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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πολυεθνική εταιρία πελάτης μας με ηγετική 
θέση στην ελληνική αγορά επιθυμεί να προ-
σλάβει για το κατάστημα της στo Αγρίνιο:

Διευθυντή Καταστήματος για 
το Κατάστημα Αγρινίου 

κωδ. SMAGR_0414
Η θέση: Η θέση έχει έδρα και περιοχή ευθύ-
νης την πόλη του Αγρινίου και αναφέρεται σε 
περιφερειακό διευθυντή. Ο κάτοχος της θέση 
θα είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική 
διοίκηση ατόμων/ομάδων διασφαλίζοντας την 
κερδοφορία του καταστήματος μέσω αποτε-
λεσματικής διαχείρισης της απόδοσης των 
ατόμων του, την βελτίωση των ποιοτικών 
πωλήσεων, την βελτίωση της εξυπηρέτησης 
των πελατών παρέχοντας εξαίρετη αγοραστική 
εμπειρία, την αποτελεσματική διαχείριση του 
Stock και της εμπορικής πολιτικής, ακολουθεί 
και συμβάλει στην βελτίωση των διαδικασιών 
της εταιρίας, στην υλοποίηση των επιχειρη-
ματικών πλάνων και στην συνεχή καθοδήγηση 
και παρακίνησης των ατόμων του για υψηλοτέ-
ρα αποτελέσματα.

Επιθυμητά τυπικά χαρακτηριστικά: 
•Απόφοιτος TEI / AEI κατά προτίμηση 
διοίκησης επιχειρήσεων / marketing / οικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•5ετή εμπειρία στις πωλήσεις 
•3ετή διευθυντική εμπειρία 
 
Επιθυμητές δεξιότητες: 
•Διαχειρίζεται την απόδοση / θέτει στόχους 
•Πελατοκεντρικός προσανατολισμός 
•Επηρεάζει / επιδρά σε άτομα και ομάδες 
•Παρακινεί και υποστηρίζει το προσωπικό 
•Σχεδιάζει και οργανώνει 
•Εμπορική οξυδέρκεια / διορατικότητα 
•Εργάζεται έξυπνα 
•Επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
•Αναθέτει εργασίες 
•Διαχείριση χρόνου 
•Προσωπική παρακίνηση 
 
H εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής 
ανάπτυξης. 
•Εκπαίδευση ανάπτυξης δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@humanfactor.gr

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 ση-
μείωμα: 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.

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 - Ιωάννινα, 
τηλ.: +3026510 85240, fax: +3026510 85249, 
website: www.nikitec.gr

Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσ-
σόμενη εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης 
πωλήσεων - εξυπηρέτησης πελατών και επί-
σημος συνεργάτης της Hol δημιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας και επιθυμεί να προσλάβει:

Field Service Engineer 
(Κωδικός: FSE A0414)

(Αφορά την ευρύτερη περιοχή της Μακε-
δονίας, τους νομούς Φθιώτιδας, Αιτωλοα-
καρνανίας, Ευβοίας και την Κρήτη).
Αρμοδιότητες: Οι θέσεις ανήκουν στη διεύθυν-
ση customer operations και οι κάτοχοι τους 
αναφέρονται στον technical support & field 
service supervisor. Οι αρμοδιότητες της θέσης 
περιλαμβάνουν την παροχή τεχνικής υπο-
στήριξης πελατών της στο πεδίο (Field) του 
δικτύου DSL, με σκοπό την έγκαιρη επίλυση 
βλαβών και την προληπτική / διορθωτική συ-
ντήρηση του εξοπλισμού.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο TΕΙ ή ΙΕΚ τεχνολογικής κατεύθυνσης. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε τηλεπικοινωνιακό οργανισμό. 
•Γνώση και εμπειρία σε τεχνολογία 
και συστήματα ADSL, SHDSL. 
•Γνώσεις τεχνικών εγκατάστασης, μετρήσεων 
και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών 
συστημάτων. 
•Γνώση και εμπειρία χειρισμού οργάνων 
μέτρησης χαλκού (Cable Analyzers). 
•Εμπειρία σε χρήση MS office (Word, Excel). 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία. 
•Δίπλωμα οδήγησης δικύκλου Α’ κατηγορίας. 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε εξοπλισμό DSLAM και πολυπλεκτών. 
 
