
Περιεχόμενα
σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων, 
Οικονομικά Στελέχη  

σελ. 6
Μηχανογράφηση, 
Προγραμματιστές

σελ. 10
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,  
Promotion- 
Merchandisers

σελ. 12
Στελέχη Πωλήσεων  

σελ. 14-15
Ιατρικοί Επισκέπτες, 
Ιατροί, Εκπαίδευση,  
Θετικές Επιστήμες, 
Τεχνίτες, Μηχανικοί, 
Βιομηχανία, Αποθηκάριοι, 
Logistics, Τουρισμός, 
Αισθητικοί

θέσεις εργασίας

102 θέσεις εργασίας  
στο χώρο της Εστίασης σελ. 8-9
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16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

25.000 Αντίτυπα



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος

αναζήτησης εργασίας

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος

• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού-Φιξ

• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής

• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Νομισματοκοπείο

• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - 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. - Πετράλωνα

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Κάθε Τρίτη - Σημεία 
διανομής εφημερίδας: •    Δημαρχείο Ηλιούπολης  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Δημαρχείο Βριλησσίων
• Δημαρχείο Αμαρουσίου 
•  Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Δημαρχείο Χαϊδαρίου 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Βύρωνα
•  Δημαρχείο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος
•  Δημαρχείο Ελληνικού - Αργυρούπολης
•  Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων  

ΗΣΑΠ Μοσχάτου
• Δημαρχείο Κορυδαλλού
•  Δημαρχείο Νίκαιας -  

Αγίου Ιωάννου Ρέντη
• Δημαρχείο Πειραιά
• Δημαρχείο Αλίμου
• Δημαρχείο Περιστερίου
•  Δημαρχείο Αιγάλεω 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
• Δημαρχείο Αμαρουσίου
• Δημαρχείο Πεντέλης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Νέας Ιωνίας
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Παλλήνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Ηλιούπολης
•  Το σούπερ μάρκετ της Αλληλεγγύης 

στη Λ. Συγγρού
•  Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης 

στην Ηλιούπολη
•  Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 

Ελληνικού

•  Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Βύρωνα, Ελλησπόντου 12

• Δημαρχείο Αχαρνών
• Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού
• Δημαρχείο Χαλανδρίου
• Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής
• Δημαρχείο Μεταμόρφωσης
• Δημαρχείο Πετρούπολης
• Δημαρχείο Μαραθώνα
• Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης
• Δημαρχείο Παιανίας
• Δημαρχείο Παλλήνης
• Δημαρχείο Αθηνών
• Πολιτιστικό κέντρο Αθηνών 
• Δημαρχείο Βάρης
• Δημαρχείο Βούλας
• Δημαρχείο Βουλιαγμένης
• Δημαρχείο Σαρωνικού
• Δημαρχείο Ασπρόπυργου
•  Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Πανεπιστημιούπολη -  

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

• Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου
•  Mediterranean College Athens Campus
• ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας
• ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας
• ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά
• City Unity College
• Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
•  Γραφείο Διασύνδεσης  

Δήμου Αχαρνών

• Δημαρχείο Κηφισιάς
• Δημαρχείο Δάφνης
• ΙΕΚ Δομή
• ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κολλέγιο CNAM
• Κολλέγιο AIT
• Κολλέγιο BCA Αθηνών
• Κολλέγιο BCA Γλυφάδας
•  Οικονομικό Πανεπιστήμιο  

Αθηνών
• Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Πολιτιστικό Κέντρο  

Κάτω Πετραλώνων
•   Γραφείο Διασύνδεσης 

Γεωπονικής Σχολής
• Faust, Bar -Theatre - Arts
• Βρυσάκι
•  Δημοτική βιβλιοθήκη  

Περιστερίου
• Δημοτική βιβλιοθήκη Κορωπίου
•  Δημοτική βιβλιοθήκη  

Αγίας Παρασκευής
•  Κοινωνικό παντοπωλείο Πειραιά
•  Κοινωνική μέριμνα δήμου Κηφισιάς
•  Κοινωνικό παντοπωλείο Καλλιθέας
•  Κοινωνικό παντοπωλείο  

Καισαριανής
•  Κοινωνικό παντοπωλείο  

Αμαρουσίου
•  ΟΙΚΙΠΑΔΑ
•  Δημοτική βιβλιοθήκη Δάφνης
•  ΚΥΑΔΑ
•  Τμήμα κοινωνικής πολιτικής  

Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό παντοπωλείο  

Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό παντοπωλείο Ταύρου

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

Η FAMAR Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο 
χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει:

HR Officer  
(HRO_112013)

O/H κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον HR Manager Operations της Εταιρίας, θα συνεργάζεται 
άμεσα με τον Διευθυντή του εργοστασίου και θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

•Εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος 
•Υπολογισμός Απασχόλησης Προσωπικού μέσω συστήματος Timer 
•Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Προσωπικού του Εργοστασίου 
•Διασφάλιση εφαρμογής της Εργατικής Νομοθεσίας 
•Χειρισμός θεμάτων προσωπικού 
•Διαχείριση εσωτερικών διαδικασιών 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Ανθρωπίνων Πόρων (Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί 
πρόσθετο προσόν) 
•Εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση Εργατικής Νομοθεσίας 
•Διοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες 
•Άριστη Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Γνώσεις χειρισμού Timer θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Προσφέρουμε: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα  
(αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης) στην παρακάτω διεύθυνση:  
[http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html]

Η SPECIFAR PHARMACEUTICALS ζητά να προσλάβει:

Αναλυτή  
για το τμήμα QC

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικής ειδικότητας 
•Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη θέση φαρμακευτικής εταιρίας 
•Γνώση χρήσης HPLC, GC, dissolution κτλ. 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
•Γνώση χρήσης Η/Υ 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους) 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας 
•Ιδιωτική Ασφάλιση 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο και αξιόπιστο περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα  
αναγράφοντας τον κωδικό QCA στην παρακάτω διεύθυνση: cv@skywalker.gr

Η DHI Medical Group, παγκόσμια πρωτοπόρος εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την αντιμετώπι-
ση προβλημάτων του τριχωτού της κεφαλής, με περισσότερες από 40 κλινικές σε όλον τον κόσμο, 
ζητά Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες για εργασία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Απαραίτητη προϋπόθεση πτυχίο. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@dhiglobal.com

ISP Services Engineer 
Code: ISP 001 

Location: Athens
Main Tasks: 
•Responsible for key IP Network Services and platforms: AAA, DNS, Proxy, MRTG, Cacti and 
LDAP. 
•Design and deployment of new service platforms. 
•Collaborate in new project deployments related to IP Network Services. 
•Responsible for server optimization tuning. 
•Responsible for authoring and management of systems documentation. 
•Responsible for platform testing required for Proof of Concepts.  
Basic Requirements: 
•Polytechnic degree in Electrical Engineering or equivalent. 
•MSc in Telecommunications, Networking or similar technical fields will be considered as a plus. 
•3 - 4 years experience in networking systems administration. 
•Knowledge of TCP/IP. 
•Excellent knowledge of Unix / Linux Operating Systems (Red Hat Enterprise, CentOS, Solaris). 
•Experience with VMware products (ESX, ESXi, Vsphere). 
•Familiar with Databases (Oracle, SQL, MySQL, LDAP). 
•Working Experience with Web Services (Apache, Tomcat). 
•Experience with Windows server operating system. 
•Programming (HTML/XML/PERL/shell scripts/LINUX automation scripts/SOAP). 
•Function as a reliable team member. 
•Ability to apply critical thinking to perform system design & security activities. 
•Excellent oral and written communication skills. 
•Very good knowledge of English language.
Candidates wishing to apply must forward their CV’s, by 15/11/2013, quoting the position code 
at the following address: WIND HELLAS S.A., 66 Kifissias Ave, 151 25 Maroussi, Athens. 
E-mail: jo@wind.gr. Fax: (+30) 210 6106504. All applications will be treated in strict confidence. 
Candidates who meet the position requirements will be contacted via phone.

Η εταιρία RAFARM Α.Ε.Β.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής και εμπορίας φαρμά-
κων στην Ελλάδα, με ηγετική θέση σε αρκετές θεραπευτικές κατηγορίες στην Ελληνική και Διεθνή 
Αγορά, αναζητά:

Product Manager  
(PMSC)

Ο κατάλληλος υποψήφιος, με την εμπειρία και τον επαγγελματισμό του, θα αναλάβει την υποστήρι-
ξη των Επιχειρησιακών Μονάδων (BU) για τα προϊόντα ευθύνης του και θα βοηθήσει στη συνολική 
επίτευξη των ποιοτικών στόχων του τμήματος Marketing.

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση, συντονισμός και διεκπεραίωση προωθητικών ενεργειών 
•Εκπαίδευση ομάδων πωλήσεων και νέων συνεργατών 
•Δημιουργία και ανανέωση υλικών προώθησης 
•Έρευνα αγοράς και προϋπολογισμός νέων προϊόντων 
•Υλοποίηση προγραμμάτων βελτιστοποίησης της εταιρικής εικόνας 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. 
•3 έτη προϋπηρεσία σε τμήμα Marketing Ελληνικής ή πολυεθνικής Φαρμακευτικής εταιρίας  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη χρήση Η/Υ, MS Office 
 
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών – παροχών και προοπτικές ανάπτυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gbriana@rafarm.gr ή στο fax: 210 6776552, 
υπόψη κας Τζίνας Μπριάνα, αναφέροντας τον κωδικό (PMSC), έως και την Τρίτη 03 Δεκεμβρίου 
2013.

Θέση: Διακοσμήτρια ή Αρχιτέκτων 
Έδρα: Ν. Ηράκλειο
Η αρχιτεκτονική - κατασκευαστική εταιρία Earth Construction, μέλος του Ομίλου Τσουκαλά, 
συμβάλλει εδώ και πολλά χρόνια στον Ελληνικό – και όχι μόνο – χώρο, με μια πληθώρα premium 
υπηρεσιών.

Στόχος μας κάθε φορά η δημιουργία ενός χώρου ιδιαίτερου προσωπικού ή επαγγελματικού.

Διακοσμήτρια ή Αρχιτέκτων
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ηλικία 25-35 ετών 
•Εμφανίσιμη 
•Άνευ υποχρεώσεων 
•Δυνατότητα ταξιδίων και  
•Άριστη γνώση AUTOCAD, 3D STUDIO MAX 
και V-RAY.  

Επιθυμητά Προσόντα: 
•Γνώσεις MS OFFICE και Ιταλικών  
ή Ισπανικών καθώς και 
•Κατοχή ΙΧ θεωρούνται plus. 
 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  
στο e-mail: pt@earthconstruction.gr

Η SABO S.A., ένας από τους δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στο τομέα των Ηλεκτρομη-
χανολογικών κατασκευών και μελετών στην Ελλάδα και διεθνώς, με έδρα στο Βασιλικό 
Ευβοίας στα πλαίσια της ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων και έργων της, 
ζητά να προσλάβει:

Μηχανολόγο Μηχανικό
Επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Ανωτάτης Σχολής 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης στον κλάδο της Βιομηχανίας 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση AutoCAD 
•Γνώση επιπλέον τρισδιάστατου σχεδιαστικού λογισμικού 
•Ικανότητα διαχείρισης προτεραιοτήτων 
•Πρωτοβουλία και ικανότητα εργασίας σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ακόλου-
θη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: DTsokos@sabo.gr, τηλ:+3(0) 22210 51805.

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

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη
Σοφία Χουβαδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη
ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Γεωργία Παναγιώταρου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Χρήστος Δουληγέρης
ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Human Factor M.E.Π.Ε.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Όμιλος επιχειρήσεων ζητάει:

2 Φοιτητές ή Φοιτήτριες  
για 6μηνη Πρακτική Άσκηση

•Ευχάριστο περιβάλλον, προοπτική εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
creative@screation.gr

Η εταιρία CONCEPTS ΕΠΕ επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Εμπορικής Διαχείρισης  
/ Back Office 

με έδρα τον Πειραιά

O/H ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει  
να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ 
•5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Ms Office 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, προσανατολισμό στη 
λεπτομέρεια και στην αποτελεσματικότητα, ταχύτητα 
στην διεκπεραίωση

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: η πα-
ραγγελιοληψία, η τιμολόγηση, η επικοινωνία με το 
logistic center της εταιρίας και η εξυπηρέτηση των 
πελατών.

Η εταιρία προσφέρει: δυναμικό & ευέλικτο  
εργασιακό περιβάλλον.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ads@concepts.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη  
φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

Receptionist
Receptionist Job Purpose: Serves visitors by 
greeting, welcoming, and directing them appropriately; 
notifies company personnel of visitor arrival; maintains 
security and telecommunications system.

Receptionist Job Duties: 
•Welcomes visitors by greeting them, in person or on 
the telephone; answering or referring inquiries. 
•Directs visitors by maintaining employee and 
department directories; giving instructions. 
•Maintains security by following procedures; 
monitoring logbook. 
vMaintains telecommunication system by following 
manufacturer’s instructions for house phone and 
console operation. 
•Maintains safe and clean reception area by 
complying with procedures, rules, and regulations. 
•Maintains continuity among work teams by 
documenting and communicating actions, 
irregularities, and continuing needs. 
•Contributes to team effort by accomplishing related 
results as needed.

Skills/Qualifications: University or College Degree 
in Secretarial Studies, Business Administration or 
in Any Other Relevant Field, Excellent Verbal and 
Written Skills in Greek and English Languages, 
Knowledge of Any Other Language Will Be 
Considered An Asset, Attractive and Pleasant 
Appearance, Strong Telephone Skills, Microsoft 
Office Skills, Professionalism, Good Team 
Player, Amicable, Polite and Helpful, Good with 
Numbers, Patient, Sensitive to Cultural Diversity, 
Responsible and Trustworthy, Able to Handle Stress. 
 
Send your cv to this e-mail: cv@recom.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Executive Secretary

Reports to: CEO  
Confidential: Yes 
 
Qualification Requirements: 
Education: Degree in Business Administration or in 
Secretarial Studies. Valid driver’s license is required.

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

CEO mail. 
•Schedules and coordinates appointments, meetings 
and events, including registration and travel 
arrangements as necessary. 
•Transcribes drafts, proofreads and revises 
correspondence, memos, flyers, agendas, minutes, 
resolutions and policies. 
•Assists in the completion of various forms, notices, 
press releases and other communications, which 
may require posting and/or publication. 
•Assists with project monitoring and budget tracking. 
•Assists CEO with customer inquiries and problem 
resolution. 
•Updates web page 
 
Prepares for monthly and special meetings: 
•Completes the CEO report, which requires input 
from all departments. 
•Provides transcription and dictation of CEO meeting 
minutes. 
•Disseminates information to department managers 
and personnel regarding changes in policies and 
procedures 
 
Send your cv’s to this e-mail: cv@recom.gr

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

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

Η Aerotel επιθυμεί να επιλέξει και να εντάξει στην 
ομάδα των δραστήριων και επικοινωνιακών εργαζό-
μενων της μία νέα Γραμματέα Διοίκησης η οποία θα 
απασχοληθεί σαν γραμματέας του HR Manager του 
ομίλου μας στο foyer της υποδοχής του γραφείου του.

