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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες 
για Πλήρη Απασχόληση, 

για το Κατάστημα στo Μεσολόγγι
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 
 
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  
Άγιος Στέφανος Αττικής, 145 10,τηλ. 210 6217691, 
fax: 210 8140802, e-mail: cv@dexim.gr. Κωδικός 
αγγελίας: 2004008

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημά-
των λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών ειδών, με παρουσία σε όλη την 
Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, 
ζητά για το κατάστημα στα Ιωάννινα:

Πωλητές/τριες - Ταμίες
Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη 
εξυπηρέτηση του πελάτη; Διακρίνεστε για το πάθος 
σας στον τομέα της τεχνολογίας;

Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στην 
εξυπηρέτηση των πελατών;
Αν ναι και: 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία και σας αρέσει 
να βοηθάτε τους πελάτες με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων πωλήσεων 
•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση 
και εξέλιξη 
 
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά. 
 
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα 
σας προσφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώσεις – χρήση Η/Υ  
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(οι άνδρες) 
•Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή πτυχίου 
ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤ-
ΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε 
το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα 
λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω 
από 1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 
2004, κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδι-
οκτησίας της εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons. Επι-
πλέον, η δυναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ 
τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο 
στην αγορά των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. 
Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού 
εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς 
και στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc 
είναι ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς 
ομίλους στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο όμιλος 
εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών στη 
λιανική πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, 
με περισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλε-
κτρονικά καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί 
περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, πε-
ρισσότεροι από 100 εκατομμύρια πελάτες πραγ-
ματοποιούν τις αγορές τους online και μέσα από 
τα καταστήματα του ομίλου Dixons.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδιαφερόμε-
νοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους 
μέσω της ιστοσελίδας www.kotsovolos-careers.gr

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ 
προκειμένου να στελεχώσει τα καταστήματά της 
στα Ιωάννινα ζητά άτομα ηλικίας 20 – 35 ετών 
για το πόστο:

Ταμείο
Αποστολή βιογραφικών (με επισυν. φωτογραφία) 
στο hr@mikelcc.gr. Fax: 2410-534020.Τηλ. 2410-
255260.

Πωλητής-τρια / Ταμίας 
 (ορισμένου χρόνου, ημιαπασχόληση) 

στη Ζάκυνθο
Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα 
πρόκληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι 

μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. 
Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργά-
τες, τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον κα-
λύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασίες 
στο κατάστημα, όπως τη λειτουργία του ταμείου, 
τον ανεφοδιασμό των ραφιών, την τακτοποίηση 
της αποθήκης και την προετοιμασία των απογρα-
φών. Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελα-
τών και ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση 
των εμπορευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών 
υγιεινής και την καθαριότητα. Εργάζεστε με μερική 
απασχόληση, αναλαμβάνοντας βάρδιες.

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα 
είναι σημαντικά για εμάς. Έχετε ευχάριστη προ-
σωπικότητα και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας 
απέναντι στους πελάτες. Σας διακρίνουν υπευθυ-
νότητα και αξιοπιστία. Σας αρέσει η ομαδική εργασία 
και οι κοινοί στόχοι. Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στο 
χώρο του εμπορίου.

Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορ-
φη εργασία με ελκυστικές αποδοχές και παροχές, 
όπως επιπρόσθετη ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. 
Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
περιβάλλον. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα εκπαίδευσης, 4 περίπου εβδομάδων, σας 
παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση 
σας, ώστε να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της 
εταιρίας μας, ακόμη και αν δε διαθέτετε σχετική 
εμπειρία.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να 
λάβουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επι-
συνάψετε το αρχείο του βιογραφικού σας (σε 
Word ή PDF) στην online φόρμα, μέσω του link: 
http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-4AA8180D-
D3663C7A/lidl_gr/hs.xsl/4193_39504.htm. Θα σας 
απαντήσουμε σύντομα για την παραλαβή του βι-
ογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκε-
κριμένη αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες 
θέσεις ή περιοχές.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρία DERMACON επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα:

