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32 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

203 θέσεις εργασίας 
Υπαλλήλων Γραφείου σελ. 16-17, 20

σελ. 3
Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα

σελ. 4
Στελέχη Επιχειρήσεων,
Λογιστές 

σελ. 6
Οικονομικά Στελέχη, 
Προγραμματιστές

σελ. 8
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 12-13
Πωλητές Υγείας, 
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Νοσηλευτές, 
Εκπαίδευση, Μηχανικοί 
Πωλήσεων, Τεχνίτες, 
Τεχνικοί, Μηχανικοί, 
Οδηγοί, Φύλακες, 
Αποθηκάριοι, Εστίαση

σελ. 14
Τουρισμός

σελ. 18
Αισθητικοί

σελ. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31
Μικρές Αγγελίες Εργασίας

25.000 Αντίτυπα

θέσεις εργασίας
2.261



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

ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 20142 ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2014 3

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη

τηλ: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr - e-mail: fpress@skywalker.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Ελένη Κούτσικου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Αθανάσιος Λογαράς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING: Αθανασία Τσουκαλά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γεωργία Κωνσταντίνου

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Μηνάς Ξανθόπουλος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ: Χαρίδημος Βασιλάκης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Βάσω Καδά

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ειρήνη Μήτση

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Γωγώ Δίγκα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ: Human Factor M.E.Π.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ειρήνη Τσικνιά - Αριστέα Δημητρούση

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος
• Μετρό - Δάφνη
• Μετρό - Συγγρού-Φιξ
• Μετρό - Ευαγγελισμός
• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής
• Μετρό - Αμπελόκηποι
• Μετρό - Κατεχάκη
• Μετρό - Εθνική Άμυνα
• Μετρό - Νομισματοκοπείο
• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος
• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
• Η.Σ.Α.Π. - Ν. Ιωνία
• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

Κεντρικό Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Άγιος Παντελεήμονας, Στρατός Σωτηρίας
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο-Γραφείο Διαμεσολάβησης
• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Faust, bar-theatre-arts
• Αθήνα, Mediterranean College
• Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
• Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος Προστασίας 

Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

Σχολής (Γραμματείς Τμημάτων:  
Γαλλικής, Γερμανικής & Ελληνικής  
Γλώσσας & Φιλοσοφίας)

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου Κοινωνικής 

Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο

•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Αλληλεγγύης

• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Κέντρο Βενετσάνου
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πετρούπολη, Δημαρχείο
• Σαρωνικός, Δημαρχείο
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Σπάτων Αρτέμιδος, Δημαρχείο
•  Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού  

«Ελληνικός Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου

Δείτε το χάρτη στo: http://fpress.skywalker.gr/map.htm

Χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

Καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

Δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

Σύνδεση με το The Network, το μεγαλύτερο δίκτυο e-recruiting στον κόσμο

Πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

Από το mentoring… στο Job-Pairs Προγράμματα μαθητείας για απόφοιτους 
δημόσιας τεχνικής εκπαίδευσης 

Σας ενδιαφέρουν!

Πολλοί άνθρωποι κατά την αναζήτηση εργασίας και ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσης 
έρχονται αντιμέτωποι με διάφορα ερωτήματα. Αυτά συνήθως σχετίζονται με τις 
ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου ή τομέα, με τα εφόδια του κάθε ατόμου, αλλά και με 
τον τρόπο που ο καθένας δημιουργεί ευκαιρίες για τον εαυτό του.
Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μπορεί να δώσει η διαδικασία του mentoring. 
Με τον όρο mentoring εννοούμε μια σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, όπου αυτός 
με τις περισσότερες εμπειρίες και δεξιότητες συμβάλλει στην επαγγελματική 
ανάπτυξη του άλλου.
Το mentoring έχει οφέλη τόσο για το mentor όσο και για το mentee. Από τη μία 
πλευρά, ο mentee αποκτά επαγγελματική δικτύωση, κατανόηση των δεξιοτήτων 
του και των ευκαιριών του, ενώ ταυτοχρόνως μπορεί να αναγνωρίσει καλύτερα 
την επαγγελματική πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, ο mentor, μέσα από 
τη διάθεση γνώσης και εμπειρίας, κερδίζει την άμεση ικανοποίηση εξαιτίας 
της προσφοράς, την εξάσκηση και βελτίωση ικανοτήτων υποστήριξης και 
καθοδήγησης ανθρώπων και τη μάθηση από εμπειρίες άλλων.

Κατανοώντας τη σημασία του men-
toring, οι δύο επίκουροι καθηγητές 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και Οργανωσιακοί Ψυχο-
λόγοι, Μ. Βακόλα και Ι. Νικολάου, 
ξεκίνησαν την εθελοντική πρωτο-
βουλία Job-Pairs (www.job-pairs.
gr) μαζί με την υποστήριξη μιας 
μεγάλης ομάδας εθελοντών, με στόχο 
να μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στα 
άτομα που αναζητούν εργασία και 
σε έμπειρα στελέχη. Το στέλεχος με 
εργασιακή εμπειρία (job-mentor) 
αποδέχεται να εμπλακεί σε 4 συ-
ναντήσεις με τον υποψήφιο για 
εύρεση εργασίας (job-mentee), προ- 

κειμένου να προσφέρει καθοδήγηση για την επιτυχημένη μετάβαση του 
δεύτερου στην αγορά εργασίας. Το Job-Pairs (www.job-pairs.gr) απευθύνεται 
σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ που ενεργά αναζητούν εργασία και σε όσους έχουν χάσει 
τη δουλειά τους ή επιθυμούν αλλαγή στην καριέρα τους. Job-mentor μπορεί να 
γίνει οποιοσδήποτε επαγγελματίας με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών. Συμμετοχή 
μπορούν να έχουν και εταιρείες ενθαρρύνοντας τα στελέχη τους να συμμετέχουν 
στην πρωτοβουλία, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στα πολλαπλά οφέλη που 
προσφέρει στην κοινωνία, τους υποψηφίους και τα ίδια τα στελέχη.

*Ευαγγελία Βαντάνα – Βέρα Λαζανάκη
Company Account Managers at Job-Pairs, HR Team

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Εκπαιδευτικών Δράσεων, υλοποιεί το Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους 
Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας στο πλαίσιο 
του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται περιοδικά σε κύκλους (περίπου ανά δίμηνο) έτσι ώστε 
να χρηματοδοτηθούν έως 1.115 υποτροφίες αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Μέσω του Προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης Μαθητείας 
6 μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της Μαθητείας χορηγείται στους 
αποφοίτους μηνιαία υποτροφία 300 €, και καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ για 
τον κίνδυνο ατυχήματος. Η Μαθητεία παρέχεται πέντε ημέρες (5) εβδομαδιαίως, 
έξι (6) ώρες την ημέρα.
Στόχος του Προγράμματος Μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης, για 
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσει τους 
πρόσφατα αποφοιτήσαντες από τη Δημόσια Τεχνική Εκπαίδευση του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό να αποκτήσουν, μέσω Μαθητείας, 
επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε Ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις κλάδων σχετικές με τις σπουδές τους, έτσι ώστε να ενισχύσουν 
τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για 
την αγορά εργασίας.
Στην παρούσα φάση (Γ’ ΚΥΚΛΟΣ), έχουν εγγραφεί επιχειρήσεις και έχουν 
προσφέρει 760 θέσεις μαθητείας σε όλη την Ελλάδα (εξαιρουμένων επιχειρήσεων 
των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (1. Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ, 
2. Επαγγελματικών Σχολών - ΕΠΑΣ και 3. αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής 
και ειδικότερα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων - ΤΕΕ Β’ Βαθμίδας 
και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), των σχολικών ετών 2011-2012, 2012-2013. Δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν και οι απόφοιτοι των ανωτέρω σχολικών μονάδων, του σχολικού έτους 
2010-2011 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις.
Οι εγγραφές και η επιλογή θέσεων μαθητείας από αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης 
που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, πραγματοποιούνται έως και 
31.05.2014, στην ηλεκτρονική πύλη www.mathiteia4u.gov.gr.
Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης μαθητειών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, για 
τον Γ’ ΚΥΚΛΟ, ορίζεται το χρονικό διάστημα 01.07.2014 – 04.07.2014.

*Πληροφορίες: www.mathiteia4u.gov.gr

Οικονομική κρίση: Ένα αλλιώτικο πένθος
Οι έννοιες είναι ήδη γνωστές. Οικονομική κρίση, φτώχεια, ανεργία. Ο τρόπος 
που αντιδρούμε και βιώνουμε αυτές τις αλλαγές ποικίλει. Το ήθος χρεωκοπεί, 
οι αξίες επαναπροσδιορίζονται.
Ο κόσμος γύρω μας υιοθετεί καινούριες, αλλιώτικες συμπεριφορές, διαφορετικές 
από αυτές που συνήθιζε. Οι κουβέντες έχουν ένα σχήμα, ένα χρώμα. Ο τόνος 
διαφέρει. Οι αντιδράσεις είναι τόσο διαφορετικές, αλλά μοιάζουν τόσο πολύ. 
Διαφέρουν γιατί διαφέρουμε όλοι μεταξύ μας, και μοιάζουν γιατί είμαστε τόσο ίδιοι. 
Τι φταίει; Γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ; Δεν είναι δυνατόν! Δεν έχω άλλη υπομονή. 
Δεν μπορεί, κάτι θα αλλάξει. Συναισθηματικά ξεσπάσματα, επίκληση του Θεού, 
οργή και θυμός προς το κράτος, την κυβέρνηση, τη Γερμανία, την Ευρώπη, το 
σύμπαν, το γαλαξία ολόκληρο. Θυμός προς τους γύρω μας, προς τον ίδιο μας 
τον εαυτό. Ερωτηματικά για τις αιτίες, υποθέσεις για τις εναλλακτικές λύσεις, 
αποφάσεις πανικού. Η γη να τρέμει και η αστάθεια να τσακίζει. 
Να ψάχνεις να βρεις τα ελάχιστα αποθέματα δύναμης που απέμειναν. Έπειτα 
να ανακαλύπτεις πως έχεις πολλά περισσότερα από αυτά που φανταζόσουν. 
Κι εκεί να ανταμώνεις με τις ελπιδοφόρες λάμψεις στο μονοπάτι σου, που σου 
ψιθυρίζουν πως τα πράγματα δεν είναι τόσο μαύρα. Μα πως; Αφού τα σκοτάδια 
πολεμάς. Και πάλι οι λάμψεις γίνονται κατάμαυρες σκιές που δύσκολα ξεχωρίζεις. 
Άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη, αποδοχή. Αν έχεις πενθήσει τα 
ξέρεις καλά αυτά τα συναισθήματα. Και όταν λέω πένθος, δεν εννοώ να χάνεις 
κάποιον αγαπημένο σου. Εννοώ να χάνεις οτιδήποτε αγαπημένο σου. Οτιδήποτε 
είχες μάθει να ζεις μαζί του. Έτσι και με την περιβόητη κρίση. Τα ίδια ακριβώς 
συναισθήματα. Με διαφορετική σειρά κάθε φορά. Με διαφορετική ένταση και 
αξία για τον καθένα, για να μην χάνεται η μοναδικότητα του καθενός, αλλά με το 
ίδιο περιεχόμενο, για να λειτουργεί η ταύτιση ανακουφιστικά. 
Η ευημερία λοιπόν ήταν ο σύντροφος που πέθανε. Και για αυτή πενθεί ο κόσμος. 
Άλλοτε θυμώνει, άλλοτε δεν το πιστεύει, χάνει την πίστη του, έπειτα την ξαναβρίσκει. 
Ευημερία που για άλλους ονομάζεται πρώτη ανάγκη και για άλλους απλά πλεονασμός. 
Δεν έχει και τόση σημασία, τι σημαίνει για τον καθένα. Σημασία έχει πως χάθηκε. 
Και πως κάποιος πρέπει να θρηνήσει. Ακατάσχετος θρήνος προς πάσα κατεύθυνση. 
Θρήνος με οποιαδήποτε μορφή. Μπορεί να είναι εκνευρισμός, μπορεί θλίψη, 
ίσως να είναι μανία ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί και όλα αυτά μαζί ή εναλλάξ. Είναι 
αναγκαίο να θρηνήσουμε. Αλλιώς δεν ωριμάζει το τραύμα. Πως όμως περνάει 
όλο αυτό; Τι κάνω για να θεραπευτώ; Οι ευήμερες εποχές χάθηκαν ανεπιστρεπτί; 
Μπορεί κάποιος να ξεπεράσει τη θλίψη της απώλειας της ευημερίας; Μακάρι 
να ίσχυε μια απάντηση για όλους. Σημασία έχει πόση αξία δίνει ο καθένας στην 
εμπειρία του, πως αισθάνεται όταν θρηνεί και το κυριότερο είναι αν πράγματι 
θέλει να ξεπεράσει τη θλίψη του, ή αν θέλει να παραμείνει σε αυτή. 
Ξέρω πως πάντα μετά τη βροχή έρχεται ουράνιο τόξο. Ξέρω πως ακόμα κι αν 
δεν έρθει, μπορεί και να το δω, αν πραγματικά το θελήσω. Εσύ πως το σκέφτεσαι;

-Τα εκ των έσω δαιμόνια - vkiosses.blogspot.gr 

*Βασίλης Κιοσσές, Ψυχολόγος - Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής

Συμβουλές για το επαγγελματικό 
κοινωνικό δίκτυο LinkedIn

Όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε τη χρησιμότητα του LinkedIn για το χτίσιμο 
του επαγγελματικού μας δικτύου. Είναι όμως πολύ σημαντικό να ακολουθούμε 
κάποιες συμβουλές έτσι ώστε η προβολή μας σε αυτό να είναι αποτελεσματική:
• Προτεινόμενη γλώσσα τα Αγγλικά. Έτσι το προφίλ μας αποκτά ευρωπαϊκό 
χαρακτήρα.
• Είναι απαραίτητο η περίληψή μας να περιέχει λέξει- κλειδιά, τις οποίες θα 
αναζητήσει ο εργοδότης. Μερικές από αυτές είναι: time management, set  
priorities, initiative, organized.
• Η φωτογραφία μας πρέπει να είναι πρόσφατη, ευδιάκριτη και επαγγελματική.
• Οι λεπτομέρειες που δίνουμε πρέπει να είναι ξεκάθαρες, σωστά οργανωμένες 
και αληθείς.
• Το LinkedIn μας δίνει δυνατότητες να ανεβάσουμε τα έργα μας (παρουσιάσεις, 
videos, εικόνες). Ας τις αξιοποιήσουμε.
• Είναι απαραίτητο να επιλέγουμε προσεχτικά τις επαφές μας.
• Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες (groups), που θέλουμε να συμμετάσχουμε. 
Υπάρχει όριο 50 ομάδων.
• Δεν πρέπει να αφήνουμε το προφίλ μας ανενεργό. Όσο πιο ενεργό είναι το 
προφίλ μας, τόσο περισσότερο φαινόμαστε στο «People you may know». Ένα απλό 
share σε κάποιο άρθρο που διαβάσαμε και μας αντιπροσωπεύει είναι αρκετό.
• Μπορούμε να ζητήσουμε συστάσεις από ανθρώπους που μας γνωρίζουν καλά.
• Μπορούμε να δίνουμε και εμείς τις δικές μας συστάσεις.
• Δεν πρέπει να παραλείπουμε τα στοιχεία, με τα οποία μπορεί ο εργοδότης να 
έρθει σε επαφή μαζί μας (e-mail/ τηλέφωνο).
• Μηνύματα τύπου: «Είδα ότι βλέπεις το προφίλ μου» αλλά και τα έτοιμα κείμενα που 
μας δίνει το LinkedIn καλό είναι να αποφεύγονται. Αντιθέτως, σας συμβουλεύουμε 
να προσαρμόζετε το κείμενο σας στο λόγο, για τον οποίο θα πρέπει κάποιος να 
συνδεθεί μαζί σας. 
• Τέλος, πολύ σημαντικό είναι να προσαρμόζουμε το Url μας σε κάτι που μας 
αντιπροσωπεύει. Το LinkedIn μας δίνει αυτή τη δυνατότητα επιλέγοντας edit 
στο προφίλ μας.

*Αθανασία Τσουκαλά, Υπεύθυνη Digital Marketing, Skywalker.gr

ΧΡΗΣΙΜΑi

✔  Στο Linked in γίνετε μέλη  
σε γκρουπ, που έχουν σχέση  
με το αντικείμενό σας.

➤  Μουσική βιβλιοθήκη  
στο Μέγαρο: Ρεσιτάλ πιάνου  
του διεθνούς φήμης πιανίστα 
David Lively με δωρεάν είσοδο 
στις 20/5/2014, στον Πολυχώρο 
της Βιβλιοθήκης, με δωρεάν 
είσοδο.

✔  Το βιογραφικό σας να 
μην περιέχει διαφορετικές 
γραμματοσειρές αλλά να 
είναι γραμμένο με μια και 
ευανάγνωστη.

➤  Ο κήπος του Προεδρικού 
Μεγάρου θα είναι ανοικτός 
για τους πολίτες κάθε Κυριακή 
(εκτός από αργίες), από τις 
10.00 πμ έως τις 14.00 μμ.  
Η προσέλευση θα είναι 
ελεύθερη.

✔  Στο προφίλ σας στο Linked 
in πρέπει οπωσδήποτε να 
προσθέσετε μια περίληψη.  
Η περίληψη είναι πολύ 
σημαντική, γιατί απο εκεί  
θα εξαρτηθεί, αν θα διαβάσει 
κάποιος το υπόλοιπο προφίλ σας.

➤  Δημοτικό Ωδείο Ηλιούπολης. 
Ας καλωσορίσουμε ένα νέο 
δημοτικό διδακτικό χώρο 
στην πόλη μας με ειδίκευση 
στη μουσική. Η είσοδος είναι 
ελέυθερη για το κοινό μέχρι  
και Δευτέρα 2/6/2014.

✔  Προετοιμαστείτε για  
τη συνέντευξη: Ελέγξτε  
την ημερομηνία, την ώρα,  
την τοποθεσία και το όνομα  
του προσώπου που πρόκειται  
να συναντήσετε. Θα πρέπει  
να βρίσκεστε στο ραντεβού σας 
τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα. 

➤  Παζάρι Βιβλίου στο Πασαλιμάνι. 
Απο 28 Απριλίου έως 28 
Ιουνίου 2014. Ώρες λειτουργίας: 
καθημερινά από τις 9 το πρωί 
έως 9 το βράδυ. Σάββατα από 
τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, 
Κυριακή κλειστά. Είσοδος 
ελεύθερη.

✔  Η συνοδευτική επιστολή  
όμως θα πρέπει να λαμβάνεται  
ως ευκαιρία για να γίνει  
μια συνοπτική καταγραφή  
του επαγγελματικού προφίλ, 
καθώς και των επιχειρημάτων 
σύμφωνα με τα οποία ένας 
επαγγελματίας είναι κατάλληλος 
για μια θέση εργασίας. 

➤  Δωρεάν ξεναγήσεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους 
και γειτονιές της Αθήνας - 
Μάϊος 2014. 10/5/2014 έως 
31/5/2014. Είσοδος Ελεύθερη.



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η DS ISKRA Steel Construction Ltd μία από τις σημαντι-
κότερες εταιρείες μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών 
στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, με έδρα στο Kumanovo, 
FYROM και δραστηριοποίηση στην ευρύτερη περιοχή της 
Δυτ. & Ανατ. Ευρώπης, ζητά:

Διευθυντή Παραγωγής Μεταλλικών Έργων 
(Κωδ: PD 01-14)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Κατ’ ελάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας στην οργάνωση  
και διαχείριση παραγωγής μεταλλικών κατασκευών 
•Άριστη γνώση και εμπειρία διαδικασιών πιστοποίησης / 
εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (EN 1090, 
EN 3834 & ISO 9001) καθώς και διαδικασιών συγκολλή-
σεων και εφαρμογής QIP & NDT 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, επίβλεψη, εκτέλεση  
& ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τους όρους  
εκάστου συμβολαίου με ταυτόχρονη τήρηση  
των διαδικασιών της εταιρείας. 
•Ικανότητα στην αποτελεσματική διοίκηση, οργάνωση,  
και προγραμματισμό εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού 
και διαχείριση του εξοπλισμού-μηχανημάτων 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γραπτή & προφορική γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας, ιδιαιτέρως της συμβατικής & τεχνικής  
ορολογίας του κατασκευαστικού τομέα. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS-Office applications, AutoCAD) 
•Δυνατότητα μόνιμης εργασίας στο Εξωτερικό, με έδρα 
Kumanovo, FYROM

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@dsiskra.com.mk

Η εταιρεία ANYMEL SA δραστηριοποιείται στην διάθεση 
επιστημονικών προϊόντων κοσμετολογίας και εξειδικευμένου 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προσφέροντας στην Ελλη-
νική και Κυπριακή αγορά καινοτόμα και ποιοτικά ενέσιμα 
προϊόντα ομορφιάς - υαλουρονικό οξύ, plasma therapy 
και μεσοθεραπείες, μηχανήματα RF & Laser -.

Η εταιρεία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε 
όλη την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο και αναπτύσσεται 
δυναμικά με στρατηγικές συνεργασίες προσεγγίζοντας νέες 
αγορές και αναζητά:

Διευθυντή Πωλήσεων

Η θέση αναφέρεται στον γενικό διευθυντή με βασικές αρ-
μοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση πελατολογίου στα 
πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.

Υπευθυνότητες θέσης 
•Αύξηση πωλήσεων και υλοποίηση της στρατηγικής  
πωλήσεων σύμφωνα με το business plan της εταιρείας 
•Πώληση ενέσιμων προϊόντων αισθητικής και ιατρικών 
μηχανημάτων σε δερματολόγους- πλαστικούς & κέντρα 
αισθητικής 
•Παρακολούθηση του προϋπολογισμού και θέσπιση  
των ορθών εμπορικών στόχων για τη βελτιστοποίηση  
της κερδοφορίας  
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών σύμφωνα  
με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και του ανταγωνισμού  
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου 
•Πτυχίο ΑΕΙ σε διοίκηση επιχειρήσεων – marketing-  
διαφήμιση  
•Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 5 έτη σε τμήμα  
sales-marketing,. 
•Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο  
των ιατροτεχνολογικων προϊόντων & των ιατρικών 
ενέσιμων δερμοκαλλυντικών  
•Απαραίτητη εμπειρία reporting 
•Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις. 
•Στρατηγική σκέψη, Ικανότητα επικοινωνίας και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μέγιστη 
δυνατή ανάπτυξη /παρακίνηση του ανθρωπίνου δυναμικού 
•Άριστη γνώση Αγγλικής & άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
(word, excel, power point) 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Συστατικές επιστολές  
Η εταιρία προσφέρει 
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως της προϋπηρεσίας 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το επι-
θυμητό προφίλ υποψηφίου. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: esoulandrou@anymel.gr

Senior Analyst in Transaction  
Advisory Services

Valuation and business modelling with focus in business 
(financial) modelling.

At EY we support you in achieving your unique potential both 
personally and professionally. We give you stretching and 
rewarding experiences that keep you motivated, working 
in an atmosphere of integrity and teaming with some of the 
world’s most successful companies. And while we encourage 
you to take personal responsibility for your career, we support 
you in your professional development in every way we can. 
You enjoy the flexibility to devote time to what matters to 

you, in your business and personal lives. At EY you can be 
who you are and express your point of view, energy and 
enthusiasm, wherever you are in the world. It’s how you 
make a difference.

Job purpose: Working in a multi-national environment, the 
team works on a range of transactions, from local to cross 
border multinational disposals or acquisitions. Working in 
this creative environment, you will be given the opportunity 
to work and take responsibilities on challenging projects, 
gaining exposure to various sectors, both within Greece 
and the CSE region.

You will be part of our Valuation and Business Modelling 
team, working primarily in business modelling assignments. 
You will also work in Valuation related assignments.

As a Valuation and business modelling Senior Analyst, 
with a focus in business modelling, you will contribute 
technically to modelling engagements. You will design, 
and build intermediate/complex models under supervision. 
You will review Excel models under supervision to arrive 
at preliminary conclusions and prepare reports of findings. 
Using complex financial models, you’ll produce clear analysis 
to support client needs. As a member of the team, you’ll 
help to support a positive learning culture.

Requirements: 
•Minimum 3 years of professional experience in financial 
modelling and valuation advisory services (with a focus 
on financial modelling). 
•Excellent academic background, including a master’s 
degree in finance and banking, business administration 
(MBA), accounting & finance and/ or other related field 
with strong quantitative focus. 
•Strong quantitative skills; highly numerate with 
a natural interest in Excel; Experience in financial 
modelling (for example, in the fields of acquisitions, 
refinancing, project finance or other corporate finance 
transactions). 
•Ability to understand, manipulate and interpret financial 
data and commercial documentation and reports, 
drawing appropriate conclusions 
•Analytical in approach 
•Ability to learn quickly and keep abreast of 
developments 
•Strong numerical/analytical ability and a sound grasp 
of financial accounting. Within this context, CFA, ACCA, 
or other professional qualification candidate, will be 
considered an asset. 
•Ability to use initiative and work effectively under 
pressure. 
•Very good written and oral skills both in Greek and 
English. 
•Excellent teamwork. 
•Good Ms Office (Word, Powerpoint) user.  
Send your cv’s to the following link: https://tas-ey.taleo.
net/careersection/gexp01/jobsearch.ftl?lang=en&locati
on=77840070193

Μεγάλη εταιρία αναζητά:

Διευθυντή Εξαγωγών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στο χειρισμό συνεργασιών στο εξωτερικό τόσο 
για επώνυμα, όσο και για private label προϊόντα 
•Εμπειρία σε πωλήσεις FMCG εσωτερικού ή εξωτερικού 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά & προφορικά). Η γνώση 
Ιταλικών ή και Γαλλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Γνώση της Ευρωπαϊκής αγοράς θα θεωρεί προσόν 
•Ευχέρεια συχνών ταξιδιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr_dpt@otenet.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

How much ROI do your marketing ideas bring?

Marketing Manager

Our client, a leading brand in business services is looking for a 
marketing manager to join their team. This is an exciting B2B 
marketing role which will involve you working as a member of 
the sales team, ensuring that sales are maximized.

A typical day in this role may include: 
•Taking ownership of the development, production, 
execution and performance of all marketing activities 
designed to increase rate of sale and presence. 
•Supporting the sales team in the development and 
implementation of events, promotional material & 
marketing collaterals (which may include articles, 
presentations, white papers, client case studies, offers etc). 
•Preparing press releases, company newsletters and event 
announcements. 
•Updating website & social media pages (news/events/
campaign etc). 
•Ensuring that marketing plans are delivered within 
specified budget, and bring results in the P&L.

In order to be considered for this exciting B2B marketing role, 
you should be: A fresh, energetic and enthusiastic marketer 
who has the drive and initiative to deliver results using 
your strong communication and organizational skills, and 
who is going to grab this opportunity with both hands.

Experience: 
•Extensive B2B marketing experience (4+ years in a 
similar marketing role) within the services sector & 
proven results. 
•Experience in working for a leading brand, in managing 
commercial projects from inception through to delivery. 
•Proven experience of marketing planning and all 
marketing communications disciplines (7 Ps). 