Το ωράριο απασχόλησης θα είναι από τις 09:30 μέχρι 
και τις 17:30 κατά τις εργάσιμες μέρες ΔΕ-ΠΑ

H υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα 
προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση  
στην επικοινωνία  
•Απόφοιτη ΤΕΙ-ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πρωτοβουλία – ευελιξία – συμμετοχή στην ομάδα 
•Καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (MS office, social 
media platforms marketing, statistical reporting) 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σαν Γραμματέας 
υποστήριξης διοικητικών θέσεων 
•Ηλικία 25-32 ετών 
 
Η εταιρία μας παρέχει στους εργαζόμενους τα 
παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, 
και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα  
•Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη 
και δυναμική επιχείρηση 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα 
και ικανά στελέχη

Δεκτά βιογραφικά προς έλεγχο και αξιολόγηση αποτε-
λούν μόνο όσα προέρχονται από υποψήφιες που 
πληρούν με ακρίβεια τα παραπάνω προσόντα.
Άμεση πρόσβαση σε σταθμό Metro – είσοδος 
μπροστά. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@aerotel.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Brand Manager

Όνομα πελάτη: Πολυεθνική Εταιρία στο χώρο  
της Εστίασης 
Τοποθεσία: Αθήνα, Βόρεια Προάστια  
Αμοιβή / Παροχές: 1300 - 1600 GROSS 
Κλάδος: Catering / Hotel / Restaurant 
Κωδικός Αγγελίας: GRC/6890 
Τύπος θέσης: Μόνιμη 
 
Περιγραφή εργασίας 
•Υποστηρίζει και προστατεύει το όνομα και  
την εικόνα του brand εντός και εκτός εταιρίας 
•Έχει την ολοκληρωτική ευθύνη για την επικοινωνία 
με τα Μ.Μ.Ε. 
•Συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία και  
στην ανάπτυξη νέων προϊόντων 
•Προετοιμάζει αναφορές για εσωτερική ενημέρωση 
•Συνεργάζεται σε θέματα στρατηγικής marketing και 
είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και υλοποίησή τους 
•Επισκέπτεται τα καταστήματα της εταιρίας  
σε όλη την Αττική 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Κατανόηση βασικών αρχών Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Οικονομικής Ανάλυσης και Λογιστικής 
•Ηγετικές και διοικητικές ικανότητες 
•Δυναμική προσωπικότητα, ομαδικότητα 
•Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα

Δεξιότητες υποψηφίου 
•Πτυχίο Marketing ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
•Minimum προϋπηρεσία 2 ετών σε εταιρία κλάδου 
εστίασης ή FMCG 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office & Photoshop

Επισκεφθείτε τώρα την διεύθυνση μας: [www.
manpowergroup.gr] δημιουργήστε το δικό σας λογα-
ριασμό MyManPower ενημερωθείτε για τις ανοιχτές 
θέσεις εργασίας και κάνετε αίτηση για όλες όσες σας 
ενδιαφέρουν.

Η Overmedia A.E. μία σύγχρονη εταιρία new media 
που εδρεύει στη Λεωφόρο Συγγρού και δραστηρι-
οποιείται στον τομέα της τεχνοεπικοινωνίας ζητεί 
στέλεχος για υπεύθυνη θέση τμήματος Internet 
Marketing.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Χρόνια εργασιακή εμπειρία σε:  
•SEO 
•Google Adwords  
•Social Media  
•E-mail marketing 
•Marketing Plan  
•Σπουδές και παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών 
με Internet Marketing 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Επικοινωνία, Οργάνωση και σωστή διαχείριση  
του χρόνου

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
-μόνο εφόσον πληροίτε τα απαραίτητα προσό-
ντα- στο e-mail: info@overmedia.gr με κωδικό mkt1.

Medical Marketing 
 Executive 

Our client, an international company that promotes 
OTC products, well established in Greece, wants to 
hire a Medical Marketing Executive.
The incumbent’s accountabilities will include  
the following: 
•To train the Sales and Marketing teams on the 
products’ characteristics, competitive advantage  
and marketing strategy. 
•To prepare the brochures for the sales-force to use 
as tools in their detailing process and in selling the 
products to the pharmacy channel. 
•To organise conferences with targeted KOLs and to 
organise targeted events for promoting sales in the 
pharmacy channel. 
Requirements: 
•University Degree in Health Sciences. 
•About five (5) years experience in a similar function 
(i.e., as Medical Scientific Liaison) with a company 
that promotes pharmaceutical and/or OTC and/or 
baby-nutrition products. Experience in Sales and 
Marketing is desired. 
•Excellent communication and presentation skills. 
•Good command of the English language.  
The company offers a healthy work environment 
and an attractive remuneration package.    
Interested candidates may forward their CV 
quoting ref. Code: LC/MM/DK to this e-mail: 
athens@amrop.gr

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, εταιρίας που 
δραστηριοποιείται στον χώρο των FMCG, αναζητά 
άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

 Διευθυντές Καταστημάτων  
(Ηλιούπολη, Παγκράτι)-(κωδ. θέσης: S- 722/37012)

Περιγραφή Θέσης 
•Επίβλεψη και εκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναμικού του καταστήματος 
•Παρακολούθηση και επίτευξη των πωλησιακών 
στόχων του καταστήματος 
•Υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία του 
καταστήματος 
•Σύνταξη αναφορών και επίλυση προβλημάτων του 
καταστήματος    
•Έλεγχος των αποθεμάτων και έγκαιρη κάλυψη 
τυχόν ελλείψεων   
Προφίλ Υποψηφίων 
•Πτυχίο Κολλεγίου /ΤΕΙ /ΑΕΙ θα συνεκτιμηθεί 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) έτος ως 
διευθυντής-ντρια ή υποδιευθυντής-ντρια 
καταστήματος ή ως υπεύθυνος/η καταστήματος ή ως 
ιδιοκτήτης καταστήματος λιανικής  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Επιθυμητά κάτοικοι των περιοχών Πειραιά, Αιγάλεω 
ή Παγκρατίου 
•Άριστες επικοινωνιακές, διοικητικές και οργανωτικές 
δεξιότητες   
Παροχές Εταιρίας 
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Bonus βάσει επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα δυναμικό και σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.gr, μέσω fax στον αριθμό: 210 7297197, 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. 
Follow Adecco Greece on Facebook, LinkedIn.

Steficon S.A is looking for a digital content editor 
to join its growing team.
Position Summary: This position will work closely 
with the client service dpt and the production dpt. 
Work involves content creation and editing, proof-
reading. You will also be involved in brainstorming 
sessions.
Job Qualifications:  
•2 + years experience in a digital content creation 
•Web enthusiast & experienced with social media 
platforms 
•Familiarity with CMS usage 
•Writing, editing & communication skills 
•Copywriting skills 
•Creativity and strategic thinking 
•Ability to work in a deadline-driven environment  
Job Description: 
•Writing and editing original and sourced content 
•Moderation of existing content. 
•Communication with the client if needed. 
•Moderating of content using SEO keywords 
depending on the project needs. 
•Updating and entering content into the CMS 
•Editing and uploading of photo assets into the CMS 
•Writing and editing of social media content
Candidates could send their CV till 23/11/2013 to this 
e-mail: info@steficon.gr [attn: Ms Theodora Drosou], 
noting the position description.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
TMS Auditors S.A. is an independent firm 
established in Greece, providing a broad range 
of audit & assurance, tax, business advisory and 
accounting services.

TMS Auditors S.A. joined in April 2013 the global 
network “IAPA International”, the 9th largest 
International Organization of independent auditing 
companies worldwide. It was founded in 1979 and 
comprises 220 member-firms, with offices in 60 
countries and an annual turnover of $ 1 billion approx.
TMS Auditors S.A. human capital currently consists 
of 31 professionals. Among them, seven (7) CPAs 
(Certified Public Accountants), twelve (12) CPA 
candidates and eight (8) executives with knowledge 
and expertise in fields relevant to audit & assurance, 
such as those of accounting, taxation and corporate 
consulting.
We are currently seeking ambitious team players 
with exceptional analytical skills and a well-rounded 
personality to join our dynamic Audit team.

This is a challenging and rewarding business 
environment where very real prospects exist for 
bright, enthusiastic individuals who have the drive 
and commitment to make a difference.
The Role: Successful candidates will work as: 

Assistants in our Audit &  
Assurance Department.

The Candidate: 
•A University Degree in Accounting, Auditing, 
Business Administration, Economics, Finance  
or other relevant areas. 
•A Postgraduate Degree in relevant area will be 
considered as an extra asset. 
•Relevant professional qualification (ACCA or 
ΙΕΣΟΕΛ) will be highly regarded (partially or fully 
completed). 
•1-3 years of relevant audit working experience  
is required. 
•Computer literate (MS Office), including exposure  
to computerized accounting systems. 
•Excellent analytical and problem-solving skills, 
strong attention to detail and ability to meet 
deadlines. 
•Strong oral and written Greek & English language 
communication skills. Prerequisite level of English 
language qualification: Proficiency. 
•Military obligation must be fulfilled for men 
candidates.
Our company provides a competitive remuneration 
package, continuous learning and development 
opportunities, excellent career prospects and 
pleasant working conditions within a dynamic 
environment. The learning takes place through 
interaction on the job with colleagues and clients 
and study for professional qualifications. 
Interested candidates should send their 
Curriculum Vitae at this e-mail:  
e.farantou@tms-auditors.gr

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:

Business Intelligence Engineer
Profile: To be involved in the development of our corporate 
Data Warehouse, as well as the design & development of the 
company’s OLAP solutions.
Qualifications: 
•University level degree (or higher education institute) in 
Computer Science, Information Technology or relevant field  
of study. 
•Minimum 3 years of experience in design and development of 
multidimensional data warehouses, have worked with OLAP 
or ETL tools (Cognos, Oracle Discoverer or Oracle Warehouse 
Builder), and be familiar with Oracle Database. 
•Knowledge of Oracle BIEE would be an asset. 
•Candidates should further have a broad understanding of IS 
concepts and practices. 
•Good oral and written communication skills. 
•Very good command of English language.  
 
We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology 
 
Send your cv’s to this e-mail: recruitment@mni.gr

AUDIOTEX, a member of ANTENNA Group, is currently 
seeking for a dynamic professional to cover the position of:

.Net Developer 
Job Description: The .Net Developer we are looking for should 
be highly motivated, with skills to contribute, fresh energy and new 
ideas to help build the next generation of our products. He/she 
will work with the Engineering Team in the ongoing development 
of our new mobile platform and support our production platform.

Key Responsibilities 
•Collaboration with business experts to develop innovative 
software solutions 
•Provide Object Oriented programming 
•Able to provide written and verbal communications at the 
business and technical levels 
•Act as a leader to the developers team 
•Multi-task with little supervision and work in a complex, 
deadline oriented environment 
 
Knowledge – Skills 
•Bachelor degree in Computer Science or equivalent, a Master’s 
degree will be considered an extra asset 
•Minimum 3 years of experience, developing .NET Applications 
and Websites 
•Excellent knowledge of HTML, XML, CSS and JavaScript 
•WCF / Web Services 
•MS SQL Server programming 
•MS Visual Studio 
 
Send your cv’s to this e-mail: recruitment@antenna.gr

Περιγραφή: Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. αποτελεί μέ-
λος του γερμανικού πολυεθνικού ομίλου εταιρειών Klüh Service 
Management GmbH. Είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλά-
δα που έλαβαν άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Απασχόλη-
σης ως εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών ζητεί Yπαλλήλους 
για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου πρατηρίου της στην 
Γλυφάδα.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πρατήριο υγρών καυσίμων  
•Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Κάτοικος κοντινών περιοχών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Τίτλος Σπουδών 
•Γνώση Αγγλικών

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα 
αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα τον κωδικό θέσης, φω-
τογραφία απαραίτητη, μέσω του link: http://www.kluehhr.gr/
submit-cv, fax στον αριθμό 2118008866 ή στη διεύθυνση: Klüh 
Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., Περικλέους 32 & Παπανικο-
λή 62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. Επικοινωνίας: 2107472010.Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Αναλυτής  
Προγραμματιστής/ στρια  

σε PowerBuilder
Η SYSCO Α.Ε. Εταιρία Πληροφορικής, από τους μεγαλύτερους 
Integrators στο χώρο Μηχανοργάνωσης Ξενοδοχειακών Επιχει-
ρήσεων, ζητάει Αναλυτή - Προγραμματιστή για τις δραστηριότη-
τες της στον ξενοδοχειακό / Επισιτιστικό Τομέα με το Λογισμικό 
EPITOME PMS & EPITOME.Net PMS & EPIKOUROS P.O.S.

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

Η εταιρία προσφέρει Δυναμικό και Σύγχρονο περιβάλλον, μεγά-
λους ορίζοντες εξέλιξης σε συνδυασμό με ελκυστικό πακέτο απο-
δοχών & Bonus, ανάλογα με την εμπειρία & την απόδοση.

Στείλτε βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση:  S Y S C O  
Α.Ε., Εφέσσου & 6 & Λεωφ. Συγγρού - 171 21 Νέα Σμύρνη. 
Τηλ: 210 9319551. Fax: 210 9319662. E-mail: info@sysco.gr

Η Public Facilities από τις δυναμικότερες εταιρείες προώθη-
σης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ζητά:

Υπαλλήλους Γραφείου  
(8h – 5h – 4h) 

(πρωινά & απογευματινά τμήματα)

Θέση - Αντικείμενο: 
•Ενημέρωση & προώθηση υπηρεσιών επικοινωνίας,  
ψυχαγωγίας & θεάματος Nova. 
•Ενημέρωση & προώθηση σταθερής τηλεφωνίας μεγάλου 
κρατικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η Λυκείου  ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ (προοπτικές εξέλιξης) 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτική ικανότητα 
•Φιλόδοξος/η προσανατολισμένος/η στην επίτευξη του στόχου 
•Επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων 
 
Η Εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις 
•Υψηλά εβδομαδιαία ή μηνιαία Bonus  
•Σύμβαση Αορίστου Διάρκειας με ασφάλεια ΙΚΑ 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Ευέλικτα ωράρια 8h–5h–4h πρωινά-απογευματινά  
με δυνατότητα επιλογής 
•Προοπτικές εξέλιξης (Supervisor – Team Leader) 
 
(Πλησίον Μετρό & Προαστιακού Δ. Πλακεντίας 100 μ) 
 
Για αποστολή βιογραφικών: 
•Μέσω e-mail: cv@dnpsa.gr 
•Μέσω fax: 211-98.91.901 
•Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 211-98.91.990 / 6974888626

Η DHI Medical Group, παγκόσμια πρωτοπόρος εταιρεία με 
κύρια δραστηριότητα την αντιμετώπιση προβλημάτων του 
τριχωτού της κεφαλής, με περισσότερες από 40 κλινικές σε 
όλον τον κόσμο, ζητά Γιατρούς σε αναμονή για Ειδικότητα 
Δερματολογίας ή Πλαστικής Χειρουργικής. 

Επιθυμητός χρόνος αναμονής τουλάχιστον 4 χρόνια. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@dhiglobal.com

Randstad is seeking to employ on behalf of its client,  
a Multinational Coatings Company, an Account Manager-
Marine Products.

Responsibilities 
•Business development within the the Maritime industry 
•Selling components, systems and projects in Coatings 
•Sale directly and through agents network 
•Introduce new products or services and consult customers 
on various technical matters, contributing to the execution of 
short and long term plans for each account 
•Accomplish the above through value selling and projects 
based on thermal and separation technology 
•Client visits & company presentations 
•Offer preparation and negotiations 
 
Requirements 
•Strong sales experience, at least 4 years, in Marine Products 
and/or Chemicals and/or Coatings 
•Fluent in English good speaking level (any additional 
language a plus) 
•Open personality with good people skills.  
Able to establish and maintain professional and personal 
relationships with decision makers in customers  
companies Able to communicate at different levels  
in the organization. 
•Able to work in a multi-cultural matricidal/complex 
environment 
•Self-starter, pro-active, able to work under pressure with  
a minimum of supervision and at the same time able to work 
as part of a team. 
•Management skills (for potential future higher position within 
the company) 
 
Offer 
•Competitive Salary 
•Bonus upon objectives 
•Excellent working conditions 
•Multinational Exposure within a dynamic sector

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

Send your cv’s to this link:  
http://www.randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=3401 
 
Follow us on: Facebook, LinkedIn, Twitter Website:  
http://www.randstad.gr

Στηρίζουμε τον Κόσμο της Υγείας

Εταιρεία εισαγωγής και διάθεσης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, κυρίαρχων στην παγκόσμια αγορά, αναζητά 
για το τμήμα πωλήσεων στην Αθήνα:

Υπεύθυνο Πωλήσεων  
Νοσοκομείων

Απαιτούνται: 
•Επιτυχής προϋπηρεσία πωλήσεων σε νοσοκομεία,  
5 τουλάχιστον ετών, με εδραιωμένες πελατειακές  
σχέσεις 
•Άριστη γνώση των διαδικασιών προμηθειών δημοσίου 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
•Πολύ καλά Αγγλικά 
•Ευχέρεια χειρισμού Η/Υ 
 
Προσφέρονται 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές - ευχάριστο περιβάλλον -  
προοπτικές εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέσω ηλ. ταχυ-
δρομείου στο email: marketing@envivo.gr

H ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ζητά για μόνιμη συνεργασία:

Επιστήμονες  
με εξειδίκευση στην Τηλεπισκόπιση

Επιθυμητή η εμπειρία στον τομέα Φυτοπροστασίας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@geoanalysis.gr,  
fax: 2310 496880.



