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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Συμβούλους Διαφήμισης 
Για τα γραφεία της Εταιρείας στην Πάτρα

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Ανεύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες 
της εταιρείας 
•Προσωπικές πωλήσεις 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε τμήμα /
θέση πωλήσεων 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, 
Excel, Word, PowerPoint, Internet) 
•Δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
για του άντρες υποψήφιους 
 
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας 
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη 
των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση της αγοράς 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή 
(για τους προσωπικούς πωλητές) 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προδιαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω δι-
εύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε., διεύθυνση αν-
θρώπινου δυναμικού, Γ. Αβέρωφ 26-28, 142 32, 
Νέα Ιωνία-Περισσός. Fax: 210 9204172. E-mail: 
hr@yellowpages.gr Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια 
στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων 
λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος 
του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά:

Διοικητικό Στέλεχχος
Για το κατάστημα στην Πάτρα. 
 
Διαθέτεις επιχειρηματικό μυαλό, ηγετικά προσόντα 
και ισχυρή θέληση; 
Τότε αυτός ο ρόλος μπορεί να σου ταιριάζει! 
 
Ο ρόλος του διευθυντή καταστήματος είναι: 
•Να μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες πώλησης και την 
κερδοφορία του καταστήματος. 
•Να εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
εξυπηρέτησης των πελατών. 
•Είναι υπεύθυνος για τη στελέχωση του καταστήματος, 
την εκπαίδευση της ομάδας του, καθώς και την 
εξέλιξή τους. 
•Να εξασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες και πρακτικές 
ακολουθούνται σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πανεπιστημιακές σπουδές (ΑΕΙ / ΤΕΙ / ιδιωτικό 
κολλέγιο) κατά προτίμηση στη διοίκηση επιχειρήσεων. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 - 4 έτη στο χώρο των 
καταστημάτων λιανικής σε θέση με ευθύνη ομάδας. 
•Ισχυρές ηγετικές ικανότητες και επιχειρηματικό 
προσανατολισμό. 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές 
δεξιότητες. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης 
H/Y. 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. 
•Ελκυστικό bonus βάσει αποτελεσμάτων. 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη. 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης στην πιο δυναμική 
αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η 
‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρι-
κών 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 
ιδιοκτησίας 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.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλ-
νουν το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας 
www.kotsovolos-careers.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
H ACTIONLINE ζητά για μεγάλο διεθνή χρημα-
τοπιστωτικό οργανισμό:
Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών στην Πάτρα 

(Κωδ. Θέσης: ACT_PΒΑ_0414)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ανώτατης σχολής οικονομικής 
κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (κάτοχος 
proficiency) 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων 
MS Office. 
•Επιθυμητή εμπειρία σε χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό. 
•Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ευχέρεια εργασίας σε δυναμικό και απαιτητικό 
περιβάλλον, με αυστηρά deadlines.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη χρηματοοικο-
νομική / λογιστική / τραπεζική, θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν.

Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, με προοπτικές 
εξέλιξης 
•Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια 
πρόσφατη φωτογραφία. 

Το τμήμα προσωπικού της Actionline μετά την αξι-
ολόγηση των βιογραφικών θα επικοινωνήσει με 
τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις 
της εν λόγω θέσης, για να οριστεί συνάντηση στα 
γραφεία μας, για συνέντευξη. 

Για αποστολή βιογραφικού: 
•E-mail: jobs@actionline.gr 
•Fax: 210 3637544
•Mailing address: ACTION LINE ΕΠΕ, Ακαδημίας 
35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες 
καλέστε στο 210 3637585 και 210 3637822.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
(2) Μηχανικοί 
Λογισμικού

Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δρα-
στηριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανά-
πτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με 
στρατηγικούς πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκι-
νητοβιομηχανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει 
πολυετή πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης 
ψηφιακής μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος 
της δραστηριότητας της εταιρείας είναι η βιομηχανική 
έρευνα σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήμια. Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι 
μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λο-
γισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επι-
στήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών.

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά για 
συνεργασία Μηχανικούς Λογισμικού, κατόχους 
μεταπτυχιακού διπλώματος στην πληροφορική.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προγραμματισμός σε JavaEE και Javascript 
για web applications 
•Ανάπτυξη / διαχείριση βάσεων δεδομένων 
(SQL, NoSQL) 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών αγγλικών, επιθυμητή 
η καλή γνώση γερμανικών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών τηλεφώνων 
(mobile applications)

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συ-
νοδευτικής επιστολής στα Αγγλικά στη διεύ-
θυνση e-mail: career@nikitec.gr, NIKI ΜΕΠΕ, 
Digital Engineering, Κα. Βιβή Ζάψα, διεύθυνση 
ανθρώπινου δυναμικού, Εθνικής Αντίστασης 205, 
45500 Κατσικάς- Ιωάννινα, τηλ.: +30 26510 85240, 
fax: +30 26510 85249, website: www.nikitec.gr

Προγραμματιστής PHP
Η Telematica Electronics, αναζητά Developer 
για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ - TEI θετικής κατεύθυνσης ή μηχανικού 
•Εμπειρία σε PHP 5 
•Εμπειρία σε MySQL και σχεσιακές βάσεις δεδομένων 
•Εμπειρία σε HTML 5 / CSS / Javascript / AJAX 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν: 
•JavaScript και jQuery, XHTML Strict, CSS2.1 
και XML 
•Wordpress 
•HTML 5 
•Photoshop 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@telematica.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης - Κέρκυρα 