Qualifications: 
•Academic degree preferably in marketing. 
•Excellent copywriting skills and the proven ability  
to rework marketing literature. 
•In depth knowledge & execution of online marketing 
techniques and social media (Linked In, Twitter etc.) 
•Excellent PC literacy, including knowledge of Microsoft 
Office applications. 
•Excellent verbal and written communication skills  
(both in Greek and English). 
•Strong analytical, synthetic and planning skills to manage 
multiple projects while maintaining an attention to detail. 
•High drive to deliver on promises, understanding of ROI, 
and monitoring results. 
•Accountable & self-motivated. 
•Work to deadlines & under pressure.  
What’s in it for you: 
•Competitive remuneration package 
•Excellent training and development opportunities 
•Valid networking creation 
•Foreign & local exposure

Visit now: www.manpowergroup.gr register for your MY 
MANPOWERGROUP account, view all the jobs currently 
available, and apply for all that interest you.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
H Trekking Hellas, αναζητά:

Λογιστή / Λογίστρια

Με εμπειρία στη διαχείριση τουριστικών επιχειρήσεων  
με βιβλία Γ΄ κατηγορίας για πλήρη απασχόληση.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο λογιστικής ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση χειρισμού υπολογιστή 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστες οργανωτικές, επικοινωνιακές και  
διαπραγματευτικές ικανότητες. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@trekking.gr, fax: 210 3234548.

Accounting Assistant
Scope: Supports accounting operations by making day to 
day accounting entries, reconciling statements, maintaining 
accounting database, running software programs.

Responsible to: Accounting manager and financial analyst.  
Duties / areas of responsibility: 
•Issuance of commercial invoices, delivery notes, packing 
lists, credit notes and other accounting documents. 
•Day to day bookkeeping. 
•Preparation of payments in Euro and in foreign currencies. 
•Preparation of bank reconciliation. 
•Reconciling finance accounts. 
•Credit control, including accounts receivable follow up. 
•Managing petty cash, credit and debit cards 
transactions. 
•Handling and writing cheques. 
•Assisting in weekly/monthly financial reporting. 
•Checking, monitoring all the expenses concerning 
customs clearance of goods. 
•Checking and processing vendor and supplier invoices, 
expense forms and payment requests in a timely manner. 
•Tracking all contracts and deposits. 
•Assisting in declarations and Tax & VAT duties.  
Education / skills: 
•BSc degree in accounting or finance. Postgraduate 
degree will be considered an asset. 
•Excellent PC Skills (Ms Office). 
•Good knowledge of Entersoft and Kefalio.  
Competencies: 
•High degree of confidentiality, integrity, accountability 
and critical thinking. 
•Strong attention to details, with time management  
and organizational skills. 
•Strong planning, analytical capabilities and reporting 
skills. 
•Excellent verbal and written communication skills  
in English and Greek languages.  
Experience: Minimum of 3 years experience  
in accounting & finance.  
Location: Agios Dimitrios, Athens.  
Send your cv’s to the following e-mail: cv@recom.gr

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ: εισαγωγική εταιρεία βιομηχανικών 
εργαλείων.

Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί 
τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργαλείων εντός και εκτός 
Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο πωλήσεων Ελλάδος 
εξυπηρετεί τα περισσότερα καταστήματα «χρωμάτων – ερ-
γαλείων – σιδηρικών». Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
και άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας η εταιρεία μας 
είναι σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία βιομηχανικών 
εργαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή την στιγμή στην λίστα 
με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου. Ζητεί:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου 
 (Κωδ. ΠΡΟΪΣΤ.ΛΟΓ.)

Περιγραφή θέσης: Ζητείται προϊστάμενος λογιστηρίου, με 
εμπειρία σε μεγάλα λογιστήρια εμπορικών εταιρειών πλήρως 
μηχανογραφημένα με διαδικασίες και εφαρμογή ERP-CRM, 
στον οποίο θα του ανατεθεί η σωστή λειτουργία, παρακολού-
θηση και η ανάπτυξη του τμήματος λογιστηρίου.

Η έφεση του σε χρήση Η/Υ και ERP-CRM συστημάτων  
θα είναι το σημαντικό προσόν του. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 7 ετών σε μεγάλα λογιστήρια εμπορικών 
εταιρειών εισαγωγών – εξαγωγών, με μεγάλο δίκτυο 
πωλητών και πελατών. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προϊσταμένου 
•Προϋπηρεσία σε ΑΕ 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα οργανωμένο 
περιβάλλον ERP - CRM κατά προτίμηση ENTERSOFT 
•Έφεση στους υπολογιστές, συστήματα και τεχνολογία 
θεωρούνται απαραίτητα προσόντα. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης. 
•Άριστη Γνώση MS-Excel 
•Γνώση και εμπειρία σε θέματα ΚΒΣ, ΦΠΑ, αποθηκών  
και Ε.Γ.Λ.Σ. φορολογία εισοδήματος, εργατική νομοθεσία 
και μισθοδοσία, γνώση νόμου 2190 
•Γνώση κατάρτισης προϋπολογισμών και εντατικού 
reporting 
•Άνεση στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και εμπειρία 
στην διοίκηση ομάδος. 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας  
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Χόμπι η ενασχόληση με την τεχνολογία 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Η θέση απαιτεί: εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, 
οργανωτικές ικανότητες σε εργασία περιβάλλοντος 
γραφείου με σύγχρονη μηχανογράφηση και διαδικασίες, 
μεθοδικότητα, δημιουργικότητα  
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα  
με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης

9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού, έξοδος 4, Θέση Ρουπάκι 
Ασπρόπυργος, e-mail: cv6@fournarakis.gr, (απαραίτητη η 
αναγραφή του κωδικού θέσης). Αποστολή βιογραφικών 
μόνο από όσους διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα.

Η επιχείρηση DiL A.E., εισαγωγική εταιρία με πολυετή 
παρουσία στο χώρο της ένδυσης, επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Ο ρόλος: Έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική οργάνωση 
και τον συντονισμό της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του 
Λογιστηρίου, την σύνταξη, παρακολούθηση και διαχείριση 
της ταμειακής ροής της εταιρίας, την κατάρτιση, ανάλυση και 
έλεγχο μηνιαίων αποτελεσμάτων, οικονομικών αναφορών, 
και προϋπολογισμού των εταιριών του Ομίλου, τον εποπτικό 
έλεγχο της μισθοδοσίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office και ERP) 
•Εμπειρία 3-5 χρόνια σε ανάλογη θέση και κατά προτίμηση 
σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου 
•Άριστη γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής 
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών 
σχέσεων 
•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 
•Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση & προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα με Κωδικό ACC14, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
e-mail: hr@dil.gr, (υπόψη: δ/νσης ανθρωπίνου δυναμικού).

Λογιστής  
από Τεχνική Εταιρία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. οικονομικού πανεπιστημίου. 
•Γνώσεις αναλυτικής λογιστικής όλων των οικονομικών 
και λογιστικών εργασιών. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
anastasopoulou8@gmail.com

Υπάλληλος Μηχανογράφησης (ΥΜ) 

Ανώνυμη εμπορική εταιρεία με έδρα στα Βόρεια Προάστια 
Αθηνών, ζητά άτομο για τη στελέχωση των γραφείων της 
στο Κρυονέρι στο τμήμα μηχανογράφησης.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Απόφοιτος τμήματος πληροφορικής Τ.Ε.Ι 
•Αγγλικά 
•Ηλικία έως 28 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 
•Κατοχή μεταφορικού μέσου επιθυμητή 
•Άμεση διαθεσιμότητα       
 Απαραίτητες ικανότητες: 
•Management/administration of Microsoft Server 
Operating Systems 
•Installation and configuration of Hardware 
•Basic network configuration 
•Configuration and support of PC’s, Laptops, Printers, 
Software   
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: aggelies111@gmail.com ανα-
φέροντας τον κωδικό της θέσης. Θα τηρηθεί εχεμύθεια.
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συνέχεια στη σελ. 8

Προϊστάμενος Λογιστηρίου - Θεσσαλονίκη

Η ECO TRANS Ε.Π.Ε., αναπτυσσόμενη εταιρία με αντικείμε-
νο την ανακύκλωση και έδρα την Θεσσαλονίκη επιθυμεί να 
προσλάβει Προϊστάμενο Λογιστηρίου ως μισθωτό.

Προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης 
•Υπογραφή Α’ Τάξης σε Α.Ε./Ε.Π.Ε. 
•Άριστη γνώση Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Φ.Α.Σ., Φ.Π.Α. καθώς  
και εργατικών & μισθολογικών θεμάτων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ και ERP 
•Αποδεδειγμένη 5ετή προϋπηρεσία σε οργανωμένο  
λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας Α.Ε./Ε.Π.Ε. 
•Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα  
Αρμοδιότητες: 
•Επίβλεψη όλων των θεμάτων των εργαζομένων 
•Έλεγχος διαδικασιών την επιχείρησης  
(π.χ. έκδοση δελτίων, τιμολογίων κτλ) 
•Έκδοση του Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Μ.Υ.Φ., intrastat, vies κτλ. 
•Μηνιαίες συμφωνίες εμπορικού-λογιστικής 
•Έλεγχος, η προετοιμασία & η κατάθεση  
των συμφωνητικών της εταιρείας 
•Μηνιαίο reporting προς την διοίκηση π.χ. καταστάσεις 
ταμειακών ροών 
•Κατάρτιση και υπογραφή των ετήσιων οικονομικών  
καταστάσεων και των αντίστοιχων δηλώσεων 
•Έλεγχος του τρόπου κοστολόγησης εταιρίας 
•Συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους της επιχείρησης 
π.χ. ελεγκτές, νομικοί σύμβουλοι, τράπεζες, δημόσιες 
αρχές κτλ. 
•Γνώσεις ενδο ομιλικών συναλλαγών.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφαλιστική κάλυψη 
•Ευχάριστο, δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@eco-trans.gr. Για 
όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. 
Οι αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια δεν θα εξετασθούν. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
IN GROUP, one of the fastest growing human resource 
companies in Greece, certified according to ISO 9001:2008 
for recruitment and selection, is seeking on behalf of its 
client, a leading multinational research company:

Statistician 
(HR 21748)

Fixed-term basis due to maternity leave  
(6 - 8 months).  
The ideal candidate should have the following 
qualifications: 
•University degree (BSc) in mathematics 
•Master’s degree in statistics/ ops research/ biostatistics 
•2-3 years of previous experience in a similar role 
(processing large datasets) 
•Excellent command of MS Office suite, especially excel 
and power point 
•Knowledge of at least one statistical package  
(e.g. SPSS, SAS, R etc.) 
•Fluency in verbal and written English 
•Ability to work under pressure 
•Fulfilled military obligations  
Remuneration: 
•The company offers competitive remuneration package

If you believe that you have the above qualifications and 
this opening sounds challenging to you, please submit your 
CV quoting code (HR 21748 ), by e-mail to: cv@ingroup.gr, 
or by fax: 210 8210230.

Junior Manager σε e-Business

Πτυχιούχος business school (τομείς διοίκησης  
ή μάρκετινγκ) ζητείται από e-business εταιρεία  
με καθήκοντα Junior Manager.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος οικονομικού πανεπιστημίου 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση υπολογιστών 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες  
Επιθυμητά: 
•Μεταπτυχιακό σχετικό με e-business, digital marketing 
•Εμπειρία σε κατάρτιση business plan και έρευνα αγοράς. 
•Προϋπηρεσία σε σχετική θέση 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αυτενέργειας, 
λήψη αποφάσεων, ικανότητα οργάνωσης και επίτευξης 
αποτελεσμάτω 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Προσήλωση στους στόχους  
Σταθερός μισθός συν bonus.  
Βιογραφικά στο e-mail: humanresfgl@gmail.com

Ευκαιρία Καριέρας CFO

O πελάτης μας είναι εμπορικός όμιλος εισαγωγής και εμπο-
ρίας διαρκών καταναλωτικών προϊόντων με πωλήσεις στην 
Ελλάδα και εξωτερικό πάνω από € 100 εκατ. και είναι ει-
σηγμένη στο ΧΑΑ.

Η θέση του CFO καλύπτει τη σύγχρονη οργάνωση των οικο-
νομικών υπηρεσιών τεχνολογικά, εκπόνηση και υλοποίηση 
προϋπολογισμού, θέματα χρηματοδοτήσεων, αναλύσεων και 
ειδικών παρουσιάσεων (roadshows) σε επενδυτές, θέματα 
σχέσεων με τις Δημόσιες Αρχές κλπ.

Επίσης θα έχει την ευθύνη εποπτείας δύο (2) θυγατρικών, 
ενοποίηση στοιχείων, reporting κλπ.

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να έχει ανάλογη εμπειρία 
περίπου 15 χρόνια στις οικονομικές υπηρεσίες εκ των οποίων 
τουλάχιστον 3-5 χρόνια ως CFO σε οργανωμένη εταιρία με 
συστήματα ERP, να είναι άνετος στη χρήση της τεχνολογίας 
και απαραίτητα να γνωρίζει από περιβάλλον εισηγμένων.

Θα πρέπει να έχει εμπειρία σε θέματα τραπεζών, δανείων και 
να έχει ικανότητα ανάλυσης στοιχείων. Θα πρέπει να είναι 
εύστροφος, εργατικός, να θέλει να μαθαίνει και να εξελίσσεται 
και να δεσμεύεται με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Θα πρέπει να έχει πτυχίο οικονομικού πανεπιστημίου και 
είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να έχει μεταπτυχιακές σπουδές 
M.Sc., ΜΒΑ στο εξωτερικό. Αγγλικά πολύ καλά.

Η εταιρία προσφέρει περιβάλλον που ενθαρρύνει τις πρω-
τοβουλίες, την ανάληψη ευθύνης και αμεσότητα στη λήψη 
αποφάσεων.  
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και αυτο-
κίνητο εταιρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό ΦΚΑ. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: athens@amrop.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Web Developer

Περιγραφή θέσης: Η εταιρία WBS Ι.Κ.Ε που διαχειρίζεται το 
www.betarades.gr ζητά web developer για υπάρχοντα και 
νέα projects. Βιογραφικό και portfolio απαραίτητα.

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: Πολύ καλή γνώση σε: HTML, PHP, 
MySQL, Javascript, CSS, jQuery, Ικανότητα εξόρυξης δεδο-
μένων και τριετή εμπειρία (τουλάχιστον)
Πρόσθετα προσόντα: Ικανοποιητικό επίπεδο αγγλικής 
γλώσσας, προϋπηρεσία σε αθλητικά sites και mobile 
development.  
Η εταιρία παρέχει: Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, 
bonus, προοπτικές εξέλιξης, σύγχρονο και ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας.  
Απολαβές: Ικανοποιητικός μισθός  
Τομέας εργασίας: Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@wbs.gr

Προγραμματιστής PHP 

Η Telematica Electronics, αναζητά Web 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: info@telematica.gr

Υπάλληλος  
Πληροφοριακών Συστημάτων

Αρμοδιότητες / responsibilities: 
•Διαχείριση των συστημάτων της εταιρίας (Hardware  
και Software), επίβλεψη και διασφάλιση της ομαλής  
λειτουργίας της μηχανογραφικής υποδομής 
•Υποστήριξη (help desk) των μελών και συνεργατών  
σε μηχανογραφικά θέματα των εργαστηρίων τους 
•Υποστήριξη και αναβάθμιση της εργαστηριακής  
εφαρμογής LIS που διακινεί η εταιρεία, παραμετροποίηση 
εφαρμογών και δημιουργία στατιστικών (reports) 
•Εγκατάσταση και συντήρηση σε: Windows 2003/2008, 
active directory, domain controllers, MSSQL, TCP/IP, 
VPN, Firewalls, routers, NAS, antivirus και backup  
software technologies 
•Υποστήριξη εφαρμογών (Office, email, EPR,  
διασυνδέσεων μεταξύ εφαρμογών, online εφαρμογών 
κλπ). 
•Συνεχής επικοινωνία με τη διοίκηση προκειμένου  
να τεθούν οι στόχοι του κάθε έργου  
Προσόντα / requirements: 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον  
3 έτη 
•Γνώση σε σύνδεση εργαστηριακών αναλυτών  
(βιοχημικών, αιματολογικών, ανοσολογικών, κλπ)  
με εργαστηριακό software (LIS) 
•Εμπειρία σε διαχείριση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού 
λογισμικού (ERP) 
•Γνώση TCP/IP Networking, routers, DNS, WINS, DHCP, 
κλπ. 
•Πολύ καλή γνώση μηχανογραφικών υποδομών 
(Hardware) 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και υπευθυνότητα 
•Προϋπηρεσία σε υποστήριξη βιοπαθολογικών  
εργαστηρίων θα ληφθεί σοβαρά υπόψη  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
administration@medisyn.eu

Junior Web Developer  
(Full-time contractor)

Remuneration: Competitive 

Location: Athens, Greece 
Closing date: 15 May 2014

Overview: Stratagem Technologies is seeking a Junior 
Web Developer with a passion for solving difficult 
problems.

Company description: Stratagem Technologies is a financial 
technology company focused on cutting-edge research, 
analysis, trading and tools for the sports betting market. 
Founded in late 2012, Stratagem represents the culmination of 
knowledge and expertise derived from a wealth of experience 
in the financial markets and sports betting industry. Our 
focus and ongoing commitment is to combine outstanding 
people with innovative technology to become an industry 
leader. We aim to set the standard in the sophistication of 
trading strategies and analytical research in the field of 
sports betting and sports performance analysis.

By combining the domain expertise of its subsidiary Onside 
Analysis with extensive data and the very latest statistical 
modelling and analysis techniques, Stratagem is uniquely 
positioned to provide premium quality services for analytical 
and data-driven sports betting traders. Our products include 
the StatPlat platform for professional football betting traders, 
a tool that we are continuously and significantly enhancing. 
By additionally harnessing our financial trading expertise 
to build automated trading capabilities, we are creating a 
truly multi-layered business.

Our business is based on 3 fundamental principles: 
•we position ourselves at the leading edge of 
technological innovation; 
•we seek and work with the most talented people we can 
find; and 
•we reward on merit.

The role: We are seeking a passionate full-stack web 
developer to work on a set of challenging large scale web 
projects. The successful candidate will participate in the 
full software life-cycle, from researching the problem to 
implementation, deployment and production monitoring.

As part of the development team, you will have responsibility 
for developing and maintaining the critical technology that 
underpins the Stratagem approach, including real-time data 
analysis applications and automated trading software. As 
a member of a small but growing team you will have the 
opportunity to make a significant contribution to business-
critical software.
The position will initially be offered on a full-time contractor 
basis, with the longer-term goal being a full-time position 
as a Stratagem employee.

Your profile: Most of all you will enjoy coding and take real 
pride in developing high-quality software. You will enjoy 
learning and probably like to experiment with new languages, 
technologies and libraries outside of your day job. Adopting 
best practices (such as AGILE workflows, source control, 
extensive testing and code reviews) will come naturally to you. 

We think you should have: 
•A minimum of 1 year of commercial web development 
experience 
•Significant experience with Javascript along with at 
least one Javascript framework (e.g. AngularJS) 
•Significant experience with at least one web 
development platform (e.g. node.js) 
•Experience working with critical software where bugs 
can directly cost money and attention is paid to testing, 
staged releases and redundancy  
We would like you to have: 
•Experience with Python 
•Experience with continuous integration servers  
(e.g. Jenkins, Teamcity) 
•Experience with Mongo DB

We appreciate that not everyone gets to the same place by 
the same path. If you feel you are an ideal candidate but 
don’t meet one or two of these requirements please apply 
and provide additional details as required.

How to apply: To apply for the role please email your CV 
and a covering letter (with the job title in the Subject of 
the email) recruiting@stratagem.co. Tell us why you would 
be a good fit for the Stratagem team and how working for 
Stratagem will help achieve our goals and yours.

Shortlisted candidates will be invited for interview and 
will be required to demonstrate proficiency by completing 
a recruitment exercise.
We respectfully note that we will not be using recruitment 
consultants for this position and will simply not reply to 
unsolicited applications or enquiries from such parties.

Senior Java Developer (JAVA 514) 
Brussels

Περιγραφή: We are currently seeking (on behalf of our client) 
for a senior java developer fluent in English, to offer their 
services in Brussels (BE).

Καθήκοντα θέσης: The selected candidate will be in customer` 
s premises starting the mid of June, 2014. In the context 
of the first assignment, the successful candidate will be 
integrated in our customer` s team on site having a contract 
for one year plus opportunity to prolongue it. 

•Design, development, testing and integration services 
for the Client’s projects 
•Contribution to the development of web-based 
information systems using Oracle and Oracle WebLogic, 
Java frameworks and jQuery 
•Integration and preparation of releases deployment 
•Configuration and environment management; liaising 
with the Operations department and the Data Center. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•University degree 
•Specific expertise in developing applications with Java 
and data access layer development techniques within 
J2EE domain 
•Extensive experience in the development of web-based 
information systems using J2EE, EJBs, JSP, JSF, jQuery 
and Ajax 
•Working experience with WebLogic Application Server 
and Oracle RDBMS is mandatory 
•Hands-on experience with Java development 
frameworks (Hibernate, Spring etc.), Spring MVC, Jax-ws, 
as well as UML and RUP methodologies 
•Presenting good interpersonal skills and having 
experience in a multicultural environment 
•Fluency in English, both written and spoken.  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

 Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά για την Αθήνα:

Προγραμματιστή Εφαρμογών Ηλεκτρονικών  
Υπολογιστών 

(κωδ.: ATH.PROG14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον 
Microsoft .NET, C# και Microsoft SQL Server 
•Γνώσεις σε εμπορολογιστικές εφαρμογές θα εκτιμηθούν 
ιδιαίτερα. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογρα-
φικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση cv@epsilonnet.gr. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα 
βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό 
κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Continuous Integration Engineer

This is a fantastic opportunity to join our IT team based in 
our mGage office in Athens. We are looking for a Continuous 
Integration Engineer to join our team. You will be responsible 
for providing expert support to development teams and maintain 
smooth operation of the various relevant applications.
Essential responsibilities: 
•Support the company’s developers to minimize 
interruption on non-development tasks. 
•Drive best practices, standards and guidelines 
•Manage the company’s source and binary assets 
•Enable process automation  
Desired skills and experience: 
Minimum qualifications 
•Bachelor’s degree in information/computer science  
or a related discipline 
•At least 1 year of overall programming work experience 
•Or at least 1 year of linux systems administration work 
experience 
•Experience with Maven, Git, SVN and BASH scripting 
•Experience with Java application support  
Desired qualifications: 
•Experience with Jira, Confluence, Jenkins, Nexus, chef 
•Experience in java or ruby programming languages 
•Passion for learning new technologies and eagerness  
to collaborate with other creative minds 
•Strong desire for exploring, evaluating and 
understanding new technologies 
•Ability to hit tight deadlines and work under pressure 
and strict attention to detail 
•Excellent judgment, organizational and problem-solving 
skills 
•Exceptional interpersonal skills: verbal, written and 
listening

If you want to make a difference and work with a top-rated 
team of talented individuals, come and join us. We offer a 
friendly, diverse work environment and a very competitive 
benefits package. If this position is of interest to you and 
match your background and career needs, we can’t wait 
to hear from you!

Send your cv’s to the following e-mail: avorias@velti.com

Η DigitalSΙΜΑ Α.Ε. με 20ετή παρουσία στο χώρο της πληρο-
φορικής, και ειδίκευση στους τομείς δικτύωσης, ασφάλειας 
δεδομένων και αποθήκευσης, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Senior IT Engineer

Περιγραφή θέσης: 
•Τεχνική υποστήριξη των μεγάλων πελατών της εταιρείας. 
•Σχεδίαση και υλοποίηση λύσεων στα αντικείμενα  
ειδίκευσης της εταιρείας. 
•Έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊοντικών  
λύσεων. 
•Εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών  
που προσφέρει το τεχνικό τμήμα.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ πληροφορικής ή θετικής κατεύθυνσης. 
•Πολύ καλή γνώση πρωτοκόλλων δικτύωσης. 
•Καλή γνώση τεχνολογιών ασφάλειας δεδομένων. 
•Καλή γνώση λειτουργικών Windows Server ή Linux  
ή Unix. 
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακές σπουδές. 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία (γραπτή και προφορική). 
•Προσήλωση στην επίτευξη ποιοτικών και χρονικών 
στόχων.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus. 
•Προγράμματα εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογρα-
φικά τους, αναφέροντας τον κωδικό SENIOR_IT, στο e-mail: 
vkal@digitalsima.gr ή στο fax: 210 9010405.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η Makemeup Cosmetics είναι εταιρία στον κλάδο της ομορ-
φιάς με επώνυμα ποιοτικά brands. 

Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητείται 
κατάλληλο υποψήφιο για να καλύψει άμεσα την παρακάτω 
θέση, με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Internet Marketing and  
Graphic Designer Εντύπων

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Δείγμα εργασιών (portfolio) 
•Administrates all company’s social media properties  
in all media platforms (Facebook, You Tube, Foursquare, 
Instagram, Google +, Twitter) maximizing the company’s 
opportunities for business development and sales 
•Creates/posts, develops and monitors the content for all 
media platforms. 
•Creates and implements social media campaigns. 
•Researches and makes recommendations on social  
media campaigns and furthermore on social media  
strategy for social media programs improvement. 
•Collaborates with other departments to create and 
implement electronic based promotions/ contests. 
•Διάταξη και οργάνωση ιστοσελίδων 
προώθηση Web-site / E-shop, Social Media, SEO, PPC  
και άλλες τεχνικές 
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν ο υποψήφιος έχει  
προηγουμένη εμπειρία σε γυναικεία είδη 
(2) to (3) years of social media experience 
•Excellent command of the Greek and English language 
•Ability to make presentations both written and oral 
•Excellent interpersonal, communication  
and organization skills 
•Attention to detail, flexibility and team-spirit 
•Απαραίτητη φωτογραφία συνημμένη  
Παροχές εταιρείας: 
•Δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κιόσης Γιώργος 6947 
949366, e-mail: COSMETICS@MAKEMEUP.GR

Είμαστε μια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρεί-
ες στην Ελλάδα και ζητάμε:

Γραφίστα / Εσωτερικό Συνεργάτη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εμπειρία στο χώρο 
•Δημιουργικότητα, αισθητική, υπευθυνότητα  
Θα προτιμηθούν άτομα με εμπειρία στη συσκευασία 
προϊόντων.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ziogas@medisei.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
 (Σταθερός Μισθός)

Εταιρικό προφίλ MEDIATEL A.E.: H Mediatel A.E. δημιουρ-
γήθηκε το 1995 και είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Το πιστοποιημένο με ISO 
9001:2008 Call Center τηςιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1999, 
με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τηλε-
φωνικής εξυπηρέτησης.

Η πολύχρονη εμπειρία της Mediatel σε έργα υψηλών απαι-
τήσεων την έχουν καθιερώσει ως ένα από τα μεγαλύτερα 
Call Centres στην ελληνική αγορά.