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

ΤΡΙΤΗ 19 NOEMΒΡΙΟΥ 20136

συνέχεια στη σελ. 10

Εταιρία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Πε-
ριουσίας με έδρα την Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει 
νέο-α με τα ακόλουθα προσόντα:

•Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης, 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση ισπανικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Microsοft Office  
•Ικανότητα Οικονομικής Διαχείρισης  
•Εμπειρία στην δημιουργία Business Plan 
•Ικανότητα εύρεσης πληροφοριών στο διαδίκτυο  
•Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
upalilos8@skywalker.gr 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
IT Consultant fluent in Polish  

(ref: PIT/11/13)  
Athens, Greece 

With expertise in .NET programming, T-SQL, MS 
SQL Server 2005/2008 and RDL. 
EUROPEAN DYNAMICS SA is a leading European 
Software, Information and Communication Technologies 
company, operating internationally (Athens, Brussels, 
Luxembourg, Rome, Copenhagen, Berlin, Stockholm, 
London, Nicosia, Helsinki, Valetta, etc). The company 
employs over 500 engineers and IT experts. We design 
and develop software applications using integrated, 
state-of-the-art technology. Our current IT projects 
have a value exceeding 250 million Euro. EUROPEAN 
DYNAMICS is a renowned supplier of IT services to 
European Union Institutions, international organizations, 
European Agencies and national government 
Administrations all over Europe.
We currently have a vacancy for an IT Consultant 
fluent in Polish to offer his/her services at the 
premises of the company in Athens, as an expert 
throughout the lifecycle of software implementation 
projects, with the perspective of undertaking project 
management responsibilities. The work will be 
carried out in the company’s premises in Athens, with 
on site missions at the customer premises in Poland 
whenever required. In the context of this assignment, 
the successful candidate will be integrated within the 
implementation team of the company, interfacing and 
closely cooperating with the client development team.
Your tasks: 
•Participation in business and system meetings with 
clients in Poland 
•Analysis and documentation of business 
requirements and functional/non-functional 
specifications 
•Preparation of testing material and organisation of 
functional testing 
•Preparation of documentation (project deliverables, 
user manuals, reports, etc) 
•Delivery of consulting, training and helpdesk 
services to end-usersProject Management support, 
coordination, and reporting, throughout the lifecycle 
of IT projects. 
 
Your skills: 
•Excellent command of Polish and English, both 
written and spoken 
•University degree in Computer Science or 
Information Technology 
•Analytical thinking, presentation, coordination and 
collaboration skills 
•Excellent knowledge of Microsoft Office tools (MS 
Word, MS Excel, MS Powerpoint) 
•Experience in any of the following is considered an 
asset: UML analysis, Web development, Databases.
Our offer: If you are seeking a career in an exciting, 
dynamic and multicultural international environment 
with exciting opportunities that will boost your career, 
please send us your detailed cv in English, quoting 
reference: (ref: PIT/11/13), to the following e-mail 
address: hr@eurodyn.com

We offer an extremely competitive remuneration 
and benefits package, based on qualifications 
and experience. All applications will be treated as 
confidential.

You may also consider other open requests on our 
website: www.eurodyn.com

Evolution Tech is a member of group of companies 
operating in Greece and Europe in the fields of IT, 
providing consultancy services to the main actors in 
Telco, Governance and Banking Market.
Evolution Tech always searches for the best IT 
professionals in the market, offering promising career 
to major projects all over Europe.

We are currently seeking for a Business Analyst 
having 1 – 2 years of working experience. 
 
Requirements: 
•Ability to use BPEL to describe and analyze 
procedures and processes for IT infrastructures 
based on Oracle fusion architecture and middleware. 
•Candidates should be familiar with the following 
business analyses phases and is expected to have 
solid understanding and be able to participate in 
Feasibility study, Requirements analyses, Systems 
analyses, Business process and use case analyses, 
Class modeling, data analyses and test cases 
scenarios definition 

•Proven knowledge of ITIL, Agile and SCRUM will be 
considered an asset 
•Excellent communication skills 
•You must be a team player, able to work under 
pressure. 
•We expect you to be fluent in both verbal and 
written English communication.
Interested candidates, who meet all the above 
requirements, may send a cv to this e-mail: 
evolutiontech@evtch.com, ref: BPEL.

Vacancy for IT - 
 Development Expert

Greycon ltd is a leading company specialising in 
software and consulting for scheduling, production 
planning, and manufacturing execution. It was formed 
in 1985 in London, UK, and quickly grew into one of 
the major producers of software for the paper and 
plastic film industries. Nowadays, it operates globally 
with customers in 41 countries and has offices in 
China, Finland, Greece, UK, Uruguay & USA.
The job: Greycon Ltd is currently inviting applications 
for highly skilled professionals to join our successful 
distributed team that develops and supports leading-
edge, quality-driven software for the manufacturing 
industry.

Responsibilities 
Key activities will include but not limited to the 
following: 
•Continuous integration systems (builds, packages, 
installers, automated tests) 
•Development of internal (Intranet based) tools 
on top of our production systems (OnTime, SVN, 
Maconomy, etc.) 
•Managing and prioritizing those development needs 
to satisfy the internal customers with the most cost-
effective solutions.  
Skills 
The ideal candidate should have: 
•A Bachelor’s degree in Computer Science, 
Engineering or a relevant Science-based course. 
•Fluency in the English language, strong verbal and 
written communication skills in English. 
Knowledge of .Net Framework, C# and VB.Net (This 
knowledge will be tested – in English – as part of the 
recruitment process) 
•Familiarity with SQL Server (views, stored 
procedures, etc.) 
•Familiarity with Cruise Control or equivalent 
•Knowledge of Nant or equivalent 
•Flexible and proactive attitude, ability to work as 
part of a distributed global team. 
•Strong analytical and problem-solving skills 
•A passion for programming and IT technologies

Work experience: Years of work experience on the 
areas of knowledge listed above will be considered 
an advantage.

Position: The candidate will work in our Greek 
offices in Athens

How to Apply: To apply for this vacancy 
please send your CV (in English) to this e-mail: 
recruitment@greycon.com with the subject title ‘’IT – 
Development Expert‘’ by 24th of November 2013.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
3D Plugin Developer

Job Title: 3D Plugin Developer 
Κατηγορία: Προγραμματιστές-Web-Τηλ/νιών-
Τεχνικοί Η/Υ 
Περιοχή: Δυτικά Προάστια Αττικής (Χαϊδάρι) 
Απασχόληση: Πλήρης

Job Description: Solid Iris Technologies is a new 
company in the field of informatics, focusing on 
visualization technologies (http://www.solidiris.com). 
We seek an individual with passion for 3d computer 
graphics, to work full time at our office in Athens, 
as plugin developer for our flagship product “Thea 
Render” (non-realtime photorealistic render engine).
Main Tasks: 
•Plugin development for the integration of Thea 
Render on modeling applications. 
•Software development kit maintenance and 
support. 
 
Requirements: 
•Bachelor degree in informatics (or related area). 
•Lower degree in English language. 
 
Skills Wanted: 
•Experience with at least one modeling application 
(for example Blender, 3dsMax, Maya, Cinema4D or 
others). 
•Very good programming level with C/C++. 
•Very good level of oral and written English. 
•Responsible personality.
If you want to apply for this position, please e-mail 
your CV to this e-mail: jobs@solidiris.com with the 
subject “Plugin Developer Job”. Any information 
provided will be considered confidential.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμε-
νες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολο-
γίας, ζητά να προσλάβει στέλεχος για την ομάδα πα-

ροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς τους 
πελάτες της.

Τεχνικός Η/Υ  
(Κωδ. ΤΗΥ 0913)

Αντικείμενο εργασίας: Εγκατάσταση, αναβάθμιση 
και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού: PC, 
Laptop, Services, Printers, Fax, Scanners, Barcode 
Printers, Switches, ADSL Routers, Hub, Καλωδίωση 
Δικτύου. 
Προσόντα: 
•Πολύ καλές γνώσεις υποστήριξης: Η/Υ,   
Εκτυπωτών, Εξαρτημάτων Αναβάθμισης,  
Δικτύων, εγκαταστάσεις Λογισμικών. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2- 3 χρόνια σε ανάλογη 
θέση. 
•Πτυχίο σχολής ηλεκτρονικών ή συναφούς κλάδου. 
•Επιθυμητό δίπλωμα μοτοσυκλέτας και/  
ή αυτοκινήτου. 
•Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus), σύγ-
χρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασί-
ας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας 
δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της 
πληροφορικής.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφο-
ρίες για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα: 
www.e-gate.gr
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας στο 
e-mail: hr@e-gate.gr

Η DATAMED A.Ε, η μεγαλύτερη εξειδικευμένη 
εταιρία στην παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων 
Πληροφορικής στον τομέα της Υγείας και Πρόνοι-
ας, επιθυμεί να προσλάβει:

Προγραμματιστές  
(Developers)

Περιγραφή καθηκόντων: 
•Ανάπτυξη εξειδικευμένων ιατρικών εφαρμογών 
•Ανάπτυξη διαχειριστικών – οικονομικών Εφαρμογών 
•Επέκταση υφιστάμενων εφαρμογών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος AEI, TEI  με κατεύθυνση  
την Πληροφορική 
•Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών / γλωσσών  
προγραμματισμού: Java , J2EE, Web Services, 
Javascript / VBscript, SQL 
•Εμπειρία 5 έτη στην ανάπτυξη εφαρμογών Web  
σε Java 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση συστήματος διαχείρισης  
σχεσιακών βάσεων δεδομένων Oracle 10g 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Ιατρική Πληροφορική, 
Βιοϊατρική Τεχνολογία 
•Προϋπηρεσία σε ανάπτυξη ιατρικών εφαρμογών 
•Προϋπηρεσία σε ανάπτυξη διαχειριστικών –  
οικονομικών εφαρμογών  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Οργανωτική συμπεριφορά, ομαδικότητα, ευχέρεια 
επικοινωνίας, συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα  
και συνέπεια 
•Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων 
•Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης τηρώντας 
αυστηρά χρονοδιαγράμματα
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο 
fax: 210 8056706 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
abam@datamed.gr. Πληροφορίες: κα Α. Βαμβακά.

Web Database Developer

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να έχει γνώσεις 
σχεδιασμού και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων και 
διαδικτυακών εφαρμογών 
•Βασική γνώση: Photoshop, SQL, SEO, SEF URLs 
•Καλή γνώση: PHP, jQuery, Joomla, IDE 
(Dreamweaver ή αντίστοιχο) 
•Προχωρημένη γνώση: HTML, CSS 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη mobile applications για smart 
phones και tablets (IOS, Android). 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•HTML5, CSS3, Flash AS2, AS3 
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να 
διαθέτουν: 
•Δεξιότητες δημιουργικότητας και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Προθυμία ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους μέχρι 23/11/2013 στο e-mail: 
info@steficon.gr, [υπόψη κ. Θεοδώρας Δρόσου], 
σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης (κωδ. 03). 
Steficon AE, τηλ. +30 210 6754413-14, Fax: +30 210 
6745910. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο) Ε.Π. ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’ - ΕΣΠΑ 
2007-2013.

Vacancy for  
Software Engineer/Developer

Greycon ltd is a leading company specialising in 

software and consulting for scheduling, production 
planning, and manufacturing execution. It was formed 
in 1985 in London, UK, and quickly grew into one of 
the major producers of software for the paper and 
plastic film industries. Nowadays, it operates globally 
with customers in 41 countries and has offices in 
China, Finland, Greece, UK, Uruguay & USA.
The job: Greycon Ltd is currently inviting applications 
for highly skilled professionals to join our successful 
distributed team that develops and supports leading-
edge, quality-driven software for the manufacturing 
industry.
Skills 
The ideal candidate should have: 
•A Bachelor’s degree in Computer Science, 
Engineering or a relevant Science-based course. 
•Fluency in the English language, strong verbal and 
written communication skills in English. 
•Knowledge of .Net Framework, C# and VB.Net 
(This knowledge will be tested – in English – as part 
of the recruitment process) 
•Flexible and proactive attitude, ability to work as 
part of a distributed global team. 
•Strong customer service ethos 
•Strong analytical and problem-solving skills 
•A passion for programming and IT technologies  
Knowledge 
•Any of the following will be considered an 
advantage: 
•SQL Server or Oracle databases 
•Test-driven development and Unit testing 
•Other languages than English
Work experience: Years of work experience on the 
areas of knowledge listed above will be considered 
an advantage.
Position: The candidate will work in our Greek 
offices in Athens
How to Apply: To apply for this vacancy please send 
your CV (in English) to this e-mail: recruitment@grey-
con.com  with the subject title ‘’Software Engineer/
Developer‘’ by 24th of November 2013.

Senior ORACLE ADF Developer 
(ref: OADF/11/13),  
Athens, Greece

With expertise in Oracle technology and Oracle 
WebLogic server with focus on Oracle ADF and Java/
J2EE development.
EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is 
a leading European Software, Information and 
Communication Technologies company, operating 
internationally (Athens, Brussels, Luxembourg, 
Copenhagen, Berlin, Rome, Stockholm, London, 
Nicosia, Helsinki, Valetta, etc). The company employs 
over 500 engineers and IT experts. We design and 
develop software applications using integrated, state-
of-the-art technology. Our current IT and telecoms 
projects have a value exceeding 250 million Euro. 
EUROPEAN DYNAMICS is a renowned supplier of IT 
services to European Union Institutions, international 
organizations, European Agencies and national 
government Administrations all over Europe.
We currently have a vacancy for a Senior ORACLE 
ADF Developer fluent in English, to offer his/
her services as an expert who will be based in the 
company’s headquarters in Athens. The candidate 
will provide his/her services to assist the company 
in the definition and development of content access 
service applications and will be integrated in the 
Development team that will closely cooperate with a 
major client’s IT team on site.
Your tasks: 
•Development of web based Oracle applications 
by adhering to development process and quality 
standards 
•Development of the JUnits to verify the functionality 
implemented 
•Analysis and design of multi-tier, database driven 
applications 
•Report progress to development team leader 
•Automation of the functional tests.  
Your skills: 
•University degree with minimum 8 years experience 
in IT 
•Minimum 2 years of development experience with 
Java/J2EE and Oracle ADF related technologies as 
well JDeveloper 
•Proven experience with Oracle WebLogic server, 
PL/SQL, EJB and JSF 
•Fluent in both written and spoken English.
Our offer: If you are seeking a career in an exciting 
and dynamic company, where you will offer your 
services operating in an international, multilingual 
and multicultural environment where you can expect 
real chances to make a difference, please send 
us your detailed CV in English, quoting reference: 
(OADF/11/13), to the following e-mail address: 
careers@eurodyn.com
We offer a competitive remuneration (either on 
contract basis or remuneration with full benefits 
package), based on qualifications and experience. All 
applications will be treated as confidential.
You may also consider all our other open vacancies 
by visiting the career section of our web site 
(www.eurodyn.com) and follow us on Twitter (@
EURODYN_Careers) and LinkedIn.

Originally founded in 1979, as Information Resources, Inc. (IRI), IRI is the world’s leading innovative 
partner that helps clients transform insight into impact at every level of their organization across 
sales, marketing, merchandising, category and brand management and shopper marketing to 
achieve high performance and growth. 

