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Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, Γραµµατείς, 
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 6
Λογιστές, Προγραµµατιστές,
Call Center

σελ. 8
Εµποροϋπάλληλοι, Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 9
Πωλητές Υγείας

σελ. 10
Ιατροί, Νοσηλευτές, Εκπαίδευση, 
Τεχνικοί, Μηχανικοί

σελ. 12
Βιοµηχανία, Οδηγοί

σελ. 14
Φύλακες, Εστίαση

σελ. 15
Τουρισµός, Αισθητική,
Promotion-Merchandisers
 

και πολλές
άλλες ειδικότητες
σε µεγάλες εταιρίες

16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 
τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ: 210 9730280
site: www.skywalker.gr
e-mail: fpress@skywalker.gr

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

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

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

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

Μετρό - Αιγάλεω
Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά
Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία
Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
Η.Σ.Α.Π. - Κάτω Πατήσια
Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς
Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(Γραφείο Διασύνδεσης)

Δημαρχείο Ηλιούπολης 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος
αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας 
σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση
με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων 
και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας
σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία
για την καριέρα

Senior Assistant 
in Transaction Advisory Services

(Ref: SA_0313)

Grant Thornton Greece is a member firm of Grant Thornton International 
(GTI), one of the leading organizations delivering audit, tax and 
advisory services. Grant Thornton’s Transaction Advisory Services 
(TAS) practice offers companies professional transaction experience. 
Our practice is agile and continuously growing. We help our clients 
through all the stages of the transaction from the deal planning to deal 
execution and compilation of financial information. Grant Thornton 
Greece is currently seeking to employ a Senior Assistant in TAS:

Role:
• Providing financial due diligence services to merger and acquisition 
deals conducted by various financial and corporate buyers.
• Analyzing the target’s business drivers, quality of earnings, quality of 
assets and key deal issues etc.
• Responsible for engagement planning, preliminary review of deal 
structure

Basic requirements
• University graduates with a minimum of 2 years of professional audit 
experience, preferably with previous due diligence exposure. 
• MBA
• ACCA candidate or member
• Skills in valuation of companies is a plus
• Strong analytical, presentation and report writing skills
• Committed to excellence
• Efficient and effective when it comes to deadlines
• Able to identify business opportunities and contribute to the 
Firm’s practice through proactive interactions with clients’ senior 
management 
• Excellent command of spoken and written English

Why should I apply to Grant Thornton?
Grant Thornton will provide you with a friendly, dynamic environment 
and help you develop the skills and competencies you need to 
achieve your potential. Your professional and personal success is our 
commitment.

Please send your CV with the reference code SA_0313 
by fax (210 7212222) or e-mail at: recruitment@gr.gt.com.
All applications will be treated as strictly confidential.

Upcom is looking to hire an experienced System 
Administrator (UPC130302) to be a part of the team in one 
of our clients. Our client is a leading multinational company with 
global presence and large and multidimensional portfolio of projects 
including some of the most established and prestigious companies 
within the Greek landscape. 

The role: The successful candidate will be part of the on site 
consultants/administrators team providing day to day support on the 
operations of a complex IT environment consisted of many different 
platforms and facilitated by a large farm of virtual (mainly) servers 
using relevant modern technologies and tools. Daily tasks include 
but are not limited to:        

Technical Framework:  
•Linux administration regardless of platform/edition 
•Websphere (or equivalent application server) management 
(configuration)  
•DB2 (or equivalent RDBMS ) management(configuration)  
•Basic network configuration  
 
Processes/operational Framework:    
•Apply and comply with Security and risk management processes  
•Apply and comply with Service Management processes  
 
Candidate Profile:  
•Degree from University or Technical Education Institute(AEI, TEI, 
or certified IEK – A Masters degree will be considered a plus)         
•At least three years experience on Linux administration  
•Experience on managing Websphere (or other equivalent 
application servers) will be considered a plus  
•Experience on managing DB2(or other equivalent RDBMS) will be 
considered a plus  
•Strong Analytical skills  
•Excellent verbal and communication skills  
•Ability to work under pressure and strict deadlines  
 
The company offers:  
•A dynamic challenging environment resulting continuous learning/
education/progression  
•Ability to work with cutting edge technologies/products

To apply for the job, send your detailed and updated resume to 
cv@upcom.eu, clearly mentioning the reference number for the 
position – UPC130302.

Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν Αγγλικό 
οίκο λύσεων εξοικονόμησης ρεύματος. Με προϊόντα υψηλών 
προδιαγραφών που διαθέτει, καλύπτει την ανάγκη της 
δραστικής μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και 
της σωστής διαχείρισής του. Προσφέρει επαγγελματική βοήθεια 
και υποστήριξη σε εταιρίες που ψάχνουν για μια υπεύθυνη 
προσέγγιση στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της 
προσφέρονται με απόλυτη διαφάνεια και με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα, με τη χρήση των σωστών 
εργαλείων, μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως 
και 40%. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της ζητεί:

Πωλητή  
(Εξωτερικό Συνεργάτη 

στην περιοχή της Αττικής)  
(κωδ. Π2)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε μεσαίους και μεγάλους πελάτες  
•Συγγραφή προσφορών   
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού  
•Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στον πελάτη  
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες  
 
Προσόντα: 
•Επιθυμητό πτυχίο  
•Γνώση Αγγλικών  
•Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft office)  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στο χώρο των 
πωλήσεων Β2Β  
 
Προσφέρουμε: 
•Bonus βάσει στόχων ή/και μεγάλα ποσοστά  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Ευχάριστο περιβάλλον  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με τον 
κωδικό ένδειξης στο e-mail: jobs@energo.com.gr. 

Job Title: Design Engineer -
Mechanical Development  (m/f)  

 
Location: Friedrichshafen 

Salary:  Between  ca. 40.000 – 55.000  € gross/year 
(depending on experience)

Tasks 
•Development and construction of precision components for 
position sensors in various application areas  
•Processing of construction projects from conception through to 
production launch in the areas of plastics technology and precision 
engineering metal technologies  
•Consideration of protection, sealing and mounting requirements 
for electronic housing and the applicable standards 
 
Customers Presentation: As a leader in engineering, we offer 
our employees in over 50 offices innovative challenges in different 
industries. You will find tasks, where you can grow. Are you also 
willing to go with us to share new ways? Then you take your 
chance and you use your potential to start your career success. 
The concerned location has a wide range of engineering interest 
in sectors such as the automotive industry, mechanical and plant 
engineering and aerospace. 
 
We offer: 
•Development of transversal competences  
•Promotion of specialized expertise  
•Career Opportunities in Engineering and Sales  
•Continuous content development by company agreement with IG 
Metall  
•Secure benefits by company agreement with IG Metall  
 
Requirements 
•University degree in mechatronics, precision engineering, 
mechanical engineering or similar disciplines  
•Knowledge of the plastics industry would be an advantage  
Experience in the design of sophisticated design solutions 
and in working with modern 3D CAD tools (SolidWorks)  – 
absolutely required  
•Very good English skills   
•Good knowledge of German (at least B2 – absolutely 
required) 

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. Send your cv to e-mail: mariapolioudi@kluge-
recruitment.com. For further positions please feel free to visit our 
website.

Senior Web Developer 
(Fixed Term Contract - 1month)  
 
Job type Fixed Term Contract - 1 Month 
 
Location Athens 
 
Reporting to IT Development Manager 
 
Title Senior Web Developer 
 
Salary €2,000 - per month 
 
This is a fixed term contract for 1 month with possible extension 
based on the business requirements. 
 
Purpose of the job: This position will collaborate with other 
team members to translate client’s business goals into innovative 
solutions with a passion for pushing the boundaries with new 
developments in technology.

You travel.com: Youtravel communicates on a regular basis 
with a database of 2,200 tour operators and travel agents and 
has a product portfolio of over 6,000 hotels with more added 
daily?Youtravel is a subsidiary of FTI Touristik, the third largest 
Travel Operator in Germany with an annual turnover approaching 
€2 billion, and 2,500 employees worldwide

Principal responsibilities 
•Design, develop and test web designs and applications.  
•Decompose designs and features, and assemble them in 
functional web front-end (HTML/CSS/Javascript/etc) and back-
end (web-apps, databases, APIs, etc.)  
•Write efficient, scalable, clean and well structured front-end 
and back-end code. Maintain the highest coding standards and 
best practices by keeping up with the latest web development 
standards.  
•Prepare accurate documentation throughout phrases of 
assigned projects.  
•Collaborate regularly with stakeholders to ensure projects meet 
requirements.  
•Assist in evaluating technology vendors, contractors, and 
software products.  
•Provide meticulous attention to detail when working with art 
directors and integrating media assets such as designs, motion 
graphics, videos, and sounds.  

•Utilize analytical thinking combined with strong problem solving 
skills.  
•Demonstrate ability to deliver outstanding results on a deadline 
and under pressure.  
•Proactively handle other matters related to web development.  
 
Essential Skills and Competencies 
•Extensive experience in software development and testing and 
web development.  
•Extremely proficient with front-end technologies: (X)HTML, CSS, 
JavaScript, AJAX, etc. Hands-on experience with libraries such 
as jQuery, etc.  
•Experience with cross-browser compatibility including all major 
desktop browsers.  
•Proficient with back-end technologies: .NET, Classic ASP.  
•Experience designing and managing databases mainly MS SQL 
Server.  
•Fluent in writing OOP code.  
•Familiar with Adobe products (Photoshop, Illustrator, Fireworks, 
etc.).  
•Familiar with development process (source control cvs/svn/git, 
documentations, testing/staging/deployment/production, etc.)  
•Bachelor in Computer Science / Tech related fields, or Design / 
Media related majors with programming education on the side.  
•Organized, detail-oriented, proactive and a self-starter.  
•Please provide links to portfolio (at least 3 sites/products/
services).  
 
Desirable Skills and Competencies 
•Experience with Linux, command line interface, and scripting.  
•Experience building and managing CMS such as Joomla, 
Drupal, Wordpress, etc.  
•Experience with e-commerce systems.  
 
Required skills & expertise: 
•HTML 
•Software Development  
•SQL  
•Web Development  
•XHTML  
•OOP  
•ASP .NET (web forms) 
•SVN/Version Control  
•jQuery  
 
Send your cv to e-mail: it@youtravel.com. 
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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: 
WS6801.

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 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.

Όμιλος Επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στον 
τομέα της Διαχείρισης Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
(Facility Management) επιθυμεί να προσλάβει 
άτομο για τη στελέχωση του τμήματος της 
Security.

Η θέση αναφέρεται σε Γενικό Διευθυντή με 
κύριες αρμοδιότητες: 
 
Αρμοδιότητες 
•Δημιουργία προγράμματος τακτικών 
επιθεωρήσεων/ελέγχων και ακολούθως 
συλλογή και αξιοποίηση των στοιχείων που του 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η ALKYONNET A.E., και η Vorgias Net μια 
από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών Marketing & επικοινωνίας, 
σε συνεργασία με Μεγάλη Εταιρία Κινητής 
τηλεφωνίας και Internet  αναζητά  συνεργάτες 
για τα απογευματινά και πρωινά τμήματα:

Νέους - Νέες για το τμήμα Εξυπηρέτησης 
πελατών και Επικοινωνίας,  
Νέους - Νέες υπάλληλους γραφείου, 
για την περιοχή Αθήνας, (Σεπόλια) 
συγκεκριμένα: 
 
Υπάλληλοι Γραφείου 
Κωδ. Θέσης: (WT)

Αντικείμενο απασχόλησης: Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση πελατών – προώθηση υπηρεσιών 
κινητής –Internet. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου  
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Ομαδικότητα ευελιξία και ευγένεια  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές σταθερές μηνιαίες αποδοχές  
•Bonus παραγωγής  
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
t.vorgias@alkyonnet.gr ή στο fax: 21 300 70370. 

Η ALKYONNET ζητεί Στελέχη CallCenter για 
4ωρη - 6ωρη πρωινή απασχόληση. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Επικοινωνιακά προσόντα - ευελιξία στον 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 & ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η IONIOS BROKERS S.A. μεσίτες ασφαλείσεων 
με ηγετική θέση στη διαμεσολάβηση 
χρηματοοικονομικών προϊόντων σε συνεργασία 
με τους κορυφαίους ασφαλιστικούς και 
τραπεζικούς οργανισμούς παγκοσμίως ζητά για 
άμεση πρόσληψη:

Γραμματέα Υποστήριξης στον Κλάδο Ζωής

Προσόντα - Καθήκοντα: Η ενδιαφερόμενη θα 
πρέπει να γνωρίζει Η/Υ και την αγγλική γλώσσα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η προυπηρεσία 
σε ασφαλιστικό πρακτορείο και η γνώση 
της ασφαλιστικής αγοράς ,καθώς το κύριο 
αντικείμενο της είναι η εξυπηρέτηση των 
συνεργατών,καταχώρηση αιτήσεων του κλάδου 
ζωής , προσφορές και, τέλος η επικοινωνία με 
τα κεντρικά των ασφαλιστικών εταιριών για την 
παρακολούθηση και επίλυση προβλημάτων για 
την έκδοση συμβολαίων ζωής   και διεκπεραίωση 
αποζημιώσεων του κλάδου.

συνέχεια στη σελ. 06

Παροχές:  
•Ανταγωνιστικό μισθολογική σύμβαση  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Ομαδική ασφάλιση  

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αγγελική Μιχαλοπούλου, 
Τηλ. επικοινωνίας: 211 1047200. E-mail: 
mspai@ioniosbrokers.gr. 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
MedNet International, member of the Munich Re 
group - the world’s largest institution in reinsurance, 
primary insurance and asset management, is one 
of the leading Healthcare Software Developers 
in Europe. We provide excellent Information 
Technology services across the MedNet Group and 
Munich Re’s Health Division. Due to our increasing 
demand of designing and implementing “best in 
industry IT solutions”, at our Athens Office, we are 
seeking specialists for the following positions:

Health Insurance Implementation Specialist 
- HI 03

Profiles/Qualifications: Candidates will be 
responsible for the integration of information 
systems into new or existing business 
environments/organizations. Work closely with 
business executives and system users to identify 
setup requirements and modification needs. They 
are responsible for setting up the system as well 
as providing training and assistance to users. 