H Mediatel αναζητά υποψήφιους για απασχόληση ως: 
Εκπρόσωπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων, (Κωδικός 
θέσης, ΚΩΔ: 2)

Το αντικείμενο απασχόλησης θα είναι η τηλεφωνική επι-
κοινωνία με δυνητικούς αλλά & υπάρχοντες πελάτες, με 
στόχο τη διερεύνηση αναγκών και τη στοχευμένη παρουσίαση 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές 
δεξιότητες 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Διάθεση για εργασία  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη και τα νόμιμα δώρα και επιδόματα 
•Αξιοπιστία & συνέπεια στις πληρωμές 
•3 ειδών διαφορετικά μπόνους, βάσει επίτευξης  
στοχοθεσίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης (team leader, supervisor) 
•Σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον 

•Εύκολη προσβασιμότητα (3’ απόσταση από το μετρό  
Πανόρμου)
Αποστολή βιογραφικών: υπόψη τμήματος προσωπικού Όλες 
οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές, e-mail: 
hr@mediatel.gr, φαξ 214 214 80 90, τηλ. επικοινωνίας: 214 
214 8000 (Επιλογή 1). Διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 
125 - 127, Αμπελόκηποι, Αθήνα, (στάση μετρό Πανόρμου).

Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία 
παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών υπο-
στήριξης πωλήσεων - εξυπηρέτησης πελατών και επίσημος 
συνεργάτης της Hol δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και 
επιθυμεί να προσλάβει:

Fixed Outbound Sales Representative 
6ωρη Απασχόληση 

(Κωδικός: ΕΤΠ - 01-14)

Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων ανήκουν στη διεύ-
θυνση πωλήσεων και οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν 
την τηλεφωνική προώθηση και πώληση τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτικές  
ικανότητες. 
•Διάθεση για εργασία & δέσμευση για το αποτέλεσμα. 
•Επαγγελματισμός, συνέπεια. 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows  
(Ms Office). 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική  
πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / internet.  
Παροχές: 
•Σταθερός παρεχόμενος μισθός & υψηλές προμήθειες  
επί των πωλήσεων. 
•Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα επιπλέον  
της νόμιμης ασφαλιστικής κάλυψης. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέα  
τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα εταιρεία ταχύτατα  
αναπτυσσόμενη. 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον  
εργασίας.  
Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στη διεύθυνση: 
jobs@360connect.gr

Ευκαιρίες καριέρας στις πωλήσεις. Η εταιρία 3CS AE 
Αγ. Δημήτριος (ακριβώς στην έξοδο μετρό) προσλαμβάνει:

Έμπειρους Υπαλλήλους  
Τηλεφωνικού Κέντρου

•Για εργασία 6ωρη-8ωρη 
•Τμήμα εξερχομένων κλήσεων 
•Σταθερός μισθός 700 ευρώ - ΙΚΑ.  
Αποστολή βιογραφικών: backoffice@3cs.gr.  
Τηλ: 211 7151480, εσωτ. 139.

Φοιτητές / Φοιτήτριες  
για Telesales Forthnet / Nοva

Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το 2006 και είναι μέλος 
εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πωλή-
σεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, 
φωτοβολταϊκών συστημάτων και της προώθησης τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, εμπορικός συνεργάτης της 
Forthnet, αναζητά για το τμήμα call center, φοιτητές/τριες 
για Telesales Forthnet.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση στην επικοινωνία  
•Απόφοιτος/η λυκείου 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πρωτοβουλία – ευελιξία – συμμετοχή στην ομάδα 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης υπηρεσιών, 
θεωρείται επιπρόσθετο προσόv  
Παροχές: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη  
και δυναμική επιχείρηση 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα  
και ικανά στελέχη 
•Εύκολη πρόσβαση (από μετρό Πανόρμου)
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.grή στο τηλέφωνο: 
210 6706000.

PROMOTION0N- 
MERCHANDISERS

Promoters / Προωθήτριες 
Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας μας, η ΣΤΥΛ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ‘’STELT’’ 
αναζητεί άμεσα υποψήφιες (4) για τη θέση της Promoter – 
Προωθήτριας, 3 για Αθήνα και 1 για Θεσσαλονίκη, για 
μερική απασχόληση.

Οι ιδανικές υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής 
προσόντα: 
•Ευχέρεια λόγου 
•Ευπαρουσίαστη 
•Γνώση αγγλικών & MS Office 
•Ευχέρεια διαχείρισης android τεχνολογίας 
•Άδεια οδήγησης Ι.Χ. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία 
•Δυνατότητα εργασίας και Σάββατο 
•Έως 25 ετών 
•Απαραίτητες συστάσεις  
Για την ανάληψη της θέσης παρέχονται: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ασφάλιση 
•Κινητό τηλέφωνο  
Απαραίτητη επισύναψη φωτογραφίας. Aποστολή  
βιογραφικών στο e-mail: s.tsagarakis@stelt.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρεία στον κλάδο 
της αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, με οργανωμένο δίκτυο 
16 σημείων πώλησης στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της 
ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλήτρια 

Για τις περιοχές: Θέρμη-Πλαγιάρι-Περαία.  
Προσόντα:  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές συνθήκες 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Προσφέρονται:  
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφι-
κό τους με μια πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη 
διεύθυνση hr@estiabakery.gr

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητούνται:
Πωλητές - Πωλήτριες 

Έως 35 ετών

•Περιοχή: Καλλιθέα και Πεντέλη  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@thebakers.gr

Κορυφαίος χώρος ομορφιάς στην Κηφισιά Αττικής  
αναζητά άτομο για:

Υπεύθυνο-η Καταστήματος

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
(υπεύθυνου ή receptionist 2 ή 3 έτη) 
•Άτομο επικοινωνιακό κ εμφανίσιμο 
•Άριστη ικανότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ικανότητα διαχειρίσεως  
ταμείου 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εστίαση στην άριστη εξυπηρέτηση και διαχείριση  
των πελατών και του προσωπικού 
•Απαραίτητη φωτογραφία  
Παρέχονται: 
•Υψηλός μισθός και σταθερή απασχόληση 
•Άψογο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φρύνη Τσάκωνα,  
τηλ: 6945 413782, e-mail: info@bar-b.gr

H ACTION LINE ζητά, για την στελέχωση καταστημάτων 
ένδυσης, στην Αθήνα διεθνή οίκου μόδας:

Πωλητές / Πωλήτριες 
(Κωδ. Θέσης: ACT_ΙΝΤ_0414)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άνεση στην επικοινωνία με διαπραγματευτικές  
tικανότητες 
•Όρεξη για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη στόχων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη εμφάνιση 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε πωλήσεις ένδυσης  
(σπορ & επίσημο ντύσιμο) 
•Σπουδές σχετικές με την μόδα ή το styling θα εκτιμηθούν.  
Παρέχονται: 
•Βασικός μισθός (αναλόγως προσόντων) και ασφάλιση 
•Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σ΄ένα σύγχρονο και δυναμικό  
περιβάλλον εργασίας.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο  
από μια πρόσφατη φωτογραφία.

Το τμήμα προσωπικού της Actionline μετά την αξιολόγηση 
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.

Πωλητής-τρια / Ταμίας (ορισμένου χρόνου,  
ημιαπασχόληση) στην Αγριά Βόλου

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 συνεργάτες, τους οποίους θα προετοιμάσουμε 
με τον καλύτερο 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 προε-
τοιμασία των απογραφών. Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση 
των πελατών και ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση 
των εμπορευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών υγιει-
νής και την καθαριότητα. Εργάζεστε με μερική απασχόληση, 
αναλαμβάνοντας βάρδιες.

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

Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη εργασία με 
ελκυστικές αποδοχές και παροχές, όπως επιπρόσθετη ιδιωτική 
ιατρική ασφάλιση. Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανω-
μένο περιβάλλον. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
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 επισυνάψετε το αρχείο του 
βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) στην Online φόρμα μέσω 
του site: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-B0688454-
18C64F95/lidl_gr/hs.xsl/4193_39531.htm. Θα σας απαντήσουμε 
σύντομα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη αγ-
γελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες θέσεις ή περιοχές.

Πωλήτριες Λιανικής  
(κωδ. Ret/Sal)

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» ζητά πωλήτριες 
για άμεση πρόσληψη.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση πελατών  
•Άριστη γνώση του χώρου της μόδας 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Εξαιρετική εμφάνιση  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο περιβάλλον  
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@rakas.gr.  
Υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού

Καριέρα στη μεγαλύτερη Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. 
Η Ηλεκτρονική ζητά να προσλάβει για τα καταστήματά 
της στην Αττική: 

Πωλητές-τριες  
Πλήρους & Μερικής Απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα 
•Ικανότητα επικοινωνίας. 
•Απολυτήριο λυκείου. 
•Γνώση Η/Υ. 
•Προϋπηρεσία γενικά στις πωλήσεις και ειδικά  
στον κλάδο επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες).  
Η Ηλεκτρονική προσφέρει 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκή επιμόρφωση 
•Κίνητρα για την επίτευξη στόχων  
Μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας 
•μέσω e-mail: hr@electroniki.gr 
•ταχυδρομικώς Λ. Κηφισού & Εθν. Μακαρίου 2 Περιστέρι 
Τ.Κ. 12132, υπόψη δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Makemeup Cosmetics είναι εταιρία στον κλάδο της ομορ-
φιάς με επώνυμα ποιοτικά brands. 

Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρίας, αναζη-
τούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για να καλύψουν άμεσα τις 
παρακάτω θέσεις, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα:

Εξωτερικές Πωλήτριες-ες σε  
Βόρεια και Νότια Ελλάδα

Αρμοδιότητες υποψήφιου: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα  
(όχι σε ιδιώτες, αλλά σε επιχειρήσεις) 
•Προώθηση / πώληση προϊόντων ομορφιάς 
•Εύρεση & διεύρυνση πελατολογίου 
•Διαχείριση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος  
και νέου πελατολογίου 
•Διερεύνηση, εντοπισμός και ικανοποίηση  
αναγκών πελάτη 
•Διαπραγμάτευση με τον πελάτη με σκοπό την επίτευξη 
της πώλησης 

συνέχεια στη σελ. 10

Τ: 210 25 17 645
F: 210 25 17 605
M: 6944 596 386 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ-ΡΗΤΙΝΕΣ
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ-ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

info@armatim.gr
 www.armatim.gr
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συνέχεια στη σελ. 12

•Επίτευξη στόχων βάσει πλάνου πωλήσεων 
•Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης  
με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες  
Προσόντα υποψηφίου: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη 
& διαχείριση πελατολογίου, με σκοπό την επιτυχημένη 
πώληση 
•Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε πωλήσεις καλλυντικών 
•Εμπειρία στον χώρο των καλλυντικών 
•Εξαιρετικές επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ευελιξία, όρεξη  
για δουλειά 
•Πολύ καλή γνώση & χρήση της Ελληνικής & Αγγλικής 
γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office & Internet 
•Εμφανίσιμη-ος και απαραίτητη συνημμένη φωτογραφία 
•Συνεχής δυνατότητα ταξιδίων 
•Ερασιτεχνική άδεια οδήγησης 
•Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης & συντονισμού  
δραστηριοτήτων

Προσφέρονται: Η εταιρεία παρέχει υποχρεωτική εκπαιδευτική 
υποστήριξη, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες 
προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών.

•Σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται αυστηρά μόνο  
βιογραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.  
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κιόσης Γιώργος 
6947949366, e-mail: COSMETICS@MAKEMEUP.GR

Η εταιρεία Be Best, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
marketing & διοργάνωσης events, αναζητά να προσλάβει:

Συνεργάτες 
για τη Στελέχωση Τμήματος Πωλήσεων 

Με σκοπό την ανάπτυξη του πελατολογίου και την άμεση 
προώθηση τραπεζικών προϊόντων για την περιοχή της Ατ-
τικής, για λογαριασμό κορυφαίου τραπεζικού ομίλου, εντός 
καταστημάτων του μεγαλύτερου δικτύου τηλεπικοινωνιών 
στην Ελλάδα. εργασία 8ωρη, πενθήμερη.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψηφίους 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον κλάδο  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Σύγχρονο, νέο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@be-best.gr

Εξωτερικοί Πωλητές B2B

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

Περιοχή ευθύνης: Αττική - Πειραιάς - Στ. Ελλάδα,  
Πελοπόννησος, 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 στο e-mail:  
hpbusiness@gmail.com. Παρακαλούμε υποψήφιοι  
μόνο με την ανάλογη προϋπηρεσία.

Βιομηχανία ανακύκλωσης περιοχή δυτική Θεσσαλονίκη, 
ζητά:

Νέο ως 35 ετών για το Τμήμα Πωλήσεων

Απαιτούνται: 
•Ερασιτεχνικό δίπλωμα, 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη, 
•Εκπληρωμένες στρατ. υποχρεώσεις  
Βιογραφικά στο e-mail: aksa_cv@yahoo.gr

Sales Manager - Russian Speaking

Domes of Elounda All Suites and Villas Boutique Beach 
Resort, member of Ledra Hotels and Villas Group, is seeking 
for its head offices in Thessaloniki a Russian speaking sales 
manager.

Requirements: 
•2 years work experience in 5* hotel sales. Experienced 
hotel / tourism candidates from other principals may also 
be considered (tour operating, hotel sales, front office) 
•Excellent knowledge of Russian, good knowledge of 
English and Greek languages 
•Excellent communication and presentation skills 
•Excellent knowledge of Microsoft Office and Internet 
Browsers. Knowledge of PMS systems (Opera, Fidelio 
etc) and Channel  
•Management systems will be considered an asset 
•Hotel / tourism associated bachelor degree  
will be considered an asset  
The hotel offers: 
•12 month employment 
•Οn going training 
•Development opportunities 
•Salary offered upon skills and competences

Candidates that wish to apply for the above position 
are requested to send their curriculum vitae to: thomas.
kostopoulos@ledrahotelsandvillas.com. Site: www.
domesofelounda.com

Αναζητείται Συνεργάτιδα που να είναι κοινωνική και να έχει 
φιλοδοξία και όρεξη για δουλειά για στελέχωση γραφείου 
πωλήσεων για την προώθηση ναυτασφαλιστικών προϊόντων.

Απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 
•Άριστη γλώσσα της Αγγλικής (γραφή και ανάγνωση). 
•Ναυτιλιακές σπουδές με αρίστη γνώση της σχετικής 
ορολογίας. 
•Μη καπνίστρια. 
•Χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις.  
Προσφέρονται: 
•Μισθός και bonus(extra) σε συνδυασμό με τις πωλήσεις. 
•Χώρος εργασίας υψηλών προδιαγραφών. 
•Ταξίδια εσωτερικού & εξωτερικού για την προώθηση 
των εργασιών. 
•Διαλέξεις – σεμινάρια.  
Προϋπηρεσία στις κάτωθι επαγγελματικές  
δραστηριότητες θα προτιμηθεί: 
•Μεσίτες ασφαλιστικών εργασιών. 
•Διακανονιστές αβαριών. 
•Δικηγορικό γραφείο ναυτιλιακών εργασιών.

Σχετικά βιογραφικά θα αποστέλλονται στην κάτωθι 
ηλεκτρονική διεύθυνση: protection.hull@gmail.com. Η 
ημερομηνία συνεντεύξεως θα οριστεί μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας.

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ: εισαγωγική εταιρεία βιομηχανικών 
εργαλείων.

Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί 
τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργαλείων εντός και εκτός 
Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο πωλήσεων Ελλάδος 
εξυπηρετεί τα περισσότερα καταστήματα «χρωμάτων – ερ-
γαλείων – σιδηρικών». Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
και άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας η εταιρεία μας 
είναι σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία βιομηχανικών 
εργαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή την στιγμή στην λίστα 
με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου. Ζητεί:

Πωλητές

Με έδρα: Αττικοβοιωτία - κωδ. ΠΩΛ/ΑΒ 01,  
(Άγιος Στέφανος – Σχηματάρι – Οινόφυτα – Χαλκίδα).  
Ψάχνουμε τους καλύτερους πωλητές της αγοράς ικανούς 
να διεκδικήσουν υψηλά bonus.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε πωλήσεις 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
σε οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων, με άριστη  
ικανότητα πώλησης σε καταστήματα λιανικής 
•Εμπειρία σε πωλήσεις με απαίτηση επίτευξης στόχων, 
ανάπτυξης και διαχείρισης περιοχής 
•Απόφοιτος λυκείου ή ανώτερο (τεχνική κατεύθυνση  
θα εκτιμηθεί) 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office Word, Excel & Internet 
•Δυνατότητα συνδιάσκεψης μέσω skype 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας  
σε απαιτητικό περιβάλλον 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτέρευσης εκτός έδρας 
•Ηλικία 30 – 40 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές, τεχνολογία  
και το do it yourself  
H Εταιρεία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό και δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλο 
bonus. 
•Αυτοκίνητο, κινητό, i-pad και λοιπές παροχές. 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης.

9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού, έξοδος 4, Θέση Ρουπάκι 
Ασπρόπυργος e-mail: Cv4@fournarakis.gr, (βιογραφικό με 
πρόσφατη φωτογραφία και απαραίτητη η αναγραφή των 
κωδικών θέσης). Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους 

διαθέτουν ακριβώς τα ζητούμενα προσόντα.

Η εταιρεία “EUROMARE INSURANCE BROKER”, μεσιτεία 
ασφαλιστικών εργασιών, επιθυμεί να προσλάβει για τα γρα-
φεία της στην Αθήνα:

Υπεύθυνο Πωλήσεων

Αποστολή θέσης: Σχεδιάζει, παρακολουθεί και υλοποιεί 
τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των προ-
καθορισμένων στόχων πωλήσεων της εταιρίας, την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών, την έγκαιρη 
και σωστή είσπραξη των οφειλών τους και την διατήρηση 
και ανάπτυξη των επιθυμητών μεριδίων αγοράς, ώστε να 
συμβάλλει στην επίτευξη των συνολικών στόχων και την 
κερδοφορία της εταιρείας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος (άνδρας ή γυναίκα)  
θα πρέπει να διαθέτει: 
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε παρόμοια θέση σε 
ασφαλιστική εταιρεία ή εταιρεία μεσιτείας ασφαλιστικών 
εργασιών (broker). 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώση χρήσης Η/Υ (Microsoft Office). 
•Δυνατότητα για ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
Δεξιότητες: 
•Ικανότητες διαπραγματεύσεων, επικοινωνίας  
και συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στην ομαδική εργασία 
•Ικανότητα σύνθεσης δεδομένων.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης 
αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e- mail e.skiadopoulou@
nireus.com έως 29/5/2014 με την ένδειξη Δ.Π.Ε. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Ideal Standard Greece, subsidiary company of Ideal Standard 
International, a leading provider of innovative, design-driven 
bathroom solutions, is an independent and privately-owned 
company headquartered in Brussels, Belgium. The company 
operates across Europe, Middle East and Africa (EMEA)  Focused 
100% on bathroom solutions; Ideal Standard International 
offers customers state-of-the-art products. The company’s 
vision is to bring the digital age into the bathroom creating 
a life space for pleasure and relaxation.

Ideal Standard Greece is currently seeking for  
a dynamic professional to cover the position of:

Sales Rep for Non Residential  
(code: NR 0514)

Job objective: Reporting to sales manager for non residential 
will be responsible for the implementation, coordination and 
performance of the sales targets and development markets 
of the business. The role includes the further penetration and 
development of clientele including construction companies, 
architecture companies and the like.

Responsibilities: 
•Delivers sales targets. 
•Initiates and implements of action plans to penetrate 
new markets. 
•Focus on continuing sales improvement and company’s 
income while striving to maintain maximum profit margin. 
•Visit the main contractors / architects / specifiers / 
hotels.  
Job specifications: 
•5-7 years of experience in sales. 
•University degree (preferable in civil engineering / 
architecture / mechanical engineering) 
•Strong understanding of customer and market dynamics 
and requirements.  
Offered: 
•Competitive remuneration package 
•Friendly and challenging working environment  
Please, send your cv by e-mail at:  
kbougesi@idealstandard.com mentoring the reference code.

Η Scooterise ΙΚΕ, πρωτοπόρα εταιρία βασισμένη σε προϊόντα 
και υπηρεσίες βιώσιμης μετακίνησης αναζητά συνεργάτες:

Πωλήτριες/Πωλητές

Για την πώληση και προώθηση της υπηρεσίας περιηγήσεων/
τουρ που διεξάγει η εταιρία στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με 
ηλεκτρικά τρίκυκλα. Η πώληση γίνεται οδηγώντας τα οχήματα.

•Μερική απασχόληση - Πώληση τουριστικών υπηρεσιών 
•Μισθός: Μισθός και προμήθεια επί των πωλήσεων 
•Ωράριο: Τρίτη - Σάββατο 9:00πμ - 14:00μμ  
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
•Ηλικία έως 25 ετών.  
Λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν η γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας όπως Πορτογαλικά, Ρώσικα, Ισπανικά, Κινέζικα.
Αποστολή βιογραφικών, με φωτογραφία στη διεύθυνση: hello@
scooterise.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 216 7003277, 6932 
232096 & 6945 49 0571.

Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας επιτυχία ως:

Στέλεχος Πωλήσεων 
της Εθνικής Ασφαλιστικής

Εάν αναζητάτε μια λαμπρή επαγγελματική καριέρα στον τομέα 
των πωλήσεων, το παραγωγικό δίκτυο που συνεργάζεται με 

την Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να σας προσφέρει μια 
μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση 
και αναγνώριση.

Η ιστορία και η αξιοπιστία του ονόματος της Εθνικής Ασφα-
λιστικής, το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, τα προγράμματα 
συνεχούς εκπαίδευσης και η ποιότητα των ασφαλιστικών 
και χρηματοοικονομικών προϊόντων, σε συνδυασμό με τις 
δυνατότητες σας, είναι τα συστατικά που μπορούν να εξα-
σφαλίσουν τη δική σας επιτυχία.

Ελάτε να «χτίσουμε» μαζί μια επιτυχημένη σταδιοδρομία 
ασφαλιστικού συμβούλου και να μοιραστούμε τα προνόμια 
και τις δυνατότητες της πρώτης ασφαλιστικής εταιρίας και 
του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.
Στοιχεία επικοινωνίας: για αποστολή βιογραφικών 
e-mail: ea.athina8721@insurance.nbg.gr

Η ΑΕΠΙ Α.Ε. Ελληνική εταιρεία προστασίας της πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας ζητά:

Συνεργάτη  
ως Αντιπρόσωπο για το Νομό Αττικής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα  
των πωλήσεων καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) 
•Καλή γνώση χρήσης εμπορικών λογισμικών  
(κατά προτίμηση ERP/CRM) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστη ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ 
•Μεταφορικό μέσο  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία/γνώση του κλάδου επιχειρήσεων εστίασης/
αναψυχής/υγειονομικού ενδιαφέροντος) 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ κατεύθυνσης marketing/ πωλήσεων 
•σεμινάρια τεχνικών πώλησης/ διαπραγματεύσεων  
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση  
πωλήσεων και εισπράξεων 
•Επαγγελματισμό 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση  
για το αποτέλεσμα  
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
και δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας.
Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογρα-
φικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@aepi.gr

Ζητούνται ικανά, οργανωτικά και επικοινωνιακά:
Στελέχη Πωλήσεων 

από Ελληνική Βιομηχανία Ειδών Υγιεινής
Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη/διαχείριση δικτύου χονδρικής 
•Ανάπτυξη δικτύου μεγάλων έργων 
•Δημιουργία, διαχείριση προσφορών 
•Ανάπτυξη πρωτοβουλίας εξαγωγών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ, ΤΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων,  
διεθνούς εμπορίου & marketing ή οικονομικών σπουδών, 
ή τεχνικής κατεύθυνσης (μηχανικοί) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση του Η/Υ (Excel, Powepoint) 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων, 
3 έτη. 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό 
•Αναλυτική σκέψη, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. 
•Δυναμική κι ευχάριστη προσωπικότητα με καλές  
επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες  
και στόχευση στο αποτέλεσμα. 
•Ικανότητα ταξιδιών εντός Ελλάδος. 
•Ηλικία έως 45 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία από βιομηχανία του είδους μας θα εκτιμηθεί 
•Γνώση προγράμματος ERP, θα θεωρηθεί προσόν 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί  
Πληρoφορίες: georgios.neofytos@gmail.com,  
τηλ: 6944 650065.

Η T&TEAM ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. ζητά για τη 
στελέχωση της ομάδας πωλήσεων μικρής λιανικής:

Σύμβουλο Πωλήσεων / Υπεύθυνο 
Διαχείρισης Πελατών Μικρής Λιανικής

Προσόντα: 
•Δυναμική κι ευχάριστη προσωπικότητα με καλές  
επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες  
και στόχευση στο αποτέλεσμα 
•Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη, ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών και πνεύμα συνεργασίας 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για άνδρες υποψηφίους) 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί  
(όχι απαραίτητη) 
•Επιθυμητή ηλικία: έως 30 ετών  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτική εξέλιξης   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sales@t-team.gr
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Ελβετική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη ζητά: 
Νέους και Νέες 

•Με πολύ καλή γνώση Γερμανικής γλώσσας (κυρίως 
ομιλία), με αντικείμενο τηλεπωλήσεις σε Γερμανούς.  
Τηλ. επικοινωνίας: 6945 517611.

Η εταιρεία Mega Systems ζητά για τη στελέχωση του υπο-
καταστήματός της, στο Μενίδι Αττικής, Πωλητές για την 
ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Μεθοδικότητα και οργάνωση 
•Ηλικία έως 45 ετών  
•Δίπλωμα οδήγησης μηχανής - αυτοκινήτου  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό περιβάλλον 
•Μισθό & ασφάλιση 
•Αρχική & συνεχή εκπαίδευση 
•Επαγγελματική εξέλιξη  
Για πληροφορίες e-mail: giokasxa@otenet.gr

Η MIKOS Α.Ε., είναι Ελληνική εταιρεία κουρτινών, υφασμάτων 
επιπλώσεων, ταπετσαριών τοίχου, επίπλων, αντικειμέ-
νων. Έχοντας ιδρυθεί το 1970, διαγράφουμε πλέον ηγετική 
πορεία στο χώρο της εσωτερικής διακόσμησης, ακολουθώ-
ντας έντονα Διαφοροποιημένη στρατηγική. Επιθυμούμε να 
επανδρώσουμε την ακόλουθη θέση:

Πωλητή Χονδρικής 
(κωδ. Θέσης: ΠΩΛ-ΧΟΝ-05.14)

Καθήκοντα ρόλου: 
•Να εξυπηρετεί τους πελάτες χονδρικής μας: 
-προτείνοντας τις κατάλληλες επιλογές προϊόντων  
για την αγορά τους 
-παρουσιάζοντας τις τάσεις της μόδας και τα νέα των 
οίκων που αντιπροσωπεύει η εταιρεία 
-παρακολουθώντας και αναπτύσσοντας τις πωλήσεις 
μέσω προτάσεων κατάλληλων ενεργειών 
-υποστηρίζοντας τη σωστή τοποθέτηση και παρουσίαση 
των προτεινόμενων συλλογών στα σημεία διανομής 
•Να προτείνει και να αναπτύσσει νέες συνεργασίες  
με πελάτες και σημεία πώλησης  
•Να πραγματοποιεί ταξίδια εκτός Αθηνών  
Απαραίτητες δεξιότητες & γνώσεις: 
•Εμπειρία σε πωλήσεις χονδρικής 
•Διάθεση ενασχόλησης με τα συγκεκριμένα προϊόντα 
•Γνώση χειρισμού υπολογιστών 
•Γνώση ξένης γλώσσας- προτιμητέα Αγγλικά 
•Διάθεση για μάθηση και ανάπτυξη 
•Συνέπεια στα συστήματα και τις διαδικασίες της εταιρίας 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Παροχές & εξέλιξη: 
•Προσφέρεται μισθός, ποσοστά επί των πωλήσεων,  
αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο. 
•Ο κατάλληλος εργαζόμενος μπορεί να εξελιχθεί  
σε προϊστάμενο πωλήσεων.