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

Data Scientist  
(DS 11/2013)

Key Responsibilities  
•Working with large databases from IRI Mainframe system in a raw format 
•Developing SAS codes used for the process and modifying them accordingly when needed 
•Suggesting innovations for work improvement 
•Successfully implementing the processes that have been established 
•Project managing multiple projects concurrently to meet objectives/key deadlines 
•Generate reports for higher management regarding projects’ statuses 
•Provide coaching and management support to team members 
 
Qualifications  
•University degree (BSc) in Statistics/Mathematics, Engineering, Computer Sciences, or related 
field 
•Master’s degree (MSc) in Statistics, Engineering or similar quantitative field of study 
•Excellent command of MS Office Suite 
•Strong SAS knowledge 
•Strong experience with relational databases. Knowledge of SQL, C++, VBA and/or Unix 
operating systems will be a strong advantage 
•Experience in statistical languages and other programs is desirable 
•Strong experience in Econometric models 
•Fluency in verbal and written English 
•3-5 years working experience in relevant fields and as a Team Leader 
•Excellent communication skills 
•Excellent interpersonal skills 
•Fulfilled military obligations

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

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

Η ELVIAL ΑΕ, μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία στον κλάδο του αλουμινίου, πραγματοποιώ-
ντας μια νέα επένδυση στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με ένα εμπορικό κατάστημα, αναζητά συνερ-
γάτη για την παρακάτω θέση εργασίας:

Σύμβουλο Πωλήσεων Β2Β  
(ΠΠΩΛΕΣ1113)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογίας 
•Απαραίτητη γνώση Η/Υ σε περιβάλλον ERP 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός νομού Αττικής 
 
Η ύπαρξη διπλώματος οδήγησης Γ’ κατηγορίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
 
Προσφέρονται: 
•Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Αυτοκίνητο –laptop – κινητό τηλέφωνο

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως στείλατε  
πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: 

«ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε» Αγ.Παντελεήμονας Κιλκίς, ΤΚ: 61100.Υπόψη: Κας Αικ.Θεοχαροπούλου,  
e-mail: hr@elvial.gr

DREAMTECH Software Ltd is a software development company specializing in solutions for the 
global maritime sector with offices in Athens and Singapore. DREAMTECH, founded in 1999, is 
currently in the stage of aggressive global expansion. With its state-of-the-art unified messaging and 
shipping applications, it has already entered major maritime centers worldwide (Europe, Asia, USA) 
and is currently looking for top-rated people to join our team. 

MS Word Developer  
(DEV/1113)

Accountants with  
Experience in SAP  

(MC-ACC SAP/1213)

Deloitte Greece is a member of the Deloitte international network, that has a presence in more than 
150 countries and with about 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of 
excellence. 

Deloitte Greece provides through 3 separate legal entities audit, financial advisory, consulting, tax 
and accounting services. With a staff of about 520 and offices in Athens and Thessaloniki, Deloitte 
Greece focuses on all major industries including financial services; tourism & leisure,  shipping; 
energy; manufacturing, consumer business; life sciences & health care and public sector services.

Due to the increase in our client portfolio in the Consulting function, we are currently looking to recruit 
experienced professionals for a new project with a major client in different locations throughout 
Greece, i.e. Athens, Kozani, Megalopoli & Crete. 

Potential candidates should fulfill the following criteria: 
•3-4 years of solid work experience in Accounting 
•At least 1 year of experience in using SAP (FI or SD modules) 
•University or Technological Educational Institute Degree in Accounting / Economics / Finance 
•A Postgraduate Degree or Qualification in related disciplines will be considered an asset 
•Ability to collaborate with clients, provide guidance on SAP functionality, transfer knowledge, and 
train end-users 
•Excellent command of the English language 
•Excellent written, verbal & presentation skills 
•Ability to work under pressure and maintain a professional demeanor 
 
Our organization offers a three-month fixed-term contract, plus one-month focused 
training. 

If you have the above qualifications, please submit your Curriculum Vitae, to this e-mail:  
career@deloitte.gr , quoting the reference code (MC-ACC SAP/1213) no later than November 20, 
2013. All applicants will be acknowledged and treated in the strictest confidence.

MS Word OLE automation developer is required. 
 
Required qualifications 
•University degree in Computer Science, engineering or related subject 
•Proven experience in development with MS Word OLE automation 
•Proven experience in one of the following: C# or C++ or Delphi 
•Fluency in English

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

We seek to fill-in this position immediately. Please send your cv to this e-mail: hr@dreamtech.gr

Η εταιρία ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, μέλος του Ομίλου ΜΠΟΥΤΑΡΗ, του κορυφαίου ομίλου 
παραγωγής και εμπορίας κρασιών (ΜΠΟΥΤΑΡΗ, ΚΑΜΠΑΣ), ζητά να καλύψει άμεσα την παρακάτω 
θέση Στελέχους στα γραφεία της στο Πικέρμι Αττικής: 

Area Export Manager
Κύρια Καθήκοντα: 
•Επίτευξη των στόχων πωλήσεων στις χώρες και τα προϊόντα ευθύνης 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Διατήρηση & ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου 
•Εκπροσώπηση εταιρίας σε διεθνείς εκθέσεις οίνου 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών σε οικονομικά ή marketing 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Καλή γνώση της Γερμανικής. (Καλή γνώση Ρωσικής θα 
θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν) 
•Εμπειρία σε εξαγωγές οίνου ή καταναλωτικών προϊόντων για τουλάχιστον 2 χρόνια 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE) 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
•Αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης 
•Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης & συντονισμού δραστηριοτήτων 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας και προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 
•Εμπειρία, γνώσεις ή ενασχόληση με οινολογικά θέματα θα θεωρεί ως επιπλέον προσόν 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Η εταιρία παρέχει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, εκπαιδευτική υποστήριξη, ευχάριστο περι-
βάλλον εργασίας, δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και πρόσθετη ιδιωτική 
ασφάλιση.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν άμεσα βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: hr@boutari.gr, ή στο 
fax: 210 6039852 (υπόψη Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού). Όλες οι υποψηφιότητες θα αντι-
μετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε Κλινική Αμαρουσίου ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πρακτικό Μηχανικό 
Απαιτούμενα Προσόντα 
•Απολυτήριο ΙΕΚ/ΤΕΙ 
•Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος 
Πρακτικού Μηχανικού Γ’ Τάξης 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Κάτοχος διπλώματος ΙΧ ή/και μηχανής 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ηλικία έως 40 ετών  
Η Εταιρία προσφέρει 

•Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης  
και εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με ανθρωπο-
κεντρικό χαρακτήρα

Παρακαλούμε, στείλτε τα βιογραφικά σας  
σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
hr@iatriko.gr, (θα αξιολογηθούν όλα τα βιο-
γραφικά σε πλαίσιο απόλυτης εχεμύθειας).



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

 ΕΣΤΙΑΣΗ
Το Ξενοδοχείο CASTELLO CITY HOTEL ***  
στο Ηράκλειο ζητά:

Σερβιτόρο/α Εστιατορίου  
για Πρακτική Άσκηση

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Τελειόφοιτος/η Ξενοδοχειακής Σχολής. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής. 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά. 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης. 
•Εξαιρετικές συνθήκες διαμονής. 
•Διατροφή (τρία γεύματα ημερησίως). 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων.

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

Το ξενοδοχείο AVRA IMPERIAL BEACH RESORT  
& SPA που βρίσκεται στο Κολυμβάρι Χανίων ζητά:

Executive Chef & 
Reservation Supervisor 

Με απαραίτητη προϋπηρεσία στις αντίστοιχες θέσεις. 
 
Για αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
accounting@avraimperial.gr

Tο ξενοδοχείο 5* Daios Cove Luxury Resort & Villas 
στο Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυμεί να προσλά-
βει για τη σεζόν 2014:

Maitre / Captain
Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής Τουριστικών Επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία 4 χρόνια σε buffet ή ala carte εστιατόρια 
5 αστέρων 
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες λειτουργίας εστιατορίων 
•Επικοινωνία – Ευελιξία – Ομαδικότητα 
•Πολύ καλή Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά) 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: hr@daioshotels.com. Βιογραφικά χωρίς πρό-
σφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

F&B Sales and  
operation manager

Ekies all senses resort, is looking for an assistant 
operation manager for the season 2014. The candidate 
should full fill the below requirements:

•Experience in the field of F & B operation and 
administration 
•Cost control knowledge 
•Knowledge of English language is mandatory. 
Knowledge of second language (German) is also 
important 
•Guest relations and sales abilities 
•Enthusiastic and open personality 
•Work under pressure 
•Adaptation in the team spirit 
 
The company offers: 
•6 months employment 
•Residence 
•3 meals per day 
 
Please send your cv at thiw e-mail: info@ekies.gr, and 
write on the subject field AS.OP.Manager.

Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας «Pomegranate Spa 
Hotel» ζητεί για τη σεζόν 2014:

Maitre D’ Hotel

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε ξενοδοχεία 5 αστέ-
ρων ή σε ανάλογα εστιατόρια εσωτερικού η εξωτερικού 
•Επιθυμητός ο τίτλος τουριστικών σπουδών 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Πνεύμα συνεργασίας και καλή επικοινωνία 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή η γνώση Ρώσικης γλώσσας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων 
 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail:  
manager@pomegranatespahotel.com.  
Website: http://www.pomegranatespahotel.com

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

Demi Chef de Partie 
Job Description: To prepare all types of food items as 
assigned by Chef de Cuisine of the outlet.

Candidate Profile 
•At least 2 years of experience at the same position in 
a four/five star property 
•Very good command of English language 

•Preferably tourism or hospitality degree 
•Pleasant 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

Για το HILTON στην Κω, ζητούνται υπάλληλοι  
Επισιτιστικών Τμημάτων με την παρακάτω  
ειδικότητα:

Σερβιτόροι

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση Αγγλικής 
γλώσσας και μιας ακόμη δεύτερης γλώσσας, κατά προ-
τίμηση: 

•Γερμανικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής ή Ρωσικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lakitira.gr. 
Fax: 210 6233321.Υπόψη του Τμήματος Προσωπικού.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης και του 
καφέ;
Η εταιρία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρ-
τια οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων στην 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλάβει για 
το νέο κατάστημα στη Φιλοθέη για πλήρη απασχόληση: 

Barista  
(Κωδ. Ν/B.Φ.)

Προφίλ Υποψηφίων: 
•Έως 40 ετών 
•Εμπειρία στο χώρο του καφέ 
•Εμφανίσιμος 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Συνεχή Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της Διεύθυνσης Αν-
θρώπινου Δυναμικού στο e-mail: hr@apollonion-bakery.
gr ή στο φαξ 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις θα χειρι-
στούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Το Ξενοδοχείο ZORBAS BEACH στο Τιγκάκι, ζητά:
Chef,  

Μάγειρους Α και Β  
ζεστής και κρύας κουζίνας, 

Ζαχαροπλάστη
Βιογραφικά στο e-mail: zorbas0@otenet.gr,  
fax: 22420 49416, τηλ: 22420 49410.

Γαλλική Πολυεθνική Εταιρία στον χώρο της εστίασης 
αναζητά για το νέο της κατάστημα στην Γλυφάδα:

Βοηθό Αρτοποιού
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη 
απαραίτητη. 
•Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας,  
δυνατότητες εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: jobs@paulgreece.com

Waiter & Waitress

Company Description: The Rocabella Santorini 
intends to be the hospitality heart of the area of 
Imerovigli - a small picturesque Santorinian village, 
offering great views to the Volcano, Oia, Thirassia and 
the worldwide known Santorinian sunset.

This boutique hotel & spa is a refreshing addition to a 
village sprawling with traditional whitewashed structures 
and intends to put the focus back on the outdoors and 
natural surroundings.

Location: The hotel is located 1kilometer from the 
town center (Fira) of Santorini island and all rooms offer 
inspiring views of the Aegean Sea and the Caldera. 
From the hotel, a short drive takes you to the premier 
attractions in Santorini Town such as the famous 
cocktail bars; the folklore museums and the fine dine 
restaurants. The hotel is located in an area of 12000 
square meters strategically overlooking Santorini and 
the Santorini International Airport is just 7 kilometers 
away.

Dear Talents,

Please download and save the Job Description 
document to your PC. Check the boxes that apply to 
you and save the document by typing your Surname in 
front of the document name. 
You should then send us by using your email: 
•The Job Description document, 
•Your cv and 
•A Recent photo of yours  
 
At e-mail: hr@rocabella.gr

If you do not have an email address, you can create 
one using a free email service (e.g.: Gmail, Yahoo, 
Hotmail). Upon creating your email account, enter your 

email address and begin the online application and 
registration process.

Upon its receipt we will inform you accordingly.

Please note that no application will be accepted  
if you fail to send us the required documents  
(Job Description, cv, Photo).
Looking forward meeting you in person!

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαροπλα-
στεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για Baristas 
για τα καταστήματα της Δροσιάς, του Π. Φαλήρου και 
του Ν. Ψυχικού.

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στο χώρο του Bar, σας 
αρέσει ο χώρος της εστίασης και να δουλεύετε ομαδικά, 
τότε θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!

Κύρια Καθήκοντα: 
•Προετοιμασία όλων των ειδών καφέ και ροφημάτων 
(espresso, cappuccino, φίλτρου, σοκολάτας κλπ) 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη στο χώρο του Bar, σε καφε-
τέριες ή αρτοζαχαροπλαστεία 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Γνώση αγγλικών 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Βιβλιάριο Υγείας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Προοπτικές εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικού στείλτε μας e-mail στο: 
jobs@frankzepaul.com αναγράφοντας στο θέμα τον 
κωδικό FZP-ΒΑR-13/Δροσιά, FZP-BAR-13/Φάληρο 
ή FZP-BAR-13/Ψυχικό, ανάλογα με την περιοχή που 
σας ενδιαφέρει. 

Μέλη της CALDERA COLLECTION αναζητά:

Σερβιτόρους-ες Α’

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

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Τουριστικής σχολής, στο τομέα  
των επισιτιστικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων 
 
Τα παρακάτω Επιθυμητά Προσόντα  
θα επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση ακόμη μιας γλώσσας 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και Διατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 
 
Aποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@calderacollection.gr. Fax: 22860 36119.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive αναζητά 
για τα ξενοδοχεία της: 

Σερβιτόρους

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

Boutique ξενοδοχείο 5* στα Ζαγοροχώρια επιθυμεί 
να προσλάβει:

F & B Manager / Maitre
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Προϋπηρεσία σε boutique ξενοδοχεία με εστιατόριο 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση υπολογιστών 
•Επίσης, θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος  
Ιωαννίνων. 

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
Hr@hipcollection.gr. Aπαραίτητη μία ευκρινής  
πρόσφατη φωτογραφία.

To ξενοδοχείο Mediterranean Beach 4* στη Σαντορίνη 
επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για την περίοδο 
2014:

F & B Cost Controller 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Σημαντική Εμπειρία σε πολυτελή ξενοδοχεία 
•Διοικητικά & Οργανωτικά Προσόντα 
•Άριστη γνώση Ελληνικών & Αγγλικών (προφορικά  
& γραπτά) - επιπλέον γλώσσες επιθυμητές 
•Άριστη γνώση Η/Υ

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
mediterraneansantorini@gmail.com.  
Τηλ: 6940 911911.Υπόψη κου Νομικού Αντώνη.

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα «Afitis hotel» & 
«Renaissance Hanioti Resort» στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής, μέλοι του ομίλου Exclusive Hotels, ζη-
τούν να προσλάβουν:

Restaurant Manager 
Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η Τουριστικής ή ανάλογης Σχολής 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον της  Αγγλικής γλώσσας 
(και τουλάχιστον η άριστη γνώση μιας επιπρόσθετης 
ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Τουλάχιστον 3ετης προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 5*  
•Άριστη γνώση Η/Υ (word, excel, access, power point, 
outlook) 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
των τμημάτων του εστιατορίου 
•Άριστη γνώση και εκτέλεση silver service 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών  
υπηρεσίες 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Ομαδικό πνεύμα  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές/
Αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης 
 
Υπ’ όψιν: Human Recourses Department  
of Exclusive Hotels   
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: giotaboe@exclusive-hotels.gr 
•Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη 
φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται από το Τμήμα  
Ανθρώπινου Δυναμικού. 
•Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια  
& σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Bartenders / Mixologists -  
Mykonos

Με την φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη κομ-
ψότητα που το διακρίνει, το ξενοδοχείο Kivotos μέλος 
των Leading Hotels of the World δίνει την δυνατότητα σε 
λίγους και ικανούς, να συμμετάσχουν στην ομάδα που 
θα συντελέσει και φέτος στις υψηλότερες προδιαγραφές 
υπηρεσιών.