•University level degree (at postgraduate level is 
a plus) in Business Administration, Management, 
Information Technology or other field of study  
•Minimum 5 years of experience in Insurance 
Business (preferably in Health Insurance) 
with significant operational responsibility (e.g. 
production, claims)  
•Alternatively, candidates may have minimum 
5 years of experience in information systems 
implementation (preferably in the insurance 
industry)  
•Strong interpersonal skills  
•Good oral and written communication skills  
•Fluency in English and/or any other language  
•Experience in project management and/or 
training is considered an asset  
 
We Offer 
•Competitive compensation & benefits package  
•Continuous training  
•Enjoyable and stable working environment  
•Leading-edge technology  
 
Send your C.V. c/o H.R.Department. E-mail: 
recruitment@mni.gr. Fax: 210 6141366. 
Address: 15 Neratziotissis & Thiseos str., 151 24 
Marousi, Athens, Greece. 

Για το κατάστημά μας χονδρικής πώλησης στην 
ΛΑΜΙΑ, ζητάμε: 

Υποδιευθυντή Καταστήματος

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την 
εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος καθώς 
επίσης  και για τη διαχείριση του πελατολογίου και 
την ανάπτυξη των πωλήσεων στον τομέα ευθύνης 
του.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση  
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων και 
αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων 
και επίτευξης στόχων  
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
•Ικανότητα επικοινωνίας, διαπραγματευτικές 
ικανότητες καθώς και ομαδικής εργασίας  
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού  
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα   
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν 

επιστρέφονται. Περιοδικά εκτελεί και ο ίδιος επί 
τόπου εποπτείες/ελέγχους. 
•Επικοινωνία συνεργασία και τακτικές 
συναντήσεις με τους Δ/ντές Ασφαλείας και εν 
γένει αρμόδιους των πελατών. 
•Συνεργάζεται με την Γενική Διεύθυνση 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα 
επιλογής-πρόσληψης. •Συμμετέχει στην 
εκαπίδευση του προσωπικού της εταιρίας σε 
θέματα ασφαλείας. 
•Ελέγχει τους ατομικούς φακέλους του 
προσωπικού και είναι ενήμερος για τις 
ιδιαιτερότητές τους. 
•Είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση 
των διαδικασιών και μέτρων ασφαλείας των 
εγκαταστάσεων. 
•Προτείνει και συμμετέχει στον σχεδιασμό νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας. 
•Παροχή Μελέτης και Συμβουλευτικής 
υποστήριξης προς τον πελάτη για θέματα 
Ασφάλειας. 
•Ενημερώνεται συνεχώς για ευρύτερα θέματα της 
αρμοδιότητάς του. 
•Ενημερώνεται σε θέματα πληροφορικής, 
μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που 
αφορούν στον τομέα του. 
•Διατηρεί στενή συνεργασία με τους Διευθυντές 
των υπολοίπων τμημάτων της Εταιρίας για 
θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του 
καθώς επίσης διατηρεί και συνεργάζεται με τους 
Διευθυντές των υπόλοιπων Υποκαταστημάτων 
της εταιρίας (Ελλάδα και Εξωτερικό). 
•Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών 
προσφορών. 
•Σχεδιασμό και παρακολούθηση του οικονομικού 
προϋπολογισμού ανά έργο που διαχειρίζεται η 
εταιρεία Security 
•Διατηρεί στενή επικοινωνία με τις Αστυνομικές 
Αρχές, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 
τη Γ.Α.Δ.Α. και ενημερώνεται αναφορικά με την 
επικείμενη και νέα σχετική νομοθεσία. 
•Διαπραγμάτευση με πελάτες και προμηθευτές. 
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού. 
•Μηνιαίες αναφορές προς τη Διοίκηση για την 
πρόοδο των έργων. 
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε διευθυντική 
θέση σε κλάδο ασφαλείας 
•Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου 
Proficiency (Γραπτός και Προφορικός λόγος) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (κυρίως Outlook, Ms Office, 
Excel, Powerpoint etc.) 
•Απαιτείται Συνέπεια σε συνδυασμό με 
Οργανωτικές και Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Δυνατότητα παρουσιάσεων 
•Ικανότητα παραγωγικής συνεργασίας με 
προϊστάμενους και υφιστάμενους 
•Δυνατότητα μετακινήσεων και ταξιδιών σε 
εσωτερικό και εξωτερικό 
•Άδεια υπηρεσιών ασφαλείας – Security 
•Κάτοχος Διπλώματος ΙΧ (όχι επαγγελματικό) 
•Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Εκπληρωμένες 
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Παροχές 
•Ελκυστικό Πακέτο Αποδοχών 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
με δυνατότητες εξέλιξης σε έναν πολυεθνικό 
όμιλο 
•Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου 
•Παροχή Lap Top και κινητού τηλεφώνου 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
services@skywalker.gr

Η εταιρία γραφικών τεχνών Λυχνία ΑΕ  ζητά για 
μερική απασχόληση,

Βιβλιοδέτη – Χειριστή 
Κολλητικής Μηχανής (STARBINDER)

Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο 
Παραγωγής 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση κολλητικών μηχανών (star 

Η IN GROUP ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία απασχόλησης 
ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής 
προσωπικού ζητά  για λογαριασμό Πολυεθνικής εταιρίας πελάτη της:

Γραμματεία Διοίκησης
(HR SFIN)

Προσόντα
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  Οικονομικών/Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εμπειρία στην γραμματειακή υποστήριξη τουλάχιστον πέντε ετών
Δυνατότητα απόδοσης κάτω από πίεση
Οργανωτικότητα, ικανότητα ανάληψης  πρωτοβουλιών
Επικοινωνιακές ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά)
Γνώση Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας επιθυμητή

Παρέχονται
Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο 
Εταιρικό κινητό
Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, 
μέσω e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 210 8210230.

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

Currently we are looking for a Software Developer 
(PHP) to be included in the project team, of our customer, 
who is a provider of innovative mobility solutions, located in 
major cities. 
 
Skills required: 
 
A.  Professional Experience: 
•Programming experience in PHP >3 years  
•Front-end and Back-end developing experience  
•Expert user of html4/5 and css2/3  
•Thorough understanding of Javascript/DOM based applications 
and debugging  
•Object oriented programming  
•SQL know-how important, additional databases an advantage 
(MongoDB, NoSQL, or Oracle)  
•Cobol, or additional programming language an advantage  
 
B.  Soft Skills: 
•Self-driven team player  
•Down-to-earth, hands-on approach  
•Ability to interact and work with people from different 
backgrounds and nationalities  
•Well-structured working style and transparent, well 
documented, on-time delivery track record  
 
C.  Formal Qualifications 
•Degree in Computer Science or equivalent 
 
D.  Language skills 
English: excellent oral and written 
German: good communication skills 
 
Duration of assignment: 7+ months 
Location: Southern Germany 
Availability at client’s premises: 100% 
Accommodation: Flexible 
Cooperation model: contract

Please, apply for an interview, sending your detailed CV in English, 
quoting reference ref: AP_2013-02_PHP, to the following e-mail 
address: hr@softcom-int.com, not later than 30.03.2013. We offer 
a competitive remuneration package based on qualification and 
experience, and work in a challenging multinational environment. 
All applications will be treated as confidential. For information 
regarding our company, please consult our web site: www.
softcom-int.com. 

Executive Sous Chef 
 
Work Locations:  Hilton Athens, 46 Vassilissis Sofias Avenue, 
Athens 11528

An Executive Sous Chef with Hilton Hotels & Resorts is 
responsible for contributing to menu creation and managing 
and training the kitchen brigade to deliver an excellent Guest 
and Member experience while managing food cost controls. 
 
What will it be like to work for this Hilton Brand? 

One of the most recognized names in the industry, Hilton Hotels 
& Resorts offers travellers a world of authentic experiences. The 
brand continues to be the innovative, forward-thinking global leader 
of hospitality. With products and services that meet the needs 
of tomorrow’s savvy global travellers, we shape experiences in 
which every Guest feels cared for, valued, and respected. If you 
understand the importance of upholding a brand’s reputation and 
value the effort it takes to provide a globally recognized hospitality 
experience, you may be just the person we are looking for to work 
as a Team Member with Hilton Hotels & Resorts. Because it’s with 
Hilton Hotels & Resorts where we promise an exceptional Guest 
experience every time.

What will I be doing?

As an Executive Sous Chef, you are responsible for contributing to 
menu creation and managing and training the kitchen brigade to 
deliver an excellent Guest and Member experience. An Executive 
Sous Chef would also be required to manage food cost controls. 
Specifically, you will be responsible for performing the following 
tasks to the highest standards:

•Contribute to menu creation  
•Manage and train the kitchen brigade effectively to ensure a 
well-organised and motivated team  
•Ensure consistency in quality of dishes at all times  
•Assist the Head Chef and managing customer relations when 
necessary, in the absence of the Chef  
•Ensure resources meet business needs through the effective 
management of working rotas  
•Support brand standards through the training and assessment 
of your team  
•Manage food cost controls to contribute to F&B revenue  
•Knowledge of activities in other departments and implications  
•Ensure compliance with food hygiene and Health and Safety 
standards 

What are we looking for?

An Executive Sous Chef serving Hilton Worldwide Brand hotels 
and vacations are always working on behalf of our Guests and 

working with other Team Members. To successfully fill this role, 
you should maintain the attitude, behaviours, skills, and values 
that follow:

•Previous Executive Sous Chef Experience, at least 2 years  
•International Experience in culinary sector  
•HACCP certification required  
•Approaches food in a creative way  
•Strong supervisory skills  
•Positive attitude  
•Good communication skills  
•Committed to delivering a high level of customer service  
•Excellent grooming standards  
•Excellent planning and organising skills 

It would be advantageous in this position for you to demonstrate 
the following capabilities and distinctions:

•Relevant qualifications for role  
•Ability to work a variety of shifts including weekends, days, 
afternoons and evenings 

What benefits will I receive?

Your benefits will include a competitive starting salary and holiday 
entitlement. As an employee you will become a member of the 
Hilton Club which provides reduced hotel room rates in our hotels 
worldwide, plus discounts on products and services offered by 
Hilton Worldwide and its partners. We look forward to explaining 
in detail the range of excellent benefits that you would expect 
from a global hotel organization like Hilton Worldwide. Learn 
more now about Hilton Hotels & Resorts at www.hiltonworldwide.
com the global leader of hospitality. More than 500 locations and 
nearly 200,000 rooms across six continents Innovations include: 
pioneering the airport hotel concept, becoming the first coast-
to-coast hotel chain in the US, and the first to install televisions 
in Guest rooms Innovations include: pioneering the airport hotel 
concept, becoming the first coast-to-coast hotel chain in the US, 
and the first to install televisions in Guest rooms Flagship brand of 
Hilton Worldwide with properties in more than 77 countries More 
than 70 world-class resorts and more nearly 200 full-service spas 
Harris Poll EquiTrend®, Brand of the Year - Full Service Hotel 
for 2010 and 2011 Number one global brand awareness in the 
hospitality industry.

How can I apply?

To apply for this position please click on http://www.hiltonworldwide.
com/careers/ then select from the “FIND A JOB” section (shown 
at the right side of the page) Europe and then Greece. The ad for 
the Executive Sous Chef position will be shown to you at a new 
page. All you need to do is to roll down this page in order the ad 
to appear on your screen. Then you may send your application by 
clicking the button “Apply Online”.

Θέση: Μηχανικός/ Σχεδιαστής - Ρωσόφωνος (κωδ. ΜΣPiC/03.13) 
Τμήμα: Εξαγωγών/ PiC (PAPPAS Innovation Center)

Η εταιρία: Η PAPPAS elevators & escalators είναι η κορυφαία 
Ελληνική Πολυεθνική εταιρεία ανελκυστήρων με καινοτόμες και 
καθετοποιημένες υπηρεσίες, καθώς και όλα τα προϊόντα κάθετης 
και οριζόντιας μεταφοράς εντός κτιρίων. Στην PAPPAS elevators & 
escalators επενδύουμε στην καινοτομία, είμαστε πάντα σε εγρήγορση, 
έχουμε πνεύμα νικητή, εξυπηρετούμε με ποιότητα, προσέχουμε 
τη λεπτομέρεια, έχουμε την τεχνογνωσία, σεβόμαστε τόσο τον 
άνθρωπο όσο και το περιβάλλον, αλλά πάνω από όλα ανεβαίνουμε 
με ασφάλεια!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.pappaslift.
gr, βρείτε μας στο       και ακολουθήστε μας στο       . 

Η PAPPAS elevators & escalators επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω 
ειδικότητα:

Μηχανικός/ Σχεδιαστής - Ρωσόφωνος (κωδ. ΜΣPiC/03.13)

Η θέση: O κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται στη διεύθυνση 
του PiC στον Ασπρόπυργο, στο τμήμα εξαγωγών, και τα κύρια 
καθήκοντα του θα είναι: 
•Παραγωγή σχεδίων ανελκυστήρων (επιμέρους εξαρτημάτων και 
ολοκληρωμένων συστημάτων)  

•Προμελέτη και μελέτη εφαρμογής έργων προς εκτέλεση του 
εξωτερικού  
•Επικοινωνία με πελάτες εξωτερικού (Ρωσίας κυρίως) και διαχείριση 
τυχόν προβλημάτων 

Απαιτούμενες γνώσεις, προσόντα και ικανότητες 
•Ηλικία: 25-35 ετών   
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογίας  
•Απαραίτητη η άριστη γνώση της Ρωσικής γλώσσας (προφορικά και 
γραπτά)  
•Άριστη γνώση AutoCAD  
•Επιθυμητή γνώση Autodesk Inventor  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Καλή γνώση Office Microsoft  

Η Εταιρεία PAPPAS elevators & escalators προσφέρει: Ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών, ανάλογα με την εμπειρία του υποψηφίου. Επίσης, 
προσφέρει εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον, 
συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@pappaslift.gr αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης. Η θέση εργασίας αφορά την περιοχή Ασπρόπυργος, 
Αττικής.
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& franchise επιθυμεί να προσλάβει Junior 
Consultant για στελέχωση του τμήματος 
Επενδυτικών Προγραμμάτων.