Αποστολή βιογραφικών (με τον κωδικό της θέσης) 
στο e-mail: cv2@skywalker.gr, website: www.mikos.gr

H Ergotrak, μέλος του ομίλου εταιριών Σφακιανάκη, αντι-
πρόσωπος και διανομέας μηχανημάτων και βιομηχανικού 
εξοπλισμού αναζητά δυναμικό άτομο με έδρα τη Μάνδρα Αττικής.

Στέλεχος Πωλήσεων Ηλεκτροπαραγωγών 
Ζευγών και Κινητήρων Θαλάσσης 

(κωδ. Θέσης 100SE)

Αρμοδιότητες 
•Πώληση Η/Ζ και κινητήρων θαλάσσης 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Διαχείριση έργων δημοσίου τομέα  
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος Τ.Ε.Ι μηχανολογίας ή διπλωματούχος μηχανο-
λόγος/ηλεκτρολόγος-μηχανικός 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και ειδίκευση (ελάχιστη 
5-ετίας) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας  
Παροχές εταιρίας 
•Πακέτο αποδοχών προσαρμοσμένο στα προσόντα 
•Πρόσθετες υποστηρικτικές παροχές και εταιρικό αυτο-
κίνητο 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
Αποστείλατε το βιογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης στο e-mail: human_resources@sfakianakis.gr

Εταιρία στο χώρο των καλλυντικών κομμωτηρίου η οποία 
αντιπροσωπεύει μεγάλους οίκους του εξωτερικού αναζητά:

2 Σύμβουλους Πωλήσεων 
για την Περιοχή Αττικής

Υποψήφιοι με εμπειρία στον χώρο των κομμωτηρίων ή 
καλλυντικών θα προτιμηθούν. Απαραίτητη η αποστολή 
βιογραφικού.  
Προσόντα: 
•Τελειόφοιτος λυκείου 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις τουλάχιστον 3 ετών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα εργασίας με στόχους παραγωγικότητας 

•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες) 
•Κάτοχος Ι.Χ.  
Δίδονται: Μισθός αναλόγων προσόντων, bonus, εταιρικό 
κινητό.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Παπαδοπούλου Παναγιώτα. E-mail 
για αποστολή βιογραφικών: panmermiga@gmail.com. Προ-
θεσμία υποβολής βιογραφικών έως 31-5-14.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Από την εταιρία MEDICALS ζητείται για την Αθήνα:

Πωλητής-τρια

Για το χώρο του φαρμακείου.  
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον χώρο του φαρμακείου 
•Θα προτιμηθούν άτομα με αποδεδειγμένη εξειδίκευση 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Παροχές: 
•Μισθός 
•Ασφάλιση 
•Bonus 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Αυτοκίνητο 
•Εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Sales@medicals.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης - Τρίπολη 

Κωδικός Θέσης: ΙΕ ΤΡΙ

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από το 
1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία της 
εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό 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 διεύθυνση Αυγής 60, 145 
64 Κηφισιά, website: www.gcp.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Τα πρότυπα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος Figura 
δίνουν λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά την αισθητική 
του προσώπου, του σώματος ή της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. 
Λειτουργούν από το 2005 στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια 
και στις Σέρρες. Η αποδοχή αλλά και η ανάγκη του κοινού 
για ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες οδήγησε στην 
συνεχή αλλά σε γερές βάσεις ανάπτυξη των Figura και έτσι 
από τον Απρίλιο του 2013 λειτουργεί και το Figura Αθήνας 
στο Σύνταγμα παρέχοντας πρωτοποριακές θεραπείες αδυ-
νατίσματος και αισθητικής. Τα Figura επεκτείνουν πλέον τις 
υπηρεσίες τους και στην ιατρική αισθητική και εγκαινιάζουν 
δυο νέα κέντρα ιατρικής αισθητικής Figura Clinica σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και την επιστημονική 
κατάρτιση των συνεργατών του ο όμιλος ινστιτούτων αισθη-
τικής και αδυνατίσματος Figura αναπτύσσεται και ζητά για τo 
νέο κέντρο ιατρικής αισθητικής Figura Clinica Θεσσαλονίκης:

Ιατρό σε  
Αναμονή Ειδικότητας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εκπληρωμένη υπηρεσία υπαίθρου 
•Γνώσεις και ενδιαφέρον για την ιατρική αισθητική 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί

Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που διαθέτουν τα απαραί-
τητα προσόντα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: figuragr@
gmail.com, τηλ: 2310 242429.

 Ιατρός Παθολόγος (MED 0510) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, 
αναζητά για μόνιμη εργασία Ιατρό Παθολόγο, απόφοιτο Ρω-
σικού Πανεπιστημίου.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί 
με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε 
ξένους κυρίως ασθενείς (επισκέπτες από χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης).
Απαραίτητα προσόντα: 
•άριστη γνώση ρωσικών (μητρική γλώσσα) 
•πτυχίο ιατρικής από αναγνωρισμένο ρωσικό πανεπιστήμιο 
•ειδικότητα που αποκτήθηκε στην Ελλάδα 
•επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία 
•πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες  
και ανθρωποκεντρική προσέγγιση  
Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ A.E., ζητούν για το 24ωρο συντονιστικό 
τους κέντρο, απόφοιτους ιατρικών σχολών.

Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ, Ιατρικής σχολής 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα 
•Ευχέρεια στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας  
Η εταιρεία προσφέρει 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας 
τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sosiatroi@
sosiatroi.gr. Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με 
απόλυτη εχεμύθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας 
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο internet: Η 
εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας 
μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας στο internet: www.
sosiatroi.gr ή στο Facebook και να μας ακολουθήσετε στο 
Twitter και στο LinkedIn. 

Ειδικευμένος Ιατρός 
(Γενικής Ιατρικής ή άλλης Ειδικότητας)

•Με πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
από εταιρεία ιατρικής βοήθειας για διαχείριση  
περιστατικών και αεροδιακομιδών.  
Αποστείλατε βιογραφικό: medicaldesk@athensassistance.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η εταιρεία INPEMA Medical ασχολείται με την διαχείριση 
προσωπικού και συνεργάζεται με διάφορους φορείς υγείας 
στη Γερμανίας. Ζητούνται:

Νοσηλεύτριες / Νοσηλευτές 
(40 θέσεις)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•Πτυχίο νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
•Πτυχίο γερμανικών, επιπέδου τουλάχιστον Β1  
ή διάθεση να μάθουν την γερμανική γλώσσα  
Προσφέρονται: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστική αμοιβή, βάση γερμανικής νομοθεσίας 
•Προετοιμασία και εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας 
στην Ελλάδα για το επίπεδο Α2

Εάν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά, παρακαλούμε να 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση e-mail: medical@inpema.de.

Η εταιρεία μας θα σας στηρίξει κατά την διάρκεια της αναγνώ-
ρισης του ελληνικού πτυχίου στην Γερμανία, θα σας βοηθήσει 
στην μετεγκατάσταση και στην αρχή του ξεκινήματος στην 
επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε 
να καλέσετε στο 0049 2065 907691 Κα Anna Brodermanns 
ή Κα Κωνσταντίνα Βασικώστα.

Η εταιρία von Caprivi GmbH δραστηριοποιείται στη Γερμανία 
ως υπεύθυνος προσλήψεων στον τομέα των ευέλικτων λύ-
σεων στελέχωσης επιχειρήσεων και διαθέτει αντιπροσώπους 
σε τρεις πόλεις της Γερμανίας. Λειτουργώντας με γνώμονα 
την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, την καινοτόμο διαχεί-
ριση σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων και με υψηλό αίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης καλύπτουμε τις ανάγκες κορυφαίων 
εταιριών της Γερμανίας, οι οποίες συγκαταλέγονται στους 
πιο ικανοποιημένους πελάτες μας. 

Για το σκοπό αυτό αναζητάμε στον τομέα της υγείας:
Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες

Απαραίτητα προσόντα:  
•Απόφοιτοι ανώτατης σχολής νοσηλευτικής 
•Γνώσεις Γερμανικών (τουλάχιστον επίπεδο Β1) 
•Προϋπηρεσία  
•Υπευθυνότητα και ευελιξία  
Υποχρεώσεις:  
•Φροντίδα και περίθαλψη ατόμων σε ενδονοσοκομειακές 
και εξωνοσοκομειακές εγκαταστάσεις 
•Εκτέλεση οργανωτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων 
•Συμπλήρωση πρωτοκόλλων 
•Πραγματοποίηση διαγνώσεων και παροχή της απαιτούμε-
νης φροντίδας  
Παρέχονται:  
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Ασφάλιση  
•Έξοδα διαμονής  
•Δυνατότητα εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών και πληροφορίες: Von Caprivi 
Fachpersonal GmbH, website: www.voncaprivi.de, Κος 
Κυριάκου, e-mail: charilaos.kiriakou@voncaprivi.de. Τηλ: 
0049 711 34252282.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
To start September 2014, St. Lawrence College is 
seeking to recruit a suitably qualified and experienced:

Teacher of French

The teacher will be responsible for delivering French as a 
subject to children ranging from complete beginners in the 
language through to native speakers. 

The successful applicant will preferably be a native 
French speaker and will certainly be highly proficient in 
the language. 

In addition the successful applicant will possess strong 
communication skills in English and will demonstrate a 
willingness to take an active role in the wider life of our school. 

Applicants should send current CVs and an accompanying 
letter explaining why they believe they are suited for 
this position to the Headmaster, Mr Phil Holden, at the 
following e-mail: slcjobs2@gmail.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της συνεχούς ανάπτυ-
ξης των δραστηριοτήτων του στην διεθνή αγορά επιθυμεί να 
προσλάβει, στη βιομηχανική περιοχή Κιλκίς:

Μηχανικoύς Πωλήσεων Εξωτερικού 
(κωδ. 3514)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ μηχανολογίας/ ηλεκτρολογίας  
ή συναφούς ειδικότητας 
•Άπταιστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση Γαλλικής ή Ρώσικης γλώσσας  
(επίπεδο advanced –proficiency) 
•Minimum 3 - 5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
εργασίας 
•Πολύ καλή χρήση H/Y (Ms Office, Autocad) 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Αρμοδιότητες: 
•Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Οικονομοτεχνική μελέτη προς πελάτη - follow up  
προσφορών 
•Παρακολούθηση τζίρου πελατών 
•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση και διευθέτηση 
προβλημάτων 
•Σύνταξη αναφορών (παραγωγικότητας - ταξιδιών)

Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχή 
εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνιστικές αποδοχές, 
πρόσθετη ιατρική κάλυψη.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους 
με e-mail στο: hr@kleemann.gr μέχρι τις 21/5/2014 υπόψη 
Ζ. Παναγιωτίδου αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας. 
Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Suites στη Μύκονο 
ζητά να προσλάβει για εργασία:

Ψυκτικό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
Φωτογραφία απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών: 
eliasuites@hotmail.com

MELTKO AE αντιπροσωπεία βιομηχανικού εξοπλισμού ζητεί:

Τεχνίτη Συνεργείου

•Απόφοιτος τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης 
•Ειδικότητα - ηλεκτρολόγος ή τεχνίτης οχημάτων 
•Ηλικίας έως 28 ετών 
•Προϋπηρεσία σε επισκευές ή συντηρήσεις μηχανημάτων

Η θέση εργασίας είναι μόνιμη και περιλαμβάνει εγκατάσταση, 
προληπτική συντήρηση, επισκευές σε συστήματα κόλλας, 
βαφής, infrared UV.

Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μόνον με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: meltko@ath.forthnet.gr

Η Elvial S.A., βιομηχανία διέλασης αλουμινίου με έδρα το 
25ο χλμ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, αναζητά Υπάλληλο για την 
παρακάτω θέση εργασίας:

Χειριστής Μηχανημάτων CNC 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώση χειρισμού μηχανημάτων CNC 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασία 
•Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα 
•Ανάλογη προϋπηρεσία στο αντικείμενο και στο χώρο θα 
εκτιμηθεί  
Προσφέρονται: 
•Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο, σύγχρονο και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρα-
καλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην 
παρακάτω διεύθυνση. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε» , Αγ. Παντελεήμονας 
Κιλκίς, ΤΚ 61100. Υπόψη κας Θεοχαροπούλου ή e-mail: 
hr@elvial.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η εταιρεία Bizerba Hellas με έδρα την Λυκόβρυση / Πεύκη 
Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει: 

Τεχνικό για το Τμήμα  
Υποστήριξης των Προϊόντων της

Απαραίτητα προσόντα 
•25 - 30 ετών με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές  
υποχρεώσεις 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ/ΙΕΚ ηλεκτρονικών ή άλλης ομότιμης 
σχολής 
•Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή  
(περιβάλλον Win, Office) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας 
•Κάτοχος μοτοποδηλάτου και κάτοχος άδειας  
οδήγησης αυτού 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία και στο εξωτερικό 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη ατομικών και ομαδικών 
στόχων  
Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα 
•Γνώση Γερμανικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
Προσφέρονται 
•Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Αξιόλογο και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Επιπλέον παροχές 
•Συνεχής εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: bizerba-hellas@
bizerba.com. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

MyOmega is the technology company for the internet of 
things. MyOmega is a growing company, specialized in R & 
D for information and communicationstechnology Services 
and Products. MyOmega provides mobile technology and 
application services, mobile IP and products. We are located in 
Athens and Nuremberg. Our customers are top international 
companies in the forefront of the technology.

MyOmega is currently seeking to recruit candidates 
with the following Academic and professional skills:

SW Application Designers

•Application techniques, efficient creation of high  
Performing Applications and Application Frameworks 
•C, C++, Java 
•Android 
•Code optimization, security protocols, cryptography, 
smartcards 
•Tools: MS Visual Studio, Eclipse.

SW Platform Designers

•All of the above, plus experience on Intel, ARM platforms

System Engineers

•Definition of systems through architectural methods 
•Definition of system components and interfaces 
•Requirements management from definition to 
acceptance 
•Definition of system content and capabilities from white 
papers to architectures 
•System creation with multi-competence teams 
•Ability to define system user scenarios and use cases 
for the Internet of things 
•Java, C++, C#, C, PHP, PYTHON 
•Windows & Intel, Android based platforms, LINUX 
Server and Client Architectures 
•Knowledge and insight to LTE, WIFI, 3G, 2G Mobile 
Telecommunciation Standards.  
Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies in relevant 
fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 
•Proactive attitude, communicative and customer-
oriented 
•Willingness to travel and work within the EU  
Kindly submit your detailed CV in English to the 
following e-mail:webadmin@myomegasys.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ ζητά να προσλάβει στις 
Σέρρες: 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και  
Μηχανικό Υπολογιστών

Αρμοδιότητες: 
•Ελέγχει την καλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών αυτοματισμών 
του εργοστασίου και καταγράφει τυχόν παρατηρήσεις στο 
έντυπο βλαβών. 
•Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος προ-
ληπτικών συντηρήσεων ηλεκτρολογικής φύσης του εξο-
πλισμού παραγωγής και των βοηθητικών συστημάτων. 
•Πριν την έναρξη της προληπτικής συντήρησης ελέγχει τα 
χορηγημένα ανταλλακτικά και τα διαθέσιμα εργαλεία για 
τυχόν λάθη χορήγησης ή ελλείψεις. Σε τέτοια περίπτωση 
ειδοποιεί άμεσα τον υπεύθυνο συστήματος προληπτικής 
συντήρησης για την έγκαιρη διόρθωση του λάθους. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής ΑΕΙ ηλεκτρολόγων μηχανικών ή 
μηχανολόγων μηχανικών 

•Ικανότητα ανάγνωσης και σύνταξης ηλεκτρολογικού 
σχεδίου είναι απαραίτητη 
•Πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρολογίας  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Εμπειρία > 2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί  
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
•Γνώσεις εφαρμογής βιομηχανικών αυτοματισμών  
και δικτύων πεπιεσμένου αέρα κρίνονται απαραίτητες 
•Καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών θα εκτιμηθεί 
•Ηλικία μέχρι 32 ετών 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Βιογραφικά σημειώματα να σταλούν στην Τ.Θ.75 Σέρρες 
ή στο fax: 23210 68311 ή στο e-mail: career@krikri.gr

Υπεύθυνος Τεχνικής Διεύθυνσης  
(Κωδ. Θέσης ΤD 5/14)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος μηχανολόγου  
ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε κτιριακές εγκαταστάσεις (καταστήματα) 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία τροφίμων 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Διοικητικές, τεχνικές ικανότητες και προσανατολισμός 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων τηρώντας  
χρονοδιαγράμματα 
•Υπευθυνότητα, οργανωτικό & ομαδικό πνεύμα  
Καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης ανακαινίσεων 
καταστημάτων 
•Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων & συντηρήσεων 
καταστημάτων 
•Εύρεση και συντονισμός συνεργείων συντήρησης  
διαφόρων ειδικοτήτων 
•Έκδοση οικονομικού προϋπολογισμού του έργου  
και διαπραγμάτευση για το καλύτερο δυνατό κόστος  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Η θέση αναφέρεται στην γενική διεύθυνση της εταιρείας, 
ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα 
δυναμικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό της 
θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr , fax: 2299 
150 799, Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια.

ΟΔΗΓΟΙ
Build your career with a company that is making an impact 
on a global scale! 

If you are seeking a stimulating career in a revolutionizing 
industry, join the company who is leading the crusade of the 
energy revolution. RECOM Corporation, the global leader in 
solar modules, offers incredible opportunity to ambitious, 
motivated individuals seeking a rewarding work environment. 
The diverse, multinational company is comprised of highly-
skilled professionals who possess expert knowledge and 
extensive experience in their fields.

RECOM stands at the forefront of the solar energy industry 
and has established corporate branches in 8 countries. In all 
of its operations, the company maintains ‘best workplace 
practices’ and upholds the highest ethical standards. RECOM 
is an equal opportunity employer who prides itself for its 
diverse background and has developed its work force based 
solely on skill and expertise.

Description of role: RECOM corporation is seeking a refined 
professional to manage transportation needs of the executive 
staff and corporate clients in the Athens region, from a 
base-point in Glyfada. In addition, the selected candidate 
will also be responsible for providing general assistance 
related to the corporate offices, as needed.

Key responsibilities: 
•Perform all assigned duties requested by the executive 
management, including driving and office-related 
responsibilities 
•Driving responsibilities include delivering important 
parcels & documents, transporting executive staff 
wherever needed on a daily basis, handling deliveries at 
the port, and conducting bank transactions 
•Handle all transportation needs of corporate visitors 
and clients (to & from airport, hotel, office, dining, sight-
seeing, and late-night excursions) 
•Ensure company vehicle is always in proper condition 
and appearance for guest readiness at all times 
•Manage service appointments for all vehicles of the 
executive staff 
•Assist office duties as needed (occasional parcel 
packaging/loading, general maintenance issues, office 
material procurement) 
•Maintain the high quality and professional image of 
RECOM in all communications with clients  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree; public relations / communications 
related fields are considered an asset 
•Minimum 5-year work experience providing driving 
services & general assistance to corporate clients 
•Strong knowledge of Athens city sights & history 

•Ability to work flexible hours, and be ‘on-call’ 24/7, 365 
days/year 
•Familiar with GPS devices and directions 
•Valid automobile & motorcycle driver’s license 
•Fluency in English language; German is also considered 
a major asset

Our expectations for selected candidates are high because we 
only deliver the best to our clients. Professionals fitting the 
abovementioned description, may forward their CVs to cv@
recom.gr. For more information visit www.recom-solar.com

Οδηγός 

•Γυναίκα, 22-30 ετών, έμπειρη ζητείται για οδήγηση 
γουρούνας, γνώση Αγγλικών,  
Τόπος εργασίας Μύκονος. 
Περίοδος εργασίας από 1 Μαΐου με 31 Αυγούστου.  
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο e-mail: 
career.mykonos@gmail.com

ΦΥΛΑΚΕΣ
Security / Ιδιωτική Ασφάλεια

Προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (security) ζητείται από μεγάλες 
επιχειρήσεις του κλάδου. O εκπαιδευτικός οργανισμός ΝΕΑ 
ΓΝΩΣΗ με έδρα στην Αθήνα, αναλαμβάνει την επιμόρφωση 
και προώθηση σε θέσεις εργασίας, στο αντικείμενο της 
παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφαλείας μέσω συμμετοχής 
σε αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Οι θέσεις αναφέρονται σε ενδιαφερόμενους με ή άνευ 
προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας.

Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο ng@nea-
gnosi.gr με θέμα ΚΕΜΕΑ, ή καλέστε μας στο 2109029780 για 
μία προσωπική συνάντηση. ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. – Κασομούλη 
108 - Αθήνα – Δίπλα στο Μετρό Αγ. Ιωάννης.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ: εισαγωγική εταιρεία βιομηχανικών 
εργαλείων.

Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί 
τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργαλείων εντός και εκτός 
Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο πωλήσεων Ελλάδος 
εξυπηρετεί τα περισσότερα καταστήματα «χρωμάτων – ερ-
γαλείων – σιδηρικών». Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
και άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας η εταιρεία μας 
είναι σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία βιομηχανικών 
εργαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή την στιγμή στην λίστα με 
τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου. Ζητεί για 
το υπερσύχρονο κέντρο διανομής της στον Ασπρόπυργο: 

Υπεύθυνο Βάρδιας Αποθήκης  
(Β.Α.1)

Περιγραφή θέσης: Αναφέρεται στον προϊστάμενο αποθήκης 
και είναι υπεύθυνος διεκπεραίωσης όλων των διαδικασιών 
της βάρδιας του.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση σε κέντρο διανο-
μής μεγάλης εταιρείας ή εταιρείας 3PL 
•Απαραίτητη πολύ καλή γνώση χειρισμού WMS κατά 
προτίμηση Mantis και χειρισμού εξοπλισμού κέντρου 
διανομής 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό 
•Άνεση στον προφορικό και στο γραπτό λόγο και 
•Πολύ καλές οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Άνεση στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας σε 
απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
Παροχές: 
•Μισθός ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελ-
ματικής εξέλιξης

9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού, έξοδος 4, Θέση Ρουπάκι 
Ασπρόπυργος, e-mail: cv3@fournarakis.gr, (απαραίτητη η 
αναγραφή του κωδικού θέσης). Αποστολή βιογραφικών 
μόνο από όσους διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Τα ξενοδοχεία Vedema Resort και Mystique, μέλη της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σαντορίνη ζητούν 
προσωπικό κουζίνας για τη θερινή σεζόν 2014:

Μάγειρας Γ’  
Για το Fine Dining Restaurant

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε a la carte τμήμα 
ξενοδοχείου 5 αστέρων 
•Καλή αντίληψη, ακρίβεια και συνέπεια στην εκτέλεση 
συνταγών του chef 
•Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: melinaxomata@
gmail.com. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για:

Αρτοποιό (Boulanger) - Ζαχαροπλάστη

•Τουλάχιστον πέντε έτη συνεχούς απασχόλησης  
•Γνώσεις παραδοσιακών συνταγών άρτου (με προζύμι 
κ.τ.λ.)  
•Γνώσεις εστιατορικής patisserie - confiserie 
•Γνώσεις διάφορων ειδικών αλεύρων και των ιδιοτήτων 
τους (π.χ. αλεύρι Ζέας, Kamut, Manitoba, Dinkel, κτλ)  
•Πτυχίο σχολής αρτοποιίας δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής 
με πιστοποίηση,  
Γνώση αγγλικών, βιβλιάριο υγείας,  
•Ηλικία άνω των 25 ετών,  
•Οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα,  
•Προσεγμένη εμφάνιση, ευχάριστη προσωπικότητα  
και όρεξη για δουλειά.  
•Θα εκτιμηθούν οι βασικές γνώσεις Η/Υ και προϋπηρεσία 
εκτός Ελλάδος

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με επισύναψη, απαραίτητα 
και φωτογραφίας, μόνο μέσω e-mail στο: ari.vezene@gmail.
com. Επισκεφτείτε μας στο: www.vezene.gr

Ζαχαροπλάστης

•Με ειδικότητα στα γλυκά ταψιού (σιροπιαστά), ηλικία 
μέχρι 35 ετών από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων.  
Περιοχή Αγ. Δημήτριος / Μπραχάμι.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Μάγειρας 
•Για δημιουργική κουζίνα σε εστιατόριο στο Γαλάτσι.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: mhalldoum@me.com. 
Τηλ: 6932 991800.

Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρεία στον κλάδο 
της αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, με οργανωμένο δίκτυο 
16 σημείων πώλησης στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της 
ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει:

Ζαχαροπλάστη
Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής ζαχαροπλαστικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος 
ζαχαροπλαστικής 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα  
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Καθήκοντα: 
•Παραγγελίες προμηθειών  
•Οργάνωση, επίβλεψη, σχεδιασμός όλων των εργασιών 
για την παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν  
το βιογραφικό τους στην ακόλουθη διεύθυνση  
e-mail: hr@estiabakery.gr

Για λογαριασμό πελάτη μας, μεγάλης αλυσίδας αρτοζαχα-
ροπλαστείων στην Σερβία, ζητάμε:

Προϊστάμενο/η Παραγωγής 
Τμήματος Ζαχαροπλαστικής

Με έδρα το Βελιγράδι.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση 
•Γνώση όλου του κύκλου της παραγωγικής διαδικασίας 
ζαχαροπλαστικής (πρώτες ύλες, συνταγές,  
προγραμματισμός παραγωγής, κοστολόγηση κλπ) 
•Απαραίτητη πολύ καλή γνώση Αγγλικών ή/και Σερβικών 
•Εργατικότητα και υπευθυνότητα, προσήλωση σε επίτευξη 
στόχων 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής διοίκησης προσωπικού  
Συμβόλαιο συνεργασίας ενός έτους, με δυνατότητα 
περαιτέρω επέκτασης.  
Προσφέρονται απόλυτα ικανοποιητικές αποδοχές και 
έξτρα παροχές, για τον/την κατάλληλο/η υποψήφιο/α.