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό 
και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη 
προκλήσεις. 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας 
αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας καθώς 
και την περιοχή ευθύνης που σας ενδιαφέρει, 
στο e-mail: jobs@360connect.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H Randstad Hellas για λογαριασμό πολυεθνικής 
εταιρίας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και 
της υψηλής τεχνολογίας αναζητά:

Πωλητές D2D
Αρμοδιότητες 
•Διαφήμιση και προώθηση προϊόντων σε 
(café/restaurants/hotels) 
•Επίτευξη πωλήσεων 
•Ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου 
 
Προσόντα 
•Εμπειρία σε πωλήσεις D2D, Β2Β, Β2C 
•Εμπειρία στον κλάδο HORECA, θα ληφθεί 
υπ’ όψη 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 

•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
 
Προσφορά 
•Σταθερό μισθό αναλόγως προϋπηρεσίας 
•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Υψηλά bonus 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση στο χώρο των πωλήσεων 
 
Πληροφορίες 
•2310 414731

Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες 
εταιρίες στον κλάδο παροχής υπηρεσιών 
Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως με πα-
ρουσία στην ελληνική αγορά για πάνω από 
δεκατέσσερα έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, 
σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία 
στην ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση 
της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Αποστολή βιογραφικών μέσω της διεύθυνσης: 
http://www.randstad.gr/index.php?pageid 
=55&pubID=3786. Ακολουθήστε μας στο: 
LinkedIn, Facebook, Twitter, site: www.randstad.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
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 χει-
ρουργικές, 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 στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις:
kgrevenioti@cpmed.gr, pkouroumalis@cpmed.gr. 
Πληροφορίες: www.cpmed.gr

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

Καθηγητές Μουσικής Τεχνολογίας 
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 στο e-mail: 
papadopoulou@delta.edu.gr

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

Καθηγητές Ψυκτικοί 
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 στο e-mail: 
papadopoulou@delta.edu.gr

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

Καθηγητές Οχημάτων 
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 στο e-mail: 
papadopoulou@delta.edu.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Εάν αναζητάτε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα 
με υψηλές αμοιβές, στον τομέα των πωλήσεων, 
το αποκλειστικό εταιρικό δίκτυο της Εθνικής 
Ασφαλιστικής είναι εδώ για να σας προσφέρει 
μια μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική 
αποκατάσταση.

Η μακρόχρονη ιστορία και πρωτοκαθεδρία της 
Εθνικής Ασφαλιστικής στον χώρο της ιδιωτικής 
ασφάλισης, αλλά και η εμπειρία των στελεχών 
της επιθεώρησής μας από το 1981,τα πρωτο-
ποριακά προϊόντα και η μοναδική εκπαίδευση 
των συνεργατών, από κοινού με την διάθεση 
και ικανότητα των υποψηφίων συνεργατών, 
επιφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
που είναι η καταξίωση και τελική επιτυχία.

Σας καλούμε να γνωριστούμε και να αποφα-
σίσουμε από κοινού εάν τηρούνται οι απαι-
τούμενες προϋποθέσεις να αποτελέσετε και 
εσείς μέλη του εταιρικού δικτύου πωλήσεων 
της Εθνικής Ασφαλιστικής του ομίλου της 
Εθνικής τράπεζας.

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Ζητάμε ασφαλιστικούς συμβούλους με στόχο 
την στελέχωση νέων γραφείων και ανάπτυξη 
πελατολογίου για τις παρακάτω περιοχές:

•Ήπειρος: Ιωάννινα 
•Νησιά Ιονίου: Κεφαλονιά 
 
Προϋποθέσεις συνεργασίας: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / απολυτήριο λυκείου 
•Ηλικία 23 ετών και άνω 
•Ικανότητα επικοινωνίας, κοινωνικότητα, 
ομαδικό πνεύμα 
•Μεταφορικό μέσο (επιθυμητό) 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, αγγλική γλώσσα 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
(επιθυμητή) 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες)

Υποστήριξη και επιτυχία: Μετά την ένταξη 
του νέου συνεργάτη ακολουθείται αυστηρό 
πρόγραμμα καθημερινής εκπαίδευσης και 
εποπτείας, με βάση τις ανάγκες του συνεργά-
τη και τους στόχους της επιθεώρησης και της 
Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την προ-
ετοιμασία που παρέχει η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΤΙΚΗ για την συμμετοχή των υποψηφίων 
συνεργατών στις εξετάσεις που διοργανώνο-
νται από την τράπεζα της Ελλάδος, με στόχο 
την απόκτηση του πτυχίου για την επίσημη 
άσκηση του επαγγέλματος του ασφαλιστικού 
συμβούλου.

Η επιδίωξη είναι μια και μόνο: Να δημιουρ-
γήσει πετυχημένους και αξιόπιστους επαγ-
γελματίες που θα ηγηθούν τα επόμενα χρόνια 
στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Ποιές είναι οι αμοιβές; Οι συνεργάτες που 
αποκτούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος 
του ασφαλιστικού συμβούλου, εισέρχονται σε 
πρόγραμμα μηνιαίας χρηματοδότησης (για 
έναν χρόνο) που συνοδεύεται εξ αρχής από 
το επίσημο σύστημα αμοιβών (προμηθειών) 
και bonus της σύμβασης συνεργασίας με την 
Εθνική Ασφαλιστική.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπά-
νω και επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα δυνα-
μικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασί-
ας, παρακαλούνται να υποβάλλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: doussas@yahoo.com. Υπεύθυνη 
επικοινωνίας κα Μπίρη Γεωργία, τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6945 373756.