Η θέση των Bartenders / Mixoligists θα πρέπει να δια-
θέτει τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα, για την ολοκλη-
ρωμένη συνεργασία τους μαζί μας αλλά και την προ-
σφορά τους στο έργο της.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Τουριστικής σχολής η σχολής Barmen 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και μιας ακόμη 
•Γνώση Η/Υ 
•Επικοινωνιακός-η και Συνεργάσιμος-η 
•Εμφανίσιμος-η και Ευγενικός-ια 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχεία 5* 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:  
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και Διατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα κριτήριά σας 
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία: 
•E-mail: cv@skywalker.gr 
•Συστάσεις Απαραίτητες

Το ξενοδοχείο “ROYAL PARADISE BEACH RESORT 
& SPA” 5* στη Θάσο ζητά για το καλοκαίρι 2014:

Bartenders / Barmaids  
– Barristas 

Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής Bartenders ή Τουριστικών  
Επαγγελμάτων 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
4* / 5* ξενοδοχείου 
•Γνώση P.O.S. 
•Ευχάριστη, φιλική & δυναμική προσωπικότητα 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας 
(επιπλέον γλώσσες θα εκτιμηθούν αναλόγως)  
Παροχές:  
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 

•Διαμονή & διατροφή 
•Πλήρης Εποχιακή απασχόληση 
•Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιο-
γραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
manager@royalparadise.gr ή στο fax: 25930 52707.

•Η διαχείριση των βιογραφικών θα γίνει με απόλυτη 
εχεμύθεια. 
•Βιογραφικά χωρίς φωτογραφία δεν θα λαμβάνονται 
υπ’ όψιν για αξιολόγηση. 
•Απάντηση θα λάβουν μόνο τα βιογραφικά που θα 
προκριθούν για συνέντευξη.

Bartenders/ 
Mixologists - Ios

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

Η θέση των Bartenders/Mixoligists θα πρέπει να διαθέ-
τει τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα, για την ολοκλη-
ρωμένη συνεργασία τους μαζί μας αλλά και την προ-
σφορά τους στο έργο της.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος Πτυχίου Τουριστικής σχολής η σχολής 
Bartenders 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και μιας ακόμη  
•Άριστη γνώση H/Y όσον αφορά Windows , Excel 
•Επικοινωνιακός-η και Συνεργάσιμος-η 
•Εμφανίσιμος-η και Ευγενικός-ια 
•Συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Εμπειρία επάνω στον χειρισμό των MICROS 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχεία 5* 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και Ημιδιατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 
 
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία: 
•Ε-mail: personnel@liostasi.gr 
•Fax: 22860 92680 
•Συστάσεις Απαραίτητες

Restaurant Manager  
(Ref.Code:RM.14)

Are you active, social and hosting is your passion?

Costa Navarino team is capable, dedicated and 
determined in providing exceptional services to all our 
guests. As the ambassadors of this unique destination 
we focus on flawless and authentic service which turns 
every moment of our guests into an unforgettable 
experience.

We are seeking for an experienced and exceptional 
Restaurant Manager who loves hosting and interacting 
with people and wants to manage, train and develop a 
thriving team.

Being part of our Food and Beverage team you will: 
•Create a fascinating dining experience for our guests 
•Assist them in their choice of taste and meal 
•Be responsible for ensuring that guests receive a high 
quality, professional and well organized service 
•Understand our guests to exceed their expectations 
•Be responsible for the training of our associates 
•Maintain all hygiene and safety policies and HACCP 
standards 
 
To be successful in this role you will have: 
•3-5 years of experience in a fine dining environment or 
at a high volume all day dining restaurant 
•A hotel school or equivalent qualification 
•Proper communication etiquette in both Greek and 
English 
•Ability to build rapport with team and guests 
•Ability to work effectively as part of a team 
•Hosting, organizational and problem solving skills 
 
Navarino Dunes offers: 
•Chance to be developed within the most innovative 
operator of lifestyle hospitality brands in the world. 
•Competitive compensation package 
•Οn going training opportunities 
•Accommodation in the vicinity of Navarino Dunes  
(for non - Messinian residents) 
•Meals within the premise. 
•Private Medical Plan 
•Use of Navarino Dunes Facilities, according to the 
relevant policies.

CVs to be sent at this e-mail: Career@costanavarino.
com. Please note: CVs with no reference code and not 
fulfilling the above prerequisites won’t be taken under 
consideration.

Canaves Oia Hotel & Suites, a proud member of the 
Small Luxury Hotels of the World™ is a luxury 5 star 
hotel in Oia, Santorini.

For the season of 2014, we are looking for associates 
who are willing to learn and build up a successful career 
in hospitality.

Restaurant /  
Pool Bar Supervisor

Position Requirements: 
•Minimum experience of 2 years in a similar position in 
5 star hotel is necessary 

•Advanced use of English language 
•Strong communication and interpersonal skills 
•Teamwork spirit 
 
Canaves Oia Hotel offers: 
•Accommodation at privately owned apartments with 
WIFI access 
•Excellent opportunities for career progression 
•Supportive management 
•Pleasant working environment 
•Competitive salary 
 
Send your cv to this e-mail: hr@canaves.com. 
Recommendations and recent photo required. 

Optimal Business Action, on behalf of its client, a large 
hospitality group based in Jeddah - Kingdom of Saudi 
Arabia, is looking for a:

Restaurant Manager
Key Duties 
•Ensure Sales opportunities are maximized to their 
full potential and that sales and marketing plan is 
implemented in conjunction with marketing department 
•Supervise operation of restaurant to maximize 
profitability, minimize legal liability, and conform to 
standards 
•Assist in menu planning with management and Head 
Chef 
•Work with chefs for efficient provisioning and 
purchasing of supplies. Estimate food and beverage 
costs 
•Arrange for maintenance and repair of equipment and 
other services 
•Comply with all health and safety regulations  
•Work with other management personnel to plan 
marketing, advertising, and any special restaurant 
functions 
•Satisfactory handling of customer queries, requests 
and complaints 
•Investigate and resolve customers complaints 
concerning food quality and service 
•Maintain relationships with customers and staff 
•Review and monitor with accounting department 
the expenditures to ensure that they conform to 
budget limitations and continuously work to improve 
performance 
•Monitor prime cost and ensure its kept within budget 
and take required actions to improve it 
•To monitor all personnel functions within the 
department (recruitment, appraisals, counseling, 
grievance, disciplinary) 
•Prepare department rotas and time-sheets 
•Ensure communication with staff is kept up to date by 
various means of departmental meetings, staff briefings 
& notice board 
•Ensure that all control systems are being correctly 
observed by all staff 
•Ensure licensing legislation is adhered to by all staff 
 
Key Requirements 
•9-12 years of experience, of which 3 in supervision 
role 
•Bachelor of Science degree in hotel/restaurant 
management is desirable 
•Good knowledge of the English language, Arabic is 
a plus 
 
Send your cv’s to this link: http://optimalba.
profilsearch.com/recrute/fo_annonce_voir.php?id=394

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star Hotels με ξενοδο-
χεία στην Κρήτη και Χαλκιδική, επιθυμεί να προσλάβει 
για την σαιζόν 2014:

1 (Ένα) Άτομο  
για την θέση του Chef

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε έτη  
στην παραπάνω θέση σε ξενοδοχεία 4* και 5* 
•Ηλικία από 35 έως 50 ετών 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
 
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω  
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα  
το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία:  
e-mail: manager-chal@aegeanstar.com.  
Τηλ.: 23740 20820. Φαξ: 23740 20544 

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS στην Κασσάν-
δρα Χαλκιδικής ζητά:

Μαιτρ 
για εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολυετή προϋπηρεσία σε μεγάλες ξενοδοχειακές 
μονάδες με εστιατόριο στο συγκεκριμένο αντικείμενο 
είναι απαραίτητη 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Η γνώση της Ρωσικής και Γερμανικής γλώσσας  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και πολύ καλές  
διοικητικές ικανότητες (διαχείριση ομάδας  
προσωπικού) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα Εξαιρετικό 
εργασιακό περιβάλλον 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι παρακα-
λούνται να αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό με 
φωτογραφία στο e-mail: job5@ghotels.gr. Όλα τα βιο-
γραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

Tharroe of Mykonos Deluxe Boutique Hotel & SPA 
5* στην Μύκονο ζητά:

Chef για το a la carte  
εστιατόριο Barbarossa 
Απασχόληση εποχιακή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•Γνώση Μεσογειακής / Ελληνικής κουζίνας 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό  
περιβάλλον 
•Διαμονή & διατροφή 
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@tharroeofmykonos.gr

Το ξενοδοχείο Aeolos Beach, μία ανακαινισμένη μονά-
δα 4*, που βρίσκεται στη Κω ζητά:

F&B Controller
Προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης Σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ίδια ή σχετική θέση 
•Κατανόηση και σύνταξη οικονομικών αναφορών  
σε αρχεία Microsoft Excel 
•Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ 
•Επιθυμητή η γνώση λογισμικού Soft one και  
λειτουργία POS 
•Επιθυμητή η γνώση λογιστικής και κοστολόγησης 
 
Απαιτούμενες Δεξιότητες: 
•Παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα 
•Άριστο οργανωτικό και επικοινωνιακό προφίλ 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων και 
άμεση εξεύρεση λύσεων 
 
Προσφέρονται: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Bonus αποδοτικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
μέσω e-mail στο: cv@aeolosbeach.com. Η επεξεργα-
σία των βιογραφικών θα γίνει με απόλυτη εχεμύ-
θεια.

Alexandros Palace Hotel & Suites welcomes you 
in a 60.000 square meters slope ending and idyllic 
environment embraced by a golden beach and natural 
beauty of the Athos Peninsula in Halkidiki.

Convenience and luxury are combined with aesthetics 
and a friendly environment, providing a truly high quality 
of stay.

Our company is seeking professionals with the ability and 
willingness to prosper in a multinational environment.

Maître d’ Hotel
Job Description: To assist the Food & Beverage 
Manager in managing the restaurants, bars, and other 
F&B departments as a successful independent profit 
center, ensuring maximum guest satisfaction according 
to the hotel standards.

Candidate Profile 
•At least three years of experience at the same position 
in a five star hotel or restaurant 
•Excellent command of English language 
•Very good knowledge of a second foreign language 
would be considered as an asset (preferably German 
or Russian) 
•Computer literacy and knowledge of  P.O.S. 
appliances 
•Preferably tourism or hospitality degree 
•Excellent communication and organizational skills 
 
The hotel offers: 
•Accommodation & meals covered. 
•6 month month employment 
•Excellent business environment 
 
Send your cv’s to this e-mail: alexh@otenet.gr

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για:
Chef De Partie

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Γαλλικής κουζίνας  
•Ηλικία 24-28 ετών  
•Άριστη γνώση Γαλλικής κουζίνας  
•Τουλάχιστον 5ετή πείρα  
•Προϋπηρεσία εκτός Ελλάδος θα θεωρηθεί μεγάλο 
προσόν  
•Γνώση και σεβασμός Ελληνικών πρώτων υλών  
•Ενασχόληση με μοριακή γαστρονομία  
•Έμπρακτη πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγελίες, 
παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσης- 
συντήρησης των τροφίμων  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Σταθερό και μακροπρόθεσμο περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μόνο μέσω e-mail στο: 
ari.vezene@gmail.com. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται 
να προσάψουν και φωτογραφία.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, η 
οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη, τη Ρόδο και την 
Δυτική Πελοπόννησο σας προσκαλεί να ξεκινήσετε την 
καριέρα σας και να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας 
άσκηση για την τουριστική περίοδο 2014 στα ξενοδοχεία 
του ομίλου.

Πρακτική Άσκηση στα Τμήματα: 
 

Food & Beverage 
(Επισιτιστικά Τμήματα, Εκπαιδευόμενος 
 F&B manager, Γραφείο F&B, Αnimation)  

Rooms Division 
(Κρατήσεις, Οροφοκομία, 

 Υποδοχή, Δημόσιες Σχέσεις)

Στόχος μας είναι ο σπουδαστής να αποκομίσει πλούσιες 
εμπειρίες από την απασχόλησή του στα τμήματα των 
ξενοδοχείων και να εξελιχθεί σε έναν σωστό επαγγελ-
ματία του κλάδου.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Καλή γνώση Αγγλικών και Ρώσικων/Γαλλικών/ 
Ιταλικών/Γερμανικών 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Διάθεση για νέες γνώσεις και εξέλιξη 
•Ομαδικότητα 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Διαμονή & διατροφή εντός των ξενοδοχείων 
•Λεωφορείο προσωπικού από και προς τα ξενοδοχεία 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα με μια φωτογραφία, δηλώνοντας για ποια θέση 
ενδιαφέρεστε: 

•Στο link: [http://www.aldemarhotels.com/pages/gr/
kariera.php]  
•Μέσω του e-mail: hrathens@aldemarhotels.com 
 
* Η διαχείριση όλων των αιτήσεων γίνεται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. 
* Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά μόνο για τους 
υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις  
των θέσεων.

Το ξενοδοχείο Elysium Resort & Spa *****, με δυναμι-
κότητα 327 δωμάτια και σουίτες, στην περιοχή Καλλιθέα 
Ρόδου, έχοντας ως αρχή την συνεχή αναβάθμιση των 
ποιοτικών παρεχομένων υπηρεσιών και την ανάλογη 
στελέχωση με άρτια εκπαιδευόμενο προσωπικό αναζη-
τά συνεργασία με:

F & B Manager
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε Ξενοδοχειακές Μονάδες 4 ή 5 αστέρων, 
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης  
με κατεύθυνση στα Τουριστικά Επαγγέλματα, 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (Γερμανικά, Ρωσικά  
θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν), 
•Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ, 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα  
συνεργασίας.

Η εταιρία επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της, 
προσφέρει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, σύγ-
χρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας που παρέχει 
συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
στη Διεύθυνση Προσωπικού του ξενοδοχείου μέσω 
e-mail: hr@elysium.gr, fax: 22410 87060 & τηλ: 22410 
45708. Διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των βιογραφι-
κών θα γίνει με απόλυτη εχεμύθεια.

Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading hotel 
companies in Cyprus and Greece, is expanding its 
operations. We are seeking to employ: 

Cooks (A & B) 
for the island of Kos

•We are looking for young, enthusiastic, self-motivated, 
with previous work experience in similar position, of at 
least 5 years.  
•Good knowledge of English is essential and knowledge 
of German will be considered as an advantage. 
•The successful candidates should be able to work in a 
challenging and demanding environment within a team. 
•An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications. 

Please forward all cv’s to the following email: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com. All cv’s will be 
treated in strict confidence.

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

Barmaids / Waitresses 
Scandinavian, Dutch or Russian speaking

Προσόντα: 
•Καλή γνώση Αγγλικών όπως επίσης και Σκανδιναβικών 
γλωσσών (Σουηδικά / Νορβηγικά / Δανέζικα) ή Ρωσικών 
ή Ολλανδικών 
•Πτυχίο από Τουριστική σχολή και προηγούμενη  
εμπειρία στον Τουρισμό 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχιακή απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφι-
κό με πρόσφατη φωτογραφία στο fax: 22420 55656 ή 
μέσω email στο: cv@kipriotis.gr
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συνέχεια στη σελ. 12

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

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

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

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

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

Customer Support Representative 
for Software Development Company

Softomotive Ltd is a Software Development 
company located in Athens, Greece. We specialize in 
automation software and our customers range from 
individual users to large Fortune500 companies all 
over the world.
Job description: We are looking to add a new 
member to our customer support team in a full-time 
position, responsible for supporting and promoting 
our automation software.
Duties and responsibilities include: 
•Handling customer support requests that come 
through email, chat or phone. 
•Participation in the company’s online forum 
discussions. 
•Live demonstration of our software to trial users 
through remote connection to the user’s computer. 
•Building automation solutions using the software 
based on customers’ requirements. 
•Striving to achieve exceptional customer service in 
satisfying customers’ needs and requests.
Desired Skills and Experience: Due to the fact 
that our customer base is distributed all over the 
globe, all communication with our users is conducted 
in English. This being the case, excellent English 
communication skills, both written and verbal are an 
absolute requirement. Being a native speaker would 
be a big plus.
Excellent understanding of desktop/web technologies 
is also required. The candidate should have 
adequate knowledge of HTML/CSS, the Windows 
operating system and commonly used applications 
and technologies.
The candidate should also be familiar with basic 
programming concepts; preferably should have 
completed some introductory programming courses 
at some point.
Prior experience in a similar position is not required, 
however a self-motivated attitude and ability to prioritize 
and manage workload in a multi-tasking environment is 
a must.

