιρίας στη Γλυφάδα (νότια προάστια) 

Η εταιρία παρέχει:  
•Άμεση πρόσληψη  
•Πλήρη απασχόληση  
•Ασφαλιστική κάλυψη και εκπαίδευση 

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο 
που θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: 
http://www.surveymonkey.com/s/iscopresales

Το ξενοδοχείο Porto Carras στη Χαλκιδική ζητά: 
 
•Μασέρ – Θεραπευτές (Code: ΤΗΜ) 
•Αισθητικούς (Code: ΤΗΒ) 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@portocarras.com

To ξενοδοχείο Danai Beach Resort στη Χαλκιδική 
ζητά να προσλάβει: 
 
•Υπάλληλο Spa (Code: SP13) 
 
Βιογραφικά στο email: chris@danairesort.com.

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

Φυσικοθεραπευτή – Μασέρ 
Για πρακτική άσκηση

Απαραίτητα προσόντα:  
•Τελειόφοιτος ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας 
•Γνώση Αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 

Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας. 
Συστάσεις απαραίτητες.  
Βιογραφικά στο e-mail: eliasuites@hotmail.com

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

Αισθητικό - Massage Therapist

Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας – γνώση της Γερμανικής ή Ρώσικης 
γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
•Απόφοιτος σχολής – κάτοχος πτυχίου 
αισθητικής / θεραπευτή  
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας – ικανότητα 
στις πωλήσεις και προώθηση προϊόντων  
•Προηγούμενη εμπειρία σαν αισθητικός σε 
θεραπείες προσώπου και σώματος είναι 
απαραίτητη  
•Γνώση μια γκάμας θεραπειών / μασάζ 
(Χαλαρωτικό, Deep Tissue, Ayurveda, Thai etc.)  
 
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.

Spa Supervisor

Εργοδότης: Santikos Hotels & Resorts, Skiathos 
Princess 
Περιοχή: Σκιάθος 
Απασχόληση: από Μαϊο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική Απασχόληση 
  
Προϋποθέσεις  
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνια είτε σε 
ξενοδοχείο 5 * ή σε αντίστοιχο spa  
•Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών  
•Πιστοποιμένη γνώση full body and face 
massage, manicure, pedicure και άλλες 
εξειδικευμένες θεραπείες 
 
Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά τη 
διάρκεια της εργασίας σας στο ξενοδοχείο 
Skiathos Princess στην Σκιάθο. 
 
Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να 
γίνεται μέλος της ομάδα μας, παρακαλούμε να 
στείλετε το βιογραφικό σας χρησιμοποιώντας το 
παρακάτω email: hr@santikoshotels.com 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου 
www.santikoshotels.com.

Το ξενοδοχείο Porto Carras στην Χαλκιδική, ζητά :

•Διευθυντή Ξενοδοχείου (Code: ΗDR) 
•Δ/ντή Τμήματος Κρατήσεων (Code: RPC) 
•Revenue Manager (Code : RM) 
•ΥπάλληλοΤμήματος Guests Relations (Code: GR) 
•Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής (Code: NFD) 
•Υπάλληλους Υποδοχής (Code: FD) 
•Ψυκτικό (Code: RFG) 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@portocarras.com.

Tο ξενοδοχείο 5* Daios Cove Luxury Resort & 
Villas στο Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυμεί 
να προσλάβει για τη σεζόν 2013:

Guest Relations Agent

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 
4 ή 5 αστέρων 
•Ομαδικότητα - Προσαρμοστικότητα - Επικοινωνία 
– Επιμέλεια 
•Γνώση Αγγλικών και Γερμανικών (άπταιστα). 
Τρίτη ξένη γλώσσα επιθυμητή

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές  
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
•Δυνατότητες εξέλιξης 

Βιογραφικά στο e-mail: 
fbmanager@daioshotels.com.

Το ξενοδοχείο Blue Lagoon στην Κω αναζητά να 
προσλάβει:  

•Γραμματέα  
•Room Division Manager 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 
z.kamaratos@bluelagoongroup.com

To ξενοδοχείο Danai Beach Resort στη Χαλκιδική 
ζητά να προσλάβει: 
 
•Υπάλληλο Housekeeping (Code: HC13) 
 
Βιογραφικά στο email: chris@danairesort.com.

Το ξενοδοχείο Atlantica Hotels & Resorts ζητά 
να προσλάβει: 
 
•Executive Housekeepers / Assistant 
Housekeepers 
•Front Office Managers 
•Hotel Operation Managers 
•Regional Operations Manager for the island 
of Kos 
•Human Resource / Payroll Administrator 
Rhodes 
 
Βιογραφικά στο email: mkoutrouli@atlanticahotels.com.

Το ξενοδοχείο Andronis Luxury Exclusive 
Group ζητά για τη σεζόν 2013:  
 
•Front Office Agent 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 
info@andronisexclusive.com.

Το ξενοδοχείο Athena Pallas Village ζητά να 
προσλάβει:

Hotel Operation Manager (OM APV)

Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης με 
κατεύθυνση στα Τουριστικά Επαγγέλματα.  
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση στον Ξενοδοχειακό κλάδο.  
•Άριστη γνώση Ελληνικών, Αγγλικών, Γερμανικών 
(Ρώσικα, Ιταλικά, Σέρβικα θα είναι επιπρόσθετο 
προσόν)  
•Γνώση Food & Beverage – Κρατήσεων – 
Καθαριότητας – Συντήρησης  
•Γνώση PROTEL SYSTEM  
•Γνώση υπολογισμού κόστους προσωπικού και 
καλή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού  
•Καθημερινή επαφή με τους πελάτες και επίλυση 
κάθε προβλήματος ή επιθυμίας του 

Οι ενδιαφερόμενοι  όπως αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό στο 
fax: 23750 81419 ή με e-mail 
στο cv@athena-pallas.gr.  

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά. 
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