Αποστολή λεπτομερών βιογραφικών σημειωμάτων στα 
Ελληνικά ή/και Αγγλικά στο e-mail: bluegrass.belgrade@
yahoo.com. Θα υπάρξει επικοινωνία για συνάντηση μόνο 
με τους κατάλληλους υποψηφίους /ες.

Αρτοποιός

•Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων με ανάλογη εμπειρία.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Bartender

Employer type: Guilty Beach 
Website: www.guiltybeach.com 
Club-restaurant 
Location: mykonos 
Salary: be negotiated

About us: A very exciting opportunity has arisen to join a 
really exciting Club-Restaurant in Mykonos.

Our club & restaurant serves modern and contemporary 
Mediterranean cuisine in a trend designer setting. Our place 
offers a big variety in champagne and classic cocktails. 
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Offers a loyal and devoted customer base and we focused 
in everything we do on maintaining the best customer service 
in industry. The concept is based on quality fresh dishes 
with a chic design and great service. It is a place which can 
host birthday parties, bachelor parties or any other very 
special event. We strive to create a work place culture that 
values family, work life balance, and community. Our focus 
is to greet all guests equally and warmly. This is a luxury 
concept and as such we require that all staff have relevant 
experience. It is an ongoing position where the team is of 
crucial importance to the success of the restaurant, so we 
are only looking for serious candidates who want to commit 
to a full time permanent position.

Specific responsibilities include but are not limited to: 
•Mixing and serving drinks to guests 
•Mixes ingredients to prepare cocktails and other 
beverages according to recipe 
•Ensure cleanliness of bar and glassware 
•Ensure highest standards of customer care at all time, 
providing a friendly, courteous and professional service 
at all time 
•Understanding the flow of service in order to anticipate 
whenever possible 
•Ensure supplies/ingredients are properly stocked 
before, during and after shift 
•Accurate and timely delivery of orders to guests 
•Understand and adhere to the statutory food hygiene 
rules and regulations  
•Listen and act 
•Answer any guest queries accurately, following company 
standards 
•Show real trust 
•Other duties as required  
Requirements: 
•High school diploma or equivalent hold a hospitality/
travel, tourism qualifications 
•Previous experience in a 5 star resort or similar 
establishment desirable 
•Solid knowledge of international drinks and cocktails 
•A proven track record and background in a busy bar 
environment 
•Strong knowledge about wine and champagne 
•Excellent social and communication skills 
•Strong attention to detail 
•Must have excellent listening skills 
•The ability to work calm and well under pressure 
•Passion for serving people 
•Friendly and approachable 
•To have a great personality and be genuine, attentive 
and instinctive 
•To love people 
•Able to work flexible hours  
•Possess excellent level of verbal English face t face  
•Ability to deal with high profile clients in a 
professional manner  
Benefits: 
•Meals on duty 
•Accommodation 
•Uniforms provided 
•Parking  
Send your CV (photo included) to: career@guiltybeach.
com. We are looking for people to start immediately 
so please send your CV for consideration today. 
Unfortunately due to the volume of applications we are 
only able to respond to candidates we wish to interview.

H XenodoxoS, μια νέα, δυναμική εταιρία στον χώρο του 
ξενοδοχειακού management, ζητεί να προσλάβει για επο-
χική απασχόληση για τη σεζόν 2014 για το ξενοδοχείο που 
διαχειρίζεται στη Σάμο, Eden Village Sirenes 3*+ (100 
δωμάτια):

Sous Chef / Chef

•Υπεύθυνος για την παραγωγή της ζεστής κουζίνας στο 
κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου, και τον συντονισμό 
των υπόλοιπων τμημάτων κεντρικής κουζίνας. 
•To ξενοδοχείο λειτουργεί με το σύστημα all inclusive,  
και όλοι οι πελάτες του είναι Ιταλοί. 
•Ιδανική θέση και για Α’ μάγειρα ο οποίος επιθυμεί  
εξέλιξη σε ανώτερη θέση. 
•Προσφέρεται δωρεάν διαμονή και διατροφή.

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, άριστο εργασιακό περι-
βάλλον, δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης για 
άτομα που επιθυμούν καριέρα.
Αποστολή βιογραφικών στο info@xenodoxos.com

Η αλυσίδα ξενοδοχείων Castello Hotels ζητάει: 

Α’ Σερβιτόρο/α Κεντρικού Εστιατορίου  
(για Πρωινά και Δείπνα)

Για άμεση συνεργασία σε ξενοδοχείο της στο Σίσσι Λασιθίου. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία σε ανάλογη θέση   
•Γνώση της Αγγλικής και της Γερμανικής γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστα αποτελέσματα στην επικοινωνία και στις πωλήσεις 
•Καλή γνώση στην οινολογία 
•Γνώση στις αρχές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά  
Επιθυμητά επιπλέον προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Πολύμηνη εποχιακή εργασία ανά έτος 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com. Συστάσεις απαραίτητες.

Το γνωστό εστιατόριο ΚΙΚU επιθυμεί να προσλάβει για 6μηνη 
απασχόληση:

Σερβιτόρο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε εστιατόρια 
•Αγγλικά απαραίτητα, επιθυμητή μια ακόμα γλώσσα 
•Θα προτιμηθούν νέοι άνθρωποι, ευχάριστοι και με όρεξη 
για εργασία 
•Σοβαρότητα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα απαραίτητα  
στοιχεία

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κρι-
τήρια, παρακαλούνται όπως στείλουν άμεσα βιογραφικό 
στο e-mail: meligio22@gmail.com

Κατάστημα καφεστίασης γνωστής αλυσίδας, με έδρα το Μα-
ρούσι, ζητά άτομο ηλικίας 25-35 ετών για το πόστο:

Barista
Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία όλων των ειδών καφέ και ροφημάτων 
(espresso, cappuccino, σοκολάτας, κλπ) 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου  
Προφίλ υποψηφίων: 
•3ετής προϋπηρεσία στο χώρο του καφέ 
•Εμφανίσιμη/εμφανίσιμος 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
•Πιστοποίηση SCAE basic barista level 1 θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα  
Προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Συνεχή εκπαίδευση
Για αποστολή βιογραφικού (με επισυναπτόμενη φωτογρα-
φία) στείλτε μας e-mail στο: coffeeislandmarousi@gmail.
com αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό CF/BA/ΜΑΡΟΥΣΙ.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star Hotels με ξενοδοχεία 
στην Κρήτη και Χαλκιδική, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα για 
τη σεζόν 2014:

1 (Ένα) Άτομο για τη Θέση του 
Β’ Μάγειρα, Υπευθύνου Απογευματινής Βάρδιας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε έτη στην 
παραπάνω θέση σε ξενοδοχεία 4* και 5* 
•Ηλικία από 35 και άνω  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα 
με φωτογραφία. Τηλ.: 23740/20.820, φαξ: 23740/20544, 
e-mail: manager-chal@aegeanstar.com

Η εταιρεία Louis ζητά να προσλάβει άτομα, για εργασία σε 
εστιατόριο, στη Λευκωσία Κύπρου για την πιο κάτω θέση:

Υπεύθυνος Κουζίνας (Chef)

Προσφέρονται:  
•Υψηλές οικονομικές απολαβές 
•Αεροπορικά εισιτήρια 
•Διαμονή  
Απαιτούνται: 
•Απαραίτητη γνώση ελληνικής κουζίνας και προϋπηρε-
σία σε μεζεδοπωλεία. 

Αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: sakis.spyrou@louishotels.com. Τη-
λέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες:26610 90909, Κ. 
Σάκη Σπύρου.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Perched on Crete’s fabulous northeast coast, the Elounda 
Beach Hotel & Villas brings classic island architecture to 
a luxury resort. Its superbly outfitted guestrooms and lush 
gardens overlooking Mirabello Bay make a visit here an 
exercise in relaxation and rejuvenation. Elounda Bay Palace 
Hotel provides guests the exceptional environment and the 
personalized attention that creates a singular experience.

If you understand the value personalized attention and 
know how to treat even the most extraordinarily different 
experiences with the same rich level of customer service, 
you may be just the person we are looking for to work as a 
Team Member with Elounda Beach Hotels & Villas .Because 
it’s with Elounda Beach Hotel & Villas where we promise 
our Guests a single rich, experience of hospitality. We are 
currently seeking:

Guest Relations Officer 
to Join our Front Office Team

Job Description: As Guest Relations Officer, you will directly 
address the needs of VIP Guests and inform other Team 
Members of VIP needs in order to ensure an exceptional 
Guest experience. A Guest Relations Officer is responsible 
for managing the first impressions of our Guests and must 
perform their tasks to the highest standards:

Requirements: To successfully fill this role, you should 
maintain the attitude, behaviors, skills, and values that 
follow:

An ability to listen and respond to demanding Guest 
needs, Excellent leadership, interpersonal and 
communication skills, Accountable and resilient, 
Commitment to delivering a high levels of customer 
service, Ability to work under pressure, Flexibility  
to respond to a variety of different work situations.  
Please note that Epitome PMS knowledge is a plus.  
Fluent English and Russian language is an essential

Please send CV with photograph to the following e-mail: 
atzortzis@eloundabay.gr. Please only apply for this position 
if you are currently living in and have the right to work full 
time in Greece with no restrictions. Please note that due to 
the number of responses we receive we will only contact 
those candidates we wish to interview. Please also note 
that the closing date may be subject to change without 
prior notification.

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας: “Myconian Villa Collec-
tion” - Exclusive Villa Resort, “Myconian Utopia Resort” 
member of Relais & Chateaux, “Myconian Ambassador 
Hotel” member of Relais & Chateaux, Myconian Impe-
rial Resort” member of the Leading Hotels of the World, 
“Royal Myconian Resort” member of the Leading Hotels 
of the World, “Myconian K hotels” - Charming Hotels 
ζητούν για τη σεζόν 2014:

Night Audit
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία σε μονάδες πολυτελείας 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα απαραίτητη 
•Γνώση χειρισμού συστήματος Protel  
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα  
επαγγελματικής εξέλιξης.  
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
hr@myconiancollection.gr. Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Public Relation Manager

Employer Type: Guilty Beach 
Website: www.guiltybeach.com 
Club-restaurant 
Location: Mykonos 
Salary: be negotiated

About us: A very exciting opportunity has arisen to join a 
really exciting Club-Restaurant in Mykonos.

Our club & restaurant serves modern and contemporary 
Mediterranean cuisine in a trend designer setting. Our place 
offers a big variety in champagne and classic cocktails. 
Offers a loyal and devoted customer base and we focused 
in everything we do on maintaining the best customer service 
in industry. The concept is based on quality fresh dishes 
with a chic design and great service. It is a place which can 
host birthday parties, bachelor parties or any other very 
special event. We strive to create a work place culture that 
values family, work life balance, and community. Our focus 
is to greet all guests equally and warmly. This is a luxury 
concept and as such we require that all staff have relevant 
experience. It is an ongoing position where the team is of 
crucial importance to the success of the restaurant, so we 
are only looking for serious candidates who want to commit 
to a full time permanent position.

Specific responsibilities include but are not limited to: 
•Liaising with colleagues and key spokespeople 
•Plan and implement PR campaigns 
•Liaising with and answering enquiries from media, 
individuals and other organizations, often via telephone 
and email 
•Researching, writing and distributing press releases  
to targeted media 
•Maintain positive guest relations at all times. 
•Devising and coordinating photo opportunities 
•Organizing events including press conferences, 
exhibitions, open days and press tours 
•National, local and international public relations 
activities 
•Develop and implement an e-marketing strategy 
•Continuing to plan the restaurant weekly show times, 
making new connection with agents sourcing new acts, 
hotels etc 
•Develop and manage a PR strategy (with PR third 
parties) 
•Secure and plan events from all areas 
•Ensure all correspondence sent on behalf of the 
company meet company standards 
•Fostering community relations through events such 
as open days and through involvement in community 
initiatives 
•Submit a typed monthly report in standard format of all 
activities to the General Director.  
Requirements: 
•4-year degree from an accredited university in business 
administration, marketing or related major 
•Proficient in Microsoft office 
•Vibrant personality, plenty of charisma, exceptional 
administrative and organizational skills 
•Refined verbal and written communication skills 
•Must have selling, negotiating, business writing and 
presentation skills training 
•Familiar with social media, blogs and podcasts 
•Very good command of the English language  
We don’t need a good PR Manager for this position, we 
need the best PR manager.  
Benefits: 

•Meals on duty 
•Accommodation 
•Parking

Send your CV (photo included) to: career@guiltybeach.com. 
We are looking for people to start immediately so please 
send your CV for consideration today. Unfortunately due to 
the volume of applications we are only able to respond to 
candidates we wish to interview.

Η εταιρία Aqua Vista Hotels επιθυμεί να προσλάβει:

Hotel Manager

Για ένα από τα ξενοδοχεία της, στη Σαντορίνη.  
Προσόντα υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία 3έτη σε ανάλογη θέση 
•Οργανωτικός, συνεργάσιμος, αποφασιστικός 
•Επιθυμητή η γνώση 2 ξένων γλωσσών 
•Ηλικία έως 40 ετών  
Παροχές εταιρείας: 
•Άμεση πρόσληψη 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
Βιογραφικά στο: careers@aquavistahotels.com

Start an international Career.       

Le Meridien Limassol Spa & Resort, the only 5-star in-
ternational chain resort in Limassol, is seeking to recruit 
the following positions:

Assistant  
Front Office Manager

•Relevant academic qualifications 
•Previous experience necessary 
•Fluent in English

Candidates interested in this exciting opportunity to start 
an international career should send their Curriculum Vitae/
Resume to: The Personnel Manager , Le Meridien Limassol 
Spa & Resort, P.O.Box 56560, CY-3308 Limassol, e-mail: 
evi.kyriacou@lemeridienlimassol.com, tel. 25863226

Barcelο Hotels & Resorts                                

We all have the opportunity to do something, this is how 
we think and face each challenge.  
We are a team of professionals and feel like  
part of Barceló’s success.  
In Barceló Group we think that the chance to grow is the 
best of gifts we can offer you.  
We want to offer you our hands, inspire you and share 
your illusion.

We believe that responsibility, leadership and flexibility are 
the values that allow us to reach our goals. Have the initiative 
to bet everything on yourself. Believe in your possibilities.

We believe in you.

Barcelο Hydra Beach Resort & Spa: We offer our guests 
the finest hospitality experience in our Hotel Barceló Hydra 
Beach in Plepi-Thermisia 21051 Ermioni / Peloponnese.

And we know that, to offer our guests the best, we first 
need to offer our employees the best. 
 
That’s why you’ll find exceptional work opportunities as:

Operations:  
Housekeeping Manager 

Qualifications: 
•Previous leadership experience required 
•Strong interpersonal and problem solving abilities 
•Computer literate in Microsoft Window, POS, SAP, 
applications required 
•Highly responsible & reliable 
•Ability to work well under pressure in a fast paced 
environment 
•Ability to work cohesively as part of a team 
•Communication skills in English, Italian, or French  
Ability to focus attention on guest needs, remaining calm 
and courteous at all times.

We expect: Hospitality attitude, service orientated, punctuality, 
flexibility, attentiveness, cooperation and communication, 
companied with work experience in similar Position in 
international Hotel Chains.

We offer: We offer you the opportunity to work in a young 
powerful team in a respectful environmental of Barceló 
Hydra Beach for the summer season 2014.
Please send your CV in English & Greek Language with 
current picture to the following e-mail: hydrabeach.hr@
barcelo.com only short list will be contacted.

Hostess

Employer Type: Guilty Beach 
Website: www.guiltybeach.com 
Club-restaurant 
Location: Mykonos 
Salary: be negotiated  
About us: A very exciting opportunity has arisen to join  
a really exciting Club-Restaurant in Mykonos.

Our club & restaurant serves modern and contemporary 
Mediterranean cuisine in a trend designer setting. Our place 
offers a big variety in champagne and classic cocktails. 
Offers a loyal and devoted customer base and we focused 
in everything we do on maintaining the best customer service 

συνέχεια στη σελ. 18
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός PRAXIS που δραστηριοποι-
είται σε Αθήνα, Χαλκίδα και Κέρκυρα και σε όλο το φάσμα 
της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΙΕΚ, ΚΕΔΙΒΙΜ 2 & 1 κλπ), 
στα πλαίσια της διαρκούς επέκτασης των δραστηριοτήτων 
του, αναζητά:

Στέλεχος Διαχείρισης  
Προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ 2

Για το ΚΕΚ PRAXIS στην ΑΘΗΝΑ, με τα παρακάτω 
προσόντα:  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακές σπουδές  
και εξειδίκευση στα παρακάτω αντικείμενα:  
εκπαίδευσης ενηλίκων -διαχείρισης ανθρώπινων πόρων 
- συμβουλευτικής προσώπων ή επιχειρήσεων κλπ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Συνεργατική – ομαδική (και όχι ανταγωνιστική)  
αντιμετώπιση του εργασιακού περιβάλλοντος 
•Δίπλωμα οδήγησης

Τα καθήκοντα της θέσης θα είναι: 
•Διαχείριση προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ 2: VOUCHER, 
ΛΑΕΚ, τεχνικών ασφαλείας, ενεργειακών επιθεωρητών, 
ΕΦΕΤ, εκπαίδευση εκπαιδευτών, συνεχιζόμενη  
κατάρτιση ανέργων, ΤΠΕ κλπ, με κύριες δραστηριότητες: 
-Ενημέρωση ενδιαφερομένων, 
-Εξεύρεση και ενημέρωση επιχειρήσεων 
-Σύζευξη θέσεων απασχόλησης και πρακτικής άσκησης 
ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στους αποφοίτους του 
οργανισμού 
-Διαχείριση φυσικού αντικειμένου (οργάνωση  
και παρακολούθηση τμημάτων, εκπαιδευτές,  
εκπαιδευτικό υλικό κλπ) 
-Συμβουλευτική Υποστήριξη καταρτιζομένων – αποφοίτων  
Θα συνεκτιμηθεί τυχόν εμπειρία σε κάποια ή όλα από 
τα παρακάτω αντικείμενα: 
•Προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
της ελεύθερης αγοράς: ΙΕΚ, εργαστηρίου ελευθέρων 
σπουδών, κολλεγίου κλπ 
•Ευρωπαϊκά προγράμματα (leonardo, grudvig, και άλλα) 
•Διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων τύπου 
ΤΟΠΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ κλπ 
•Οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων  
τηλεεκπαίδευσης  
Προσφέρονται: 
•Μισθός ανάλογος με τα προσόντα 
•Εξαιρετικό συνεργατικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα εξέλιξης, ανάλογα με τις επιδόσεις 
•Διαρκής επιμόρφωση και κατάρτιση  
Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος στο: 
ptzovlas@kekpraxis.gr

Από τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. (Συνεταιρισμό εμπορίας 
φαρμάκων και παραφαρμάκων) ζητείται: 

Υπεύθυνος Δικτύου 

Το άτομο αυτό θα απασχοληθεί με την οργάνωση  
του δικτύου των φαρμακείων μελών μας και  
συγκεκριμένα θα αναλάβει: 
•την ενημέρωση των μελών (εγγράφως και επιτόπια) 
•τη σύναψη συμβάσεων 
•την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών και εφαρμογών 
CRM ανά σημείο 
•την παρακολούθηση των καρτών δικτύου 
•την εκπαίδευση των φαρμακοποιών 
•την απόδοση πεπραγμένων προς τη διοίκηση 
•εν γένει, την οργάνωση, παρακολούθηση και βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών του τμήματος προς τα 
φαρμακεία   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων – μάρκετινγκ – 
επικοινωνία 
•Εμπειρία (on the field experience) στα ακόλουθα 
πεδία: 
-ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή ιδεών 
και στρατηγικών μάρκετινγκ 
-διαχείριση σχέσεων με πελάτες – προμηθευτές 
-δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση παραγωγής  
υλικών μάρκετινγκ 
-εξασφάλιση χορηγιών 
-αξιολόγηση εκστρατειών μάρκετινγκ 
-παρακολούθηση του ανταγωνισμού 
-υποστήριξη των αναγκών του εμπορικού τμήματος 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(ERP συστημάτων, Office, προγραμμάτων επεξεργασίας 
εικόνας, site)
Ικανότητες: 
•Οργανωτικότητα 
•Ευχέρεια έκφρασης στον γραπτό λόγο,  
αλλά και στην επικοινωνία 
•Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα και τους στόχους  
της διοίκησης 
•Διαχειριστικές ικανότητες (ατόμων, ομάδων) 
•Οξυδέρκεια, συνεργασιμότητα, ομαδικότητα, αξιοπιστία 
•Γνώση και αντίληψη των αναγκών του ελληνικού  
φαρμακείου και των πελατών - ασθενών 

Αποδοχές ανάλογες προσόντων.

Αποστείλατε βιογραφικό μέσω e-mail: hr@prosyfape.gr 
με κωδικό GREEN-5-2014 έως 26/5/2014. Αποδεκτά 
βιογραφικά μόνο στην ελληνική γλώσσα. Δεν θα γίνονται 
αποδεκτά βιογραφικά τα οποία δεν πληρούν έστω και μια 
από τις προαναφερόμενες κατηγορίες προσόντων.

Auto Marin A.E. αναζητά:

Γραμματειακή Υποστήριξη

H Auto Marin λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας 
αναζητά άμεσα για πρόσληψη γραμματειακή υποστήριξη.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ ή Α.Ε.Ι. 
•Γνώση Η/Υ & Microsoft Office 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πτυχίο αγγλικής γλώσσας(lower or proficiency) 
•Ευέλικτο ωράριο 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@automarin.gr. Για 
ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: www.automarin.gr. 
Στα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η εταιρεία ENVIROPLANA.E. (http://www.enviroplan.gr), 
η οποία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου & μηχανικού και 
ειδικεύεται σε μελέτες - έρευνες σχετικά με τη διαχείριση 
και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε πάσης 
φύσεως τεχνικά και αναπτυξιακά έργα, με γραφεία και 
δραστηριότητα σε Ελλάδα (Αθήνα - Θεσσαλονίκη), Κύπρο, 
Τουρκία και Βαλκάνια ζητά για άμεση πρόσληψη και απα-
σχόληση σε έργα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό:

Γραμματεία Διοίκησης (Secretary) 
(Κωδικός Θέσης: 04/14)

•Απαραίτητη προϋπηρεσία ή/και εξειδίκευση σε ανάλογη 
θέση 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office κλπ) 
•Επικοινωνιακά και οργανωτικά προσόντα 
•Άριστη γνώση Αγγλικών - (προφορικά και γραπτά) -  
Δυνατότητα εργασίας στα Αγγλικά.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα με fax στο 210-6105138 ή 
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: jobs@enviroplan.gr αναφέ-
ροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης. Όλες οι αιτήσεις 
θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης. 

Η εταιρεία QCONTROL- Quality Solutions ζητά να προσλάβει:

Γραμμάτια με Κάρτα Ανεργίας  
για Πλήρη Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατά προτίμηση με βασικές γνώσεις 
λογιστηρίου 
•Κατοχή κάρτα ανεργίας 
•Πολύ καλή γνώση του MS-Office 
•Άνεση στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και επιθυμητή 
γνώση Γερμανικών. 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Προσφέρονται:  
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Βασικός μισθός και ΙΚΑ

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές 
παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους με επι-
συναπτόμενη πρόσφατη φωτογραφίας στο e-mail: hr@
qcontrol.gr, QCONTROL ΕΠΕ, Αγαμέμνονος 51-53, Τ.Κ. 
17675 – Καλλιθέα. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Γραμματεία Διοίκησης 
Κωδ. 0107 

Περιγραφή θέσης: Ο κάτοχος της θέσης παρακολουθεί 
τα εισερχόμενα report, τηρεί τα αρχεία, διαχειρίζεται την 
επικοινωνία του Δ/ντος συμβούλου εντός εταιρείας, δια-
χειρίζεται την αλληλογραφία και το τηλεφωνικό κέντρο κ.α.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(προφορικό και γραπτό λόγο) 
•Άριστη γνώση του Η/Υ και των εφαρμογών MS Office 
•2-4 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ηλικία από 27 έως 36 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Θα εκτιμηθεί προηγούμενη ενασχόληση με νομικά  
θέματα, προκειμένου ο κάτοχος της θέσης  
να λειτουργήσει υποστηρικτικά στο νομικό τμήμα 
•Δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης στην περιοχή της 
έδρας της εταιρείας
Θα ληφθούν υπόψη μόνο βιογραφικά που καλύπτουν τα 
προσόντα που αναφέρονται παραπάνω. Αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: payroll@katsiamakas.gr

Υπάλληλο Γραφείου  
για Διοικητική Θέση

Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το 2006 και είναι μέλος 
εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πωλή-

σεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, 
φωτοβολταϊκών συστημάτων και της προώθησης τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, αναζητά υπάλληλο 
γραφείου, για διοικητική θέση.

Περιγραφή θέσης 
•Γραμματεία διεύθυνσης 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης  
αλληλογραφίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Προγραμματισμός και συντονισμός συναντήσεων  
διεύθυνσης 
•Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση εντύπων 
•Σύνταξη κειμένου  
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ ή τίτλος σπουδών από σχολή 
γραμματέων διεύθυνσης 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) έτη  
σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
(άριστη γνώση Excel) 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και  
πελατοκεντρική αντίληψη 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Προσφέρονται 
•Πλήρης απασχόληση (8ωρο) 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός 
•Ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη πρόσβαση (από μετρό Πανόρμου)  
Επικοινωνία: 210 6706000 / e-mail: hr@hellassolar.gr

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

Meet the Future. Η ManpowerGroup, για λογαριασμό εταιρείας 
πελάτη της, που δραστηριοποιείται στο χώρο των διεθνών 
μεταφορών με έδρα τη δυτική Θεσσαλονίκη, αναζητά:

Υπάλληλο Γραφείου 
(Κωδ. Θέσης: GRC/7252)

Περιγραφή εργασίας: 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών 
•Διαχείριση οδικών μεταφορών από και  
προς ενδοκοινοτικές χώρες. 
•Έκδοση δελτίων παραγγελιών και φορτωτικών  
εγγράφων. 
•Έλεγχος έγκαιρης φόρτωσης, αποστολής και  
παράδοσης φορτίων. 
•Έλεγχος εισπράξεων ναύλων και αντικαταβολών.   
•Εμπορική αλληλογραφία ελληνική και ξένη,  
αρχειοθέτηση. 
•Μηνιαία ενημέρωση αρχείων.

Προφίλ υποψηφίου: 
Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει  
τα κάτωθι: 
•Απόφοιτος/η λυκείου, ΑΕΙ, ΤΕΙ. 
•Άριστη γνώση του Η/Υ, word, excel και η ευχέρεια  
σε λογιστικό. πρόγραμμα ERP. 
•Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
και οπωσδήποτε της Ιταλικής. 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 2-3 έτη.     
•Ικανότητα στη διαχείριση χρόνου, οργανωτικότητα  
και μεθοδικότητα. 
•Κάτοχος αυτοκινήτου ΙΧ.