Ο Junior Consultant θα ασχολείται κατά κύριο 
λόγο με 
 
•την σύνταξη, υποβολή και επίβλεψη 
επενδυτικών προτάσεων (ΕΣΠΑ, Επενδυτικός 
νόμος κλπ) 

και επιπλέον με

•την καταγραφή διαδικασιών και σύνταξη 
εγχειριδίων διασφάλισης ποιότητας  
•την σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων 
καιεταιρικών παρουσιάσεων  
•τη κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων & 
marketing plan  
•την έρευνα, συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση & 
σύνθεση πληροφοριών  
•την επικοινωνία με πελάτες - επενδυτές 

Προσόντα / Δεξιότητες: 
•Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη 
λεπτομέρεια  
•Αναλυτική & συνθετική σκέψη  
•Επικοινωνιακές ικανότητες (γραπτός & 
προφορικός λόγος - παρουσιάσεις)  
•Ικανότητα στην έρευνα, επεξεργασία και 
ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων  
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης 
αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης 

Επιπλέον 
 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στον 
τομέα συμβουλευτικών υπηρεσιών  
•Τεχνογνωσία στον τομέα 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ)  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία και εμπειρία σε 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ISO) 

Εκπαίδευση / Σπουδές: 
•Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής 
(Οικονομικά - Διοίκηση Επιχειρήσεων - Marketing 
- Λογιστική και Χρηματοοικονομικά)  
•Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές (MBA, 
Finance, Marketing)  
 
Επιπλέον προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word – Excel – 
Powerpoint – Internet)  
•Εξοικείωση με χρηματοοικονομικές εφαρμογές 
του Εxcel  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Συμμετοχή σε projects ηγετικών στον κλάδο 
τους επιχειρήσεων  
•Ικανοποιητικό περιβάλλον εργασίας  
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση pgr@tfc.gr ή στο fax: 210 6752864, 
αναγράφοντας τον κωδικό J.C. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

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

Currently we are looking for Integration-Test 
Managers for Software to offer their services to 
international projects abroad (Germany).

Η εταιρία skywalker ζητά για το Δημιουργικό 
Τμήμα έναν (1) Τελειόφοιτο Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας ή Πληροφορικής για να 
πραγματοποιήσει την 6μηνη πρακτική άσκηση 
του στα γραφεία της εταιρίας μας, στην Ηλιούπολη.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος ΙΕΚ ή ΤΕΙ  
•Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης 
•Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου 
•Γνώση δημιουργίας αρχείων σε μορφή html 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Τεχνικές γνώσεις δικτύου  
•Γνώσεις εφαρμογών e-shop 
 
Ενδεχόμενο συνέχισης συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται άμεσα να στείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: 
schatziioannidis@skywalker.gr ή με fax 
στο 210 9709464 με την ένδειξη Πρακτική Άσκηση. 
Βιογραφικά που δε πληρούν τις προϋποθέσεις για 
πρακτική άσκηση, δεν θα ληφθούν υπόψιν.

Τζανίμη. Βιογραφικά που δεν είναι στα Αγγλικά 
δεν θα ληφθούν υπόψη.

MedNet International is a unique Information 
Technology company. We are specialists in 
Health Insurance and since 1992 we have 
been exclusively developing and implementing 
innovative IT software solutions worldwide. We 
are a member of Munich Health - one of three 
business segments of Munich Re that brings 
together Munich Re’s global healthcare know-
how in primary insurance, reinsurance and risk-
management. This gives us access to more than 
5,000 experts at 26 locations who provide input 
to our solutions. Due to our increasing demand of 
designing and implementing “best in industry IT 
solutions”, at our Athens Office, we are seeking 
specialists for the following position:

Senior Software Engineer - ADF Developer

Profile: Participating at a senior level in the 
development team that builds enterprise 
web based Oracle Applications using Oracle 
JDeveloper 11g/ADF.

Qualifications: 
•Minimum 8 years of experience with analysis, 
design and implementation of multi-tier database-
driven enterprise application in Java, Java EE.  
•Minimum 2 years hands-on experience with 11g 
JDeveloper, ADF, ADF Faces, ADF Task Flow, 
and ADF Business Components  
•Experience with Oracle Weblogic Server 11g  
•Experience in PL/SQL and stored procedures  
•Experience in tuning ADF 11g applications  
•University level degree (or higher education 
institute) in Computer  
•Science, Information Technology or relevant 
field of study.  
•Team leading and coaching skills  
•Good communication and documentation skills  
•Fluency in English language.  
 
We Offer: 
•Competitive compensation & benefits package  
•Continuous training  
•Enjoyable and stable working environment  
•Leading-edge technology  

Send your CV c/o HR Department: E-mail: 
recruitment@mni.gr. Fax: 210-6141366, Address: 
15 Neratziotissis & Thiseos str., 151 24 Marousi, 
Athens, Greece. 

Web Developer

Ζητείται προγραμματιστής που θα αποτελέσει 
μέλος της Web Development & Interactive ομάδας 
μας, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
και συντήρηση εφαρμογών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης στην 
Πληροφορική  
•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στην ανάπτυξη web 
εφαρμογών  
•Web: Άριστη γνώση JavaScript, jQuery, HTML, 
CSS, PHP, MySQL  
 
Πρόσθετα προσόντα: 
•Mobile: Εμπειρία ανάπτυξης mobile εφαρμογών 
(Android, iOS) θα συνεκτιμηθεί  
•Flash: Εμπειρία ανάπτυξης flash banners θα 
συνεκτιμηθεί  
 
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα  
•Μεθοδικότητα με έμφαση στη λεπτομέρεια  
•Δυνατότητα τήρησης προθεσμιών 

Please submit your CV to careers@admine.eu. 
Προθεσμία Υποβολής βιογραφικών: 
20/3/2013.

H The Franchise Co., η πλέον εδραιωμένη 
εταιρεία συμβούλων ανάπτυξης δικτύων retail 

binder)  
•Πολύ καλή γνώση συνθετικής μηχανής και 
τρίτομης.  
•Γνώσεις Αγγλικών  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε ίδιες 
μηχανές  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση άλλων βιβλιοδετικών μηχανών θα 
θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν (διπλωτική, κοπτική, 
καρφίτσα κλπ)  
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Δυνατότητα διαφορετικών βαρδιών (Δευτέρα 
έως Σάββατο)  
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Ασφαλιστική κάλυψη  με ΙΚΑ (μερική 
απασχόληση)  
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
εξέλιξης  
•Διαρκής Εκπαίδευση στην τεχνογνωσία 

Αν ο ενδιαφερόμενος έχει τα κατάλληλα προσόντα 
για την θέση αυτή υπάρχει και το ενδεχόμενο 
της μόνιμης συνεργασίας με την Λυχνία. Όλα 
τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά 
και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αποστολή 
βιογραφικών στο fax.: 210-3425967 ή στο email 
hr@lyhnia.gr. Πληρ. Κος Βγόντζας Αθ.. ΤΗΛ 
210-3410436.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Διευθυντής Λογιστηρίου (ACC 312) 

Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Κορυφαία ελληνική βιομηχανία με 
έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό, αναζητά 
έμπειρο Διευθυντή Λογιστηρίου για τις 
λειτουργικές της ανάγκες.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος 
θα αναλάβει την διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία 
όλων των τμημάτων του οργανωμένου λογιστηρίου 
και του προσωπικού, που περιλαμβάνουν 
Γενική & Αναλυτική Λογιστική, Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, Πιστωτικό Έλεγχο και θα αναφέρεται 
στον Οικονομικό Διευθυντή.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Σχετική επαγγελματική εμπειρία 6-10 ετών, από 
διοίκηση Λογιστηρίου μεγάλης βιομηχανίας, κατά 
προτίμηση εισηγμένης (κύκλος εργασιών άνω 
των 10 εκ ευρώ)  
•Άριστη γνώση Δ.Λ.Π, Αναλυτικής και Γενικής 
Λογιστικής, Κοστολόγησης  
•Εμπειρία στην διοίκηση, υποστήριξη και 
καθοδήγηση μεγάλου αριθμού υφισταμένων  
•Πτυχίο Λογιστή Α τάξης  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών   
 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Το Ξενοδοχείο “SAN GIORGIO HOTEL- 
MYKONOS”, μέλος των MADE BY 
ORIGINALS tm  DESIGN HOTELS  ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Social Network Expert

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία  
•Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, επιθυμητή η 
γνώση Γερμανικών.  
 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών μόνο στα Αγγλικά στο 
e-mail: m.hertel@paradiseclub-mykonos.com. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 546791 Υπόψη Π. 

συνέχεια στη σελ. 08

Η εταιρία skywalker ζητά έναν/μια (1) 
Τελειόφοιτο/η Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
για να πραγματοποιήσει την 6μηνη πρακτική 
άσκηση του/της στο Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών 
στα γραφεία μας, στην Ηλιούπολη.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΙΕΚ ή ΤΕΙ  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (επιθυμητό πτυχίο ecdl) 
•Απαραίτητη γνώση τυφλού συστήματος & γρήγορη 
δακτυλογράφηση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά – γραπτά)  
•Ευχέρεια γραπτού και προφορικού λόγου  

Σας επισημαίνουμε, ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα 
συνέχισης της συνεργασίας μας με μόνιμη απασχόληση. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται άμεσα να στείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: schatziioannidis@skywalker.gr ή 
με fax στο 210 9709464 με την ένδειξη Πρακτική Άσκηση.

Το Ξενοδοχείο “SAN GIORGIO HOTEL- MYKONOS”, μέλος 
των MADE BY ORIGINALS tm  DESIGN HOTEL ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

General Manager
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία  
•Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, επιθυμητή η γνώση 
Γερμανικών.  
 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών  και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών μόνο στα Αγγλικά στο e-mail: 
m.hertel@paradiseclub-mykonos.com. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6945 546791. Υπόψη Π. Τζανίμη. Βιογραφικά 
που δεν είναι στα Αγγλικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ 
προκειμένου να στελεχώσει τα νέα της καταστήματα 
στη Θεσσαλονίκη ζητά άντρες από 25-35 ετών για 
τη θέση:

Υπεύθυνου Καταστήματος 
Service με εμπειρία

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

Η εταιρία ATRITUBE HVAC PRODUCTS ζητεί για την 
στελέχωση του Τμήματος Εξαγωγών:

Υπεύθυνο Τμήματος Εξαγωγών
Αντικείμενο της θέσης: Eίναι ή  οργάνωση και ανάπτυξη των 
εξαγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρίας, καθώς και η διαχείριση 
και διεύρυνση του πελατολογίου του εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τεχνικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης.  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τόσο στον προφορικό 
όσο και στον γραπτό λόγο. Γνώση γλώσσας των Βαλκανικών 
χωρών θεωρείται προσόν.  
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.  
•Οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες.  
•Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.  
•Γνώση των εξαγωγικών διαδικασιών.  
•Απαραίτητη εμπειρία πωλήσεων σε ανάλογη θέση  
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό.  
•Ηλικία μέχρι 35 ετών.  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό 
Σημείωμα μαζί με πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@atritube.gr. 

Η ZETA MEDICAL RECRUITMENT Nederland, εξειδικευμένη  στον 
τομέα υγείας, ασχολείται αποκλειστικά  με την επιλογή και τοποθέτηση 
σε δημόσια (NHS) και ιδιωτικά νοσοκομεία της Ολλανδίας, Βελγίου και 
Γερμανίας επαγγελματιών υγείας που επιθυμούν μια διεθνή καριέρα 
με άριστους όρους εργασίας.

Ιατροί
Σας γνωστοποιούμε τις παρακάτω θέσεις εργασίας από 1/5/2013 
στις παρακάτω ιατρικές ειδικότητες σε 3 μεγάλα νοσοκομεία 
της Ολλανδίας και 2 του Βελγίου αντίστοιχα: 
 
•Anaesthesia specialist - English and/or French speaking (BNL 013)  
•Cardio-Anaesthesia specialist - English and/or French speaking 
(BNL 014)  
•Gastroenterologist with Endoscopy Experience - English or French 
speaking (BNL 015)  
•Neurology specialist - English or French speaking (BNL 016) 
•Internal Medicine specialist - English and/or French speaking (BNL 
017)  
•Pulmology specialist - English and/or French speaking (BNL 018)  
•Pathologist - English and/or French speaking (BNL 019)  
•Paediatrician - English and/or French speaking (BNL 020)  

•Psychiatrist - German or English speaking (BNL 021)  
•Radiologist (interventional) - English and/or French speaking (BNL 
023) 

Νοσηλευτές
Για την Ολλανδία αναζητούνται νοσηλευτές (Κωδ. Θέσης Ca-Giv01) 
για εσωτερική κατ’ οίκον νοσηλεία με αρχικό συμβόλαιο συνεργασίας 
ενός (1) έτους με προοπτική επέκτασης στα πέντε (5) έτη. Εργασία 40 
ώρες/εβδομάδα, δωρεάν διαμονή και καθημερινά έξοδα διαβίωσης, 
πλήρη ασφάλιση, μισθός 1.400,00 Ευρώ καθαρά/μήνα.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ  
•Καλή Γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών  
•Άδεια – Δίπλωμα Οδήγησης 

Οι ενδιαφερόμενοι Iατροί και Nοσηλευτές να αποστείλουν 
άμεσα το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα στα Αγγλικά, 
αναγράφοντας τον κωδικό θέσης μαζί με μια πρόσφατη 
φωτογραφία τους στο email: hr@zetamentor.com. Οι υπηρεσίες 
της ZETA MEDICAL RECRUITMENT είναι δωρεάν για τους 
επαγγελματίες υγείας.