Send your cv’s to this e-mail: hr@softomotive.com

H Telestorm E.Π.Ε. δημιουργήθηκε το 2012 και 
δραστηριοποιείται στις πωλήσεις τηλεπικοινωνιακών 
προϊόντων με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών τηλεφωνίας.

Σκοπός της Telestorm είναι η παροχή υπηρεσι-

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

Η TelestormE.Π.Ε. επιθυμεί να εντάξει άμεσα  
στην ομάδα της:

Εκπροσώπους  
Τηλεφωνικών Πωλήσεων  

(Μερική Απασχόληση)
Αντικείμενο απασχόλησης: Τηλεφωνική  
προώθηση υπηρεσιών σταθερής, κινητής  
τηλεφωνίας και internet. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Διάθεση για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχου 
•Γρήγορη αντίληψη, θετική διάθεση και δυναμικός 
χαρακτήρας 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Απολυτήριο Λυκείου 
•Ανάλογη εμπειρία σε Τηλεφωνικές Πωλήσεις  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, ασφαλιστική κάλυψη  
και τα νόμιμα δώρα και επιδόματα. 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα 
και ικανά στελέχη 
•Ασφαλές, σύγχρονο κι ευχάριστο περιβάλλον 
 εργασίας 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας (4ωρο ή 6ωρο)

Αποστολή βιογραφικών: e-mail:  
hr@telestorm.gr, fax: 211 4084473.  
Τηλ για πληροφορίες: 6909 444405.  
Διεύθυνση εργασίας: Κωνσταντινουπόλεως  
12Α και Λεύκτρων, Περιστέρι, ΤΚ 12133.

Univar is a leading global chemical distributor. Univar’s 
strong sales and marketing teams complement 
chemical producers and create value for customers. 
The company provides technical expertise in application 
development, excellence in logistics support, and 
outstanding customer service to help its partners grow 
their business. Univar is expanding in Greece and is 
looking for:

Sales Assistant /  
Customer Service

Candidate Profile 
•University degree  
•At least three years of working experience in a 
similar position preferably in the Chemical Industry 
•Excellent command of the English language 
•PC literate 
•Problem solving and team-oriented personality 
•Communication and organizational skills 
 
Please send your cvs at this e-mail:  
Univar.hellas@univareurope.com  
or at fax number 210 9739979.

Η Public Facilities από τις δυναμικότερες εταιρί-
ες προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
ζητά:

Υπάλληλους  
για Τηλεφωνικό Κέντρο  

(8h – 5h – 4h) 
(πρωινά & απογευματινά τμήματα)

Θέση - Αντικείμενο: 
•Ενημέρωση & προώθηση υπηρεσιών επικοινωνίας, 
ψυχαγωγίας & θεάματος Nova. 
•Ενημέρωση & προώθηση σταθερής τηλεφωνίας 
μεγάλου κρατικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η Λυκείου  ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ  
(προοπτικές εξέλιξης) 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτική  
ικανότητα 
•Φιλόδοξος/η προσανατολισμένος/η στην επίτευξη 
του στόχου 
•Επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων 
 
Η Εταιρία προσφέρει:  
•Σταθερό μηνιαίο μισθό με όλες τις νόμιμες  
προσαυξήσεις 
•Υψηλά εβδομαδιαία ή μηνιαία bonus  
•Σύμβαση Αορίστου Διάρκειας με ασφάλεια ΙΚΑ 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Ευέλικτα ωράρια 8h–5h–4h πρωινά-απογευματινά 
με δυνατότητα επιλογής 
•Προοπτικές εξέλιξης (Supervisor – Team leader) 
 
(Πλησίον Μετρό & Προαστιακού Δ. Πλακεντίας 
100 μ) 
 
Για αποστολή βιογραφικών: 
•Μέσω e-mail: cv@dnpsa.gr 
•Μέσω fax: 211-98.91.901 
•Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 211-98.91.990 / 
6974888626

Μεγάλη ανώνυμη εταιρία, εισηγμένη στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών ζητεί στέλεχος για τη θέση του:

Customer Service Representative  
Υπάλληλος Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών  

Με έδρα: Αθήνα 

Που θα στελεχώσει το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελα-
τών της εταιρίας και θα συμβάλει στην αποτελεσματι-
κότερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτερης Σχολής 
•Εμπειρία στις πωλήσεις επιθυμητή 
•Άνεση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Γνώση Αγγλικών (και άλλης ξένης γλώσσας  
επιθυμητή) 
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και άλλες  
πρόσθετες παροχές 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι -ες παρακαλούνται να στεί-
λουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα μέσω e-mail: 
hrgrsales@gmail.com κάνοντας χρήση του κωδικού 
αγγελίας ΕΜΠ/030.Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν 
απόλυτα εμπιστευτικές.

Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ανά-
πτυξης πελατολογίου και προώθησης πωλήσεων, 
από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες στο χώρο των 
πωλήσεων ζητά:

Εκπροσώπους Πωλήσεων  
4ωρης - 5ωρης - 6ωρης απασχόλησης 

(πρωί ή απόγευμα)
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν με αντικείμε-
νο την προώθηση  υπηρεσιών σε πελατολόγια μεγά-
λων εταιρειών.

Απαραίτητα Προσόντα  
•Απόφοιτοι Λυκείου (Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ θα εκτι-
μηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν για 
προοπτικές εξέλιξης) 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και σταθερό χαρακτήρα 
•Θετική διάθεση 
 
Η Εταιρεία Προσφέρει: 
•Σταθερός Μηνιαίος Μισθός (όχι ποσοστά) και Πλή-
ρη Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Υψηλό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχου 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης 
(Team Leader, Εκπαιδευτής, Προϊστάμενος) 
•Ωράριο εργασίας: Ευέλικτο (4ωρο-5ωρο-6ωρο 
πρωινό ή απογευματινό) 
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το Μετρό Ακρό-
πολης) 
 
Για αποστολή βιογραφικών Κωδικός Θέσης: 
OTH23  
•Στο e-mail: hr@othisi.com.gr 
•Στο fax: 211 200 46 00 
•Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 211 200 45 00

Η Public Facilities από τις δυναμικότερες εταιρείες 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ζητά:

Call Center Agents  
(8h – 5h – 4h) 

(πρωινά & απογευματινά τμήματα)

Θέση - Αντικείμενο: 
•Ενημέρωση & προώθηση υπηρεσιών επικοινωνίας, 
ψυχαγωγίας & θεάματος Nova. 
•Ενημέρωση & προώθηση σταθερής τηλεφωνίας 
μεγάλου κρατικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η Λυκείου  ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ  
(προοπτικές εξέλιξης) 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτική  
ικανότητα 
•Φιλόδοξος/η προσανατολισμένος/η στην επίτευξη 
του στόχου 
•Επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων

Η Εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό με όλες τις νόμιμες  
προσαυξήσεις 
•Υψηλά εβδομαδιαία ή μηνιαία bonus  
•Σύμβαση Αορίστου Διάρκειας με ασφάλεια ΙΚΑ 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Ευέλικτα ωράρια 8h–5h–4h πρωινά-απογευματινά 
με δυνατότητα επιλογής 
•Προοπτικές εξέλιξης (Supervisor – Team Leader) 
 
(Πλησίον Μετρό & Προαστιακού Δ. Πλακεντίας 
100 μ) 
 
Για αποστολή βιογραφικών: 
•Μέσω e-mail: cv@dnpsa.gr 
•Μέσω fax: 211-98.91.901 
•Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 211-98.91.990 / 
6974888626

Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος για την θέση θα εντα-
χθεί στην διεύθυνση πωλήσεων της εταιρίας και οι 
αρμοδιότητες του θα περιλαμβάνουν την τηλεφωνική 
προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι Λυκείου, Ι.Ε.Κ.  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικές 
πωλήσεις 

•Με εργατικότητα και αυτοπεποίθηση 
•Με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Με ομαδικό πνεύμα 
•Με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία call center 
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Βασικός μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις 
•Σύγχρονο ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
telephonemedia@gmail.com. Τηλέφωνο  
επικοινωνίας 211 1822900.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Merchandisers 
που θα δραστηριοποιούνται 

 στο χώρο των FMCGs
Περιοχές: 
•Καβάλα – Δράμα 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων 
•Άπταιστα Αγγλικά 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας  
& διαπραγματεύσεων 
•Ομαδικότητα 
•Ικανότητες Παρουσίασης 
•Καινοτομικό τρόπο σκέψης 
•2 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
ή merchandising σε FMCGs 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον  
εργασίας 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την ένδειξη 
Mercfmcg στο e-mail: west@westsa.gr ή στο  
fax: 210 9735005.

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Πωλητές-Πωλήτριες 

για πλήρη ή μερική απασχόληση, 
για το υποκατάστημα Ν. Ιωνίας

Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο των πωλήσεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες 
•Ηλικία έως 25 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές  
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Άγι-
ος Στέφανος Αττικής, 145 10, Τηλ. 210 6217691, 
fax: 210 8140802, ή e-mail: lkyriakaki@dexim.gr. 
Κωδικός Αγγελίας: 1002

Γνωστή αλυσίδα καταστημάτων που εμπορεύεται 
γυναικεία ενδύματα και αξεσουάρ αναζητά:

Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων 
(κωδ. θέσης: SM) 

Απαιτήσεις θέσης: 
•Παρακολούθηση και άριστη λειτουργία του υφιστά-
μενου δικτύου (άνω των 30 καταστημάτων) 
•Δυνατότητα σύστασης ετήσιου προϋπολογισμού 
πωλήσεων  και παρακολούθηση της εκτέλεσής του 
ανά σημείο πώλησης 
•Παρακολούθηση επίτευξης οικονομικών στόχων 
ανά σημείο πώλησης 
•Άριστη γνώση merchandising standards και  
παρακολούθηση της πληρότητας του προϊοντικού 
μίγματος των σημείων πώλησης 
•Διαχείριση του προσωπικού του δικτύου και παροχή 
υποστήριξης των διευθυντών καταστημάτων 
•Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων καθώς και  
συμμετοχή στις λειτουργίες του καταστήματος 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Υποχρεωτική πενταετής προϋπηρεσία σε θέση 
Υπευθύνου δικτύου λιανικής 
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•Πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ, μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Ικανότητες διαχείρισης και παρακίνησης ομάδων 
πωλήσεων 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση διαχείρισης  
προβλημάτων και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων 
•Δυνατότητα λειτουργίας στα πλαίσια δομημένου 
εργασιακού περιβάλλοντος 
•Οργανωτικές, επικοινωνιακές  
και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ικανότητα μετάδοσης εταιρικής στρατηγικής 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Δημιουργικότητα και καινοτόμος σκέψη 
•Προσανατολισμός στον στόχο και το αποτέλεσμα 
•Αναλυτική σκέψη 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας 
 
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών και παροχών ανάλογο των προσόντων 
και της απόδοσης. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
yourchoices02@gmail.com

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 απασχόλη-
σης.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστού τρα-
πεζικού ομίλου, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των 
παρακάτω θέσεων:

Προωθητές/τριες  
Τραπεζικών Προϊόντων 

(κωδ. θέσης: S-722/37002)

Περιγραφή Θέσης 
•Ενημέρωση πελατών για τα προϊόντα της τράπεζας 
εντός συνεργαζόμενου καταστήματος 
•Διαχείριση συμφωνιών και ενημέρωση των ηλε-
κτρονικών αρχείων πελατών 
 
Προφίλ Υποψηφίων 
•Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις ή θέση εξυ-
πηρέτησης πελατών  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο 
επικοινωνίας) 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκε-
ντρική αντίληψη 
•Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα 
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες  πακέτο αποδοχών (μισθός & μηνιαία μπό-
νους) 
•Εκπαίδευση στο χώρο των πωλήσεων και των τρα-
πεζικών προϊόντων και υπηρεσιών

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό: 210 
7297197, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λεωφ. Συγ-
γρού 80-88, 117 41 Αθήνα.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψη-
φίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέ-
σης 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. 
Follow Adecco Greece on Facebook, LinkedIn. 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Εισαγωγική Εταιρία επώνυμων τυποποιημένων 
καταναλωτικών προϊόντων ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε., ζητά να 
προσλάβει:

Πωλητή Λιανικής  
επί αυτοκινήτου (ΧVan) 

με έδρα την Αττική

•Ηλικία έως 30 ετών. 
•Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος Β’ Ερασι-
τεχνικού Διπλώματος οδήγησης, να διαθέτει άνεση 
στην επικοινωνία και γνώση της αγοράς. 
•Θα πρέπει να επιτύχει την ανάπτυξη και πραγματο-
ποίηση πωλήσεων, εφαρμογή και υλοποίηση εμπο-
ρικής πολιτικής με μελέτη, κατάθεση προτάσεων και 
παρακολούθηση ποιοτικών στόχων.
Προσφέρονται: μισθός, μπόνους, ασφάλιση,  
συνεχής εκπαίδευση, εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό 
τηλέφωνο. 
 
Επιθυμητή η σχετική προϋπηρεσία. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να στείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: info@pegasos.com.gr

Η εταιρία ILIS ΗΟΜΕ που δραστηριοποιείται στον 
τομέα των λευκών και τουριστικών ειδών, επιθυμεί 
να προσλάβει: 

Πωλητή (έμπειρο) 
για την Αττική 

Mε ευχέρεια να ταξιδεύει και στην επαρχία για: 
•Ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου 
•Συντονισμό δικτύου πωλήσεων 
•Παράδοση εμπορευμάτων εντός Αθήνας. 
 
Απαιτούνται: 
•Επιθυμητή ηλικία 25-40 ετών 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις ή εναλλακτικά  
στον τομέα των λευκών ειδών τουλάχιστον 2 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικών  
Υπολογιστών 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (άδεια οδήγησης  
μηχανής θα εκτιμηθεί) 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
contact@ilishome.gr 

Μεγάλο Δίκτυο Διαγνωστικών Ιατρείων ζητεί:

Σύμβουλο Πωλήσεων 
για την Αττική  

και την ευρύτερη περιφέρεια 
Κεντρικής Ελλάδος και Νήσων

Αναφέρεται στον: Διευθυντή Πωλήσεων

Ρόλος Θέσης: Υποστηρίζει το τμήμα πωλήσεων και 
είναι υπεύθυνος για την προώθηση ολοκληρωμένων 
λύσεων και επιχειρηματικών δράσεων σε επαγγελμα-
τίες υγείας.
Περιγραφή θέσης: 
•Καθημερινές επισκέψεις και προγραμματισμένα 
ταξίδια στα ιατρεία του δικτύου 
•Συγκέντρωση και καταγραφή οικονομικών στοιχείων  
πωλήσεων, & στοιχείων ανταγωνισμού 
•Ενημέρωση στοιχείων σε πίνακες, reports  
& παρουσιάσεις  
•Σύνταξη ενημερωτικών δελτίων δικτύου εμπορικής 
επικοινωνίας 
•Υποστήριξη προωθητικών ενεργειών σε συνεργάτες  
& ιατρεία 
•Συνεργασία με διάφορα τμήματα της εταιρείας, 
όπως το Τμήμα Πωλήσεων, Προμηθειών,  
Παραγγελιών, Έρευνας και Ανάπτυξης 
•Υλοποίηση στόχων Πωλήσεων υποστηρίζοντας 
καθημερινές εργασίες 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Σπουδές Ανώτατης ή Ανώτερης εκπαιδευτικής  
βαθμίδας Θετικής Κατεύθυνσης, κατά προτίμηση 
Βιολογίας, Βιοχημείας ή Χημείας 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θεωρείται  
επιπρόσθετο προσόν 
•Διετή προϋπηρεσία σε ρόλο Πωλήσεων στο χώρο 
της Εργαστηριακής ιατρικής κατά προτίμηση  
ή του ευρύτερου τομέα Υγείας 
•Γνώσεις χειρισμού MS Office – Επίπεδο Advance   
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα,  
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, Δεξιότητες  
διαχείρισης απαιτητικών Projects 
•Δυνατότητα επαγγελματικής παρουσίας εκτός έδρας 
•Εμπορική & προϊοντική αντίληψη της αγοράς 
•Πολύ καλή γραπτή & προφορική επικοινωνία 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Προσαρμοστικότητα & ευελιξία 
•Multi-Tasking  ικανότητες 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ευκαιρίες εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sales-dept@medisyn.eu

Sales Assistant
Sales Assistant Job Purpose: Supports sales and 
marketing managers by tracking, investigating, and 
reporting sales information.