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να δείτε την αγγελία στο website: www.
manpowergroup.gr, εγγραφείτε δημιουργώντας το δικό σας 
λογαριασμό MY MANPOWER, ενημερωθείτε για τις ανοι-
χτές θέσεις εργασίας, και κάνετε αίτηση για όλες όσες σας 
ενδιαφέρουν, στείλτε το βιογραφικό σας. Αποστολή βιο-
γραφικών: mroussos@manpowergroup.gr

Υπάλληλοι Γραφείου

Από εκδοτική εταιρεία ζητούνται Υπάλληλοι Γραφείου για 
δίμηνη ή τετράμηνη απασχόληση έως 25 ετών, με άνεση 
στην επικοινωνία, για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

•Καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμός Η/Υ θεωρούνται 
απαραίτητα προσόντα.

Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία: BURLINGTON 
BOOKS. Υπ’ όψιν κ. Φ. Ανδρεάδη, Τ.Θ. 76094, 171 
10 Ν. Σμύρνη, φαξ: 210 9767889, e-mail: greece@
burlingtonbooks.com

Ανώνυμη εταιρία παροχής υπηρεσιών ενδιαφέρεται να 
προσλάβει:

Διοικητικό Υπάλληλο 

Για το υποκατάστημά της στη Δράμα.  
•Επιθυμητά προσόντα: Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ, άριστες 
γνώσεις Η/Υ, γνώσεις αγγλικών και άριστη ικανότητα 
επικοινωνίας.  
•Η εταιρεία προσφέρει: πρόσληψη, ασφάλιση,  
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας συνεχή εκπαίδευση  
και κατάρτιση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα 
να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο: central@contractsa.
gr ή το τηλέφωνο: 6976862246, κα Μουλά.

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 προ-
σωρινής απασχόλησης.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρίας 
που δραστηριοποιείται στον χώρο των FMCG, αναζητά ένα 
(1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Καταχώρισης σε SAP 
(κωδ. θέσης: S-722/41448)

Περιγραφή θέσης: Ο/ η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύ-
θυνος/ η για την επικοινωνία με τα κεντρικά της εταιρίας 
και την ανάλυση νέων κωδικών προϊόντων, καθώς και την 
καταχώρισή τους στο σύστημα (SAP).

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/ η ΑΕΙ/ TEI, επιθυμητά κατεύθυνσης  
πληροφορικής 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά 
σε πολυεθνικό περιβάλλον 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
(ιδιαίτερα excel) 
•Απαραίτητη η γνώση/χρήση του SAP  
•Ακρίβεια και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης 
•Ικανότητα οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και τήρησης 
προθεσμιών  
Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@adecco.com, μέσω 
fax στον αριθμό 210 7297197, ή στη διεύθυνση: Adecco 
HR, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41 Αθήνα.

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

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές. Follow Adecco Greece on Face-
book, LinkedIn.

AMD Telecom is among the best companies worldwide in the 
telecommunications industry, with international presence 
and offices in Greece (Thessaloniki and Athens), Spain, 
France and India.

The company specializes in SMS marketing campaigns 
and our clients are huge corporations from around the 
world. (For example banks, airlines, multi-stores, e-shops).

We are constantly expanding our activities and our personnel 
all over the world. For this purpose we are looking to recruit 
for our offices in Thessaloniki:

Executive Secretary and PR  
Assistant to CEO (Thessaloniki)

Responsibilities: The perfect candidate shall provide a 
wide range of executive level support to CEO, being his first 
point of contact with people from both inside and outside 
the organization. H/S will plan PR activities and Public 
relations on behalf of the Company and CEO.

Executive assistant’s duties: 
•Keeping tracks of essential information, Follow up with 
CEO’s personal tasks, and prioritizing the level  
of emergency 
•Prioritize conflicting needs and handle matters 
expeditiously and proactively, in order to achieve 
successful completion within CEO’s deadlines 
•Ensure that the CEO’s dynamic schedule is followed 
and respected; serve as a ‘gatekeeper’ so as to 
smoothly coordinate requests for direct access  
to the CEO 
•Liaison with internal high level managers and serve  
as a communication link in order to reassure that action 
plans are timely followed 
•Coordinate the flow of information both internally  
and externally 
•Coordinate point-to-point travel needs  
(car, flight, hotel, etc.) 
•Maintain highest levels of internal and external 
confidentiality  
PR assistant duties: 
•Coordinate events including meetings, speaking 
engagements, trade shows and exhibits and assist  
in material preparation as required 
•Suggest, prepare and monitor corporate 
communications plan and strategy 
•Planning, developing and implementing PR  
strategies 
•Ongoing research of ways to promote company 
activities 
•Represent the company and the CEO by attending to 
selected events  
Required skills: 
•At least 5 years in relevant position 
•Excellent command of English and Greek. Additional 
languages a plus 
•Previous administrative and PR experience 
•University degree in business administration will be 
a plus 
•Computer proficiency with Microsoft Office (Word for 
creation of templates, Excel, PowerPoint for customized 
presentations, and Outlook) 
•Professional, proactive and organized 

•Multitasking and able to work under pressure  
The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications 
•Friendly and challenging working environment 
•Opportunities for further growth and development

If you fulfill the above mentioned prerequisites, please 
send a complete Curriculum Vitae to the following e-mail: 
hr@amdtelecom.net Notice: Only the candidates who 
comply with the job profile will be contact for a personal 
interview.

Personal Assistant  
to the CEO

Matrix Insurance & Reinsurance Brokers S.A, a leading 
company in Reinsurance industry located in the city center of 
Athens, Greece, needs to hire a person of 28-35 years of age.

The successful candidate shall perform a wide range of 
administrative duties in support of the CEO, including 
making travel arrangements, scheduling a high volume 
of meetings and appointments, managing an ever-changing 
business/personal Outlook calendar, and managing complex 
schedules, being his first point of contact with people from 
both inside and outside the organization.

Skills 
•Bachelor’s degree is preferred 
•Excellent Greek & English communication skills 
(written/spoken 
•Computer literate and experienced in Microsoft office 
applications (MS Office, Internet) 
•Knowledge of principles and practices of 
administration procedures & systems - basic office 
management 
•Excellent interpersonal, problem solving, 
organizational and time management skills 
•Exceptional communication skills, including writing 
(memos, presentations, correspondence, and email) and 
verbal skills to interface effectively with executives and 
all levels of staff 
•Flexible, team player, well presented 
•5 years of experience in similar position 
To apply for the position please send us your CV both in 
English and Greek with photo, to the following address: 
cv2@skywalker.gr

Ανώνυμη εταιρεία ζητεί:

Ρεσεψιονίστ – Τηλεφωνήτρια

Για τα καταστήματα της στο Ν. Ψυχικό και στην Κηφισιά.  
Προσφέρουμε: 
•Επαγγελματική εξέλιξη 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Βασικές γνώσεις λογιστικής 
•Χειρισμός Η/Υ 
•Ευχέρεια λόγου 
•Άνεση στις δημόσιες σχέσεις 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ηλικία έως 24 ετών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: e.plessa@freestyle-
salons.gr

Α.E. ζητά: 

Υπάλληλο Γραφείου Δ/νσης Προσωπικού 
Κωδ. Θέσης: ΥΠ.ΓΡ.ΔΠ

Απαραίτητα προσόντα 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας με τίτλο 
Proficiency 
•Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS office  
με έμφαση στη χρήση excel και access 
•Ηλικία έως 30 ετών  
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος, αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στη διεύθυνση: 
hrcomgroup@gmail.com

Η εταιρία PLEGMA NET προσλαμβάνει άμεσα:

10 Άτομα 

Για απογευματινή εσωτερική θέση στο σύγχρονο τηλεφωνικό 
της κέντρο, με αντικείμενο την ενημέρωση πελατολογίου 
σταθερής τηλεφωνίας.

•Άμεση πρόσληψη 
•5νθήμερη εργασία - ωράριο 4μμ - 9μμ 
•Μηνιαίες σταθερές αποδοχές - bonus επίτευξης 
•Δυνατότητα εξέλιξης μετά το 1ο 6μηνο συνεργασίας 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail:  
r.vorgias@plegmanet.gr. Αχαρνών 335 - κ. Πατήσια, 
τηλέφωνο: 211 2119582.

We are looking for an:

Experienced Secretary

Preferably a native English speaker, for a full-time 
position at an International Medical Association 
based in Kolonaki. 
 
•Required knowledge: touch-typing, expert computer 
skills (ECDL preferable).  

•The ideal candidate will have experience in 
international correspondence and event management.

Please send your CVs in English by fax to 210 72 45 988 
or by email to this e-mail: cv_data@outlook.com . For 
more information, please call 210 7210058.

Randstad HR Services specializes in solutions in the field of 
flexible work and human resources services. On behalf of our 
client, we are seeking Travel Agency Support Consultants 
for their Reservations Department.

Responsibilities: The agency support consultants will be 
reporting directly to the agency support team leader and 
will be primarily responsible for servicing travel agents 
and reinforcing the reputation of our client. The agency 
support consultants will ensure completion of all assigned 
daily tasks through planning, professionalism, enthusiasm 
with high levels of customer service.

They will build rapport and develop excellent relationships 
with travel agents, suppliers and key agency groups and 
their objective is to help expand and cultivate our client, 
raise the overall number of bookings utilising all products, 
assist in the achievement of our client’s revenue targets 
and maintain the highest customer service expected by 
our travel agents.

•Managing own performance 
•Assist travel agents to use all areas of our client’s 
website  
•Booking any hotel and service (hotels,transfers,activ
ities,ferries) as per travel agents request and sourced 
offline if needed within 24hrs 
•Regularly upsells product on new and existing bookings 
•Quote, confirm, manage group bookings when required 
•Quote, confirm, manage ferries bookings when required 
•Amend and cancel items as per travel agents requests 
either by phone call or email 
•Provide weekly/monthly/yearly reports in a timely 
manner to senior executives and key personnel 
•Ensure that work is carried out in a safe manner and 
without risk to the health of employees, contractors, 
guests, customers and visitor  
Requirements: 
•1- 3 years of experience in travel, tourism and 
hospitality industry 
•Comprehensive knowledge of travel, tourism and 
hospitality industry 
•Tertiary qualifications in travel, tourism and hospitality 
•Fluency in the English and Greek language 
•Sound knowledge of Microsoft Windows and Outlook 
applications 
•Exhibit understanding of front interface and back office 
applications 
•Handle multiple tasks, and switch priorities/ focus as 
needed 
•Is pro-active in analysing agent behaviour and applying 
this knowledge with staff 
•Handle multiple tasks, strong organisational ability 
and switch priorities/focus as needed 
•Results-oriented with the ability to perform under 
consistent pressure to meet deadlines 
•An ability to work towards company goals and values 
whilst exhibiting honesty, integrity and fairness 
•Adaptability and flexibility in changing circumstances 
with the capacity to achieve results 
•Display a strong sense of integrity and professionalism 
•Strong sense of initiative and capacity to work with 
minimal guidance and supervision 
•Demonstrated ability to make sound and well-informed 
decisions and be able to perceive the impact and 
implication of those decisions 
•Well-developed interpersonal and conflict resolution 
skills 
•Demonstrate strong interpersonal communication 
skills and have the ability to communicate at all levels 
•Exhibit high level of motivation with resilience and 
strong customer focus 
•Team player 
•Self-motivated, resourceful and achievement 
orientated 
•Ability to instil trust and confidence in order to achieve 
results through other people

Randstad is one of the leading HR services company in 
the world with a presence in the Greek market for over 
fourteen years. Our international experience combined with 
our successful presence in the local market guarantees 
the quality of our HR services.

Send your cv’s to the following link: http://www.randstad.gr/
index.php?pageid=55&pubID=3737. Follow us on: Linkedin, 
Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr

Η εταιρία PLEGMA NET δίνει την ευκαιρία σε νέους και 
νέες να εργαστούν στο σύγχρονο τηλεφωνικό της κέντρο 
και προσλαμβάνει άμεσα: 

Άτομα

•Με ευχέρεια λόγου για ενημέρωση πελατολογίου  
για υπηρεσίες-προσφορές μεγάλου παρόχου κινητής 
τηλεφωνίας.  
•8ωρη απασχόληση, 5νθήμερη εργασία, καλύψεις ΙΚΑ, 
extra bonus παραγωγικότητας.

Πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ κάτω Πατήσια, Αχαρνών 335, 
τηλέφωνο 2112119582. E-mail βιογραφικών:  
r.vorgias@plegmanet.gr

Η PLEGMA NET ξεκινώντας συνεργασία με τον μεγαλύτερο 
πάροχο υγείας στην Ελλάδα ζητά:

Τηλεφωνήτριες 
Δεσποινίδες - Κυρίες 

Για πρωινή εργασία 10:00 π.μ. - 15:00 μ.μ., Δευτέρα 
με Παρασκευή (πλησίον μετρό Σεπολίων). 
 
Προσφέρει 
•Βασικό μισθό 
•Ασφάλιση 
•Bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκή εκπαίδευση  
Προσόντα 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Όρεξη για δουλειά 
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
k.tsismetzoglou@plegmanet.gr, fax: 211 1051787.

Η BestNET master dealer της WIND ζητάει:

Υπάλληλους Γραφείου  
για Προώθηση Σταθερής Τηλεφωνίας 

4ωρη ή 6ωρη Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα - ευελιξία στον λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας (επιθυμητή) 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα εκτιμηθεί 
και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν για προοπτικές 
εξέλιξης) 
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Εβδομαδιαία - μηνιαία & ετήσια bonus 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Διεύθυνση εταιρείας: Γερακίου 26 Σεπόλια, (50 μέτρα από 
μετρό Σεπολίων). Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: 
info@bestnet.com.gr, ή στο fax: 211 1051787.

Το Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. για λογαριασμό της εταιρίας 
“ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ” κορυφαίας αλυσίδας ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα, αναζητά νέες / νέους με κάρτα ανεργίας σε 
ισχύ για τα τμήματα:

Υπάλληλοι Γραφείου 
Κωδικός Θέσης: HQ_2014

Θέσεις γραφείου σε διεύθυνση IT, οικονομική διεύθυνση, 
εμπορική διεύθυνση, διεύθυνση marketing, διεύθυνση hr 
για επιδοτούμενη πρακτική άσκηση.

Προφίλ υποψηφίων 
•Ηλικία από 18 έως 29 ετών 
•Απόφοιτοι λυκείου / ΤΕΙ / πανεπιστημίου συναφούς 
ιδιότητας 
•Γνώση και εξοικείωση με τον κλάδο της τεχνολογίας 
& των Η/Υ 
•Ευχέρεια στην χρήση Η/Υ 
•Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
δεξιότητες 
•Ευελιξία, συνέπεια και επαγγελματισμός  
Η εταιρία παρέχει 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον σε μια από  
τις δυναμικότερες εταιρίες του χώρου 
•Προοπτική για μόνιμη απασχόληση στο τέλος  
της πρακτικής άσκησης 
•Προοπτική για δημιουργία αξιόλογης καριέρας μέσα από 
εμπειρία και γνώση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους αναφέροντας τον κωδικό θέσης μέσω 
e-mail: voucher@kek-anaptixi.gr

Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, εταιρία με ηγετική 
θέση στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων για τη 
βιομηχανική παραγωγή, με έδρα την Παιανία, ενδιαφέρεται 
να προσλάβει για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών:

Υπάλληλο Γραφείου  
(Κωδ. CNS0314)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλά Αγγλικά (γραπτά και προφορικά) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Εξοικείωση με ERP επιθυμητή 
•Προϋπηρεσία 1-2 χρόνων σε ανάλογη θέση επιθυμητή 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις   
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση στην Ελλάδα 
•Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά  
αναπτυσσόμενη εταιρία 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
g.velaetis@theodorou.gr

Υπάλληλος Γραφείου  
για Τηλεφωνικό Κέντρο 

•Με γνώσεις Αγγλικών και Γαλλικών ζητείται από εμπο-
ρική εταιρία. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
creative@screation.gr

Personal Assistant 
 (Russian Speaker), (ADM 0513) 

Thessaloniki

Περιγραφή: Well known institution seeks to fulfill the 
position of Personal Assistant (native russian speaker).

Καθήκοντα θέσης: The ideal candidate will be able to 
communicate effectively with guests and clients from 
Eastern Countries, to introduce the institution’s services, 
and to translate all the necessary documents, from Greek 
to russian and vice versa

Απαραίτητα προσόντα: 
•fluency in Russian 
•able to communicate effectively in Russian, Greek and/
or English 
•previous Professional experience in Services (tourist 
sector, translations etc), will be considered as an asset 
•IT literate 
•team player  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Υπάλληλοι Γραφείου

Προσλαμβάνονται άμεσα για κεντρικά γραφεία ομίλου στην 
Καλλιθέα για 4ωρη πρωινή ή απογευματινή εργασία με 
ευχέρεια λόγου.

•Βασικός μισθός, ΙΚΑ.  
Τηλ. επικοινωνίας: 211 1095600, e-mail: alpha_netox@
hotmail.com, υπόψη κας Βλάχου.

Υπάλληλος 

(Κύριος μέχρι 35 ετών), από εκδοτική εταιρία για να 
εργαστεί στην Κύπρο.  
Απαιτούνται: 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2) 
•Άριστες δημόσιες σχέσεις 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας επι-
θυμητή. 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Kάτοικος Κύπρου

Φωτογραφία απαραίτητη. Τηλ: 210 2280270, e-mail: 
pvschools@ath.forthnet.gr

Αθηναϊκή αλυσίδα γνωστού ομίλου ζητεί και προσλαμ-
βάνει άμεσα:

Υπάλληλους Γραφείου

•Για 5θήμερη μόνιμη τηλεφωνική απασχόληση. 
 
•Ωράριο πρωινό ή απογευματινό, 4ωρη, 5ωρη, 8ωρη 
απασχόληση. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
hr.ath@mayfair.com.gr. Τηλ: 215 5304062.

Γραμματέας Διοίκησης 
(κωδ. : GD-15) 

Μία από τις μεγαλύτερες Επιστημονικές Εταιρείες στη 
χώρα μας, στον τομέα της Υγείας, ζητά να προσλάβει νέα 
για τη θέση της Γραμματέας Διοίκησης.

Προσόντα που απαιτούνται: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. γνώσεις σε θέματα marketing  
και δημοσίων σχέσεων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε μεγάλες  
εταιρείες 
•Εξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας 
•Άπταιστα Αγγλικά (επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα) 
•Άριστη γνώση και χειρισμός MS Office

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικές αποδοχές σε ένα εξαιρετικά 
οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον, με συνεχή ανάπτυξη 
και νέες γνώσεις.

Εφόσον πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, στείλτε 
μας το σύντομο βιογραφικό σας (αναφέροντας εμφανώς τον 
κωδικό GD-15) στο e-mail: hr@exceed.gr, EXCEED CON-
SULTING S.A., Λεωφ. Ποσειδώνος 67, 166 74 Γλυφάδα, 
τηλ: 210 8983610, fax: 210 8983450.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ξυνή, επιθυμεί να προσλάβει:

Κεντρική Γραμματεία – Υποδοχή 
 στη Θεσσαλονίκη 

(κωδικός θέσης: SEC_REC)

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/τη ΙΕΚ 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)  
Απαραίτητα χαρακτηριστικά 
•Δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας 
•Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης της γραμματείας 
και δημιουργίας αρχείου 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ικανότητα στις δημόσιες 
σχέσεις 
•Ηλικία έως 30 ετών

Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο e-mail:  
hr@emcthes.edu.gr. Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός 
της θέσης SEC_REC στο θέμα.
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in industry. The concept is based on quality fresh dishes 
with a chic design and great service. It is a place which can 
host birthday parties, bachelor parties or any other very 
special event. We strive to create a work place culture that 
values family, work life balance, and community. Our focus 
is to greet all guests equally and warmly. This is a luxury 
concept and as such we require that all staff have relevant 
experience. It is an ongoing position where the team is of 
crucial importance to the success of the restaurant, so we 
are only looking for serious candidates who want to commit 
to a full time permanent position.

Specific responsibilities include but are not limited to: 
•Provide friendly, professional helpful and courteous 
service to the customer at all times 
•Maintain high standards of personal appearance and 
grooming 
•Be a part of philosophy of excellence 
•Take responsibility for the presentation and the smooth 
running of the restaurant with the attention paid to all 
sunbeds 
•Recognize to the needs and comfort of the customer 
throughout service and do not forget that we are a 
restaurant ;our main focus is customer relation and 
satisfaction 
•Resolve guest issues promptly and with great care and 
effectiveness 
•Use of guest name & good eye contact with each guest 
•Greet all guests equally and warmly 
•Greet and escort guests to their tables 
•Ensure that tables are seated to best service the guests 
•Answer any guest queries accurately, following company 
standards 
•Other duties as required  
Requirements: 
•Educated to university level or equivalent hold  
a hospitality/travel, tourism qualifications 
•Excellent social and communication skills 
•Strong attention to detail 
•Radiant smile together with a charming and professional 
manner 
•Knowledge of live bookings systems 
•Passion for serving people 
•Friendly and approachable 
•To have a great personality and be genuine, attentive 
and instinctive 
•Height min 1,75m 
•To love people 
•Able to work flexible hours  
•Possess excellent level of verbal English face to face 
and on the phone 
•Have computer knowledge and skills 
•We don’t need a good hostess for this position, we need 
the best hostess  
Benefits:  
•Meals on duty 
•Accommodation 
•Uniforms provided 
•Parking

Send your CV (photo included) to: career@guiltybeach.
com. We are looking for people to start immediately so 
please send your CV for consideration today. Unfortunately 
due to the volume of applications we are only able to respond 
to candidates we wish to interview.

Ζητείται ανδρόγυνο χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις για 
εργασία σε παραδοσιακό ξενώνα στην επαρχία Λεμεσού, 
Κύπρος.

Καθήκοντα: 
•Καθαρισμός δωματίων,  
•Συντήρηση ξενώνα, 
•Υποδοχή και εξυπηρέτηση (σερβίρισμα) πελατών. 
•Εξαήμερη απασχόληση ολόχρονα. 
•Ωράριο ξενοδοχείου.  
Προσόντα:  
•Αγγλικά, Ελληνικά & Η/Υ. 
•Προϋπηρεσία ή σπουδές στα ξενοδοχειακά θα ληφθούν 
υπόψη.  
Προσφέρονται:  
•Μισθός, διαμονή & διατροφή εντός της μονάδας.  
CV με φωτογραφία: info@apokryfo.com

Antaeus Travel was established in 1988 with the vision of 
becoming one of the leading agencies in Greece, while since 
1990 it is an IATA member. The core of the business has 
always been corporate travelling since its onset, but nowadays 
it is also running a distinct department for leisure travel. 
Antaeus Travel is seeking to recruit:

Corporate FIT Department 

The candidates need to fulfill the below mentioned 
criteria: 
•At least 5 years experience at the same position 
•Knowledge of English at C1 level 
•Other foreign languages will be taken into account 
•Use of GDS 
•Pleasant personality 
•Excellent communication & organizational skills  
The company offers a competitive remuneration 
package & excellent working environment.  
Those interested may send their resumes with a recent 
photo attached to the following e-mail address:  
giakeir@gmail.com

Front Office Agent
Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, currently 

operating properties in Mykonos (www.gracehotels.com/
mykonos) and in Santorini (www.gracehotels.com/santorini).
The group is rapidly expanding both in Greece and on an 
International scale with fresh & innovating projects open-
ing in different destinations developing Grace into a well 
established brand in the tourism sector.

The group aims at creating a young & dynamic team that will 
achieve excellence in all levels of hospitality and become 
the soul of the hotels. 

Grace Santorini are under preparation for another successful 
season by putting together a strong team of well experienced 
individuals and is currently seeking to recruit FO Agent for 
the daily operation of the front office departments of the 
hotels during the 2014 season. The reception operates 24 
hours and provides full concierge services. Daily activities 
and responsibilities require the following:

Essential qualifications 
•Previous experience in similar position in a 5* Boutique 
hotel. 
•Hospitality or tourism degree. 
•Ability to communicate fluently in both Greek, English 
and another language will be advantage. 
•Computer literate and experienced with OPERA. 
•Excellent organization and communication skills  
Key responsibilities & attributes  
•Have full knowledge of hotel facilities and services,  
as well as the local area. 
•Prompt and efficient completion of the shift’s duties. 
•Adhere to company check-in and check-out procedures, 
rooming, phone and e-mail handling. 
•Contribute actively in achieving high sales turnover with 
cross selling. 
•Develop and form positive relationships with guests and 
team members, whilst remaining professional and ser-
vice standard orientated at all times. 
•Demonstrate service attributes in accordance with in-
dustry expectations and company standards including: 
-Guest attentiveness 
-Anticipate Guest needs 
-Demonstrate a “service” attitude 
-Accurately & promptly fulfilling guests requests 
-Maintain a high level of knowledge which affects the 
guest experience        
-Take appropriate action to resolve guest dissatisfaction

The FO Agent will report directly to the front office man-
ager. Interaction with guests will necessitate being well-
mannered, well-presented and helpful. The group offers 
a competitive salary, accommodation, meals at the hotel, 
a friendly work environment, and opportunities for career 
development within a dynamic group.

Please send CV with photograph to careers.greece@
gracehotels.com or fax your resume to +30 22860 21299 
for Santorini.

Για το ξενοδοχείο HELONA RESORT στην Κω, ζητούνται 
υπάλληλοι για την παρακάτω ειδικότητα:

Υπάλληλος Υποδοχής

•Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση Αγγλικής 
γλώσσας και μιας ακόμη δεύτερης γλώσσας, κατά προτίμηση: 
Γερμανικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής ή Ρωσικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lakitira.gr.  
Fax: 210 6233321. Τμήμα προσωπικού.

Sbokos Hotel Group seeks an individual to cover the 
following position:

Sales Manager/Coordinator  
(Russian Market)

Key duties 
•Responsible for Russian market and former Soviet 
Union countries 
•Responsible for the three Hotels of the SHG Group 
(Agapi Beach, Blue Palace, Cretan Malia Park) 
•Travelling, during January and April, within the assigned 
geographic region for several sales activities, based  
in Moscow 
During May and September, assisting activities in both 
Sales and PR fields, located either in one of the Hotels  
or in SHG’s head offices  
Skills and qualifications 
•Work experience in a similar position is required 
•Excellent command of Russian and English Language 
•Knowledge of any additional languages will be consid-
ered an asset 
•Computer literacy (Ms office) 
•Communication skills

Applications should be submitted in English or in Greek. 
Sbokos Hotel Group, 1 A Malikouti Str., 71202 Heraklion, 
Crete – Greece, Att: Mr. Bokeas Menelaos, e-mail: hr@
sbokoshotels.gr, tel.: 2810 334034, fax: 2810 334037.

Tο ξενοδοχείο 5* Diamond Deluxe Hotel Wellness & 
Business στο Κέντρο της Κω επιθυμεί να προσλάβει για 
τη σεζόν 2014:

Γερμανόφωνο /η Προϊστάμενο/η 
Υποδοχής / Front Office Manager

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Ηλικία 30- 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία  
5 αστέρων 
•Ομαδικότητα – προσαρμοστικότητα – επικοινωνία –  
οργανωτικότητα 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

•Τρίτη ξένη γλώσσα επιθυμητή  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
x_tsaousis@diamondhotel.gr

PCO CONVIN S.A. a leading company in organizing and 
coordinating congresses and events is seeking to recruit a 
dynamic person with energy and dedication, for the position of:

Travelling Department  
(Travel Agency) Assistant

Candidate should be responsible for organizing and selling 
all necessary outgoing and incoming travelling services in 
regards to participation to international congresses, corporate 
travel as well as leisure.