Η ACNielsen SA, πολυεθνική εταιρεία, με παρουσία σε 180 χώρες 
στο κλάδο της Έρευνας Αγοράς καταναλωτικών προϊόντων, 
αναζητά εξωτερικούς Συνεργάτες για την πραγματοποίηση 
έργου διάρκειας 4 εβδομάδων (πιθανότητα παράτασης χρόνου 
συνεργασίας) για την θέση:

Ερευνητή
Περιοχές Aναζήτησης Συνεργατών: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Καβάλα, Κατερίνη, Σέρρες, Βέροια, Αγρίνιο, Άρτα, Χαλκίδα, Θήβα, 
Ιωάννινα, Λάρισα, Βόλος, Αίγιο, Άργος/Ναύπλιο, Καλαμάτα, 
Κόρινθος, Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο

Αντικείμενο Θέσης: Συλλογή δεδομένων καταναλωτικών 
αγορών σε Super Markets 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Βασική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
•Βασική γνώση H/Y σε επίπεδο χρήστη  
 
Προϋπηρεσία: 
 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία: Ερευνητής σε εταιρεία Ερευνών 
Αγοράς 
 
Προφίλ: 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Εξωστρεφής προσωπικότητα  
•Ικανότητα εργασίας με αυτονομία  
•Επιμονή στο αποτέλεσμα  
•Ακρίβεια και επιμέλεια  
 
Αμοιβή & Παροχές: Ικανοποιητικές απολαβές

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος στο e-mail: 
hr.greece@nielsen.com ή Fax: 210 9578606 με τον κωδικό 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ στον τίτλο.

In-House Assistant Corporate Counsel 
– Athens (ref. 3776)

We are a global provider of construction consultancy 
services. The company employs more than 3,600 
professionals in 110 offices worldwide. Your role will be 
to support our international operations, overseeing all 
legal matters affecting our business. Reporting to our 
International Corporate Counsel, your key tasks will 
include preparing, reviewing and negotiating international 
commercial contracts and agreements; creating corporate 
presences in new territories; managing litigation matters; 
supporting human resources on employment issues; and 
advising operations on the management of risk.

You will need to be commercially astute with a broad 
understanding of both legal and commercial practices. A 
working knowledge of international construction projects 
is preferred. Fluency in English required. A second 
language of French/Arabic/Chinese is preferred but not 
essential. You may already be working in-house but it 
is not considered essential. You will have experience of 
building relationships and advising people at all levels 
from general project operations to senior management. 
This is a broad role offering a fantastic opportunity to a 
lawyer with great people skills looking for a challenging 
career move within a globally successful company. You will 
need to have at least 4/5 years post qualified experience 
to have the gravitas to handle this role.

A competitive package is on offer to include private medical 
insurance. Hill International is an Equal Opportunity 
Employer M/F/D/V. Please send your cv only in English 
language at: hr-athens@hillintl.com.

Position’s description: 
•Coordination of teams of testers belonging to an 
off-shore location  
•Interface to the Project Manager  
•Test-strategy / Test-concept definition and 
implementation  
•Testframes for test-automation  
•Preparation of Testspecifications  
•Performance / optimization of testing  
•Statistics – reports  
 
Profiles required: 
•University Degree in Electrical engineering, 
Computer Science, Physics  or relevant discipline  
•Working experience as a Testmanager 
for:Experienced with the testing of business 
processes (black-box testing) 
   -  5-6 years  
•experienced with Agile test processes and 
Continuous testing  
•experienced with various test management and 
testing tools  
•systematic, determined and able to work 
independently  
•coordination skills and experience  
•Fluency in English (spoken, written)  
•Nice to have: 
- Certified Tester Qualification (ISTQB) 
- good knowledge of German (spoken, written)  
 
Duration of assignment: 6+ months 
Location: Southern Germany 
Availability at client’s premises: 100% 
Accommodation: Flexible 
Cooperation model: contract

Please, apply for an interview, sending your 
detailed CV in English, quoting reference ref: 
AP_2013_03_TM, to the following e-mail address: 
hr@softcom-int.com, not later than 30.03.2013. 
We offer a competitive remuneration package 
based on qualification and experience, and work 
in a challenging multinational environment. All 
applications will be treated as confidential. For 
information regarding our company, please consult 
our web site: www.softcom-int.com.

CALL CENTER
Η Mapfre Asistencia, Πολυεθνική Εταιρεία 
ασφαλειών, ζητά:

Telemarketing Agents 
για την προώθηση Ασφαλιστικών 

Προϊόντων σε πεντάωρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις  
•Επικοινωνιακά προσόντα – Ευφράδεια λόγου  
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα 
εκτιμηθεί) 
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες αποδοχές  
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας  
•Ιδιωτική Ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση  
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην 
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
mangeo@mapfre.com. 

Η AdeccoHR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως 
και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους 
τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και 
προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για 
λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης πολυεθνικής 
εταιρίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση 
της παρακάτω θέσης:

Collection Trainee (Six Months TEI Intern) 
(κωδ. θέσης: S-722/31808) 
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 10

(στο πλαίσιο της υποχρεωτικής 6μηνης 
πρακτικής άσκησης)

Περιγραφή Θέσης 
•Επικοινωνία με πελάτες για την τακτοποίηση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους  
•Ανάπτυξη και διατήρηση καλών σχέσεων με 
τους πελάτες  
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Φοιτητής/τρια  ΤΕΙ, με κατεύθυνση 
Management ή Marketing ή Finance  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες  
•Επαγγελματική παρουσία με προσανατολισμό 
στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος  
•Οργανωτική σκέψη  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον 
αριθμό 210 7297907, ή στη διεύθυνση: Adecco 
HR, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41 Αθήνα. Μετά 
τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί 
συνάντηση για συνέντευξη. Για περισσότερες 
θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.adecco.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

PLEGMA NET ΕΠΕ., από τις πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
Marketing & επικοινωνίας, επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα για το τμήμα Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
για την περιοχή της Αθήνας (Ρόδου 172) 
συγκεκριμένα:

Τηλεφωνητές –τριες 
(για τετράωρη - εξάωρη πρωινή ή 

απογευματινή απασχόληση)

Αντικείμενο απασχόλησης: 
Προώθηση  υπηρεσιών σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας WIND

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου  
•Άνεση στην επικοινωνία και ευφράδεια λόγου 
•Ομαδικότητα ευελιξία και ευγένεια  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  θα θεωρηθεί 
προσόν  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Υψηλές αποδοχές  
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτική εξέλιξης & επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
p.isaakidis@alkyonnet.gr ή στο fax: 212 
6875760. 

Η Alkyon Net ζητεί για 4ωρη εσωτερική 
απασχόληση: Συνεργάτες από 23 έως 40 ετών. 
 
•Με επικοινωνιακή ικανότητα 
•Υψηλούς στόχους 
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση και 
πώληση υπηρεσιών θα εκτιμηθεί 
 
Θα προτιμηθούν απόφοιτοι λυκείου – Ι.Ε.Κ  
 
Η Εταιρία Προσφέρει 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
•Εβδομαδιαία – Μηνιαία & Ετήσια Bonus

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

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού 
εξοπλισμού ζητά:

Προϊσταμένη & Βοηθό Προϊσταμένης 
για Αττική 

Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του επίπλου 2 έτη 
τουλάχιστον  
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ  
•Γνώση Αγγλικών  
•Ως 40 ετών (αφορά την υπεύθυνη 
καταστήματος)  
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
•Δυνατότητες εξέλιξης 

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στο e-mail: 
hr@andreadis.com ή στο Fax: 210 4836236.

Ο πελάτης μας είναι επώνυμη αλυσίδα 
καταστημάτων λιανικής. Στα πλαίσια της περαιτέρω 
ανάπτυξης του δικτύου της εταιρίας, αναζητούνται 
κατάλληλοι/ες υποψήφιοι με στόχο την κάλυψη 
της παρακάτω θέσης στελέχους στη Λαμία:

Στέλεχος Πωλήσεων Καταστήματος 
κωδ SLAM-13

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.  
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη, 
επιχειρηματικότητα,  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  
•Απαραίτητη προϋπόθεση η διαμονή ή 
εγκατάσταση των υποψηφίων στην πόλη.  
•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 αναλυτικό 
βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία, 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, στη 
διεύθυνση careers@peopleatwork-hellas.gr ή στο 
fax 2310-517.494. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.
peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες 
λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με 

εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει: 
Πωλήτρια για το υποκατάστημα της στο Βόλο

Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει να πληροί 
τις παρακάτω προϋποθέσεις

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Γνώση Αγγλικών  
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ)  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο των 
πωλήσεων  
•Διάθεση εξυπηρέτησης της ανάγκης των 
πελατών  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο της 
υπόδησης  
•Έως 30 ετών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές 
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της 
αγοράς  
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους  
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη  
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και 
ανάπτυξης.

Αποστολή Βιογραφικού μαζί με πρόσφατη 
φωτογραφία στο info@dexim.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., αποτελεί μία από τις 
πιο αξιόπιστες και ηγετικές ελληνικές εταιρίες στους 
τομείς Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης στη Διαχείριση 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Υπεύθυνο –η Διαχείρισης Πελατών (Υ.Δ.1)

Κύρια Καθήκοντα Θέσης: 
•Υποστήριξη των υφιστάμενων πελατών του 
Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. στην υλοποίηση 
και χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών τους 
προγραμμάτων  
•Ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρίας όσον 
αφορά στις υπηρεσίες διαχείρισης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων  
•Συμμετοχή στην εκπόνηση του ετήσιου πλάνου 
του τμήματος διαχείρισης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων  
•Συμμετοχή σε projects της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που αφορούν σε ανθρώπινους πόρους  
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης Οικονομικής ή Θετικής 
ή Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  
•Προϋπηρεσία σε εταιρίες παροχής 
εκπαιδευτικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών  
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και 
διενέργειας επαγγελματικών παρουσιάσεων  
•Αυτοπεποίθηση και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχων  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
(Ms Office)  
•Κατοχή μεταφορικού μέσου  

Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
zpanagopoulou@kek-anaptixi.gr.

Η εταιρία ATRITUBE HVAC PRODUCTS ζητεί 
για την στελέχωση του Τμήματος Πωλήσεων:

Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα 
ακόλουθα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι Οικονομικής Κατεύθυνσης 
με Ειδίκευση στις Πωλήσεις  – Μάρκετινγκ – 

Επικοινωνία  
•Οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες  
•Απαραίτητη εμπειρία πωλήσεων σε ανάλογη 
θέση  
•Ηλικία έως 30 ετών θήλυ  
•Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση  Η/Υ ,MS Windows ,MS 
Office,ERP(Λογιστικά Προγράμματα).  
•Ικανότητες οργανωτικές και επικοινωνιακές  
•Εχεμύθεια,Ευχάριστο Παρουσιαστικό ,Ευγένεια. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
Βιογραφικό Σημείωμα μαζί με πρόσφατη 
φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@atritube.gr.

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως 
και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς 
εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής 
απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη 
της, μεγάλου καταστήματος πολυεθνικής εταιρίας 
τηλεπικοινωνιών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη 
στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Β2Β Πωλητής Καταστήματος 
Τηλεπικοινωνιών (κωδ. θέσης: S- 722/31785)

Περιγραφή Θέσης 
•Εξυπηρέτηση δικτύου υπαρχόντων πελατών της 
εταιρίας  
•Ανάπτυξη B2B πελατολογίου με καθημερινές 
επισκέψεις για προσέγγιση νέων πελατών  
•Εξυπηρέτηση πελατών εντός καταστήματος 
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ  
•Εμπειρία δύο (2) – τρία (3) έτη σε πωλήσεις, 
ιδανικά σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Άριστη ικανότητα στη διαπροσωπική 
επικοινωνία  
•Πελατοκεντρική αντίληψη και προσανατολισμός 
στην επίτευξη στόχων  
•Ενδιαφέρον και γνώσεις σχετικά με προϊόντα 
κινητής τηλεφωνίας  
•Δυναμική προσωπικότητα, επαγγελματισμός, 
συνέπεια  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Κάτοχος ΙΧ  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Βonus βάσει επίτευξης στόχων  
•Εταιρικό κινητό  
•Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον 
αριθμό 210 6180 376, ή στη διεύθυνση: Adecco 
HR, Αγίου Κωνσταντίνου 40, ΑΙΘΡΙΟ, 15124, 
Μαρούσι. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των 
βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε 
με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε 
το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Το Ξενοδοχείο “SAN GIORGIO HOTEL- 
MYKONOS”, μέλος των MADE BY 
ORIGINALS tm  DESIGN HOTELS ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Sales Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία  
•Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, επιθυμητή η 
γνώση Γερμανικών. 

Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών  και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών μόνο στα Αγγλικά στο 
e-mail: m.hertel@paradiseclub-mykonos.com. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 546791, Υπόψη 
Π. Τζανίμη. Βιογραφικά που δεν είναι στα 
Αγγλικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για τη στελέχωση του γραφείου πωλήσεων της 
εταιρείας μας στη Θεσσαλονίκη ζητείται Νέος/α, 
κάτοικος περιοχής, απόφοιτος ΑΕΙ/ ΤΕΙ, με εμπειρία 
στις πωλήσεις (3-5 έτη), κάτοχος κάρτας ανεργίας.

Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και η χρήση 
Η/Υ. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
vpetalidou@stop.com.gr αναγράφοντας τον 
κωδικό SAL_THES2013.

Ζητούνται Πωλητές-ριες για συνεργασία με 
σύμβαση έργου από μεγάλη ιατρική εταιρία. 
 
Απαραίτητα: 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης  
•Τιμολόγιο (Απόδειξη) παροχής υπηρεσιών 
•Προϋπηρεσία  
•Ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα με 
ευχέρεια λόγου  
•Χρήση Η/Υ, ταμπλετών   
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
medizin@skywalker.gr. 

