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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στελέχη Marketing - Αγρίνιο

Η εταιρία μας αναζητά στελέχη marketing 
για τα νέα γραφεία μας στο Αγρίνιο.
Καθήκοντα 
•Ανάπτυξη πωλήσεων
•Διαχείριση διαφήμισης και προώθησης εταιριών

Επιθυμητά προσόντα 
•Πτυχίο οικονομικής / θετικής κατεύθυνσης 
προαιρετικό 
•Επικοινωνιακές ικανότητες με προσανατολισμό 
στην επίτευξη προσωπικών στόχων 
•Καλή γνώση Η/Υ – αγγλικής γλώσσας 
•Μόνιμη διαμονή στο Αγρίνιο 
 
Παροχές 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Καθημερινή υποστήριξη - καθοδήγηση - 
εκπαίδευση 
•Διαρκής εκπαίδευση - προετοιμασία  
 
Αποστολή πλήρους βιογραφικού: 
hr@wwo.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ υγιεινά κοτόπουλα Ιωαννίνων 
επιθυμεί να προσλάβει για τα Ιωάννινα:

Υπεύθυνο Μηχανογράφησης
Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης είναι: 
•Μηχανογραφική υποστήριξη της εταιρίας 
•Τεχνική υποστήριξη σε επίπεδο software 
και hardware 
 
Τα απαραίτητα προσόντα του υποψηφίου 
συνοψίζονται στα εξής: 
•Εμπειρία σε εφαρμογές ERP / εμπορικής 
διαχείρισης και λογιστικής 
•Απαραίτητη η γνώση SQL (Oracle ή SQL 
Server) και reporting tools 
•Θα ληφθούν υπόψη τεχνικές γνώσεις 
λειτουργικών Windows και δικτύων Η/Υ, 
όπως και γνώση Excel / Word / Access 
•Ικανότητα προγραμματισμού επιθυμητή 
αλλά όχι απαραίτητη 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 
Οι παροχές της εταιρείας είναι μεταξύ άλλων: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων 
•Άριστο επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστείλατε βιογραφικό υπόψη κας Αναστασίου 
στο dallia.anastasiou@nitsiakos.gr ή με fax 
στο 26510 20769.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσ-
σόμενη εταιρία παροχής υψηλής ποιότητας 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης πω-
λήσεων - εξυπηρέτησης πελατών και επίσημος 
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 Αττικής, Φθιώτιδας, 
Αιτωλοακαρνανίας, Ευβοίας και την Κρήτη).
Αρμοδιότητες: Οι θέσεις ανήκουν στη διεύ-
θυνση customer operations και οι κάτοχοι τους 
αναφέρονται στον technical support & field 
service supervisor. Οι αρμοδιότητες της θέσης 
περιλαμβάνουν την παροχή τεχνικής υποστή-
ριξης πελατών της στο πεδίο (field) του δικτύου 
DSL, με σκοπό την έγκαιρη επίλυση βλαβών 
και την προληπτική/διορθωτική συντήρηση 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

PROMOTION-
MERCHANDISERS
8 Νέοι για Promotion - Αγρίνιο

Άμεσο ξεκίνημα παρέχεται σε 8 νέους έως 28 
ετών για τα γραφεία μας στο Αγρίνιο, στο κομμάτι 
του promotion και της επικοινωνίας.

H εταιρία μας ανέλαβε νέο πελάτη και έτσι χρει-
αζόμαστε νέους με ευχάριστη προσωπικότητα 
και άριστη επικοινωνία ώστε να καλύψουν τις 
νέες θέσεις.

•Προσφέρεται εκπαίδευση και ευχάριστο 
περιβάλλον. 
•Προοπτικές εξέλιξης για τους πιο αποδοτικούς 
και υψηλό πακέτο αποδοχών. 
•Μόνο full time.
Βιογραφικά στο e-mail: hr@WWO.GR.Τη-
λέφωνο επικοινωνίας: 2613 011700. Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω λήψεως 
πολλών βιογραφικών.

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, 14510. Τηλ. 210 62 
17691, fax: 210 8140802, e-mail: info@dexim.gr. 
Κωδικός αγγελίας: 2004012.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Οι καλοί Πωλητές δε μένουν άνεργοι.
Είμαστε: αμερικάνικη πολυεθνική εταιρία κα-
ταξιωμένη στο χώρο της, με πείρα πάνω από 
25 χρόνια στην ελληνική αγορά. Στο group μας 
ανήκουν εταιρίες που διαθέτουν προϊόντα, ανα-
λώσιμα, προηγμένης τεχνολογίας, συντήρησης, 
καθαρισμού και παραγωγής όπως: χημικά, 
καθαριστικά, λιπαντικά, υλικά συντήρησης, 
συστήματα βιολογικής επεξεργασίας, κλπ.
Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε: βιομηχα-
νίες, βιοτεχνίες, σκυροδέματα, νοσοκομεία, 
δήμους, συνεργεία, λατομεία, μηχανουργεία, 
ξενοδοχεία, εργοστάσια, μονάδες επεξ/σιας 
τροφίμων, ελαιουργεία κλπ.
Ζητούμε: Νέους 23-45 ετών, δραστήριους, κοι-
νωνικούς, δυναμικούς, έντιμους, υποχρεωτικά 
κατόχους Ι.Χ. με ή χωρίς πείρα, που πιστεύουν 
στην προσωπική ανάδειξη και απεχθάνονται την 
στασιμότητα.