The ideal candidate should have the following 
qualifications: 
•University degree 
•Fluent use of written and oral languages 
•Very good knowledge of foreign languages (at least 
English) 
•Communication & selling abilities 
•Presentation abilities 
•Effective and immediate in providing services 
•Good knowledge of making and maintaining schedules 
•3 or more years professional experience in similar 
position 
•Very good Knowledge of PC 
•Very good Knowledge of AMADEUS /SABRE 
•Very good Knowledge of travelling (having a good idea 
of lots of destinations and have travelled a lot) 
•Very good Knowledge of hotels and other services 
within Greece 
•Ability to work under pressure and strict deadlines 
•Fulfilled military obligations

We offer career opportunities, a competitive remuneration 
package based on qualifications and experience and a 
continuous training within a stimulating and growing working 
environment. All applications will be treated as confidential.

CVs to be submitted to: kkonstantopoulos@pco-convin.gr

Το ξενοδοχείο Petasos Beach Resort & Spa μέλος της 
αλυσίδας “Small Luxury Hotels of the World”, ζητά:

Ναυαγοσώστη
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ypetasos@otenet.gr, 
website: www.petasos.gr

Το ξενοδοχείο Cavo Tagoo στην Μύκονο ζητά να προσλάβει:

Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.  
Αποστείλατε βιογραφικό και φωτογραφία στο e-mail: 
gm@cavotagoo.gr

Υπάλληλος Υποδοχής 
Κωδ.ΥΥ

Προσόντα: 
•Απόφοιτη τουριστικής σχόλης 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής  
και απαραίτητα μια δεύτερη γλωσσά 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πολυτελείας 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδη προσωπικότητα 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
Προσφέρονται: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Υψηλό επίπεδο πελατών με μεγάλο αριθμό  
επαναλαμβανόμενων πελατών 
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός αναλόγως προσόντων  
E-mail για αποστολή βιογραφικού:  
panayiotis.d@mykonosgrand.gr

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά 
να προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που τηρούν 
τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραίτητες.  Απαραίτητη 
φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο 
e-mail: eliasuites@hotmail.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Spa Therapist

Με την φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη κομψότητα 
που το διακρίνει, το ξενοδοχείο Liostasi Ios Hotel & Spa 
μέλος των Small Luxury of the World δίνει την δυνατότητα 
σε λίγους και ικανούς, να συμμετάσχουν στην ομάδα που 
θα συντελέσει και φέτος στις υψηλότερες προδιαγραφές 
υπηρεσιών.

Η κάθε υποψήφια για την θέση spa therapist θα πρέπει να 
διαθέτει τα εξής απαιτούμενα προσόντα που είναι προϋπόθεση 
για μια εποικοδομητική συνεργασία μαζί μας και την μέγιστη 
απόδοση στο έργο της.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου σχολής αισθητικής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετών σε ξενοδοχεία 5* ή κέντρα 
αισθητικής Ελλάδος ή Εξωτερικού 
•Γνώση μανικιούρ/πεντικιούρ 
•Άριστη γνώση body therapies και beauty treatments. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Εμφανίσιμη παρουσία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα θα επισημανθούν 
επίσης: 
•Γνώση μιας ακόμη γλώσσας  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας  
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία: 
•Ε-mail: personnel@liostasi.gr 
•Fax:22860 92680 
•Συστάσεις απαραίτητες

Το NILAYA SPA στην Νέα Ερυθραία ζητεί:

Αισθητικό

Κατά προτίμηση με προϋπηρεσία. 

Το NILAYA Spa καλωσορίζει μια νέα εποχή Beauty  
& Wellness Spa!

Αποστολή μας υπήρξε από την πρώτη στιγμή η παροχή θεραπειών 
για την επίτευξη της ισορροπίας πνεύματος και σώματος και 
την απόδραση του ανθρώπου από την υλιστική καθημερινότητα.

Ανακαλύψτε ιεροτελεστίες και μασάζ εμπνευσμένα από τον 
εξωτισμό της Ανατολής, υψηλού επιπέδου θεραπείες ιατρικής 
αισθητικής αλλά και ειδικές σειρές προϊόντων φροντίδας 
για το σπίτι, που θα σας προσφέρουν ομορφιά και ευεξία!

Πριν δέκα χρόνια ξεκινήσαμε μαζί σας ένα υπέροχο ταξίδι 
αναζωογόνησης σώματος και πνεύματος, στο πιο ζεν περι-
βάλλον της Αθήνας. Ο χώρος μας ανανεώνεται συνεχώς για 
να εξυπηρετήσει τις δικές σας ανάγκες. Οχτώ πολυτελείς 
καμπίνες με μυστηριακή διακόσμηση και χρώματα, βασισμένα 
στα ενεργειακά σημεία του σώματος και τη χρωματοθεραπεία, 
σας περιμένουν για θεραπείες χαλάρωσης και ενεργειακής 
τόνωσης.

Επιλέξτε το αγαπημένο σας χρώμα και ζήστε την απόλυτη 
εμπειρία αναζωογόνησης και ηρεμίας. Mystic Violet, Heal-
ing Blue, Nature Green, Sunny Yellow, Tropic Orange και 
Royal Red! Τέλος, δύο κεντρικές ημικυκλικές καμπίνες 
σχηματίζουν το απόλυτο Yin Yang.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nilaya@nilaya.
gr,τηλέφωνο: 210 8001130, υπόψη: Τάση Βασιλική.

A family of 1530 hotels worldwide. 
Start an international Career.        

Le Meridien Limassol Spa & Resort, the only 5-star in-
ternational chain resort in Limassol, is seeking to recruit 
the following positions:

Le Spa Beauty Therapist

•Relevant academic qualifications 
•Some experience necessary 
•Fluent in English, knowledge of Russian will be consid-
ered an advantage 

Candidates interested in this exciting opportunity to start 
an international career should send their Curriculum Vitae/
Resume to: The Personnel Manager, Le Meridien Limassol 
Spa & Resort, P.O.Box 56560, CY-3308 Limassol, e-mail: 
evi.kyriacou@lemeridienlimassol.com, tel. 25863226.

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας: “Myconian Villa Collection” - 
Exclusive Villa Resort, “Myconian Utopia Resort” member of 
Relais & Chateaux, “Myconian Ambassador Hotel” member 
of Relais & Chateaux, Myconian Imperial Resort” member 
of the Leading Hotels of the World, “Royal Myconian Resort” 
member of the Leading Hotels of the World, “Myconian K 
hotels” - Charming Hotels ζητούν για τη σεζόν 2014:

Φυσιοθεραπευτή Spa

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής 
•Προϋπηρεσία σε μονάδες πολυτελείας 
•Γνώσεις ρεφλεξολογίας & hot stone 
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο απο-
δοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα επαγγελματι-
κής εξέλιξης.  
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@
myconiancollection.gr. Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Κορυφαίος χώρος ομορφιάς στην Κηφισιά Αττικής αναζητά άτομο για:

Τεχνίτρια Άκρων / Αποτρίχωση
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε κατά-
στημα (2 ή 3 έτη) 
•Άτομο επικοινωνιακό και εμφανίσιμο 
•Άριστη ικανότητα προώθησης προϊόντων και υπηρε-
σιών 
•Προαιρετική γνώση Αγγλικών 
•Εστίαση στην άριστη εξυπηρέτηση και διαχείριση των 
πελατών και του προσωπικού 

•Απαραίτητη φωτογραφία  
Παρέχονται 
•Υψηλός μισθός και σταθερή απασχόληση 
•Άψογο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φρύνη Τσάκωνα.  
Τηλ: 6945 413782, e-mail: info@bar-b.gr

Το NILAYA SPA στην Νέα Ερυθραία ζητεί:

Κυρία για Δημόσιες Σχέσεις - Πωλήσεις σε Spa
Κατά προτίμηση με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, για την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων spa.   
Προσόντα: 
•Πτυχίο αισθητικής θα εκτιμηθεί 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
•Φιλική, με ευχάριστη προσωπικότητα

Το NILAYA Spa καλωσορίζει μια νέα εποχή Beauty & Wellness Spa!

Αποστολή μας υπήρξε από την πρώτη στιγμή η παροχή θεραπειών για την επίτευξη της ισορροπίας πνεύματος και 
σώματος και την απόδραση του ανθρώπου από την υλιστική καθημερινότητα.

Ανακαλύψτε ιεροτελεστίες και μασάζ εμπνευσμένα από τον εξωτισμό της Ανατολής, υψηλού επιπέδου θεραπείες ιατρικής 
αισθητικής αλλά και ειδικές σειρές προϊόντων φροντίδας για το σπίτι, που θα σας προσφέρουν ομορφιά και ευεξία!

Πριν δέκα χρόνια ξεκινήσαμε μαζί σας ένα υπέροχο ταξίδι αναζωογόνησης σώματος και πνεύματος, στο πιο ζεν 
περιβάλλον της Αθήνας. Ο χώρος μας ανανεώνεται συνεχώς για να εξυπηρετήσει τις δικές σας ανάγκες. Οχτώ πο-
λυτελείς καμπίνες με μυστηριακή διακόσμηση και χρώματα, βασισμένα στα ενεργειακά σημεία του σώματος και τη 
χρωματοθεραπεία, σας περιμένουν για θεραπείες χαλάρωσης και ενεργειακής τόνωσης.

Επιλέξτε το αγαπημένο σας χρώμα και ζήστε την απόλυτη εμπειρία αναζωογόνησης και ηρεμίας. Mystic Violet, 
Healing Blue, Nature Green, Sunny Yellow, Tropic Orange και Royal Red! Τέλος, δύο κεντρικές ημικυκλικές 
καμπίνες σχηματίζουν το απόλυτο Yin Yang.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nilaya@nilaya.gr, τηλέφωνο: 210 8001130, υπόψη: Τάση Βασιλική.

Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, πιστο-
ποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής προσωπικού, ζητά για 
λογαριασμό φαρμακείου – πελάτη της:

Φαρμακοποιό
Για κεντρικό φαρμακείο περιοχή Πειραιά.  
Προσόντα: 
Πτυχίο φαρμακευτικής σχολής ελληνικού ή ξένου  
πανεπιστημίου. 
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
Προϋπηρεσία σε χώρο φαρμακείου 2-3 χρόνια. 
Γνώση συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.  
Ωράριο εργασίας:  
Ωράριο φαρμακείου 
Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης, η οποία  
θα περιλαμβάνει και Σάββατο (το ρεπό προβλέπεται  

για Δευτέρα ή Τετάρτη) 
 
Παρέχονται: 
Σταθερή απασχόληση 
Ικανοποιητικές αποδοχές 
Συνεργασία με προοπτική

Οι ενδιαφερόμενοι -ες που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταπο-
κριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται 
να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, αναγράφοντας τον 
κωδικό (HR 21758), μέσω e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 
210 8210230. Τηλ. επικοινωνίας 210 8210555.

Merchandisers  
(Μεγάλες Πόλεις Ελλάδας)

Στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 
της εταιρείας μας, η ΣΤΥΛ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - 
STELT αναζητεί άμεσα υποψήφιους (28) για την θέση του 
Merchandiser.

Οι θέσεις εργασίας είναι για τις κάτωθι περιοχές: 
•Αθήνα: 12 θέσεις 
•Θεσσαλονίκη: 8 θέσεις 
•Ιωάννινα: 1 θέση 
•Πάτρα: 2 θέσεις 
•Λάρισα: 2 θέσεις 
•Ηράκλειο Κρήτης: 2 θέσεις 
•Ρόδος: 1 θέση 
 
Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
τα εξής προσόντα: 

•επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ 
•γνώση Αγγλικών & MS Office 
•άδεια οδήγησης Ι.Χ. 
•τουλάχιστον ένα έτος προϋπηρεσίας  
σε αντίστοιχη θέση 
•δυνατότητα ταξιδίων στην επαρχία 
•απαραίτητες συστάσεις  
Για την ανάληψη της θέσης παρέχονται: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Πλήρης ασφάλιση 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
s.tsagarakis@stelt.gr

Upcom Ltd seeks to hire a Change/Incident Management Operator (UPC140504) on behalf of its client. Its client 
is a leading multinational company with global presence and large multidimensional portfolio of projects including 
some of the most established and prestigious companies within the Greek and global landscape.

The role: The successful candidate will be part of the team of consultants/administrators providing day to day 
support on the operations of the IT.

Technical Framework: 
•Knowledge of incident and change management tools. 
•Basic knowledge and ability to map and understand different architectures and platforms.  
•Basic experience on infrastructure management issues.  
Processes/operational Framework:  
•Apply and comply with security and risk management processes.  
•Apply and comply with service management processes.  
Candidate profile: 
•Degree from university or technical education institute (AEI, TEI – A masters degree or potential relevant 
certifications will be considered a plus)  
•Experience on operating change/incident (ticketing) management tool 
•Knowledge of change and incident processes based on the relevant frameworks (ITIL , ITUP) 
•Attention to detail and ability to maintain high accuracy levels in all aspects of work 
•Root cause analysis and continuous improvement  
•Analytical skills  
•Excellent verbal and communication skills  
•Ability to work under pressure and strict deadlines  
•Ability to work as part of a virtual/international team utilizing technologies for remote communication/
collaboration

The company offers: A dynamic challenging environment resulting continuous learning/education/progression  
Opportunity to work with cutting edge technologies/products.

To apply for the job, send your detailed and updated resume to, clearly mentioning the reference number  
for the position – UPC140504. Send your cv’s to the following e-mail: cv@upcom.eu

Η MilkPlan, η μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία κατασκευής κτηνοτροφικών μηχανημάτων στην Ελλάδα, ζητά για 
άμεση πρόσληψη:

Βιομηχανικό Σχεδιαστή 
Για τη στελέχωση τμήματος έρευνας και ανάπτυξης 
(R&D), στα εργοστάσιά της στο Λαγκαδά  
Θεσσαλονίκης. 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ σε σχετικό αντικείμενο του βιομηχανι-
κού σχεδιασμού 
•Άριστη γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος 
SolidWorks 
•Άριστη γνώση του Microsoft Office 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

•Ικανότητα εργασίας σε ομάδες 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση  
Η παρουσίαση δειγμάτων προηγούμενης  
δουλειάς θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•εκπαίδευση και προοπτικές 
•αξιοκρατικό περιβάλλον 
•μηνιαίο σταθερό μισθό με ασφάλιση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@milkplan.com

Ο όμιλος PEPSICO στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την TASTY FOODS, στον τομέα παραγωγής και πώλησης 
Snacks & την PepsiCo – HBH στα μη αλκοολούχα ποτά αντίστοιχα.

Στην TASTY FOODS ζητάμε να καλύψουμε στο τμήμα συντήρησης στο εργοστάσιο τη θέση του:

Τεχνικού Ηλεκτρονικού Συσκευασίας 
(Κωδικός ΤΗ0514)

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της συσκευασίας διασφαλίζοντας την σωστή διαχείριση 
των υλικών συσκευασίας. Παρακολουθεί και αναλαμβάνει δράση για τους κύριους δείκτες απόδοσης σχετικά με την 
λειτουργία των μηχανών, των υλικών συσκευασίας, την τήρηση του προγράμματος και τα παράπονα πελατών. Παρέχει 
λύσεις και μεθόδους στους χειριστές γραμμών παραγωγής για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της παραγωγής.

Τυπικά προσόντα: 
•Κάτοχος τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τμήματος αυτοματισμού. 
•Εμπειρία 2-3 χρόνια σε παρόμοια θέση και κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων 
•Τεχνικές γνώσεις σε θέματα υλικών συσκευασίας. 
•Γνώση των προτύπων ποιοτικού ελέγχου. 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα στην επικοινωνία. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Power Point, Excel, Word).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη ΤΗ0514, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.pepsicocareers.gr ή στο φαξ με αριθμό 210 6298774 ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: TASTY 
FOODS ΑΒΓΕ, 22ο ΧΛΜ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας, Αγ. Στέφανος Αττική, ΤΚ 14565. Τηλεφωνικό κέντρο: 210-6298000. 
Υπ’ όψιν : H.R. με την ένδειξη ΤΗ0514.

Ξεκινήστε την καριέρα σας με τον ηγέτη της αγοράς επίπλων στην Ελλάδα.

Ο όμιλος SATO που αναπτύσσει δυναμικά το brand του επαγγελματικού επίπλου SATO καθώς και το δίκτυο καταστη-
μάτων οικιακού επίπλου ΕΝΤΟΣ, αναζητά νέους και φιλόδοξους συνεργάτες που θα απασχοληθούν ως:

Internet / Web Marketing Specialists 
Στα κεντρικά γραφεία στο Μαρούσι 

Ο(-η) κατάλληλος(-η) υποψήφιος(α) θα αναλάβει την υποστήριξη των εμπορικών στόχων του Ομίλου, την υλοποί-
ηση της καθορισθείσας στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της πιστότητας των πελατών του Ομίλου, αξιοποιώντας 
τις ιστοσελίδες του Ομίλου, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και κάθε άλλο μέσο που 
σχετίζεται με το διαδίκτυο.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση και εξειδίκευση στο digital marketing 
•Εξοικείωση με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn) 
•Ικανότητα δημιουργίας και παρακολούθησης ηλεκτρονικής διαφημιστικής καμπάνιας 
•Εξοικείωση σε συγγραφή κειμένων για site με προδιαγραφές SEO 
•Εμπειρία σε επεξεργασία Google Analytics 
•Γνώση χειρισμού Google Ads κα Facebook ads 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και καινοτόμων δράσεων

Ο Όμιλος SATO προσφέρει: συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα ευχάριστο και 
δυναμικό περιβάλλον.

Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος, με την ένδειξη ENTOS-MARK μπορεί να γίνεται στο e-mail: hr@sato.gr, στο 
fax: 210 87 67 001 ή στη διεύθυνση: SATOS.A. Κηφισίας 168,151 26, Μαρούσι, δ/νση ανθρώπινου δυναμικού.
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται για την διαχείριση πελατειακής 
βάσης και ανθρώπινου δυναμικού. Πλήρης απα-
σχόληση-μερική απασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας ζητεί 
Διοικητικά Στελέχη στο τμήμα μάρκετινγκ, ανάπτυ-
ξης, εποπτείας πωλητών για συνεργασία. Υψηλές 
αποδοχές. Παρέχεται εκπαίδευση, ωράριο ελεύθερο, 
προοπτικές καριέρας. Τηλ: 6943 950447.

ΜΕΓΑΛΗ πολυεθνική εταιρία αναζητά υποψήφιους 
ηγέτες υπεύθυνους, σοβαρούς με όνειρα για το 
μέλλον, όρεξη για δουλειά και δέσμευση και να 
έχουν άνεση στην επικοινωνία. Ευκαιρία μηνιαίων 
εσόδων. Τηλ: 6943 950447.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητούνται άτομα για 
στελέχωση των τμημάτων της σε διάφορους το-
μείς. Συνεχής εκπαίδευση - ευχάριστο περιβάλλον. 
Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com, τηλ: 
6941 591109.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για πλήρη ή μερική απασχόληση. 
Τηλ; 6939 791124.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά πτυχιούχες-ους, με εργασιακή 
εμπειρία, ικανούς να στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις 
marketing, management, finance, sales, banking 
και B2B. Βιογραφικά στο e-mail: tsakiris1958@
gmail.com, τηλ: 210 6773990, κος Μάλλας.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά Πτυχιούχες-ους ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, με 
εργασιακή εμπειρία, για Στελέχωση Νευραλγικών 
θέσεων marketing-management-finance-sales-
banking και B2B. Εκπαίδευση γρήγορη και αξιοκρατική 
εξέλιξη, υψηλές προοπτικές. E-mail: pappam100@
gmail.com, τηλ: 210 6773990, κα Παππά.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ψάχνει άτομα ως Επικεφαλή 
για Οργάνωση των Τμήμάτων της και Επέκταση 
των δραστηριοτήτων της. Δυνατότητα και μέσα 
από το σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@
gmail.com, τηλ: 6941 591109.

Η ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ Βορείου Ελλάδος ζητεί Στέλεχος 
για το Τμήμα Εξαγωγών με προθυμία να ταξιδεύ-
ει, Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εμπειρία στις πωλήσεις, 
άπταιστα Αγγλικά, ικανοποιητικό επίπεδο τρίτης 
γλώσσας. E-mail: info@kebe-sa.gr, κας Μαρίας 
Σερετοπούλου.

Η ΙΤΑΛΙΚΗ πλατφόρμα Fubles.com ζητάει Area 
Manager Αττικής. Απαραίτητα Προσόντα: εμπειρία 
στον χώρο του marketing, άριστη γνώση Αγγλικών, 
H/Y, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότη-
τες, ενθουσιαμό και θέληση για εργασία. E-mail: 
fublesgr@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα Θεσ/νίκη ζητά Πτυχιούχο Διοίκ.
Επιχειρήσεων, Marketing με προϋπηρεσία 5-8ετών 
σε αντίστοιχη θέση-καλή γνώση Αγγλικών-Η/Υ. 
Ευχέρεια λόγου-επικοινωνίας-πελατοκεντρική 
αντίληψη-ομαδικό πνεύμα, για ανάπτυξη πελα-
τολογίου. E- mail: hr@eco-trans.gr, fax: 2310 
722855 κωδ: 0428.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Area Sales Manager για Διοίκηση και 
Ηγεσία Ομάδας Πωλητών Λιανικής εντός Αθήνας. 
Προϋπηρεσία 7-10 χρόνια σε fmcg, προτιμητέα 
σε αναψυκτικά-ποτά και σε κανάλια λιανικής και 
HORECA. E-mail: info@glenfild.eu, τηλ: 210 6910370.

GROUP Brand Manager to develop and execute 
brand strategy, focus on BTL, in beverages. 5-10 
years fmcg brand management with solid experience 
in execution of BTL. CVs: info@glenfild.eu, tel: 
210 6910370.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική απασχόληση. Τηλ: 
6939 791124.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία, όχι πωλητές. Τηλ: 
6939 791124.

ΑΤΟΜΑ για εργασία, ζητούνται από εταιρία στο 
κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 6939 791124.

ΝΕΟΙ ζητούνται, με γνώση Η/Υ επιθυμητή όχι απα-
ραίτητη, από πολυεθνική εταιρία, μερική ή πλήρης 
απασχόληση, ευκαιρία καριέρας. Τηλ: 6934 091449.

ΑΤΟΜΟ ευπαρουσίαστο, ανεξάρτητο, ζητείται 
ως Γραμματέας Γενικού Διευθυντή, απαραίτητα 
προσόντα άριστη γνώση Η/Υ, δημόσιες σχέσεις, 
Αγγλικά, υπευθυνότητα και φιλοδοξία ανέλιξης σε 
διοικητικό στέλεχος, με υψηλούς οικονομικούς στό-
χους. Βιογραφικά στο e-mail: katerina_teveakima@
yahoo.gr, τηλ: 6977 457743.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Γραμματειακή Υποστήριξη 
από εισαγωγική εταιρία στην Άνω Γλυφάδα και 
κοντινές περιοχές, απογευματινό ωράριο. Τηλ: 
210 9690592-4.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ όμιλος ζητεί άτομα, κατόχους Ι.Χ. με 
καλή παρουσία και άνεση επικοινωνίας, για το 
τμήμα υποστήριξης νέων μητέρων. Μισθός 700€, 
ασφάλιση, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 4071446.

ΕΤΑΙΡΙΑ Αθηναϊκή ζητεί άτομα ευπαρουσίαστα, με 

ελάχιστες γνώσεις Αγγλικών ή Γερμανικών και 
Η/Υ, για τα γραφεία στο Πεδίον του Άρεως, μισθός 
650€, ασφάλιση. Τηλ: 6983 825749.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέας 
Διευθύνοντος Συμβούλου σε εξαγωγική εταιρία 
τροφίμων. Τηλ: 6948 725553.

ΓΡΑΦΕΙΟ τηλεοπτικών παραγωγών για τα γραφεία 
της στην Ελλάδα προσλαμβάνει 5 άτομα για την 
Ρεσεψιόν, το Εμπορικό Τμήμα και το Τηλεφωνικό 
Κέντρο, ανεξαρτήτου ηλικίας και εμπειρίας. Μισθός, 
πριμ, καριέρα. Τηλ: 211 5554830.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για εργασία σε επι-
χείρηση κλιματισμού. Βιογραφικά στο e-mail: 
climasolutions21@gmail.com, τηλ: 6977 707591.

ΑΤΟΜΑ με πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ζητούνται από οικονο-
μικό όμιλο, ως Υπάλληλοι Γραφείου, απαραίτητα 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: karos_geo@
yaahoo.com, τηλ: 6975 900431, ώρες επικοινωνίας 
11:00-14:00, 18:00-20:00.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ πλακιδίων ζητεί για εργασία 
γραφείου, άτομο σοβαρής εμφάνισης και ιδιο-
συγκρασίας, κάτοικο Γλυκών Νερών και γύρω 
περιοχών, χρήση Η/Υ, άριστη γνώση Αγγλικών, 
βασικός μισθός. Τηλ: 210 45 16698, 6942 420285.

ΕΤΑΙΡΙΑ catering ζητά Γραμματέα Διεύθυνσης με 
προϋπηρεσία σε ανάλογη εταιρία ή σε ξενοδοχείο. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: sales@
ffoods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Microsoft Office και 
Αγγλικών από μεγάλο εκπαιδευτικό οργανισμό. 
Βιογραφικά στο e-mail: iiekjobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο μερικής απασχόλησης ως Υπάλ-
ληλος Γραφείου - Βοηθός Λογιστή, Απόφοιτη ΤΕΙ 
Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, απαραίτητες 
γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ, Office, Internet. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ecosafe.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη, 
από γραφείο διαχείρισης ακινήτων, Νέο Ψυχικό. 
Απαραίτητα προσόντα, πρόθυμη, οργανωτική και 
με καλή γνώση υπολογιστή. Τηλ: 210 9761163, 
210 9768158 ώρες επικοινωνίας 9:30-16:30.

ΜΑΙΑ με καθήκοντα και γραμματειακής υποστή-
ριξης, για μερική απογευματινή απασχόληση σε 
μαιευτικό - γυναικολογικό ιατρείο στο Μαρούσι. 
Προϋπηρεσία, οργανωτική, επικοινωνιακή, εμφα-
νίσιμη. Γνώση της εφαρμογής e- syntagografisi. 
Τηλ: 6973 997171.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται, ευγενικός, συνερ-
γάσιμος, με πολύ καλή γνώση Η/Υ για εργασία στο 
back office. Τηλ: 215 5602100, ώρες επικοινωνίας 
09:00-14:00.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου, Απόφοιτος ΤΕΙ Λογιστικής 
ή με προηγούμενη εμπειρία σε λογιστικό γραφείο, 
από εταιρία στα Μεσόγεια. Τηλ: 6936 772077.