Εξωτερικό Πωλητή 
Καλλυντικών

Η θέση αφορά την ενημέρωση και προώθηση των 
προϊόντων που αντιπροσωπεύει η εταιρία στην πε-
ριοχή ευθύνης (Αττική-Στερεά Ελλάδα-Θεσσαλία).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επιθυμητές σπουδές σε πωλήσεις, διοίκηση 
επιχειρήσεων ή τομέα υγείας-αισθητική 
•Απαραίτητη εμπειρία στην ανάπτυξη πωλήσεων 
προϊόντων. Τυχόν παρεμφερής εμπειρία στον κλάδο 
των καλλυντικών θα αξιολογηθεί ως πρόσθετο 
προσόν 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Excel) και ικανότητα 
αξιοποίησης τεχνολογίας πληροφορικής 
•Ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων 
και αξιοποίησης στατιστικής πληροφόρησης 
•Ικανότητα αυτο-οργάνωσης, αυτο-διαχείρισης 
και ευελιξίας στην αντιμετώπιση κι επίλυση 
προβλημάτων 
•Πολύ καλή επικοινωνία και χειρισμός της γλώσσας, 
ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων 
•Άτομο ευγενικό, εργατικό, έντιμο, αποτελεσματικό, 
με υπομονή και επιμονή 
•Ευχάριστη παρουσία, επαγγελματικό ύφος 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου β΄ κατηγορίας. 
Κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων κατά 
περίπτωση 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτο περιβάλλον 
εργασίας, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Διαρκής εκπαίδευση & επιμόρφωση

Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: human-resources@dermacon.gr, fax: 
210.6745201, διεύθυνση: DERMACON Δελφών 
5 και Κηφησίας, Χαλάνδρι, 15233. Υπ’ όψιν υπεύθυ-
νου ανθρώπινου δυναμικού. Site: www.dermacon.gr

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

Υπεύθυνος Πωλήσεων 
(κωδ. θέσης: 722/40529)

Περιγραφή θέσης 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Εύρεση νέων πελατών B2B 
•Διερεύνηση νέων αγορών 
•Συνεργασία με την ομάδα πωλήσεων 
για την επίτευξη των εταιρικών στόχων 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η ΙΕΚ / ΤΕΙ / AEI τεχνολογικής 
κατεύθυνσης 
•Επαγγελματική εμπειρία στον κατασκευαστικό 
κλάδο τουλάχιστον δύο (2) έτη 

•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Άριστες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Δυνατότητα μετακίνησης για πραγματοποίηση 
επισκέψεων σε πελάτες 
•Δυνατότητα μετακίνησης στην έδρα της εταιρίας 
για εκπαιδεύσεις και εταιρικές συναντήσεις 
•Κάτοικος ευρύτερης περιοχής Στερεάς Ελλάδας 
(Χαλκίδα, Θήβα, Λειβαδιά) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για τους άντρες υποψηφίους) 
 
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Bonus βάσει επίτευξης στόχων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Εκπαίδευση σε τεχνικά θέματα και σε τεχνικές 
πώλησης

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 
6180376, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ. Κων-
σταντίνου 40, 151 24 Μαρούσι.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υπο-
ψηφίους 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 καταχω-
ρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση 
μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπι-
στευτικές. Follow Adecco Greece on Facebook, 
LinkedIn.

Υπεύθυνοι Πωλήσεων – Αγρίνιο
Εταιρία πωλήσεων ζητά, λόγω ανάληψης τριών 
νέων πελατών, άμεσα νέους/ες στο Αγρίνιο για 
τους τομείς επικοινωνίας, προώθησης, διαφήμι-
σης και πωλήσεων.

Ιδανικός υποψήφιος: 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Φιλοδοξία κι ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων 
•Με ή χωρίς προϋπηρεσία 
•Άμεση διαθεσιμότητα στο Αγρίνιο 
 
Από την εταιρεία παρέχεται: 
•Εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό δωρεάν 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον 
•Εξέλιξη και σταδιοδρομία στη διοίκηση ανθρώπινου 
δυναμικού για τους πιο φιλόδοξους

Για άμεση συνέντευξη καλέστε: 2613 008565. 
Βιογραφικά στο e-mail: eva@skywalker.gr

Εξωτερικοί Πωλητές B2B
Όνομα πελάτη: Eταιρεία παραγωγής και εμπορίας 
καλλυντικών (με πελάτες καταστήματα λιανικής, 
S/M, Mini/M, καλλυντικών, κομμωτηριακών προϊόντων)

Περιοχή ευθύνης: Αττική – Πειραιάς – Στ. Ελλάδα, 
Πελοπόνησσος, Νησιά Αιγαίου. 
Αμοιβή / παροχές: Μισθός και bonus 
Κλάδος: Cosmetics - consumer goods 
 
Τύπος θέσης: Μόνιμη 
 
Περιγραφή εργασίας 
Αναζητά εξωτερικούς πωλητές με τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη του υπάρχοντος 
πελατολογίου και εύρεση νέου 
•Επισκέψεις σε δυνητικούς πελάτες με σκοπό 
την πώληση 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με πελάτες 
•Αποτελεσματική επικοινωνία σε εταιρικό 
αλλά και πελατειακό επίπεδο 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε πωλήσεις Β2Β, 
ιδανικά στον κλάδο των καλλυντικών (κανάλια 
αγοράς drug & food) 
•Καλές γνώσεις αγγλικών 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Τουλάχιστον απόφοιτος λυκείου 
 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
και διαπραγμάτευσης 
•Αναλυτική σκέψη και πελατοκεντρική αντίληψη 
•Οργανωτικότητα και μεθοδικότητα 
 
Προσφέρονται 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Bonus (σύμφωνα με τους στόχους πωλήσεων – 
εισπράξεων) 
•Αυτοκίνητο και έξοδα κίνησης 
•Εταιρικό τηλέφωνο

Στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: hpbusiness@gmail.com. Παρακαλούμε 
υποψήφιοι μόνο με την ανάλογη προϋπηρεσία.