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

E-Sales Officer (Code: ES)

Απαραίτηταπροσόντα : 
•Πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή στα Οικονομικά ή 
Ανώτερης σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά 
Επαγγέλματα  
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε Ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές 
μονάδες  
•Γνώση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
Ξενοδοχειακής αγοράς  
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση Ρώσικων θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Γνώση καναλιών προώθησης (IDS, P.C. 
website, websites τρίτων,booking engines, 
internet tour operators, travel portals)  
•Γνώση χρήσης social media ως εργαλείο 
ενημέρωσης, προώθησης και πωλήσεων  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
•Επικοινωνιακές και Οργανωτικές Ικανότητες  
 
Η εταιρεία προσφέρει διαμονή και σίτιση 
σε άτομα με τόπο κατοικίας μακράν του 
Συγκροτήματος του Πόρτο Καρράς.

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

O πελάτης μας, επώνυμη εταιρεία εμπορίας & 
επεξεργασίας σιδήρου, επιθυμεί να προσλάβει:

Key Account Manager (JSS03)

O/Η ιδανικός-ή υποψήφιος-α θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•5ετή προϋπηρεσία στο χώρο των βιομηχανικών 
πωλήσεων  
•Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ (ιδανικά μηχανικού)  
•Γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική γλώσσα   

•Γνωρίζει Η/Υ και να είναι εξοικειωμένος με νέες 
τεχνολογίες  
•Διαθέτει διοικητικές ικανότητες, επαγγελματισμό 
& προσανατολισμό στο στόχο 

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται 
η επίτευξη των στόχων πωλήσεων του 
υποκαταστήματος μέσω της ανάπτυξης του 
υπάρχοντος πελατολογίου αλλά και μέσω της 
εξεύρεσης νέων πελατών.

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο 
εργασιακό περιβάλλον.

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

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. επιθυμεί 
για συνεργασία άμεσα για τα γραφεία της στην 
Αθήνα.

Σύμβουλος Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. (κατά προτίμηση πολυτεχνικών ή 
οικονομικών σχολών)  
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 
ετών στη σύνταξη Οικονομοτεχνικών Μελετών 
και στη μετέπειτα διαχείριση των Επενδυτικών 
Προγραμμάτων  
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)  
•Εξωστρέφεια – Καλή επικοινωνία με πελάτες 

Εάν σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε με μια από 
τις μεγαλύτερες εταιρίες συμβούλων στην Ελλάδα 
αποστείλατε το βιογραφικό σας στο 
hr@atlantisresearch.gr με κωδικό FDATH.

Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. μέλος του 
γερμανικού πολυεθνικού ομίλου εταιρειών Klüh 
Service Management GmbH, αποτελεί μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.

Πελάτης: Mεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται 
στον τομέα του Facility Management με έδρα το 
Χαλάνδρι Αττικής, επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο 
δυναμικό της Πωλητές (SALF0313).

Περιγραφή Θέσης: 
•Εφαρμογή του πλάνου πωλήσεων σύμφωνα με 
τη στρατηγική της εταιρίας  
•Ανάπτυξη πελατολογίου της εταιρίας  
•Εξυπηρέτηση πελατών  
•Συντονισμός όλων των τμημάτων που 
εμπλέκονται με τις ανάγκες των πελατών  
•Έρευνα αγοράς, παρακολούθηση στοιχείων 
ανταγωνισμού  
•Συμμετοχή στην κοστολόγηση και προετοιμασία 
των προσφορών 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτοι πανεπιστημίου (οικονομικής κατά 
προτίμηση κατεύθυνσης)  
•10ετής προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
εκ των οποίων 5 έτη προηγούμενη εργασιακή 
εμπειρία στον τομέα του facility management  
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
δεξιότητες  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Άριστη γνώση Η/Υ  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Άδεια οδήγησης  
 
Επιθυμητά Προσόντα: Γνώση Γερμανικών  
Προσφέρονται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (μηνιαίος μισθός 
συν bonus)  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  

•Συνεχής, σύγχρονη εκπαίδευση στον τομέα του 
facility  mgt  

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε 
στο θέμα τον κωδικό θέσης, φωτογραφία 
απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
cv@klueh.gr ή μέσω fax στον αριθμό 211 8008866 
ή στη διεύθυνση: Klüh Human Resources 
Ελλάς Α.Ε.Π.Α., Περικλέους 32 & Παπανικολή 
62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 
7472010. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές.

Sales Manager

Τοποθεσία: Αθήνα, Βόρεια Προάστεια  
Κωδικός Αγγελίας: GRC/6290

Job Description: This is an excellent opportunity 
for a driven Sales Manager to join a company with 
a long term future and real growth potential. Our 
client a well-known brand, who are a true global 
organization, leader in their industry, is now looking 
for a highly energetic and dynamic individual to 
‘front up’ the sales effort and drive further growth, 
as a Sales Manager. Reporting directly to the 
Managing Director, you will relish managing sales 
function, taking responsibility for building your own 
sales pipeline, and coordinating a sales team, so 
a pragmatic “sleeves rolled-up” approach is key.

Job Profile: 
•Deliver Business targets by personally 
prospecting and selling services & solutions to 
achieve individual & team target.  
•Ensure overall sales performance improves 
each month with forecasts, reports and action 
plans by working with the sales team, including 
being accountable for direct supervision of 
the sales activities of the team members and 
monitoring each performance metric on a daily 
basis. 

Candidate Profile 
 
To succeed in this role you will have: 
 
•Significant successful selling experience.  
•Proven experience of new business 
development and exceeding targets.  
•Successful track record in inspiring, motivating 
and leading a dedicated sales team. 
 
Candidate Skills 
•Excellent interpersonal skills, able to build 
positive relationships at all levels and with all 
types of people.  
•Excellent communication skills - verbal, written, 
presentational - with clarity of expression and 
engaging style.  
•Self motivated, high achiever, passionate and 
ambitious.

So, if you can show evidence of previous sales 
success in competitive markets, and are looking for 
an excellent opportunity to apply for a high profile 
position in a significant business, now is your 
time to do it! Visit today, www.manpowergroup.
gr, register for a MY MANPOWER account of 
yours view all the jobs currently available, and 
apply for all that interest you.

Η Εταιρία: Το Meli Tours με την παρακαταθήκη 
των 28 και πλέον χρόνων εμπειρίας και με 
δραστηριότητες που εξαπλώνονται μέχρι σήμερα 
στην Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία, εντάσεται 
σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσόμενους 
ομίλους επιχειρήσεων στον τομέα παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Ονομασία θέσης: Στέλεχος πωλήσεων με έδρα 
Θεσσαλονίκη (για τις αγορές Ρωσίας, Ουκρανίας)  
 
Περιγραφή θέσης: 
•Διατήρηση υφιστάμενων και ανάπτυξη δικτύου 
νέων συνεργασιών  
•Επικοινωνία και ανταπόκριση με υφιστάμενους 

ή δυνητικούς συνεργάτες μέσω τηλεφώνου, 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συναντήσεων και 
παρουσιάσεων  
•Έρευνα αγοράς, έλεγχος και καταγραφή 
κινήσεων του ανταγωνισμού   
•Διοργάνωση ενεργειών προώθησης και 
εκπροσώπηση σε εμπορικές εκθέσεις και 
εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό  
 
Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Ρώσικης/Ουκρανικής 
(Ομιλία και γραφή),    
•Πολύ καλή γνώση είτε Αγγλικής (Ομιλία και 
γραφή), είτε Ελληνικής γλώσσας (τουλάχιστον σε 
επίπεδο ομιλίας)  
•Άδεια παραμονής & εργασίας  
•Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα  
•Άριστες ικανότητες συνεργασίας σε επίπεδο 
ομάδας  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Προϋπόθεση για την θέση είναι η δυνατότητα 
πραγματοποίησης επαγγελματικών ταξιδιών στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό όποτε ζητηθεί  
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις /προώθηση 
υπηρεσιών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Επαγγελματικό περιλαβάλον εργασίας  
•Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη  
•Μόνιμη απασχόληση   
 
Υποβολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@meligroup.gr.

Training Consultant 
Σύμβουλος Εκπαίδευσης 

2 θέσεις εργασίας για τα γραφεία Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο εργασίας: Αφορά πωλήσεις 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών πληροφορικής και 
επιχειρησιακών δεξιοτήτων σε επιχειρήσεις.

Δεξιότητες 
•Ευχέρεια επικοινωνίας 
•Άριστη γνώση χειρισμού υπολογιστών  
•Γνώση Social Media Marketing  
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση εργασίας  
 
Προσφέρουμε 
•Μισθό + bonus  
•Διαρκή εκπαίδευση  
•Υψηλού επιπέδου εργασιακό περιβάλλον 

Επισκεφθείτε το www.infolab.gr προκειμένου να 
ενημερωθείτε για την δραστηριότητα της εταιρίας 
μας. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικά 
αναφέροντας τους κωδικούς θέσης consΑΤΗ και 
consTHE στη διεύθυνση: jobs@infolab.gr. 

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η εταιρία NowDoctor που δραστηριοποιείται 
επιτυχώς στο τομέα της υγείας, αναζητεί συνεργάτη 
για την στελέχωση του τμήματος ανάπτυξης

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Προφίλ Υποψηφίου: 
•3ετής προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
•Γνώσεις Η/Υ  
•Προηγούμενη εμπειρία στο χώρο της υγείας 
είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη  
•Διάθεση για επίτευξη στόχων  
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα  
•Δίπλωμα οδήγησης μηχανής ή αυτοκινήτου  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και πριμ επίτευξης 
στόχων  
•Καριέρα σε δυναμικό περιβάλλον με δυνατότητα 
γρήγορης ανέλιξης  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
•Συνεχής εκπαίδευση 
 
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: 
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συνέχεια στη σελ. 12

contact@nowdoctor.gr. Πληροφορίες στο
 τηλ: 210 8788090. 

Η Φαρμακευτική Εταιρία ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ζητά να 
προσλάβει: 

Υπεύθυνο Καταστήματος Online 
Pharmacy (κωδικός: OLP / 03.13)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών  
•Πτυχίο Φαρμακοποιού  
•Άριστη γνώση Η/Υ & Αγγλικών  
•Προϋπηρεσία σε on-line κατάστημα  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
mailbox@vianex.gr. 

ΙΑΤΡΟΙ
Job Title: Gynaecology - Consultant  
 
Location: Country: Germany 
Federal State: Mecklenburg-Vorpommern 
City: Smaller but niceCity close to the Baltic Sea

Salary 
5500 – 12.000 € gross/monthly (depending on 
years of experience)

Hospitals & Department Presentation: We 
are a modern general hospital (with extended 
task) and have 8 departments with a total of 
326 planned beds. We belong to the Asklepios 
group currently operates over 100 acute 
and rehab clinics in Germany and the USA. 
The range of our women’s clinic includes 
the diagnosis and conservative treatment all 
gynecologic oncology, including chemotherapy. 
All gynecological surgery, especially laparoscopic 
and hysteroscopic procedures are practiced. The 
vaginal surgical techniques, including abdominal 
/ vaginal combined interventions and operations 
Harninkoninenz include our field. We operate a 
complex family-oriented obstetrics, the focus seen 
in the antenatal care, the solution of premature 
birth problems and offer alternative methods of 
birth. Three modern equipped delivery rooms 
are available for this. The clinic works closely 
with the Departments of Anästehsie / op. Critical 
care medicine, surgery, pediatrics, urology, 
internal medicine,. Between the Departments of 
Diagnostic Radiology, laboratory diagnostics, and 
the ENT Department document, dialysis practice 
and the Medical Sciences Supply Center

Required 
•Advanced German (B2or C1 certificate)  
•Consultant Gynaecology 

We kindly ask you to contact us for further 
information. If you are interested please send 
us your cv to e-mail: 
mariapolioudi@kluge-recruitment.com under 
reference of the above job number. Meetings 
in Greece are also possible.

Τέσσερις άμεσες θέσεις εργασίας για Ειδικό 
Ακτινολόγο  
 
Consultant International Radiology 
 
Η Globalmedirec έχει 4 άμεσες θέσεις 
εργασίας σε κρατικό NHS νοσοκομείο της 
κεντρικής Αγγλίας

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant 
είναι μεταξύ £74,504-£100,476 (αναλόγως 
προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  
37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες), με 
αρχικό 6 μηνών. 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: 
•Τίτλος Ειδικότητας στην Ακτινολογία  
•3 Χρόνια Προϋπηρεσίας στην Ακτινολογία (ως 
Επικουρικός ή Επιμελητής)  
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical 
Council  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε 
επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες 
και τυχών διευκρινίσεις.  Κατερίνα Κοντάλιπου, 
GlobalMediRec, τηλ: 6934 803930, email: 
katerina.kontalipou@globalmedirec.com.

Ζητούνται για εργασία με σύμβαση αορίστου 
χρόνου στη Γερμανία:

Γιατροί 
 

Ειδικευμένοι 
Ειδικευόμενοι 

Αγροτικοί Ιατροί 
Πτυχιούχοι Ιατρικής Σχολής

με 2ετη κλινική εμπειρία στην εσωτερική 
παθολογία, γενική ιατρική. 

Τηλεφωνο Επικοινωνίας για πληροφορίες: 
MD STUDIENT & VERMITTLUNG, 2810 330009 
(ώρες γραφείου: 09:00-14:00), Κα Βενιανάκη: 
6973 348931, Κα Καλπακτσή: 6973 326214. 
Αποστολή βιογραφικών στη Γερμανική γλώσσα σε 
μορφή Europass στη δ/νση: info@md-hellas.gr.

Νευρολόγος ζητείται από τους SOS IATPOYΣ 
της Αθήνας. Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση 
Αγγλικών & προϋπηρεσία. Αποστολή Βιογραφικών 
στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr ή στο fax: 210 
8212611. Περισσότερες πληροφορίες στο Τηλ. 
210 8212611.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητούνται Nοσηλευτές-ριες για συνεργασία με 
σύμβαση έργου από μεγάλη ιατρική εταιρία. 
 