•Απαραίτητη η έκδοση τιμολόγιου παροχής 
υπηρεσιών μετά από 2 μήνες 
•Με έδρα τις έξης περιοχές: Καρδίτσα, 
Τρίκαλα
Προσφέρουμε: Πολύμηνη εκπαίδευση (αμειβο-
μένη στις πωλήσεις), bonus, ασφαλιστική κάλυψη, 
προοπτική καριέρας, εγγυημένη αμοιβή το πρώτο 
δίμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν στα: 
210-2710100-4 (εσωτ. 151) καθημερινά από 

8:00-16:00 και στο κινητό: 6944-333269 ή 
αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο 
φαξ: 2102710105 / ηλεκτρονική διεύθυνση: 
gvoulgar@nch.com, websites: www.nch.com, 
www.bioamp.gr

Η KSM Human Resources Ελλάς δημιουργή-
θηκε με σκοπό την κάλυψη των μόνιμων ή 
προσωρινών αναγκών των εταιριών σε αν-
θρώπινο δυναμικό. Λειτουργεί σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα, σέβεται τον εργαζόμενο 
και προστατεύει τον επιχειρηματία.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρία πετρελαιοειδών ζητεί 
Υπάλληλους για τη λειτουργία του ιδιολειτουρ-
γούμενου πρατηρίου της στην Άρτα.

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 με φωτογραφία, αναφέροντας 
οπωσδήποτε στο θέμα τον κωδικό θέσης, μέσω 
fax στον αριθμό 211 8008866, μέσω του link: 
http://www.ksmhr.gr/submit-cv ή στη διεύθυνση: 
KSM HUMAN RESOURCES Α.Ε.Π.Α., Περι-
κλέους 32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. 
επικοινωνίας: 210 7472010. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

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 απασχόλησης.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαί-
ας εταιρίας τηλεπικοινωνιών, αναζητά ένα (1) 
άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Σύμβουλος Εταιρικών Πωλήσεων 
(Ιωάννινα) 

(κωδ. θέσης: S-722/41780)
Περιγραφή θέσης 
•Διαχείριση πελατολογίου και ανάπτυξη 
πωλήσεων στον τομέα ευθύνης 
•Εξυπηρέτηση πελατών και επίλυση 
προβλημάτων 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ ΑΕΙ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον τρία 
(3) έτη σε πωλήσεις B2B 
•Πελατοκεντρική αντίληψη 
•Άριστες διαπραγματευτικές δεξιότητες 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
 
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιο-
γραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, στο e-mail: infogr@adecco.com, μέσω 
fax στον αριθμό 2310 988 108, ή στη διεύθυνση: 
Adecco HR, Βασ Γεωργίου 7, Θεσσαλονίκη.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογρα-
φικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με 
τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να 
οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκε-
φθείτε 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.

Υπεύθυνος Πωλήσεων - Αγρίνιο
Η εταιρία μας λόγω νέας συνεργασίας με μεγάλο 
εταιρικό πελάτη στο τομέα των τηλεπικοινωνιών 
αναζητά από τον Ιούνιο:

Υπεύθυνο επικοινωνίας και πωλήσεων 
για τα νέα γραφεία της Αγρίνιο. 
 
Σύνοψη ρόλου: 
•Εκπροσώπηση μεγάλων εταιρικών πελατών 
•Αύξηση μεριδίου αγοράς 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος / τελειόφοιτος ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ηγετικές ικανότητες 
•Ηλικία έως 38 ετών 
 
Προσφέρεται: 
•Συνεχής εκπαίδευση 

•Υψηλό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον 
•Δυνατότητα εξέλιξης για τους πιο φιλόδοξους

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: hr@wwo.gr. Για άμεση συνέντευξη 
2613008565. (Δεν πρόκειται για πλασιέ, dealers, 
promotion, φυλλάδια, είδη ευεξίας).

Η Magnet Group είναι μια δυναμική και σύγχρονη 
εταιρία πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ στα 
Ιωάννινα. Η ποιότητα και ο επαγγελματισμός με 
τον οποίο αναλαμβάνουμε να αντιπροσωπεύ-
ουμε τις μεγαλύτερες εταιρίες και οργανισμούς, 
είναι αυτά που μας έχουν καταστήσει ηγέτες τις 
αγοράς στον κλάδο μας.

Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής μας και 
επέκτασης ζητάμε:

Άτομα για Στελέχωση 
του Τμήματος Πωλήσεων και του 
Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι: 
•Μέχρι 35 ετών 
•Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι ανώτερων-ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
•Ικανοί να επιτυγχάνουν στόχους 
•Δημιουργικοί χαρακτήρες 
•Ευχάριστες προσωπικότητες 
•Πρόθυμοι να συνεργαστούν στα πλαίσια 
μιας ομάδας 
 
Θα επιλεχθούν και άτομα για καλοκαιρινή 
απασχόληση.
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: career@magnetgroup.gr για μια 
άμεση αξιολόγηση καθώς θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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 e-mail: 
•papadopoulou@delta.edu.gr 
•okritsima@delta.edu.gr

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

Καθηγητές Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 
στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχοι ΑΕΙ 
•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 
•okritsima@delta.edu.gr

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

Καθηγητές Ιατρικών Εργαστηρίων 
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 e-mail: 
•papadopoulou@delta.edu.gr 
•okritsima@delta.edu.gr
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