Μεγάλο παραδοσιακό κτήμα παραγωγής και 
εμπορίας οίνου επιθυμεί να προσλάβει με 
έδρα τη Βόρειο Ελλάδα:

Υπεύθυνο Τομέα Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής με κατεύθυνση 
στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στα οικονομικά. Τίτλος 
σπουδών με κατεύθυνση την οινολογία θα θεω-
ρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Αποδεδειγμένη 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 

απαραίτητη στο χώρο των πωλήσεων κρασιών 
ή ποτών 
•Άριστη γνώση retail–on-off-premise 
•Άριστη γνώση χονδρεμπορίου & επιτόπιας 
κατανάλωσης 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Ms-Office) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό  
τους σημείωμα με φωτογραφία τους στο e-mail: 
saleswine@outlook.com

Υπεύθυνοι Πωλήσεων 
Σταθερής Τηλεφωνίας - Πάτρα

Νέα εταιρία, στα πλαίσια της ανάπτυξής της στην 
πόλη της Πάτρας δίνει την δυνατότητα σε νέους/
νέες έως 28 ετών να ενταχθούν στα τμήματα:

•Εξυπηρέτησης πελατών 
•Πωλήσεων 
•Διαφήμισης 
•Marketing 
 
Προφίλ υποψήφιου: 
•Προθυμία και θετική διάθεση 
•Ευχάριστος και οργανωτικός χαρακτήρας 
•Θέληση για μάθηση 
•Ηλικία έως 28 ετών 
•Άμεση διαθεσιμότητα
Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικές αμοιβές καθώς 
και προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και συνεχώς 
αναπτυσσόμενο οργανισμό.

Βιογραφικά στο e-mail: hwo@skywalker.gr

Εκπαιδευτής Πωλήσεων - Πάτρα
Η μεγαλύτερη εταιρεία πωλήσεων ραγδαία ανα-
πτυσσόμενη επιθυμεί να προσλάβει έναν εκπαι-
δευτή πωλήσεων.

Κύριες υπευθυνότητες 
•Εκπαίδευση σε τεχνικές πωλήσεων. 
•Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση με τα ήδη 
υπάρχοντα προγράμματα καθώς και με τα νέα. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Ηλικία 20 - 35 ετών 
•Ικανότητες επικοινωνίας και επίτευξη στόχων 
•Ευχάριστη παρουσία 
 
Προσφέρονται 
•Πολύ ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση 
•Καριέρα σε δυναμικό περιβάλλον με γρήγορη 
εξέλιξη 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hwo@skywalker.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία 
που εξειδικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη 
ξενοδοχειακών μονάδων καθώς και στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ζητούνται επαγγελματίες 
για ξενοδοχειακό συγκρότημα που διαχειρίζεται η 
HotelBrain στην Κέρκυρα, για την παρακάτω θέση:

Executive Housekeeper 
(code EX.HS CORFU)

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση 
σε ξενοδοχείο πολυτελείας 
•Άριστη γνώση αγγλικών και γνώση επιπλέον 
γλωσσών θα εκτιμηθεί 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
 
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
ανάλογα με τα προσόντα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, 
παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία hr@hotelbrain.com. Για 
όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Yπεύθυνη Υποδοχής / 
Guest Relations (Ζάκυνθος)

•Απόφοιτος τουριστικής σχολής ή προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση σε πολυτελές συγκρότημα 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση H/Y σε περιβάλλον Windows 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Προσφέρεται διαμονή, διατροφή και ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών

Στείλτε βιογραφικό & φωτογραφία στο e-mail: 
reception@portozante.com. Τηλ. επικοινωνίας: 
210-8218640.

Ξενοδοχείο 5* στην Κέρκυρα ζητά την παρακάτω 
ειδικότητα:

Head Receptionist
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση αγγλικής και γερμανικής γλώσσας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 
 
Παρέχεται: Διαμονή, διατροφή, ανταγωνιστικός 
μισθός 
 
Βιογραφικά στο e-mail:hotelmukonos@gmail.com