Απαραίτητα: 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης  
•Τιμολόγιο (Απόδειξη) παροχής υπηρεσιών  
•Προϋπηρεσία  
•Ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα με 
ευχέρεια λόγου  
•Χρήση Η/Υ, ταμπλετών  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
medizin@skywalker.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εταιρεία Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΑΤΑΚΗ), ζητά Φιλόλογο συνεργάτη ως μέλος 
συγγραφικής ομάδας, για τη δημιουργία σειράς 
βιβλίων για την Έκθεση στο Λύκειο.

Απαιτούμενα προσόντα: Πρέπει ο 
ενδιαφερόμενος να έχει διδακτική εμπειρία 
στο παραπάνω αντικείμενο, να έχει γενικότερα 
ενδιαφέρον για θέματα παιδείας, πολιτισμού, 
φιλοσοφίας κτλ., να γνωρίζει αγγλικά και να 
έχει όρεξη για έρευνα και συγγραφικό έργο. Σε 
περίπτωση συμφωνίας οι όροι συνεργασίας θα 
συζητηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contracts@patakis.
gr, ή στο fax: 210.52.05.648 ή ταχυδρομικώς στη 
διεύθυνση των κεντρικών γραφείων των Εκδόσεων 

Πατάκη: Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38, 
104 37 Αθήνα (υπόψη Κου Στέφανου Πατάκη) 
αναφέροντας τον κωδικό αγγελίας ΠΦΙΛ01/13.

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

Yoga/Pilates Instructor με γνώσεις μασάζ

Προσόντα: 
•Γνώση και ικανότητα διδασκαλίας γιόγκα-πιλάτες  
•Γνώση μασάζ-θεραπευτικής μάλαξης  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας – γνώση της Γερμανικής ή Ρώσικης 
γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων  
•Διαμονή και διατροφή  
•Εποχιακή απασχόληση

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

Τμήμα Online Marketing 
Αραβικά-Ρώσσικα-Γερμανικα 

Η σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία Protocol 
Internet Marketing που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο του διαδικτύου από το 2001 αναζητεί 
για συνεργασία Μεταφραστές με σκοπό την 
επιμέλεια κειμένων δικτυακών τόπων και online 
διαφημιστικών δράσεων .

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής  
•Μητρική Γλώσσα Αραβικά-Ρώσσικα-Γερμανικά  
•Άριστη γνώση Ελληνικών  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ & Internet 
 
Δεξιότητες Υποψηφίου 
•Όρεξη για μάθηση και εργασία  
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
 
Προσφέρεται 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
•Προοπτική γρήγορης εξέλιξης 
 
Βιογραφικά στο e-mail: resume-txt@protocol.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ ζητά να 
προσλάβει στις Σέρρες: 

Ηλεκτρολόγο Αυτοματιστή (ΑΤΕΙ)

Αρμοδιότητες: 
•Ελέγχει την καλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών 
αυτοματισμών του εργοστασίου και καταγράφει 
τυχόν παρατηρήσεις στο έντυπο βλαβών.  
•Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του 
προγράμματος προληπτικών συντηρήσεων 
ηλεκτρολογικής φύσης του εξοπλισμού 
παραγωγής και των βοηθητικών συστημάτων.  
•Πριν την έναρξη της προληπτικής συντήρησης 
ελέγχει τα χορηγημένα ανταλλακτικά και τα 
διαθέσιμα εργαλεία για τυχόν λάθη χορήγησης 
ή ελλείψεις. Σε τέτοια περίπτωση ειδοποιεί 
άμεσα τον υπεύθυνο Συστήματος Προληπτικής 
Συντήρησης για την έγκαιρη διόρθωση του 
λάθους.  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής ΑΤΕΙ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών  
•Ικανότητα ανάγνωσης και σύνταξης 
ηλεκτρολογικού σχεδίου είναι απαραίτητη  
•Πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρολογίας    
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ    
•Εμπειρία  > 2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα 
θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  
•Γνώσεις εφαρμογής βιομηχανικών 
αυτοματισμών και δικτύων πεπιεσμένου αέρα 

κρίνονται απαραίτητες  
•Καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών θα 
εκτιμηθεί  
•Ηλικία μέχρι 32 ετών 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
 
Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Δυνατότητα εξέλιξης  
•Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας 

Βιογραφικά σημειώματα να σταλούν στην Τ.Θ.75 
Σέρρες ή στο FAX 23210 68311 ή στο e-mail: 
hr@krikri.gr Υπ’ όψιν κου Μαυρίδη Παύλου.

Ζητούνται για εργασία στην Ελβετία:

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί 
Υπολογιστών

Πληροφορίες: MD Studien & Vermittlung. 
Βιογραφικά στα Γερμανικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@md-hellas.gr.

Τα βιογραφικά να είναι μόνο στη Γερμανική σε 
μορφή Europass με φωτογραφία.

Βιογραφικά στα Ελληνικά δεν θα ληφθούν 
υπόψη.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Zητούνται για εργασία  με σύμβαση αορίστου 
χρόνου στην Γερμανία: Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ.

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε:  Υποσταθμούς – 
Σταθμοί Υψηλής Τάσης.

Αποστείλατε βιογραφικό σε μορφή EUROPASS 
στη Γερμανική γλώσσα, με φωτογραφία στο 
e-mail: ergasiade@yahoo.com. Για Πληροφορίες: 
2810 330009,  ώρες γραφείου: 09:00–14:00 Εύα 
Βενιανάκη: 6973 348931.

Ο Όμιλος LALIZAS HELLAS SA, με 
έδρα στον Πειραιά και δραστηριότητα 
σε 106 χώρες, είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους Παγκοσμίως κατασκευαστές 
σωστικών και ναυτιλιακών ειδών και επιθυμεί 
να προσλάβει για τα κεντρικά του γραφεία στον 
Πειραιά:

Μηχανολόγο Μηχανικό 
(Κωδικός Θέσης: ΜM– 0313)

Καθήκοντα θέσης: 
•Επίλυση τεχνικών ζητημάτων.  
•Εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων και 
σύνταξη των οδηγιών.  
•Διεξαγωγή των απαιτούμενων εργασιών 
λειτουργίας και ελέγχου.  
•Έρευνα αγοράς.  
•Προετοιμασία Reporting.  
 
Απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού.  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η 
γνώση Ιταλικής γλώσσας.  
•Άριστη γνώση MS Office  (ιδανικά άριστη γνώση 
xls) και εφαρμογών Internet.  
•Επιθυμητή καλή γνώση του Autocad.  
•Δυνατότητα ταξιδίων στο εξωτερικό.  
•Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική & 
δημιουργική σκέψη, χειρισμός πολλαπλών 
καθηκόντων, διαχείριση χρόνου, άριστη 
επικοινωνία & ομαδικό πνεύμα εργασίας.  
•Επιθυμητή γνώση προϊόντων εξοπλισμού 
σκαφών.  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψηφίους. 

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες Βιογραφικό 
Σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία, 



ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 201312

Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 14

αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό της θέσης, 
στο e-mail: career@lalizas.com. 

Η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ ζητά να 
προσλάβει στις Σέρρες:

 Μηχανολόγο Μηχανικό Παραγωγής

Αρμοδιότητες: 
•Ελέγχει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού 
παραγωγής και καταγράφει τυχόν παρατηρήσεις 
στο έντυπο βλαβών.  
•Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του 
προγράμματος προληπτικών συντηρήσεων του 
εξοπλισμού παραγωγής.  
•Σε κάθε μηχανολογική βλάβη επεμβαίνει άμεσα 
για την επίλυση του προβλήματος.  
•Πριν την έναρξη της προληπτικής συντήρησης 
ελέγχει τα χορηγημένα ανταλλακτικά και τα 
διαθέσιμα εργαλεία για τυχόν λάθη χορήγησης 
ή ελλείψεις. Σε τέτοια περίπτωση ειδοποιεί 
άμεσα τον υπεύθυνο Συστήματος Προληπτικής 
•Συντήρησης για την έγκαιρη διόρθωση του 
λάθους.  
•Συνεργάζεται με τους εργοδηγούς γραμμής για 
την προετοιμασία των γραμμών παραγωγής 
σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής.  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής ΑΤΕΙ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών  
•Ικανότητα ανάγνωσης και σύνταξης 
μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών σχεδίων  
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ    
•Εμπειρία  > 2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα 
θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  
•Γνώσεις λειτουργίας και συντήρησης αντλιών, 
κινητήρων και δικτύων πεπιεσμένου αέρα 
κρίνονται απαραίτητες  
•Καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών θα 
εκτιμηθεί  
•Ηλικία μέχρι 32 ετών 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
 
Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Δυνατότητα εξέλιξης  
•Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση  
•Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας 

Βιογραφικά σημειώματα να σταλούν στην Τ.Θ.75 
Σέρρες ή στο FAX 23210 68311 ή στο e-mail 
hr@krikri.gr υπ’ όψιν κου Μαυρίδη Παύλου.

Μηχανολογική εταιρεία με μεγάλη εμπειρία σε 
εθνικό επίπεδο 

που εδρεύει στην Γερμανία ζητά να 
προσλάβει: 

 
Ηλεκτρολόγους μηχανικούς 

με ειδίκευση σε ενεργειακά συστήματα 
 

Ευχαρίστως δίνουμε την ευκαιρία και σε νέους 
μηχανικούς 

να αποδείξουν έμπρακτα τις δυνατότητές τους.

Προφίλ Θέσεως: Ως μηχανικός στην εταιρεία μας 
θα πρέπει  να αναλάβετε καθήκοντα διασφάλισης 
των κανονισμών του σχεδιασμού και ποιότητας 
κατασκευής, καθώς  και  την τήρηση των συμβατικών 
όρων. Επίσης την  επιμέλεια των σύνθετων  
απαιτήσεων της κατασκευής και λειτουργία ς 
των σύγχρονων σιδηροδρομικών συστημάτων. 
Καθήκοντα συντονισμού έργων  όπως η επέκταση 
και κατασκευή ολοκληρωμένων τμημάτων, 
γέφυρες, σήραγγες, σταθμοί (π.χ. Στουτγάρδη 21) 
και ηλεκτρονικά interlockings, αποτελούν επίσης 
αναπόσπαστο πεδίο της εργασίας σας.

Παρέχουμε: Θέση υψηλών προδιαγραφών στο 
τμήμα εποπτείας κατασκευής σιδηροδρομικών 
γραμμών. Για την ανάπτυξη και να διατήρηση  των 
επαγγελματικών σας ικανοτήτων ,σας δίνουμε 
τακτικά την δυνατότητα συμμετοχής σε 
προγράμματα κατάρτισης. Σας  αναθέτουμε 
καθήκοντα υψηλών προδιαγραφών υπό την 
υποστήριξη μιας έμπειρης μηχανολογικής και 

Logistic.

Προσφέρουμε: 
•Αρχικός μισθός 2.000 Ευρώ κατά το διάστημα 
της εκπαίδευσης και στη συνέχεια 3.000 Ευρώ 
και άνω  
•Παροχή διαμονής κατά το διάστημα της 
εκπαίδευσης  
•Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου  
•Πλήρη κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης  
•Κάλυψη εξόδων

Αν σας ενδιαφέρει να αναλάβετε αυτό το είδος 
των επαγγελματικών προκλήσεων και θέλετε να 
εγκατασταθείτε στη Γερμανία αναλαμβάνοντας 
καθήκοντα με μεγάλη υπευθυνότητα θα χαρούμε 
να σας γνωρίσουμε από κοντά. Θα είμαστε στην 
περίοδο 14.10.2012 μέχρι 16.10.2012 στην Αθήνα 
για ραντεβού συνέντευξης. Παρακαλούμε να 
στείλετε το βιογραφικό σας στην Αγγλική ή Γερμανική 
γλώσσα στο info@md-hellas.gr. Για πληροφορίες 
μπορείτε να καλείτε στο: 2810.330009

Εδώ είναι τι μπορούμε να σας προσφέρουμε: 
•Εξαγορά του συνόλου εκπαίδευσης και 
κατάρτισης  
•κόστος ταξιδιού  
•Επίδομα Εξόδων 

H Mensys Group είναι μια Ελβετική εταιρεία 
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων που εξειδικεύεται 
στην ενεργητική αναζήτηση κατάλληλων 
υποψηφίων. Η κουλτούρα του συστήματος “extra 
mile recruiting” που εφαρμόζει προέρχεται από 
τις ποιο μοντέρνες μεθοδολογίες αξιολόγησης 
ανθρωπίνου δυναμικού και της επιτρέπει να 
προσδιορίζει συνεχώς σπάνια προφίλ ακόμη και 
σε εξαιρετικά «ξηρές» αγορές. 
www.mensys-group.com.

Engineering Resourcer Consultant - 
Recruitment

Περιγραφή θέσης: Η Mensys Group, μια 
αναγνωρισμένη Ελβετική εταιρεία αναζήτησης 
καθετοποιημένων Ανθρωπίνων Πόρων αναζητά  
εξειδικευμένους μηχανικούς για τα νέα της γραφεία 
στην Αθήνα. Ο ρόλος του Resourcer Consultant 
περιλαμβάνει την αναγνώριση, ανάπτυξη και 
διαχείριση των σχέσεων της εταιρείας με τους 
υποψηφίους από τον χώρος του Engineering.