Κωδικός Θέσης: ΙΕ ΚΕΡΚ
Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται 
από το 1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η 
ανοδική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυνα-
μικό στρατηγικό σχεδιασμό και στην δέσμευση της 
στον ανθρώπινο παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως 
απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 
αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο

Αποστολή βιογραφικών: στο fax: 210 6201332 -3, 
στο e-mail: mith@gcp.gr, ταχυδρομικώς στην δι-
εύθυνση: Αυγής 60, 145 64 Κηφισιά, website: 
www.gcp.gr

Η C&P Medicals δραστηριοποιείται στο χώρο των 
ιατρικών ειδών με ταχύτατη ανοδική πορεία που 
οφείλεται στην δυναμικότητα και στην εξειδίκευση 
των στελεχών της.

Ιατρικός Eπισκέπτης με Eμπειρία
Απαιτείται: 
•Επιτυχής προϋπηρεσία σε νοσοκομεία και κλινικές 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Εδραιωμένες πελατειακές σχέσεις σε χειρουργικές, 
παθολογικές και ουρολογικές ειδικότητες. 
•Επιθυμητή η κατοχή πτυχίου νοσηλευτικής 
ή συναφούς τίτλου 
•Άριστη γνώση των διαδικασιών προμήθειας 
και διαγωνισμών δημοσίων νοσοκομείων 
•Επιπρόσθετο προσόν οι βασικές γνώσεις 
μάρκετινγκ 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο 
 
Περιοχές: 
•Αθήνα 
•Κρήτη: Ν. Ρεθύμνου, Ηρακλείου 
•Πελοπόννησος: Ν. Μεσσηνίας, Ν. Αχαΐας, 
Ν. Αρκαδίας, Ν. Αργολίδας 
•Ήπειρος: Ν. Ιωαννίνων, Ν .Θεσπρωτίας

Αποστολή βιογραφικών στα e-mail:
kgrevenioti@cpmed.gr, pkouroumalis@cpmed.gr. 
Πληροφορίες: www.cpmed.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Υπάλληλος Χημικών Αναλύσεων

Όνομα πελάτη: Πολυεθνική εταιρία καταναλωτικών 
προϊόντων (Πάτρα) 
Τοποθεσία: Πάτρα 
Αμοιβή / παροχές: 800€ Μικτά 
Κλάδος: Fast moving consumer goods 
Κωδικός αγγελίας: GRC/7237 
Τύπος θέσης: Προσωρινή σύμβαση εργασίας 2 
μηνών

Περιγραφή εργασίας: Η ManpowerGroup, για 
λογαριασμό πελάτη της, γνωστή πολυεθνική εται-
ρία καταναλωτικών προϊόντων, αναζητά ένα (1) 
υπάλληλο χημικών αναλύσεων με τις παρακάτω 
αρμοδιότητες:

•Δειγματοληψία και χημική ανάλυση δειγμάτων. 
•Καταγραφή στοιχείων 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Φοιτητής ή απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ χημείας, τεχνολογίας 
τροφίμων, γεωπονίας, φυσικής 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου & ΙΧ 
 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Ικανότητα έμφασης στην λεπτομέρεια και ακρίβεια

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να κάνετε αίτηση στο 
site: www.manpowergroup.gr. Εγγραφείτε δημιουρ-
γώντας το δικό σας λογαριασμό MYMANPOWER, 
ενημερωθείτε για όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, 
και κάνετε αίτηση για όλες όσες σας ενδιαφέρουν.

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

Delivery
Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φω-
τογραφία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr. Fax: 2410-
534020. Τηλ.:2410-255260.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Executive Chef

Για το ξενοδοχείο Μονοπάτια στα Ζαγοροχώρια. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής ή σχολής μαγειρικής 
τέχνης 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώσεις κοστολογίου και αποθήκης 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση “a la carte” και μοντέρνα ελληνική 
κουζίνα 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@tresorhotels.com

Μάγειρας Α’ – Sous Chef
To ξενοδοχείο Esperides Resort 4* στο Μεγανήσι 
Λευκάδας, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του 
για την περίοδο 2014 Μάγειρα Α’ ή Sous Chef.
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εμπειρία 3 – 4 χρόνια στην συγκεκριμένη θέση 
•Πτυχίο ανάλογης σχολής 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Οργανωτικές - επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα – ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Παρέχεται: Διαμονή & διατροφή. Μισθός αναλόγως 
προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@esperides-resort.gr. Τηλ: 26450 51761-2.

Ξενοδοχείο 5* στην Κέρκυρα ζητά την παρακάτω 
ειδικότητα:

Maitre 
Κεντρικού Eστιατορίου

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

Μάγειρας - Μαγείρισσα
•Για ψαροταβέρνα στη Ζάκυνθο με γνώση θαλασ-
σινών και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Βιογραφικά στο e-mail 
antoniologo@hotmail.gr. Τηλ: 6972 860662.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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.

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

Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που 
εξειδικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδο-
χειακών μονάδων καθώς και στην παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών.

Ζητούνται επαγγελματίες για ξενοδοχειακό συγκρό-
τημα 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 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.