Sales Assistant Job Duties: 
•Maintains promotional database by inputting the 
necessary data. 
•Updates managers by consolidating, analyzing, and 
forwarding daily action summaries. 
•Reports order and inventory problems by 
investigating data and history; identifying alternate 
means; notifying managers and customers. 
•Prepares Pro-forma Invoices, Offers. 
•Provides product, promotion, and pricing 
information by clarifying customer request; selecting 
appropriate information; forwarding information; 
answering questions. 
•Provides sales vs. projection results by preparing 
and forwarding sales tracking reports. 
•Arranges shipment; notifies customer. 
•Responds to phone calls, emails and other forms of 
correspondence; assists customers; handles orders, 
complaints and other inquiries. 
•Maintains customer database by inputting customer 
profile and updates; preparing and distributing 
weekly and monthly reports. 
•Prepares sales presentations by compiling data; 
developing presentation formats and materials. 
•Tracks sales expenses by tracking, consolidating, 
analyzing, and summarizing expenses; forwarding 

for reimbursement. 
•Updates job knowledge by participating in 
educational opportunities. 
•Accomplishes department and organization mission 
by completing related results as needed.

Skills/Qualifications: English Language Native 
Speaker, Degree in Business Administration or in Any 
Other Relevant Field, Data Entry Skills, Reporting 
Skills, Administrative Skills, Communication 
Skills both Written and Oral, Understanding the 
Customer, Customer Focus, Informing Others, Self-
Development, Attention to Detail, Professionalism, 
Microsoft Office Skills, Strong Team Player, 
Amicable, Polite and Helpful, Good with Numbers, 
Patient, Sensitive to Cultural Diversity, Responsible 
and Trustworthy, Able to Handle Stress.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@recom.gr

Πωλητής/ Πωλήτρια
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος πολιτικός μηχανικός/χημικός μηχανικός/
μηχανολόγος μηχανικός/ οικονομικών επιστημών 
(ΑΕΙ/ΤΕΙ) 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση εμπορικού  
τμήματος (οικονομικές μελέτες πελατών,  
προετοιμασία προσφορών, έλεγχος εμπορικής  
πολιτικής, στατιστικά, reports, back office πωλητών, 
επικοινωνία με πελάτες) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (δεύτερη ξένη γλώσσα  
θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν ) 
•Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Windows, Office, 
περιβάλλον ERP, CRM) 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία 
•Θετική διάθεση, ευγένεια, αφοσίωση στο έργο τους, 
επαγγελματισμός. 
 
Προσφέρονται: 
•Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε μια συνεχώς αναπτυσσόμε-
νη εταιρεία 
•Μισθός σταθερός και επιπλέον bonus κατά την 
επίτευξη στόχων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresfgl@gmail.com

Ο Α. Συνεταιρισμός Ανατολή στα πλαίσια ανάπτυ-
ξης των δραστηριοτήτων του ζητεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων Κηπευτικών  
σε αγορές του εξωτερικού 

με έδρα την κατοικία του (home based)

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Τουλάχιστον διετή εμπειρία σε πωλήσεις νωπών 
κηπευτικών σε αγορές εξωτερικού 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Δυνατότητα μετακίνησης στο εξωτερικό 
•Πολύ καλή Γνώση Η/Υ (Excel, Word) 
•Ικανότητες επικοινωνίας 
 
Ο Α.Σ προσφέρει: 
•Κατώτατο μισθό και ανταγωνιστική προμήθεια επί 
των πωλήσεων 
•Laptop, εκτυπωτή, κινητό τηλέφωνο 
•Ευχάριστο Περιβάλλον Εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
p.karfakis@asanatoli.gr. Τηλ. Επικοινωνίας:  
28420 27541, κ. Καρφάκη Παναγιώτη.

Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρία παροχής υπηρεσιών, ανά-
πτυξης πελατολογίου και προώθησης πωλήσεων, 
από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες στο χώρο των 
υπηρεσιών ζητά:

Συνεργάτες / Πωλητές

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα προωθούν υπηρεσίες 
«οικονομίας», δηλαδή υπηρεσίες που περιορίζουν τα 
έξοδα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SOHO-SME).

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτοι Λυκείου (Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ  
θα εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν  
προσόν για προοπτικές εξέλιξης) 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
 
Η Εταιρία Προσφέρει:  
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και πλήρη ασφάλιση ΙΚΑ 
•Μηνιαίο Bonus 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης 
(Team Leader, Εκπαιδευτής, Προϊστάμενος) 
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το Μετρό  
Ακρόπολης)  
 
Για αποστολή βιογραφικών - Κωδικός θέσης: DD41  
•Στο e-mail: hr@othisi.com.gr 
•Στο fax: 211 200 46 00 
•Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 211 200 45 00

Randstad Hellas, on behalf of it’s client, a well 
established Multinational Company within the Food 
Industry, is seeking to recruit a:

Sales Representative/  
Super Market Channel

Responsibilities 
•Implement direct sales execution 
•Ensure accomplishment of distribution targets 
•Achieve volume & return targets 
•Execute merchandising standards & manage 
targets implementation 
•Align and communicate with the management 
when corrective actions are required concerning 
assortment representation & agreed planogramme 
implementation 
 
Requirements 
•Higher Education Degree is a must 
•Ideally 2- 4 years experience in a similar role, 
preferably Super Markets channel 
•A self motivated and dynamic individual 
•Highly developed creativity and innovation 
•The ability to communicate with individuals at all 
levels and of all cultures. 
•Fluency in the English language 
•The ability to set clear goals, provide regular 
updates and deliver on deliverables. 
•The personal charisma required to be an 
ambassador for the company 
•The ability to understand and personify the culture 
and image of the company 
 
Offer 
•Attractive remuneration package 
•Company Car 
•Bonus 
•Mobile

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

Send your cv’s to this link: http://www.randstad.gr/
index.php?pageid=55&pubID=3398.Follow us on: 
Facebook, LinkedIn, Twitter.Website: http://www.
randstad.gr

Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων με έδρα την Αθή-
να αναζητά:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης  
Δικτύου Πωλήσεων  

(ΚΩΔ. ΙΒΑ13)

Η θέση αναφέρεται στην Εμπορική Διεύθυνση και 
έχει ως βασικό έργο την ανάπτυξη των εργασιών 
της εταιρίας αξιοποιώντας το υφιστάμενο δυναμικό 
πωλήσεων και παράλληλα την προσέλκυση νέων 
συνεργατών. 

Βασικά καθήκοντα:  
•Σχεδιασμός και υλοποίηση προϋπολογισμού  
πωλήσεων κατ’ έτος. 
•Σχεδιασμός διαδικασιών εξυπηρέτησης συνεργατών. 
•Έρευνα αγοράς, σχεδιασμός νέων προϊόντων. 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση διαγωνισμών πωλήσεων. 
•Υλοποίηση εκπαιδευτικής πολιτικής. 
•Έρευνα αγοράς και προσέλκυση νέων συνεργατών. 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών για την αύξη-
ση του ποσοστού διατήρησης του χαρτοφυλακίου.  
•Επισκέψεις στα Δίκτυα Πωλήσεων. 
•Περιοδική αναφορά υλοποίησης στόχων (reporting)  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Κολεγίου ή Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής 
με κατεύθυνση marketing, οικονομικά ή business 
administration 
•Προϋπηρεσία: τουλάχιστον 6 έτη στον Ασφαλιστικό 
κλάδο, με τα 3 τελευταία σε αντίστοιχες θέσεις ευ-
θύνης.  
•Η εμπειρία σε Δίκτυα Εμπόρων αυτοκινήτου είναι 
θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(office) και ιδιαίτερα με τα νέα ηλεκτρονικά διαδικτυ-
ακά μέσα  διανομής. 
•Επιθυμητή η γνώση του συστήματος IBS.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας κωδικό θέσης, 
στο e-mail: sflsjobs@yahoo.gr

Πωλητές (SAL 1021) 
Αθήνα

Περιγραφή: Αναπτυσσόμενη εταιρία παροχής επαγ-
γελματικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αναζητά 
Πωλητές για την ανάπτυξη των πωλήσεων στην Αττική.

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
αναλάβουν την προώθηση των τηλεπικοινωνιακών 
λύσεων που αφορούν σταθερή, κινητή τηλεφωνία και 
internet, σε εταιρικούς πελάτες, που θα επιτύχουν μια 
ιδιαίτερα σημαντική μείωση του κόστους των αντίστοι-
χων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Eπαγγελματική εμπειρία 2-5 ετών από  
τις εξωτερικές πωλήσεις (κατά προτίμηση  
στον τομέα των υπηρεσιών) 
•Άνεση στην επικοινωνία και την προσέγγιση  
πελατών, μέσω προσωπικών επισκέψεων  
και τηλεφωνικών επαφών 
•Προσφέρεται σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus 
πωλήσεων 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr
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ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρία RAFARM Α.Ε.Β.Ε., μια από τις μεγαλύ-
τερες εταιρίες παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων 
στην Ελλάδα, με ηγετική θέση σε αρκετές θεραπευ-
τικές κατηγορίες στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά, 
αναζητά:

Προϊστάμενο Γραμμής  
Φαρμακείων (SVPH)

Ο κατάλληλος υποψήφιος, με την εμπειρία και τον 
επαγγελματισμό του, θα αναλάβει την υλοποίηση της 
οργάνωσης και ανάπτυξης του τμήματος Πωλήσεων 
Φαρμακείων.

Αρμοδιότητες: 
•Συντονισμός και καθοδήγηση της ομάδας  
πωλήσεων 
•Υλοποίηση προγραμμάτων επέκτασης και  
βελτιστοποίησης της πελατειακής βάσης 
•Σύνταξη προϋπολογισμών και στοχοποίηση 
•Έρευνα αγοράς και επιλογή προϊόντων 
•Έλεγχος του ανταγωνισμού και καθορισμός  
προωθητικών ενεργειών 
•Γενικότερη συμμετοχή στον καθορισμό  
της εμπορικής πολιτικής 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. 
•Τουλάχιστον 3 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
σε τμήματα Πωλήσεων / Marketing Φαρμακείου – 
O.T.C. 
•Ηγετικά χαρακτηριστικά διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού 
•Ευχέρεια στην Αγγλική γλώσσα 
•Άνεση στη χρήση Η/Υ και MS Office 
•Ικανότητες διαπραγμάτευσης και καλλιέργειας  
διαπροσωπικών επαφών 
 
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών – παροχών και άριστες προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προ-
σόντα παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφι-
κό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gbriana@
rafarm.gr ή στο fax: 210 6776552, υπόψη κας Τζίνας 
Μπριάνα, αναφέροντας τον κωδικό (SVPH), έως και 
την Τρίτη 03 Δεκεμβρίου 2013.

ΙΑΤΡΟΙ
Η GLOBALMEDIREC έχει δύο Άμεσες θέσεις  
εργασία για:  

 Ειδικό Δερματολόγο –  
Consultant Dermatologists  

σε Κρατικό NHS Νοσοκομείο- Central England

Απαραίτητη Εμπειρία: Out – Patient Dermatology 
Clinic and Some Skin Surgery. Ο βασικός ετήσιος μι-
κτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ £75,249 έως 
£101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας).

Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-
Calls (εφημερίες), με αρχικό συμβόλαιο ενός χρόνου. 
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 συμπεριλαμ-
βάνονται: Προετοιμασία του βιογραφικού – Προε-
τοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη 
– Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – 
Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.
Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος Ειδικότητας στην Δερματολογία  
•Πρόσφατη Νοσοκομειακή εμπειρία 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινω-
νία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών 
διευκρινίσεις. 
 
Κατερίνα Κοντάλιπου, GlobalMediRec. Τηλ: 6934 
803930. E-mail: cv@epathessalia.gr

Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής ΑΕΙ / ΤΕΙ 
για εργασία στην Γερμανία 

•Προαιρετική γνώση Γερμανικής γλώσσας –  
Επίπεδο Β1-Β2
Αποστολή βιογραφικών σε μορφή EUROPASS στην 
Γερμανική ή Αγγλική γλώσσα στο e-mail: kariera@
md-hellas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 333450, 
6973 348931. Άτομο επικοινωνίας: Έυα Βενιανάκη 
από Δευτέρα - Παρασκευη 09:00-14:00.

Ειδικός Δερματολόγος,  
Consultant in Rheumatology 

Η GlobalMediRec έχει δύο άμεσες θέσεις εργασί-
ας σε Κρατικό Νοσοκομείο NHS Κεντρική Αγγλία 
– Central England.

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι 
μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγού-
μενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την 

εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες), με αρχικό συμ-
βόλαιο ενός έτους.

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 συμπεριλαμ-
βάνονται: Προετοιμασία του βιογραφικού – Προε-
τοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη 
– Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – 
Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος Ειδικότητας στην Ρευματολογία 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινω-
νία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών 
διευκρινίσεις. 
 
Κατερίνα Κοντάλιπου, GlobalMediRec.  
Τηλ: 6934 803 930. E-mail:  
katerina.kontalipou@globalmedirec.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Science teacher 

ACS Athens, A World Class International School - 
Leading Innovation in Education, is seeking to recruit 
a part time Science Teacher to teach Biology and 
Environmental Science to High School level students. 
The Teacher reports to the High School Principal.

Duties: 
•Provides learning experiences in Biology 
and Environmental Science, while creating an 
environment that is conducive to student learning 
and involvement 
•Monitors students’ understanding of the curriculum 
effectively and adjusts instruction, materials, or 
assessments when appropriate 
•Evaluates, tries innovative approaches, and refines 
instructional strategies, including the effective use 
of technologies available to teachers, to increase 
student learning, involvement, and confidence to 
learn 
•Demonstrates appreciation for and sensitivity to the 
diversity among individuals and strives to ensure 
equitable opportunities for student learning 
•Maintains and improves professional competence 
through attendance at professional development 
events 
•Shares responsibility for accomplishing the goals 
and priorities of his/her grade/team/department 
•Other duties, as assigned.  
Qualifications:  
•Licensed to teach gr. 9-12 Science 
•Bachelor’s Degree, Master’s preferred, from 
an accredited college or university, in Biology/
Environmental Science 
•Ability to communicate clearly and effectively, both 
orally and in writing, to students (ages 14 – 18) 
•At least three years of teaching experience at the 
specific subject area 
•Previous teaching experience in the US school 
systems will be preferred 
•Ability to clearly and effectively communicate, both 
orally and written, in English to students 
•Commitment to remain current in content 
knowledge and teaching strategies

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

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

Submit the above required information to Human 
Resources at this e-mail: jobs@acs.gr.Incomplete 
submissions or candidate profiles that do not meet 
the published qualifications will not be considered.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η ZEINCRO είναι μία διεθνής εταιρία που προσφέρει 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον ιατροφαρμακευτικό 
τομέα και κυρίως στον τομέα της Κλινικής Έρευνας.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του Τμήματος των Κλι-
νικών Μελετών, ζητάμε γιa πρόσληψη:

Study Manager  
Με έδρα την Αθήνα

Αρμοδιότητες και καθήκοντα υποψήφιου: 
•Υπεύθυνος για την διαχείριση και τον συντονισμό 
κλινικών μελετών 
•Διαχείριση resources, time management 
•Προγραμματισμός έργων 
•Συντονισμός ομάδας εργασίας  
(Clinical Research Associates) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

•Πτυχίο στις Επιστήμες Υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•3-5 χρόνια εμπειρία στoν τομέα των κλινικών  
μελετών αντίστοιχης θέσης 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δεξιότητες επικοινωνίας, αποτελεσματικής  
διαχείρισης καθώς και καθοδήγησης ομάδας ατόμων 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Αξιόλογο πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές καριέρας σε ένα δυναμικό και διαρκώς 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας υπόψη  
Κας Μαλτέζου: Zeincro Hellas Α.Ε., Αναπαύσεως 
30, 152 35 Βριλήσσια, Αθήνα. Fax: 210-6134695, 
e-mail: smaltezou@zeincro.com

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Από εταιρία ζητείται:

Βαφέας  
Αυτοκινήτων - Σκαφών

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο Τεχνικής Εκπαίδευσης με πιστοποίηση  
Φανοποιού 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και  
ομαδικής συνεργασίας 
 
Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος  
με φωτογραφία στο e-mail: depesales@gmail.com

Συντηρητής Κατοικίας 
για πλήρη απασχόληση

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο Τεχνικής Εκπαίδευσης 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέσεις συντηρητή  
και σε οικοδομικές εργασίες 
•Εξοικείωση με την χρήση Η/Υ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και  
ομαδικής συνεργασίας 
 
Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος με 
φωτογραφία στο e-mail: depesales@gmail.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. η οποία παράγει απαιτη-
τικά χυτά εξαρτήματα για  εξελιγμένες μηχανολογικές 
εφαρμογές με πελάτες σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και 
Αμερική, επιθυμεί να προσλάβει:

Μεταλλουργό Μηχανικό ή  
Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ

Mε ειδίκευση στα μεταλλικά υλικά για το τεχνικό τμή-
μα με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό χυτών 
εξαρτημάτων.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Μεταλλουργού Μηχανικού ή Μηχανολόγου 
Μηχανικού ΑΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση Γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος με αποστολή e-mail στο 
λογαριασμό: info@egnatiafoundry.gr το οποίο θα 
αναγράφει τον κωδικό ΤΤ – 11 στο θέμα του.