Αντικείμενο εργασίας: 
•Η πρόσληψη ταλαντούχων υποψηφίων από 
τον χώρο του Engineering όλων των βαθμίδων 
για πανευρωπαϊκούς πελάτες μας για μόνιμες 
ή περιορισμένου χρονικού διαστήματος θέσεις 
κάτω από την επίβλεψη Practice Leader από την 
Γερμανία ή την Ελβετία.  
•Συγγραφή αγγελιών εργασίας στα Αγγλικά και 
ανάρτηση τους στην Γερμανία ή την Ελβετία  
•Ανάπτυξη και συντήρηση της βάσης δεδομένων 
των υποψηφίων μας  
•Διατήρηση αρχειοθήκης υποψηφίων  
•Αναζήτηση, εντοπισμός και συνεντεύξεις σε 
νέους και υφιστάμενους υποψηφίους  
•Τηλεφωνικές και in-house αναζητήσεις και 
συνεντεύξεις Ελλήνων υποψηφίων  
•Διεξαγωγή ελέγχων αναφοράς, διαπραγμάτευση 
μισθών negotiate salary, συντονισμών 
συνεντεύξεων με πελάτες, κτλ.  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης μηχανικών. 
Προηγούμενη εμπειρία θα εκτιμηθεί  
•Ανάλογη εμπειρία σε τμήμα ανθρωπίνων πόρων 
θα εκτιμηθεί αλλά δεν είναι απαραίτητη.  
•Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και extra-
mile συμπεριφορά. Αναγνωρισμένη ικανότητα 
μάθησης και δεξιότητες.  
•Άπταιστα Αγγλικά (at least B1 level), Καλά 
Γερμανικά ή Γαλλικά είναι επιθυμητά.  
•Άριστη επικοινωνία και τις δεξιότητες πώλησης. 
Το Self-motivation είναι απαραίτητο 

Το περιβάλλον εργασίας που προσφέρεται είναι 
υψηλού επιπέδου με μεγάλο βαθμό αυτονομίας 

και παρουσιάζει μια εξαιρετική ευκαιρία ανάπτυξης 
στις νέες μας λειτουργίες στην Ελλάδα. Επίσης 
παρέχεται συνεχή εκπαίδευση στον κλάδο του 
Ανθρωπίνου Δυναμικού στα κεντρικά μας γραφεία 
στην Ελβετία. Η συνέχιση της καριέρας στον 
συγκεκριμένο τομέα θα προσθέσει στις ικανότητες 
σας την διαχείριση και ανάπτυξη πελατών και 
θα σας προσφέρει αναγνώριση  ως σύμβουλος 
ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού. Η Mensys 
Group εισέρχεται στην ποιο συναρπαστική φάση  
της ανάπτυξης της στην Ευρώπη. Μην χάσετε 
την ευκαιρία να αποτελέσετε μέρος της. Στείλτε 
μας το Βιογραφικό σας στα Αγγλικά μαζί με μια 
συνοδευτική επιστολή συμπεριλαμβάνοντας τις 
οικονομικές σας προσδοκίες στο email: 
GRE-14@mensys-group.com. 
Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε!

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η βιομηχανία Α. Χατζόπουλος Α.Ε., με ηγετική 
θέση στην Ελλάδα στο χώρο της εύκαμπτης 
συσκευασίας και ισχυρή παρουσία στις διεθνείς 
αγορές, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Συντηρητής 
Με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε 
οργανωμένο τμήμα συντήρησης σε βιομηχανία  
•Καλή γνώση χειρισμού εργαλειομηχανών  
•Γνώσεις μηχανολογικών εφαρμογών και 
συγκόλλησης μετάλλων  
•Υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια  
•Δυνατότητα εργασίας κάτω από πίεση και βάσει 
στόχων  
•Δυνατότητα εργασίας σε τρεις βάρδιες  
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
 
Κύριες Αρμοδιότητες: Συντήρηση 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου 
 
Γραμμή Αναφοράς: Η θέση αναφέρεται στον 
Προϊστάμενο Συντήρησης του εργοστασίου 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας  
•Ευκαιρίες εκπαίδευσης εντός κι εκτός της 
εταιρείας  
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο 
e-mail: gougousis@hatzopoulos.gr. Διεύθυνση 
Συντήρησης Η/Μ. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
εταιρεία, επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα στη 
διεύθυνση www.hatzopoulos.gr. 

Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλους υποψήφιους, 
για λογαριασμό επώνυμης βιομηχανίας τροφίμων 
στη βόρεια Ελλάδα, με στόχο την κάλυψη της 
παρακάτω θέσης:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Κωδ. ΕΜSY-12

Το έργο: Δυναμικός ρόλος στην αποτελεσματική 
λειτουργία του τμήματος συντήρησης. 
 
Απαιτήσεις θέσης: 
•Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου 
Μηχανικού από ελληνικό Πολυτεχνείο ή ισότιμο 
πτυχίο του εξωτερικού.  
•Εμπειρία 3-5 χρόνια σε τμήμα συντήρησης 
εργοστασίου τροφίμων, από τα οποία 
τουλάχιστον 2 ως επικεφαλής της ομάδας 
συντήρησης.  
•Δυνατότητα εγκατάστασης στην πόλη της 
παραγωγικής δραστηριότητας  
•Γνώστης σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών 
παραγωγής τροφίμων και συντήρησης 
μηχανημάτων.  
•Χρήση σύγχρονων εργαλείων και μέτρησης 
δεικτών  

•Αριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή γνώση 
γερμανικών ή ιταλικών.  
•Αποδεδειγμένη ικανότητα συνεργασίας, 
οργάνωσης και διοίκησης ομάδας  
•Άτομο συνεργάσιμο, εργατικό, με καλή 
επικοινωνία και άποψη  
•Ατομο με πρωτοβουλία και τόλμη για καινοτομία  
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα.  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.  

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα αναλυτικό 
βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία, 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, στη 
διεύθυνση careers@peopleatwork-hellas.gr. 
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με 
εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

ΟΔΗΓΟΙ
Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία 
του, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου, δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη 
και αξιοσημείωτη παράδοση. Θέλοντας να 
συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλογες υπηρεσίες 
και προϊόντα και το 2013, ζητάμε συνεργάτες για 
την παρακάτω θέση εργασίας:

Οδηγός

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Ξένων Γλωσσών 
•Δίπλωμα οδήγησης Δ' κατηγορίας 
•Χαρούμενη διάθεση και επικοινωνιακές 
ικανότητες  
•Διάθεση για προσφορά 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο  
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα)  
•Ασφάλιση  
•Δυνατότητες εξέλιξης  
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία να σταλούν στο 
hotelsaintjohn@gmail.com. Τηλ: 6977 439894.

Οδηγός

Όνομα πελάτη: Μεγάλη εταιρία Αποθήκευσης 
και Μεταφορών 
Τοποθεσία: Αθήνα Νότια Προάστεια, 
Ασπρόπυργος Βιομηχανική Ζώνη, Αθήνα Βόρεια 
Προάστεια 
Κλάδος: Distribution / Logistics / Transport 
Κωδικός Αγγελίας: GRC/6266 
Τύπος θέσης: Όλες 
 
Περιγραφή εργασίας 
•Μεταφορά και διανομή προϊόντων σε σημεία 
πώλησης  
•Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων  
•Συμμετοχή σε υποστηρικτικές εργασίες 
αποθήκης 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Επαγγελματικό Δίπλωμα Οδήγησης, Kατηγορίας Ε  
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις  
 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε χώρο αποθηκών ή 
σε βιομηχανία.

Μπείτε, σήμερα κιόλας να δείτε την αγγελία: 
[www.manpowergroup.gr] εγγραφείτε 
δημιουργώντας το δικό σας λογαριασμό MY 
MANPOWERGROUP,ενημερωθείτε για τις 
ανοιχτές θέσεις εργασίας και κάνετε αίτηση 
για όλες όσες σας ενδιαφέρουν, στείλτε το 
βιογραφικό σας.

Κάθε Κυριακή στις 12:00
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ΦΥΛΑΚΕΣ
“Afitis hotel” & “Renaissance Hanioti Resort” 
at Kassandra, Halkidiki members of Exclusive 
Hotels group are seeeking for season 2013 
(April-October):

Security

Qualifications: 
•Graduate of Tourism  
•2 years previous experience in similar position in 
4* or 5* group hotels 
•Fluency in English  
•Organization of work and dynamic character  
 
The Company Offers: 
•Accommodation and food  
•Attractive remuneration package  
•Opportunity to progress  
•Excellent working conditions in highly 
sophisticated surroundings  
 
Attn: HUMAN RESOURCES DEPARTMENT OF 
EXCLUSIVE HOTELS. 
Must apply your CV with a recent photo to 
hr@exclusive-hotels.gr.

Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. μέλος του 
γερμανικού πολυεθνικού ομίλου εταιρειών Klüh 
Service Management GmbH, αποτελεί μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία στο χώρο της φύλαξης 
αναζητεί Security σε μεγάλη εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας στην Αθήνα.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άδεια Εργασίας για Προσωπικό Ασφαλείας  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Απόφοιτος Λυκείου  
•Γνώση Η/Υ  
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης  

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε 
στο θέμα τον κωδικό θέσης, φωτογραφία 
απαραίτητη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-
7472010, 6949733717. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: cv@klueh.gr.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η εταιρία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ, ζητά  Προσωπικό 
Για Την Παραγωγή Σάντουϊτς.  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει βιβλιάριο 
υγείας για τρόφιμα. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε 
ανάλογο τμήμα. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο φαξ 210 6254954 ή 
στο e-mail: info@gefsinus.gr.

Το Ξενοδοχείο Elies Resorts δημιουργήθηκε 
στη Σίφνο με τη φιλοδοξία να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς σε εγχώριο αλλά και παγκόσμιο 
επίπεδο. Έτσι σχεδιάστηκε ένα ιδιαίτερα πολυτελές 
ξενοδοχειακό συγκρότημα με τις υψηλότερες 
δυνατές προδιαγραφές και παράλληλα με απόλυτο 
σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και με 
την μικρότερη δυνατή επέμβαση στο φυσικό τοπίο, 
αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο το χαρακτήρα 
του νησιού.

Από το Ξενοδοχείο Elies Resorts 
στην Σίφνο ζητείται Maître 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 χρόνων σε 

εστιατόρια ξενοδοχείου 5* (buffet και a la carte)  
•Άριστη γνώση Αγγλικής & Γαλλικής γλώσσας  
•Προσανατολισμός στη παροχή υπηρεσιών 
υψηλού επιπέδου.  
•Γνώσεις Διοίκησης & Εκπαίδευσης υφισταμένων 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από μια 
πρόσφατη φωτογραφία, στη παρακάτω διεύθυνση: 
cv@skywalker.gr. 

Το Ξενοδοχείο Elies Resorts δημιουργήθηκε 
στη Σίφνο με τη φιλοδοξία να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς σε εγχώριο αλλά και παγκόσμιο 
επίπεδο. Έτσι σχεδιάστηκε ένα ιδιαίτερα πολυτελές 
ξενοδοχειακό συγκρότημα με τις υψηλότερες 
δυνατές προδιαγραφές και παράλληλα με απόλυτο 
σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και με 
την μικρότερη δυνατή επέμβαση στο φυσικό τοπίο, 
αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο το χαρακτήρα 
του νησιού.

Από το Ξενοδοχείο Elies Resorts 
στην Σίφνο ζητείται Προσωπικό Εστιατορίου a 

la Carte 
Σερβιτόρος Α’ & Β’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 – 4 χρόνια σε 
αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 5*  
•Άριστη γνώση Αγγλικής & Γαλλικής γλώσσας  
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από 
μια πρόσφατη φωτογραφία, στη παρακάτω 
διεύθυνση: cv@skywalker.gr

To ξενοδοχείο Mediterranean Beach 4* στην 
Σαντορίνη επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της 
για την περίοδο 2013:

Chef και Α’ Μάγειρα

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Άριστη γνώση κουζίνας  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή  
•Ελκυστικό πακέτο παροχών  
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης 

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
mediteraneansantorini@gmail.com. Τηλ: 6976 
036282.Υπόψη κου Νομικού Αντώνη.

Μάγειρες Α΄ Mε Eξειδίκευση Στη Ζεστή ή Κρύα 
Κουζίνα

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής  
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε a la cart  
menu, έστιατοριο- ταβέρνα, ψάρια, κρέατικα, 
μεζέδες, μαγειρευτά. 
•Γνώση διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας  
•Γνώση Αγγλικών  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή  
•Εποχιακή απασχόληση  

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
mageiras@skywalker.gr. 
Εστιατόριο ΜΑΓΑΖΕΣ Κέα – Τζιά, 
www.magazes.gr. 

Το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ στο Π. Φάληρο 
ζητά για τη σεζόν 2013: Μάγειρα για μόνιμη 
εργασία.
Πτυχιούχο με γνώσεις Ελληνικής κουζίνας. 

Βιογραφικά στο e-mail: 
info@poseidonhotel.com.gr.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ 
προκειμένου να στελεχώσει το νέο της κατάστημα 
στη Θεσσαλονίκη ζητά γυναίκες από 25-35 ετών 
για τη θέση:

Barista 
Ταμείο

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

The unique monument where history meets 
hospitality, art, culture. IMARET S.A. is building 
its success on the insights into the pursuit of 
excellence, knowledge, experience 

Career Opportunities 
Butler – Sommelier (JOB REF. ID:  BS13) 

 For job descriptions, please visit our website 
www.imaret.gr

Application Process

Your application must: 
•Include your Curriculum Vitae, Cover Letter and 
a Business Photo  
•Quote the relevant Job Reference Number  
•Include the names, addresses and/or email 
details of referees 

Only shortlisted candidates will be contacted 
and all information will be used solely for 
recruitment purposes and regarded as strictly 
confidential. If you are looking for a dynamic 
career, please send your application in English at: 
hr@imaret.gr until: 29/03/2013. IMARET S.A., 30-
32 Th. Poulidou St., 651 10, Kavala, Greece.

Sani S.A. is currently seeking to recruit for 
season 2013 professionals for the position of:

Waiter / Waitress

Job Description: To serve food and beverage 
to guests and provide friendly service in order to   
maximize guest satisfaction consistent with hotel 
standards.

Candidate Profile 
•At least 3 years of experience at the same 
position in a four/five star property  
•Excellent command of English language  
•Additional knowledge of a second foreign 
language would be considered as  an asset 
(preferably German or Russian)  
•Knowledge of Micros or other P.O.S. appliances  
•Pleasant and friendly personality  
•Excellent communication and organizational 
skills 

The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment. 

