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

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 σημεί-
ωμα: 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 κατα-
στημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών 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 ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ 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 ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο 
όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική ανά-
πτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία 
χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην 
αγoρά των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. 
Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλε-
κτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών συ-
σκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπι-
κοινωνιακών προϊόντων, καθώς και στις υπη-
ρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η Dixons 
plc είναι ένας από τους κορυφαίους Ευρω-
παϊκούς ομίλους στην πώληση ηλεκτρικών 
ειδών. Ο όμιλος εφαρμόζει μια πολιτική πολ-
λαπλών καναλιών στη λιανική πώληση και το 
εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με περισσότερα 
από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά 
καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί 
περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, 
περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πελά-
τες πραγματοποιούν τις αγορές τους online 

και μέσα από τα καταστήματα του ομίλου 
Dixons.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδια-
φερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
πλήρες βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας 
: www.kotsovolos-careers.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Στελέχη Πωλήσεων, Μάρκετινγκ 

Ιωάννινα
Η Μagnet group, εταιρία πωλήσεων και μάρ-
κετινγκ στα Ιωάννινα, ζητά 2 νέους - νέες , για 
να εκπαιδευθούν με προοπτική να ηγηθούν 
στην ανάπτυξη και το συντονισμό καμπάνιας 
πωλήσεων για λογαριασμό μεγάλου εταιρι-
κού πελάτη πανελλήνιου βεληνεκούς.

Ιδανικός υποψήφιος: 
•20 έως 35 ετών 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
 
Η εταιρία παρέχει: 
•Εκπαίδευση σε σύγχρονα συστήματα πωλήσεων 
•Εκπαίδευση στο team management 
•Ελκυστικά πακέτα αμοιβών 
•Σύγχρονο και νεανικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απο-
στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση career@magnetgroup.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ένας από το μεγαλύτερους Εκπαιδευτικούς 
Οργανισμούς το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στα πλαίσια της 
ανάπτυξης επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές Ηχοληψίας 
στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχοι αναγνωρισμένης σχολής 
•Διδακτική και εργασιακή εμπειρία 
•Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια 
•Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη επισύναψη φωτογραφίας 
 
Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ προσφέρει: 
•Δημιουργικό και ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού στα e-mail: 
papadopoulou@delta.edu.gr & 
jbellos@delta.edu.gr

Ένας από το μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στα πλαίσια της 
ανάπτυξης επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές Νοσηλευτικής 
στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχοι ΤΕΙ 
•Διδακτική και εργασιακή εμπειρία 
•Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια 
•Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη επισύναψη φωτογραφίας 
 
Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ προσφέρει: 
•Δημιουργικό και ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικού στα email: 
papadopoulou@delta.edu.gr & 
jbellos@delta.edu.gr

Ένας από το μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στα πλαίσια της 
ανάπτυξης επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές Σχεδιαστών Μόδας 
στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχοι σχολής 
•Διδακτική και εργασιακή εμπειρία 
•Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια 
•Απαραίτητη επισύναψη φωτογραφίας 
 
Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ προσφέρει: 
•Δημιουργικό και ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικού στα e-mail: 
papadopoulou@delta.edu.gr & 
jbellos@delta.edu.gr

Ένας από το μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στα πλαίσια της 
ανάπτυξης επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές Αθλητικής Δημοσιογραφίας 
στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΙΕΚ 
•Διδακτική και εργασιακή εμπειρία 
•Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια 
•Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη επισύναψη φωτογραφίας 
 
Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ προσφέρει: 
•Δημιουργικό και ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικού στα e-mail: 
papadopoulou@delta.edu.gr & 
jbellos@delta.edu.gr

Ένας από το μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στα πλαίσια της 
ανάπτυξης επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής 
στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχοι αναγνωρισμένης σχολής 
•Διδακτική και εργασιακή εμπειρία 
•Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια 
•Απαραίτητη επισύναψη φωτογραφίας 
 
Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ προσφέρει: 
•Δημιουργικό και ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικού στα e-mail: 
papadopoulou@delta.edu.gr & 
jbellos@delta.edu.gr

Ένας από το μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στα πλαίσια της 
ανάπτυξης επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές Προσχολικής Αγωγής 
στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ 
•Διδακτική και εργασιακή εμπειρία 
•Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια 
•Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη επισύναψη φωτογραφίας 
 
Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ προσφέρει: 
•Δημιουργικό και ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικού στα e-mail: 
papadopoulou@delta.edu.gr & 
jbellos@delta.edu.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
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. φωτογρα-
φία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr. Fax: 2410-
534020, τηλ. 2410-255260.

Η ξενοδοχειακή εταιρεία Zygouris Hotels 
(www.salvator.gr) ιδιοκτήτρια τριών ξενοδο-
χείων στη Πάργα, επιθυμεί να προσλάβει για 
το ξενοδοχείο Salvator Hotel Villas & Spa:

Trainees for the 
Service Department Πρακτική

Το ξενοδοχείο Salvator Hotel Villas & Spa 
στην Πάργα αναζητεί για τη θερινή σεζόν 2014:

•Μαθητές και μαθήτριες για εστιατόριο/μπαρ 
•Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας με την φωτογραφία σας στο e-mail: 
gm@salvator.gr

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 διαπρο-
σωπικές σχέσεις

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας 
συνεργασίας 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@tresorhotels.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
(2) Μηχανικοί 
Λογισμικού

Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, 
δραστηριοποιείται από το 1994 με επιτυχία 
στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και 
προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες από την 
ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και αερο-
διαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή πείρα 
στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής 
μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της 
δραστηριότητας της εταιρείας είναι η βιομη-
χανική έρευνα σε συνεργασία με ερευνητικά 
κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία εργά-
ζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι 
μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανι-
κοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες 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 
συνοδευτικής επιστολής στα αγγλικά στη 
διεύθυνση e-mail: career@nikitec.gr, NIKI 
ΜΕΠΕ, Digital Engineering, Κα. Βιβή Ζάψα, 
διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Εθνικής 
Αντίστασης 205, 45500 Κατσικάς - Ιωάννι-
να, τηλ.: +30 26510 85240, fax: +30 26510 
85249, website: www.nikitec.gr

Εμβιο-Μηχανικός

Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, 
δραστηριοποιείται από το 1994 με επιτυχία 
στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και 
προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες από την 
ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και αερο-
διαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή πείρα 
στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής 
μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της 
δραστηριότητας της εταιρείας είναι η βιομη-
χανική έρευνα σε συνεργασία με ερευνητικά 
κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία εργά-
ζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι 
μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανι-
κοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των 
ανθρωπιστικών σπουδών.

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά 
για συνεργασία έναν Εμβιο-Μηχανικό, 
κάτοχο μεταπτυχιακού / διδακτορικού διπλώ-
ματος, με εμπειρία σε τομείς όπως Tissue 
Engineering, ορθοπεδικά εμφυτεύματα, επε-
ξεργασία ιατρικής εικόνας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην επεξεργασία ιατρικής εικόνας 
με έμφαση στην κατάτμηση ιατρικής εικόνας 
(DICOM Segmentation) 
•Ευχέρεια σε μία scripting γλώσσα 
προγραμματισμού, όπως Python, Matlab/
Simulink 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών αγγλικών, επιθυμητή 
η καλή γνώση γερμανικών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό εμφυτευμάτων 
ολικής αρθροπλαστικής Ισχίου

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