Μηχανικός Εργοστασίου  
(TEC 1019) 
Romania

Περιγραφή: Μεγάλη βιομηχανία αναζητά Μηχανικό 
Εργοστασίου για τις ανάγκες στελέχωσης παραγωγι-
κής μονάδας στην Ρουμανία.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
αναλάβει τον συντονισμό και επίβλεψη όλων των πα-
ραγωγικών διαδικασιών και την οργάνωση προσωπι-
κού και εξωτερικών συνεργατών για την επίτευξη του 
παραγωγικού έργου της εταιρίας.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι Μηχανικού - Μεταλλουργού ή 
Χημικού Μηχανικού 
•Τουλάχιστον δεκαετής σχετική επαγγελματική και 
διοικητική εμπειρία 
•Πολύ καλή γνώση Ρουμανικών 
•Δυνατότητα εργασίας και διαμονής στο εξωτερικό  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Για εργασία σε επαγγελματικό σκάφος αναψυχής, 
ζητείται:

Μηχανικός Α’ ή Β’  
κατηγορίας

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 

θέση σε σκάφη αναψυχής 
•Γνώση πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας σκα-
φών αναψυχής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
 
Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος με 
φωτογραφία στο e-mail: depesales@gmail.com

BIOMHXANIA
Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας υλικών συσκευ-
ασίας (κυτιοποιία) αναζητά:

Υπεύθυνο παραγωγής

Για τις ανάγκες καλύτερης λειτουργίας της. Η θέση 
αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή του εργοστασίου 
και ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει την ευθύνη διοί-
κησης της παραγωγής και της διανομής των τελικών 
προϊόντων και των εμπορευμάτων, ενώ θα πρέπει να 
συνεργάζεται σε μεγάλο βαθμό με το τμήμα ποιότη-
τας για την επίτευξη των στόχων ποιότητας, περιβάλ-
λοντος και ασφάλειας τροφίμων.

Καθήκοντα Θέσης 
•Προγραμματισμός παραγωγής 
•Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης προϊόντων 
σύμφωνα με την ημερομηνία •Παράδοσης της εκά-
στοτε παραγγελίας 
•Ευθύνη εύρυθμου σχεδιασμού και λειτουργίας πα-
ραγωγικής διαδικασίας και •Βελτιστοποίησης διαδι-
κασιών παραγωγής 
•Ανάληψη ενεργειών μείωσης λειτουργικού κόστους 
τμημάτων 
•Άριστη διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων 
τμημάτων ευθύνης 
•Επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων λειτουρ-
γίας εργοστασίου 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Τουλάχιστον πενταετής επαγγελματική εμπειρία 
από τον κλάδο της βιομηχανίας σε θέση υπεύθυνου 
παραγωγής 
•Επαγγελματική εμπειρία από την διοίκηση σχετικών 
τμημάτων ευθύνης 
•Επιθυμητή η γνώση του κλάδου γραφικών τεχνών 
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. (Μηχανολόγος ή Μηχανικός) 
•Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιθυμη-
τός αλλά όχι απαραίτητος 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kouvoutsakis@metronpack.gr  
ή στο fax: 210 4220134.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
H Kestrel I.S, System Integrator στο χώρο των Τη-
λεπικοινωνιακών Παρόχων και συνεργάτης διεθνούς 
φήμης κατασκευαστικών οίκων εξοπλισμού και λογι-
σμικού, αναζητά Αποθηκάριο για την οργάνωση της 
αποθήκης. Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την 
λογιστική και φυσική διακίνηση του εξοπλισμού και θα 
εκδίδει παραστατικά διακίνησης.

Στις αρμοδιότητές του θα είναι και οι εξωτερικές 
εργασίες. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν: 
•1- 2 χρόνια προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένη 
αποθήκη. 
•Γνώσεις λογιστικής 
•Εξοικείωση με τον χώρο της πληροφορικής  
(Επιθυμητό). 
•Δίπλωμα μοτοσυκλέτας και/ ή αυτοκινήτου 
 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εξής αρμοδιότητες: 
•Άριστες Οργανωτικές ικανότητες. 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, 
•Ικανότητα επικοινωνίας και διαχείρισης του πελάτη

Η Kestrel I.S. προσφέρει ένα σύγχρονο και ευχάρι-
στο περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που ενισχύουν 
τη γνώση και σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο 
πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας 
στο χώρο της πληροφορικής. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 210 6747740,  
fax: 210 6771585 e-mail: info@kestrel-is.gr

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

Αποθηκάριο

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Ξενοδοχείου 
•Γνώση Η/Υ, λογιστικό πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ 
•Παραλαβή παραγγελιών από τα τμήματα 
•Παραλαβή και παράδοση προμηθειών στα τμήματα 
•Καταχώρηση τιμολογίων 
•Απογραφές 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Μάιο έως και Σεπτέμβριο

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

LOGISTICS
Η ELVIAL ΑΕ έχοντας πραγματοποιήσει νέα επένδυ-
ση στο λεκανοπέδιο της Αττικής  και στην περιοχή του 
Ασπρόπυργου, με μια νέα εγκατάσταση εμπορικού 
καταστήματος,  αναζητά συνεργάτη για την παρακά-
τω θέση εργασίας: 

Τιμολόγηση Διαχείριση Αποθήκης  
- (ΑΠΕΜΠ1113)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Υποχρεωτική γνώση χειρισμού ΗΥ σε περιβάλλον 
Ms Office και προγράμματα ERP 
•Προαιρετικά, δίπλωμα οδήγησης Γ κατηγορίας 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς 
επίσης μεθοδικότητα και οργανωτικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ολοκληρωμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις,  παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυν-
ση: «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε» Αγ.Παντελεήμονας, Κιλκίς, ΤΚ: 
61100.Υπόψη Θεοχαροπούλου Κατερίνας ή e-mail: 
hr@elvial.gr

Miα από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της 
μόδας επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Αποθήκης
Ρόλος: 
•Έλεγχος εργασιών της αποθήκης 
▫Διαχείριση παραλαβών 
▫Παρακολούθηση και έκδοση τιμολογίων 
▫Συντονισμός παραγγελιών και δρομολόγησης 
•Παρακολούθηση του ηλεκτρονικού συστήματος 
αποθήκης (ERP) 
•Διαχείριση προσωπικού αποθήκης 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε οργανωμένη αποθήκη ( συστήμα-
τος RF ) τουλάχιστον 5 ετών 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ, M/S Office

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές ανα-
λόγως προσόντων, συνεχή εξειδικευμένη εκπαίδευ-
ση και άριστο περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως  
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με 
πλήρη στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
sales456@gmail.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο Akrathos Beach,  
στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, ζητά άμεσα: 

Υπεύθυνο/η Κρατήσεων  
Ελληνικής Καταγωγής για μόνιμη εργασία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Αποστολή βιογραφικών και συστατικών επιστο-
λών στο e-mail: lazaros@akrathos-hotel.gr

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

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων  
(Γαλλικά – Ιταλικά)

Προσόντα: 
•Άριστη γνώση Ιταλικών & Γαλλικών 
•Προϋπηρεσία σε τμήματα εξυπηρέτησης πελατών 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών 

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη  
φωτογραφία στο e-mail: oplr@lindoshotels.com. 
Fax: 22440 32007.Τηλ: 22440 32000

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

 Ρωσσόφωνη Υπεύθυνη 
 Δημοσίων Σχέσεων 

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε τμήματα εξυπηρέτησης πελατών 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: oplr@lindoshotels.com. Fax: 22440 
32007. Τηλ: 22440 32000

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

Ρωσόφωνο  
Προσωπικό Υποδοχής 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Αρίστη Γνώση Ρωσικών, 
•Καλή γνώση Αγγλικής, 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνο σε ξενοδοχεία

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: oplr@lindoshotels.com. Fax: 22440 
32007. Τηλ: 22440 32001

Το ξενοδοχείο Lindos Royal στην περιοχή Βληχά 
Λίνδου επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Συντήρησης

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολογίας ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον σε τμήμα  
συντήρησης ή νέων έργων, τουλάχιστον 5 ετών 
•Καλή γνώση Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών,  
Κλιματισμού, Συντήρησης Πισίνας κλπ. 
•Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα διοίκησης  
ομάδας τεχνικών 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και ευθύνης 
•Προγραμματισμός, οργάνωση, τάξη, καθορισμός 
προτεραιοτήτων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση αυτοματισμών 
•Γνώση λειτουργίας ξενοδοχείων 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: oplr@lindoshotels.com ή με φαξ στο 
2244032007. Πληροφορίες τηλ: 2244032000 κ. Κων-
σταντινίδης.

Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας “Pomegranate Spa 
Hotel” ζητεί για τη σεζόν 2014:

Host / Hostess

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε ξενοδοχεία  
τουλάχιστον 4 αστέρων 
•Πνεύμα συνεργασίας και άριστες επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Ευχάριστη παρουσία 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (και εκτός ξενοδο-
χειακού χώρου) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Απαραίτητη η γνώση Ρώσικης και Αγγλικής  
γλώσσας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων 
 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@pomegranatespahotel.com.  
Website: http://www.pomegranatespahotel.com

Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας «Pomegranate Spa 
Hotel» ζητεί για τη σεζόν 2014:

Προϊσταμένη Ορόφων / 
 Housekeeping

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε ξενοδοχεία  
τουλάχιστον 4 αστέρων 
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες οροφοκομίας/  
καθαριότητας ξενοδοχείων 
•Εκπαίδευση και γνώση επαγγελματικής πλύσης 
•Πνεύμα συνεργασίας και καλή επικοινωνία 
•Επιθυμητή η γνώση Ρώσικης γλώσσας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων 
 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@pomegranatespahotel.com 
Website: http://www.pomegranatespahotel.com 

Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας «Pomegranate Spa 
Hotel» ζητεί για τη σεζόν 2014:

Προϊστάμενο/η Υποδοχής
Απαιτούμενα προσόντα:  
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε ξενοδοχεία  
τουλάχιστον 4 αστέρων 
•Επιθυμητός ο τίτλος τουριστικών σπουδών 
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος protel 

ή αντίστοιχου 
•Άριστη γνώση Main Courant και συστημάτων P.O.S. 
•Πνεύμα συνεργασίας και καλή επικοινωνία 
•Απαραίτητη η γνώση Ρώσικης γλώσσας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων 
 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@pomegranatespahotel.com 
Website: http://www.pomegranatespahotel.com

Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας «Pomegranate Spa 
Hotel» ζητεί για τη σεζόν 2014:

Καμαριέρες

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Πνεύμα συνεργασίας και καλή επικοινωνία 
•Γνώση χρήσης επαγγελματικών απορρυπαντικών 
•Επιθυμητή η γνώση Ρώσικης γλώσσας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων 
 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@pomegranatespahotel.com 
Website: http://www.pomegranatespahotel.com

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

Νυχτερινό  
Υπάλληλο Υποδοχής

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης 
γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα  
στο πρόγραμμα Protel 
•Βασικές γνώσεις μαθηματικών και λογιστικής 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Μάιο έως και Σεπτέμβριο

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

Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Civitel Hotels & Resorts 
ζητά:

Room Division Manager 
για τα ξενοδοχεία της Αθήνας  
Civitel Attik & Civitel Olympic

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η Τουριστικής Σχολής 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν) 
•Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε ξενοδοχείο  άνω των 120 
δωματίων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών/Γερμανικών 
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Opera 
 
Αρμοδιότητες: 
•Εποπτεία της άρτιας λειτουργίας των τμημάτων 
Υποδοχής, Συντήρησης, Ορόφων & Κρατήσεων 
•Αποτελεσματικός χειρισμός όλων των αιτημάτων 
των πελατών 
•Παρακολούθηση όλων των λογαριασμών πελατών 
•Καθημερινή παρακολούθηση της πληρότητας  
των ξενοδοχείων 
•Σύνταξη και παρακολούθηση στατιστικών  
πληροφοριών 
•Διατήρηση και βελτίωση των δεικτών «Guest 
Satisfaction» 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@civitelhotels.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία 
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, 
πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 
9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής προ-
σωπικού, ζητά για λογαριασμό εταιριών καλλυντικών 
επιλεκτικής διανομής:

Make up – Αισθητικούς  
- Promoters  
(HR 20828)  

Προσόντα: 
•Άτομα με εκλεπτυσμένη παρουσία & στυλ και  

ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες.  
•Άτομα με σπουδές Αισθητικής ή και μακιγιάζ  
θα προτιμηθούν 
•Εμπειρία  σε αντίστοιχο χώρο θα συνεκτιμηθεί. 
•Άτομα  που λατρεύουν το χώρο της ομορφιάς  
και μπορούν να ανταποκριθούν δυναμικά  
στις απαιτήσεις της μάρκας. 
•Άτομα ικανά να εκπροσωπήσουν αποτελεσματικά 
υψηλής ποιότητας προϊόντα και με μεγάλη  
αναγνωσιμότητα 
•Δυνατότητα μερικής  ή πλήρους απασχόλησης 
 
Παρέχονται:  
•Συνεχής ροή εργασίας 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Προοπτικές σταθερής συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι -ες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, 
αναγράφοντας τον κωδικό (HR 20828), μέσω e-mail: 
cv@ingroup.gr ή fax: 210 8210230. Τηλ. Επικοινωνί-
ας 210 8210555.

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

Επαγγελματία στο  
Mανικιούρ - Πεντικιούρ  

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

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

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

Υπεύθυνη SPA 
για εργασία στο SPA  

του ξενοδοχείου

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Κάτοχος πτυχίου θεραπευτή 
•Εμπειρία σε ξενοδοχειακό περιβάλλον 
•Γνώση γκάμας θεραπειών και μασάζ 
•Γνώση μανικιούρ-πεντικιούρ 
•Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες 
•Ικανότητα προώθησης και πώλησης υπηρεσιών  
στο χώρο του spa καθώς και προϊόντων  
περιποίησης λιανικής πώλησης 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Μάιο έως και Σεπτέμβριο

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

Νέο κομμωτήριο στο Μαρκόπουλο Αττικής ζητά:

Κομμωτή- τρια 
Nα γνωρίζει βαφή, κούρεμα, χτένισμα

Τεχνίτρια Νυχιών 
Για μανικιούρ - πεντικιούρ και τεχνητά νύχια

•Απαραίτητη προϋπηρεσία και κάρτα ΟΑΕΔ. 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών με ασφάλιση και 
εργασία σε ένα νέο μοντέρνο ευχάριστο περιβάλλον. 
 
Βιογραφικά στο e-mail:  
calliopehairxpression@gmail.com

Το κομμωτήριο FREESTYLE, με καταστήματα  
στην Κηφισιά και στο Ψυχικό ζητεί:

Βοηθούς Κομμωτών 
νέους - νέες έως 20 ετών 

Με τάσεις στο χώρο της μόδας, χωρίς εμπειρία για να 
τους διδάξει την τέχνη δωρεάν, παρέχοντας εργασία 
στα καταστήματά του.

Αποστολή βιογραφικoύ στο e-mail:  
e.plessa@freestyle-salons.gr. Πληροφορίες στα 
τηλέφωνα: 210 6202238 -8 και 210 6712684.