Those interested can send their resumes 
with a recent photo attached to the following 
address or e-mail: Maria Karafoulidou, Human 
Resources and Development Department, 
Kassandra, Chalkidiki, 630 77, Τel.: 23740 99 440  
Fax: 23740 99 441, e-mail: 
mkarafoulidou@saniresort.gr.

Καινούργιο Εστιατόριο, ζητά: Chef 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humressm@gmail.com.

Καινούργιο Εστιατόριο, ζητά: Restaurant 
Manager

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών στο χώρο της 
εστίασης σε παρόμοια θέση. 
•Οργανωτικός και επικοινωνιακός 
•Επιθυμητές σπουδές 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ηλικία έως 40 ετών  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humressm@gmail.com.

Η εταιρία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ, ζητά 
Τραπεζοκόμους με ανάλογη προϋπηρεσία, 
ηλικίας έως 40 ετών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο φαξ 210 6254954 ή 
στο e-mail: info@gefsinus.gr.

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για: 
Νέο Πιτσαδόρο 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει: 
•Τουλάχιστον πενταετή πείρα  
•Προϋπηρεσία εκτός Ελλάδος θα θεωρηθει 
μεγάλο προσόν  
•Άριστη γνωση Ιταλικής κουζίνας  
•Γνώση και σεβασμός πρώτων υλών  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Τρέλα με την καθαριότητα της κουζίνας και 
γνώση του HAACP  
•Καθαρό ποινικό μητρώο, άδεια εργαςίας, και 
βιβλιάριο υγείας  
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Άψογο, φιλικό, επαγγελματικό, και κυρίαρχα 
σταθερό περιβάλλον εργασίας  
•Γαστρονομική εκπαίδευση απο διεθνείς Guest 
Chef  
•Επιμορφωτικές επισκέψεις σε τοπικούς 
παραγωγούς σε εβδομαδιαίο επίπεδο 

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μονο μέσω email 
στο contact@trattoriavezene.com. Οι υποψηφίοι 
παρακαλούνται να προσάψουν και φωτογραφία.  
Επισκεφτείτε μας στο www.vezene.gr.

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει άτομα 
για το τμήμα του:

Service για part-time ή full-time απασχόληση

Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να έχει: 
•Nεανική μοντέρνα εμφάνιση και στυλ  
•Οι υποψήφιες παρακαλούνται να 
επισυνάψουν μαζί με το βιογραφικό τους 
σημείωμα απαραίτητα και φωτογραφία.  
•Προϋπηρεσία 2-5 έτη  
•Γνώση Αγγλικών 
•Διαθεσιμότητα να εργαστεί με πλήρη ή μερική 
απασχόληση   
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
Άψογο, φιλικό, επαγγελματικό, και κυρίαρχα 
σταθερό περιβάλλον εργασίας  
 
Τα βιογραφικά που δεν θα επισυνάψουν 
φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μονο μέσω email 
στο contact@trattoriavezene.com. Επισκεφτείτε 
μας στο www.vezene.gr. 

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για: 
Chef De Partie 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει: 
•Τουλάχιστον πενταετή πείρα  
•Προυπηρεσία εκτός Ελλάδος θα θεωρηθει 
μεγάλο προσόν  
•Άριστη γνωση Γαλλικής & Ιταλικής κουζίνας  
•Γνώση και σεβασμός πρώτων υλών  

•Ενασχόληση με μοριακή γαστρονομία  
•Γενικές γνώσεις οινολογίας  
•Έμπρακτη πείρα στις κοστολογήσεις, 
παραγγελίες, παραλαβές, σωστές συνθήκες 
αποθήκευσης-συντήρησης των τροφίμων  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Τρέλα με την καθαριότητα της κουζίνας και 
γνώση του HAACP  
•Καθαρό ποινικό μητρώο, άδεια εργαςίας, και 
βιβλιάριο υγείας  
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Άψογο, φιλικό, επαγγελματικό, και κυρίαρχα 
σταθερό περιβάλλον εργασίας  
•Γαστρονομική εκπαίδευση απο διεθνείς Guest 
Chef  
•Επιμορφωτικές επισκέψεις σε τοπικούς 
παραγωγούς σε εβδομαδιαίο επίπεδο 

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μονο μέσω email 
στο contact@trattoriavezene.com. Οι υποψηφίοι 
παρακαλούνται να προσάψουν και φωτογραφία.  
Επισκεφτείτε μας στο www.vezene.gr. 

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για 
Σερβιτόρους – Σερβιτόρες για part-time ή full-
time απασχόληση 
 
Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος θα πρέπει να 
έχει: 
•Προϋπηρεσία 2-5 έτη  
•Γνώση Αγγλικών 
•Εμφανίσιμη/ος - με νεανική μοντέρνα εμφάνιση 
και στυλ  
•Διαθεσιμότητα να εργαστεί με πλήρη ή μερική 
απασχόληση  
 
Η επιχείρηση προσφέρει: Άψογο, φιλικό, 
επαγγελματικό, και κυρίαρχα σταθερό 
περιβάλλον εργασίας 

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μονο μέσω email 
στο contact@trattoriavezene.com. Οι υποψηφίοι 
παρακαλούνται να προσάψουν απαραίτητα 
και φωτογραφία. Επισκεφτείτε μας στο 
www.vezene.gr.

Το CLUB MED αναζητά για τις ξενοδοχειακές του 
μονάδες στη Γαλλία και τη Νότια Ευρώπη και για 
την περίοδο Μάιο-Οκτώβριο.

Chef Partie

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής  μαγειρικής τέχνης  
•Αριστη γνώση γαλλικών ή αγγλικών  
•Προϋπηρεσία  τουλάχιστον 4  ετών σε μεγάλες 
ξενοδοχειακές μονάδες    
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής  και 
συνεργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον  
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα στην 
εργασία  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση  
•Διαμονή και διατροφή εντός του ξενοδοχείου  
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση  
•Προοπτική απασχόλησης σε ξενοδοχειακή 
μονάδα του εξωτερικού κατά την χειμερινή 
περίοδο 

Τo βιογραφικό σας σημείωμα θα πρέπει 
πάντα να συνοδεύεται από μια φωτογραφία 
ταυτότητας. Αποστολή βιογραφικών μέσω του 
link: http://www.clubmedjobs.gr ή στο fax: 210 
9948609.

Το CLUB MED αναζητά για τις ξενοδοχειακές του 
μονάδες στη Γαλλία και τη Νότια Ευρώπη:

Αρτοποιό

Περιγραφή Εργασίας: Παρασκευάζει 
διαφορετικά είδη ψωμιού, βουτήματα, κρουασάν. 

Υπολογίζει την ημερήσια παραγωγή σύμφωνα 
με την πληρότητα της ξενοδοχειακής μονάδας. 
Διατηρεί τον έλεγχο και την συντήρηση των υλικών 
και των αποθεμάτων του. Δημιουργεί με φαντασία 
στολίσματα στους μπουφέδες.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής  
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων  
•Γνώσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας & 
Υγιεινής Τροφίμων (HACCP)  
•Ευέλικτος σε ωράρια για  εργασία νωρίς το πρωί  
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα  
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας  
•Καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή εντός του ξενοδοχείου  
•Ιακνοποιητικός μισθός και ασφάλιση  
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση 

Τo βιογραφικό σας σημείωμα θα πρέπει 
πάντα να συνοδεύεται από μια φωτογραφία 
ταυτότητας. Αποστολή βιογραφικών μέσω του 
link: http://www.clubmedjobs.gr ή στο fax: 210 
9948609.

Το CLUB MED αναζητά για τις ξενοδοχειακές του 
μονάδες στη Γαλλία και τη Νότια Ευρώπη:

 Ζαχαροπλάστη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής ζαχαροπλαστικής τέχνης  
•Αριστη γνώση γαλλικών ή αγγλικών  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4  έτη σε μεγάλες 
ξενοδοχειακές μονάδες    
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής  και 
συνεργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον  
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα στην 
εργασία  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση  
•Διαμονή και διατροφή εντός του ξενοδοχείου  
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση 

Τo βιογραφικό σας σημείωμα θα πρέπει 
πάντα να συνοδεύεται από μια φωτογραφία 
ταυτότητας.  Αποστολή βιογραφικών μέσω του 
link: http://www.clubmedjobs.gr ή στο fax: 210 
9948609.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το Ξενοδοχείο “SAN GIORGIO HOTEL- 
MYKONOS”, μέλος των MADE BY 
ORIGINALS tm  DESIGN HOTELS  ζητούν για τη 
σεζόν 2013: 

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία  
•Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, επιθυμητή η 
γνώση Γερμανικών.  
 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών μόνο στα Αγγλικά στο 
e-mail: m.hertel@paradiseclub-mykonos.com. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 546791 Υπόψη 
Π. Τζανίμη. Βιογραφικά που δεν είναι στα 
Αγγλικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

Το Ξενοδοχείο Elies Resorts δημιουργήθηκε 
στη Σίφνο με τη φιλοδοξία να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς σε εγχώριο αλλά και παγκόσμιο 
επίπεδο. Έτσι σχεδιάστηκε ένα ιδιαίτερα πολυτελές 
ξενοδοχειακό συγκρότημα με τις υψηλότερες 
δυνατές προδιαγραφές και παράλληλα με απόλυτο 

σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και με 
την μικρότερη δυνατή επέμβαση στο φυσικό τοπίο, 
αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο το χαρακτήρα 
του νησιού.

Από το Ξενοδοχείο Elies Resorts, 
στην Σίφνο ζητείται Υπάλληλος Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Τουριστικής σχολής  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 – 4 χρόνια σε 
αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 5*  
•Άριστη γνώση Αγγλικής & Γαλλικής γλώσσας 
•Γνώση PMS και Ξενοδοχειακού προγράμματος  
Sysco Epitome  
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: cv@skywalker.gr. 

Hotel Night Auditor (TOUR 1013) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης 
(4*) αναζητά Νυχτερινό Ρεσεψιονίστ, (πενθήμερη 
βραδινή εργασία), για άμεση πρόσληψη.

•Απαραίτητα Προσόντακαλή γνώση 
ξενοδοχειακού προγράμματος  
•Επιθυμητή (αλλά όχι απαραίτητη) σχετική 
επαγγελματική εμπειρία  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr.

The unique monument where history meets 
hospitality, art, culture. IMARET S.A. is building 
its success on the insights into the pursuit of 
excellence, knowledge, experience 

Career Opportunities 
Sales & Marketing Manager (JOB REF. ID:  

SM13) 
For job descriptions, please visit our website 

www.imaret.gr

Application Process

Your application must: 
•Include your Curriculum Vitae, Cover Letter and 
a Business Photo  
•Quote the relevant Job Reference Number  
•Include the names, addresses and/or email 
details of referees 

Only shortlisted candidates will be contacted 
and all information will be used solely for 
recruitment purposes and regarded as strictly 
confidential.

If you are looking for a dynamic career, please 
send your application in English at: hr@imaret.
gr until: 29/03/2013. IMARET S.A., 30-32 Th. 
Poulidou St., 651 10, Kavala, Greece.

The unique monument where history meets 
hospitality, art, culture. IMARET S.A. is building 
its success on the insights into the pursuit of 
excellence, knowledge, experience 

Career Opportunities 
Hotel Manager (JOB REF. ID: HM13) 

 For job descriptions, please visit our website 
www.imaret.gr

Application Process

Your application must: 
•Include your Curriculum Vitae, Cover Letter and 
a Business Photo  
•Quote the relevant Job Reference Number  
•Include the names, addresses and/or email 

details of referees 

Only shortlisted candidates will be contacted 
and all information will be used solely for 
recruitment purposes and regarded as strictly 
confidential.

If you are looking for a dynamic career, please 
send your application in English at: 

hr@imaret.gr until: 29/03/2013. IMARET S.A., 30-
32 Th. Poulidou St., 651 10, Kavala, Greece. 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Το νεόκτιστο πολυτελές ξενοδοχείο Castello 
Boutique Resort & Spa ***** στο Σίσσι Λασιθίου 
Κρήτης αναζητεί συνεργάτες για την σεζόν 
2013:

Spa Manager / Θεραπευτής -τρια

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον  2 
χρόνια σε ξενοδοχειακή μονάδα 5*  
•Πτυχίο Σχολής Αισθητικής - Μασάζ  
•Γνώση Αγγλικών & Γερμανικών  
•Εξοικείωση στην χρήση Η/Υ  
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής  και 
συνεργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον  
•Οργανωτική, δυναμική προσωπικότητα με 
ομαδικότητα στην εργασία. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητκό πακέτο αποδοχών ανάλογο 
προσόντων  
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Διαμονή και διατροφή  
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
•Πολύχρονη συνεργασία  
•Σοβαρότητα και συνέπεια 

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: kasmirlis@castellohotels.com. Συστάσεις 
απαραίτητες.

PROMOTION
MERCHANDISERS

Η IN GROUP ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού 
στην Ελλάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα 
εύρεσης και επιλογής προσωπικού, ζητά 
για λογαριασμό πελατών της, πολυεθνικών 
εταιρειών,

Προωθήτριες – Συμβούλους Πωλήσεων 
για Καλλυντικά

Προσόντα: 
•Σπουδές Αισθητικής επιθυμητές, όχι 
απαραίτητες  
•Άτομα δυναμικά, εμφανίσιμα 
με  δυνατές  πωλησιακές ικανότητες  
•Απαραίτητα προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
χρόνια  στην  προώθηση σε καταστήματα 
καλλυντικών  
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία και άνεση 
επικοινωνίας    
•Δυνατότητα πλήρους ή μερικής  απασχόλησης  
 
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητική αμοιβή & bonus 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Δυνατότητες εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις 
της θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους, αναγράφοντας τον κωδικό 
(HR19638), μέσω e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 
210 8210230. Τηλ. Επικοινωνίας 210 8210555.