ΟΜΙΛΟΣ ακαδημαϊκός – ενημερωτικός ζητεί Yπάλ-
ληλους Γραφείου για το εμπορικό τμήμα. Πρωινή 
εργασία, πλήρες ωράριο, μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 
5200223, κα Κόκκορη.

ΡΕΣΕΨΙΟΝ ζητείται για 4ωρη απασχόληση από 
κέντρο αισθητικής, απαραίτητη η γνώση Η/Υ, άμε-
ση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: riet_epe@
otenet.gr, τηλ: 6987 333595.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με άψογες γνώσεις λογι-
στικού σχεδίου Γ’ κατηγορίας, ζητείται από εταιρία 
παραγωγής συστημάτων τζαμιού στον Ασπρόπυργο. 
Τηλ: 210 4082642, ώρες επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται για part time 
απασχόληση από μεσιτικό γραφείο με ανάλογη 
εμπειρία στο χώρο. Εξωτερική και εσωτερική ερ-
γασία. Περιοχή Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
jlinos@otenet.gr, τηλ: 210 9633010

ΥΠΑΛΛΗΛΟ Γραφείου με γνώσεις λογιστικής 
αναζητά η Hygiene Service. Απαραίτητη γνώση 
Microsoft Office & ERP, επιθυμητή προϋπηρε-
σία. Θέση ημιαπασχόλησης προσωρινά, με άμεση 
προοπτική πλήρους απασχόλησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info.athens@hygiene-service.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για e-shop φαρμακείου, με γνώση 
σε φαρμακευτικά καλλυντικά και βιταμίνες, επι-
θυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, περιοχή 
Κερατσίνι. Βιογραφικά στο e-mail: spirosmartikas@
gmail.com, τηλ: 6984 624028.

ΑΤΟΜΑ για εσωτερική θέση γραφείου, πωλήσεις 
μέσω τηλεφώνου σταθερής τηλεφωνίας και internet, 
ευχέρεια λόγου, όρεξη για δουλειά, 5ωρο πρωινό 
ή 4ωρο απογευματινό. Τηλ: 210 3801980.

ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκή στη Νίκαια ζητεί και προσλαμ-
βάνει άμεσα Υπαλλήλους για εσωτερική θέση 
γραφείου. Εργασία 5νθήμερη, σταθερός μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr.sales.my@gmail.com, 
τηλ: 215 5304073.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από ιατρικό ενημερωτικό όμιλο, 
για στελέχωση κενών θέσεων εργασίας, ενημέ-
ρωσης, τηλεφωνικού κέντρου, ρεσεψιόν, πλήρες 
ωράριο, μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 5200223, κα Κόκκορη.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλου Almeco ζητά για ημιαπασχόληση 
άτομο με εμπειρία στις πωλήσεις για Γραμματεία 
Πωλήσεων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
almeco@almeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία 
στον τομέα της διαχείρισης και υλοποίησης έργων, 
πτυχίο ανώτατης σχολής, καλή γνώση Αγγλικών, 
άριστη γνώση MS Office. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@masterkek.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Μαρούσι ζητά άτομο με ευχάριστη 
προσωπικότητα και απολυτήριο Λυκείου για εργασία 
σε εσωτερική θέση γραφείου. Τηλ: 210 8020550.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για το τμήμα πωλήσεων σε 
ποτοποιία στην Αθήνα. Πολύ καλή γνώση Αγγλι-
κών και H/Y για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: pantelis@amorgion.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται σε ασφαλιστικό 
γραφείο στην Ελευσίνα. Γνώση Η/Υ. Όχι πωλητής 
ασφαλιστικών προϊόντων. Τηλ: 210 5560870.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής και εμπορίας ηλεκτρο-
λογικού υλικού ζητείται άτομο για εργασία (πλήρης 
ή ημιαπασχόληση) ως Υπάλληλος Γραφείου με 
καλές γνώσεις λογιστικής, γνώσεις προγραμμάτων 
Η/Υ, γνώσεις λογιστικού προγράμματος κεφάλαιο. 
Περιοχή Θεσσαλονίκη. E-mail: info@ergo-tel.gr.

ΑΠΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται νέοι με γνώση 
Word για απογευματινή ημιαπασχόληση για data 
entry και OCR. Φιλικό περιβάλλον εργασίας. Bι-
ογραφικά στο e-mail: gr.public.jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός Υπάλληλος Γραφείου από εται-
ρία ιατρικών στη Θεσσαλονίκη. Άριστη γνώση Η/Υ 
και Αγγλικών. Προϋπηρεσία σε θέση τιμολόγησης, 
γνώσεις ERP θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: 
solutionmedical.sales@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα 3. Ευέλικτο ωράριο, άμεσο 
ξεκίνημα, βασικές γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: alexandros.xenos@yahoo.gr, τηλ: 6945 
723972, ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιολόγος για Γραμματειακή Υποστήριξη 
διαγνωστικού κέντρου μοριακής βιολογίας (κα-
ταγραφή δειγμάτων, συγγραφή αποτελεσμάτων, 
τηλεφωνικά ραντεβού). Βιογραφικά στο e-mail: 
cancer.ngs@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου, ζητείται από εταιρία στο 
Μαρούσι, άριστη γνώση Microsoft Office και τυφλό 
σύστημα δακτυλογράφησης. Θα εκτιμηθεί και η 
γνώση λογιστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: monitori@otenet.gr.

ΝΕΟΣ-α ζητείται από εταιρία αναλώσιμων εκτυ-
πωτών για θέση Γραμματειακής Υποστήριξης. 
Απαραίτητα γνώση τηλεφωνικών πωλήσεων – 
Αγγλικών – Word- Excel, Outlook. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@bigtoner.gr, τηλ: 210 8253600.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άτομα για ολιγόωρη απογευματινή 
εργασία. Βασικός μισθός, ΙΚΑ. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 213 0396604.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για πλήρη απασχόληση 
σε επενδυτική εταιρία. Απαραίτητα άριστη γνώση 
Αγγλικών και Microsoft Office. Βιογραφικά στο 
e-mail: newsecretarycv@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για πρωινή 5θήμερη 
εργασία στο κέντρο της Αθήνας. Άμεση πρόσληψη, 
βασικός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 213 0396600.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθήνας με γνώσεις ηλεκτρονικών, 
ζητείται Καταχωρητής για E-shop με ευρύ λεξιλό-
γιο φαντασία-δημιουργικότητα-άνεση στο γραπτό-
προφορικό λόγο επικοινωνιακός, για ελκυστική 
καταχώρηση προϊόντων. Προϋπηρεσία, γνώσεις 
seo θα εκτιμηθούν. E-mail: info@clevermarket.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας-Υπάλληλος Γραφείου με γνώση 
Η/Υ. Περιοχή εργασίας Ελληνικό. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@fab.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης πλήρους απασχόλησης, 
ζητείται για Γραματειακή Υποστήριξη σε διαγνω-
στικό εργαστήριο. Περιοχή Βριλησσίων Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: ab2@neoscreengr.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική ζητεί άμεσα 2 άτομα, οργα-
νωτικές με άνεση στην επικοινωνία, για τα τμήμα-
τα υποδοχής και γραμματείας. Άμεση πρόσληψη, 
μόνιμη απασχόληση. Σταθερός μισθός, ασφάλιση. 
Τηλ: 210 5233200.

ΑΛΥΣΙΔΑ γραφείων ζητεί άτομα για πρωινή ή 
απογευματινή 5ήμερη εργασία. Άμεση πρόσληψη, 
ασφάλιση ΙΚΑ. Κέντρο Αθήνας. Τηλ: 213 0396605.

ΑΛΥΣΙΔΑ γραφείων, άμεσα προσλαμβάνει άτομα 
για μόνιμη πρωινή πενθήμερη εργασία. Μισθός 
βασικός συν ΙΚΑ, ευχάριστο περιβάλλον. Περιοχή 
Μουσείο. Τηλ: 213 0396603.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τη θέση υποστή-
ριξης backoffice από εταιρία τηλεπικοινωνιών στο 
Γέρακα. Βιογραφικά στο e-mail: sales@sequence.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση της Υπαλλήλου Γρα-
φείου από ξενοδοχειακή μονάδα 4 αστέρων στον 
Πλακιά Ρεθύμνου. Παρέχεται διαμονή και πλήρης 
διατροφή. Μισθός 720€. Τηλ: 6938 110011.

H ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ υποψήφια θα αναλάβει την γραμμα-
τειακή υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης. Πτυχίο 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ από Γραμματέων Σχολή. 7ετή προϋπηρεσία. 
Άριστη Γνώση Η/Υ Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 
E-mail: hr@axelaccessories.com.

ΖΗΤΕIΤΑΙ άτομο από κέντρο δια βίου μάθησης με 
εμπειρία στη διαχείριση, προώθηση και υλοποίηση 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ (voucher ανέργων). Bιογραφικά 
στο e-mail: kdm1jobs@gmail.com.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στο Ρέθυμνο Κρήτης αναζητά για άμεση 
πρόσληψη άτομο για την υποδοχή και προσέλκυση 
πελατών. Τηλ: 2310 511818.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση ζητείται Γραμμα-
τέας με άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@oandbhotel.com, κωδ: SP.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Γραμματειακή Υποστήριξη, 
Διαχείριση Πελατών, με οργανωτικές ικανότητες, με 
καλή γνώση H/Y και Αγγλικής γλώσσας, Απόφοιτος 
ΤΕΙ κατά προτίμηση Τεχν. Κατεύθυνσης, περιοχή 
Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: info@zincometal.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία 
στον τομέα της διαχείρισης έργων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, οργανωτικές ικανότητες, πτυχίο ΑΕΙ/
ΤΕΙ, Αγγλικά, MS Office. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@masterkek.gr. κωδ: ΕΣ14.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις 
– Διαφήμιση
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δημοσίων Σχέσεων σε νευραλγική 
θέση, ζητείται για επαφή με tour operators, πρε-
σβείες, χορηγίες. Βιογραφικά στο e-mail: editions.
medprofessionals@gmail.com, τηλ: 210 6096939, 
6945 790389.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για την στελέ-
χωση τμήματος δημοσίων σχέσεων, εσωτερική 
εργασία, προοπτική εξέλιξης, υψηλές αποδοχές. 
Τηλ: 211 7107980.

Η ALTERNATIVE Research Solutions ζητά άμεσα 
άτομα για τη διεξαγωγή έρευνας στο διεθνή αε-
ρολιμένα Αθηνών. Παρέχονται: βασικός μισθός, 
έξοδα μετακίνησης, ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@alternative-rs.gr, fax: 210 6781999, 
κ. Δ.Βαλελή.

ΕΠΟΠΤΕΣ - Επιμελητές με γνώση χρήσης H/Y και 
marketing ζητούνται. Πλήρης ή μερική απασχόληση. 
Τηλ: 6971 701454.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από νέο εκπτωτικό site με δια-
φημιστική εφαρμογή στο internet και smartphone 
για παρουσιάσεις σε επιχειρήσεις πανελλαδικά 
με αμοιβή έως 100€ ανά επιχείρηση. E-mail: 
olympicideaworldwide@gmail.com, τηλ: 211 
8002848.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα επικοινωνιακά για στελέ-
χωση τμήματος πωλήσεων γνωστής πολυεθνικής 
απευθείας πώλησης. Δωρεάν εκπαίδευση, εργασία 
από το χώρο σας, δυνατότητα καριέρας-υψηλών 
εισοδημάτων, αμοιβή με ποσοστά βάσει αποτελέ-
σματος. E-mail: ioannav77@gmail.com.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ζητούνται για δημόσιες σχέσεις 
σε πολιτικό κόμμα. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
neagrammh.gr, κωδ: ΑΝΤ-2.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για ημιαπασχόληση. Τηλ: 
6947 156122.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από νέο εκπτωτικό site 
με διαφημιστική εφαρμογή στο internet και 
smartphone για παρουσιάσεις σε νέες επιχειρή-
σεις με αμοιβή έως 100€ ανά επιχείρηση. E-mail: 
olympicideaworldwode@gmail.com, τηλ: 211 
8002848.

ΑΤΟΜΑ με άριστη γνώση των social media ζη-
τείται για full time εργασία σε εκδοτικό οίκο, για 
συντήρηση, βελτίωση των ειδήσεων και σωστή 
προβολή στο διαδίκτυο. Τηλ: 210 5233200.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Οργάνωσης Vip εκδηλώσεων ζητείται, 
(γάμοι - bachelor party - beach party - επιχειρη-
ματικές συναντήσεις - επιχειρηματικά γεύματα - 
ημερίδες, κ.λ.π.), με άριστη γνώση Αγγλικών. Τηλ: 
210 4110212, ώρες επικοινωνίας 10:00-12:00 
Δευτέρα-Πρασκευή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ευπαρουσίαστες άμεσα από μεγάλη 
διαφημιστική εταιρία για προωθητικές ενέργει-
ες ολόκληρο το καλοκαίρι. Ευχέρεια λόγου και 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 2 ετών+. Αμοιβή 
αυθημερόν. Ε-mail με 3 φωτογραφίες (2 κοντινές, 
1 ολόσωμη): hr@petrosandfriends.gr.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ ζητούνται από διαφημιστική 
εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης για τον τομέα του 
marketing. Απαραίτητα στοιχεία: επικοινωνία, ορ-
γάνωση, επιμονή. Παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@jobfinders.gr, τηλ: 
2810 333895.

Η ORANGE Advertising προσλαμβάνει Γραμ-
ματεία Client Service με ανώτατες σπουδές 
στην επικοινωνία/marketing. Τουλάχιστον 2 
χρόνια προϋπηρεσίας σε μέσο ή διαφημιστική. 
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. 

Ε-mail: info@orangeadv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Marketing με προϋπηρεσία 
στο χώρο της ένδυσης και των αξεσουάρ. Απα-
ραίτητη γνώση στα sosial media, client service, 
digital marketing και διαχείριση media plan. Άριστη 
γνώση Αγγλικών. E-mail: hr@axelaccessories.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική, ζητεί άτομο οργανωτική, 
υπεύθυνη, με γνώσεις χειρισμού social media 
και γραφιστικής για άμεση συνεργασία. Τηλ: 
210 5233188.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ νέοι ζητούνται για την επέκταση 
των δραστηριοτήτων επιχείρησης με έδρα την 
Πλ.Μαβίλη σε διάφορες ειδικότητες. Ευέλικτο 
πρόγραμμα εργασίας, ικανοποιητικές αποδοχές. 
(Δεν αφορά εξωτερικές εργασίες ή telemarketing). 
Τηλ: 6973 910604.

H WEBFUTURE αναζητά Online Marketer με 
τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε παρόμοια 
θέση, μεγάλη δεξιότητα σε όλα τα εργαλεία online 
marketing, για οργάνωση και εκτέλεση καμπά-
νιας, δημιουργικότητα και ομαδικότητα. E-mail: 
human@webfuture.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος -α με εμπειρία σε κέντρα αδυ-
νατίσματος να οργανώσει και να διευθύνει την 
προώθηση κέντρου αδυνατίσματος. Βιογραφικά 
στο e-mail: sinergasia@yahoo.gr.

THEY are looking for a Sponsorship Sales Manager 
at Asteras Tripolis F.C, sports managements is a 
plus, they are only accepting applications. CVs: 
marketing@asterastripolis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία στις πωλήσεις 
προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής για τη 
στελέχωση τμήματος Marketing. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@website-expers.gr, τηλ: 6949 496688.

Ο ΤΑΧΥΤΕΡΑ αναπτυσσόμενος Όμιλος στον Κλάδο 
της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ζητά άμεσα 
άτομα για πρακτική άσκηση στο Τμήμα Marketing. 
Βιογραφικά στo e-mail: info@focus-on.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές -τριες απο διαφημιστική 
εταιρία για άσκηση πρακτικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: greekpromotion@gmail.com, κωδ: Κ.Θ. 4.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό ζητούνται 
2 άτομα για άμεση πρόσληψη. Προσόντα: Πτυχίο 
Διαφήμισης και Επικοινωνίας, απαραίτητη εμπειρία 
σε έντυπα, άριστη εμφάνιση και επικοινωνία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: sales@paraskhnio.gr, κωδ: 
Portal_ΥΔ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι. Τηλ: 6946 437896.

ATOMA του προγράμματος voucher ζητούνται 
από εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης για κάλυψη 
υπεύθυνων θέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
recruitingingreece@gmail.com, τηλ: 2810 333915.

ΝΕΟΙ-ες ζητούνται από διαφημιστική εταιρία στο 
Ηράκλειο Κρήτης για promotion. Απαραίτητη η 
γνώση Γερμανικών ή και Ρωσικών. βιογραφικά στο 
recruitingingreece@gmail.com, τηλ: 2810 333895.

ΑΤΟΜΑ (3) ζητούνται στο Ηράκλειο Κρήτης για 
κάλυψη υπεύθυνων θέσεων. Άμεση πρόσληψη. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 2 ξένες γλώσσες, προ-
ϋπηρεσία σε πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών. 
Βιογραφικά στο e-mail: recruitingingreece@gmail.
com, τηλ: 2810 333915.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Δημόσιες Σχέσεις με προ-
σόντα: Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων, 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*, 
ομαδικότητα – προσαρμοστικότητα – επικοινωνία 
- οργανωτικότητα, πολύ καλή γνώση Αγγλικών και 
Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: x_tsaousis@
diamondhotel.gr.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ εμφανίσιμη με εμπειρία στο χώρο των 
Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιογραφίας ζητείται 
από κλινική Δερματολογίας-Πλαστικής χειρουργι-
κής για πλήρη απασχόληση, Αγγλικά, γνώση Η/Υ. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: lagiant@
cosmeticdermamedicine.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία της Αθήνας άτομο με πτυχίο 
στον τομέα του Marketing. Δίνεται ικανοποιητικός 
μισθός, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@bgb.gr.

ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ voucher στα Χανιά Κρήτης, 
ζητούνται άτομα με κάρτα ανεργίας από μεγάλη 
διαφημιστική εταιρία για μόνιμη απασχόληση. 
Απομένουν 4 κενές θέσεις. Τηλ: 2810 333915.

3 ΑΤΟΜΑ για θέσεις Μάρκετινγκ στα Χανιά Κρήτης, 
ζητούνται από επιχείρηση για ανάληψη καθηκόντων 
σε υπεύθυνες θέσεις. Απαραίτητα προσόντα: Αυ-
τοπεποίθηση, οργάνωση, επικοινωνία. Τηλ: 2810 
333895.

ΝΕΕΣ με ευχάριστη προσωπικότητα, ευχέρεια λό-
γου, ζητείται από διαφημιστική εταιρία για Τμήμα 
Διαφήμισης (όχι marketing), πρωινή 5θήμερη απα-
σχόληση, μισθός 752€, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604384.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικού τουρισμού, ζητεί 3 άτομα με 
άνεση στην επικοινωνία, για το Τμήμα Marketing. 
Πρωινή ή απογευματινή εργασία, ικανοποιητικός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus, περιοχή Βριλήσσια. Τηλ: 210 
6096939, κα Κουρούση.

συνέχεια στη σελ. 22

Διευθυντές / Διευθύντριες Καταστημάτων

Από τηλεοπτικό σταθμό στο Ηράκλειο Κρήτης ζητείται:

Στέλεχος Εμπορικού Τμήματος

Τηλεοπτικός Σταθμός

Ζητάει η εταιρία ORCHESTRA-PREMAMAN, η οποία δρα-
στηριοποιείται στον χώρο της παιδικής ένδυσης και ειδών 
βρεφανάπτυξης, για τα δύο νέα megastore καταστήματα 
της σε Αιγάλεω και Λυκόβρυση.

Προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Ικανότητες διαχείρισης προσωπικού 
•Γνώση παιδικού ενδύματος και ειδών βρεφικής  
ανάπτυξης 

•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμό Η/Υ 
•Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση Γαλλικών  
Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης στον όμιλο

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210-9889140.  
Αναγράφοντας τον κωδικό: ORC- MN – 01

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη επαφών και εξωτερικές επισκέψεις  
σε δυνητικούς πελάτες 
•Προώθηση/ πώληση υπηρεσιών της εταιρείας 
•Διαχείριση και παρακολούθηση πελατών 
•Εφαρμογή του ετήσιου πλάνου πωλήσεων της εταιρίας 
•Εφαρμογή της εμπορικής & οικονομικής πολιτικής 
της εταιρίας 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. 
•Ηλικία 28-35 ετών. 
•Δίπλωμα οδήγησης. 

•Δυνατότητα μετακινήσεων. 
•Εμπειρία σε εξωτερικούς ρόλους πωλήσεων/  
προώθησης κλπ θα εκτιμηθεί. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες). 
 
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Ικανότητες διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Βιογραφικά με την ένδειξη “sales- her’  
στο cvgrrn@gmail.com

iRepair Careers: Είστε φανατικός της τεχνολογίας; Είστε ευτυχισμένοι όταν αντικαθιστάτε μια οθόνη φορητού υπολο-
γιστή, μια οθόνη iPhone ή την συγκόλληση ενός βύσματος τροφοδοσίας σε ένα φορητό υπολογιστή; Το να συμμετέχετε 
σε μια ομάδα από άτομα που αγαπούν την τεχνολογία, ακούγεται ως η ιδανική δουλειά για εσάς; Μπορείτε να κάνετε 
το όνειρο σας πραγματικότητα με μια θέση εργασίας στην iRepair.

Ξεκινήσαμε ως ένα μικρό κατάστημα επισκευών στη Γλυφάδα με 3 τεχνικούς και πλέον έχουμε 26 τεχνικούς και 
6 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε σε συνεχή αναζήτηση για τους πιο ευφυείς, φιλικούς και εργατικούς 
τεχνικούς που μπορούμε να βρούμε!

Ιδιότητες που ψάχνουμε στους Τεχνικούς μας:

Εξαίρετη εξυπηρέτηση πελατών: Θα πρέπει να μιλάτε με τους πελάτες κάθε μέρα και να είστε σε θέση να εξηγήσετε 
όλες τις επισκευές και την τεχνική γλώσσα ώστε να γίνετε κατανοητή προς αυτούς. Θα πρέπει να κρατάτε τους πελά-
τες ενήμερους για τις επισκευές και να ολοκληρώνετε τις επισκευές όσο το δυνατόν γρηγορότερα με τα υψηλότερα 
δυνατά πρότυπα επισκευής.

Υψηλό τεχνικό υπόβαθρο προσλαμβάνουμε μόνο τους καλύτερους: Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τα πάντα για 
κάθε επισκευή που κάνουμε, μπορούμε να σας εκπαιδεύσουμε για ό,τι δεν γνωρίζετε, αλλά πρέπει να έχετε εμπειρία 
στις περισσότερες επισκευές που προσφέρουμε. Απαιτούνται τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση.

Γρήγορες, υψηλής ποιότητας επισκευές: Απαιτούμε οι τεχνικοί μας να παρέχουν την ταχύτερη εξυπηρέτηση. Οι πελάτες 
μας προσδοκούν το καλύτερο από εμάς, και αυτό είναι που προσπαθούμε να τους δώσουμε, το 100 % του χρόνου μας.

Αν αγαπάτε την τεχνολογία και σας αρέσει να εργάζεστε σκληρά σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον, στείλτε 
μας το βιογραφικό σημείωμα σας στο jobs@irepair.gr και δείτε αν ταιριάζετε στην ομάδα μας!

General Overview of the property: “The renowned Nikki Beach Brand is set to open its newest resort in Porto Heli 
in the summer of 2014. This totally converted 1970’s beach front building brings with it a lively yet refined elegance 
in design, service and overall feel to the resort town of Porto Heli. Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli is renovated 
using Mediterranean elements fused with high-end design. Making this a unique contemporary lifestyle boutique 
resort where Athenians and those ‘in the know’ aspire to be. 

The vision of Nikki Beach Hotels and Resorts is to create a new standard in luxury hotels, characterised by indisputably 
unique beachfront and urban locations, bespoke service and a distinctive entertainment for the most discerning 
travelers around World. We aim to grow our portfolio in the coming years and we are keen to hear from individuals 
who feel they have the Nikki fit. We pride ourselves in providing owners and guests with an unrivalled and distinct 
lifestyle experience reflecting timeless and sustainable luxury design subtly adapted to indigenous key architectural 
details of the region” 

Payroll Officer  
(Fixed Term Contract)

The Payroll Officer will be responsible for payroll & data management, HR systems & HR accounting.  
 
The basic responsibilities of the role include: 
•Collection, monitoring of employee data and relevant reports 
•Compliance with public authorities (Labour Office, OAED, Social Security Fund, Local Tax Authorities) 
•Oversees the payroll process through collaboration with a designated bank 
•Y.E.K.A Experienced user 
•Familiarization with time and attendance systems

Send your resume with a recent photo to the following e-mail: talent.acquisitiongr@nikkibeachhotels.com.  
“Nikki Beach Hotels & Resorts welcomes any CV even if not listed in this ad.”

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Συμβούλους Διαφήμισης (Τηλεφωνικών Πωλήσεων) 
για τη Διεύθυνση Πωλήσεων (Αθήνα) 

Zητά για το υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος:

Sales Executive 
(με Έδρα τη Θεσσαλονίκη)

Η εταιρεία Compufran S.A, μελετητική – εκπαιδευτική αναζητά:

Προσωπικό για την Υλοποίηση Υφιστάμενου 
Συγχρηματοδοτούμενου Έργου

Αντικείμενο εργασίας:  
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Εύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες  
της εταιρείας 
•Ποιοτική συγγραφή & συμπλήρωση αιτήσεων  
διαφημιστικής προβολής 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου /ΙΕΚ 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα/θέση τηλεφωνικών πωλήσεων 
•Πολύ Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
(Windows, Excel, Word, PowerPoint, Internet) 
•Πολύ καλή γνώση & αντίληψη digital marketing 
•Πολύ καλή γνώση & ενεργή εμπλοκή με τα social 
media 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
 
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 

•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων 
•Γνώση των εξελίξεων της αγοράς στο ελεύθερο  
ανταγωνιστικό περιβάλλον 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•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 διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
Α.Ε., διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Γ. Αβέρωφ 26-
28, 142 32, Νέα Ιωνία-Περισσός Τ.Κ. 142 32, fax: 210 
9204172, e-mail: hr@yellowpages.gr

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων (προϊόντων & υπηρεσιών) 
•Εταιρική και προϊοντική προβολή και προώθηση 
•Ενίσχυση εταιρικών σχέσεων – πελατών 
•Διαχείριση διαπραγματεύσεων μέσα  
σε προκαθορισμένα πλαίσια επιλογών 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•4 Χρόνια προϋπηρεσίας σε πωλήσεις στο χώρο  
της υγείας 
•Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
•Γνώσεις marketing 
•Άδεια οδήγησης Ι.Χ. 
•Δυνατότητα ταξιδιών & διαμονής εκτός έδρας 

•Ευχάριστη προσωπικότητα με πολύ καλή δυνατότητα 
επικοινωνίας 
•Γνώση Βουλγαρικών (επιθυμητή) 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό 
•Συνεχή εκπαίδευση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό 
Ref: SL1405Ν στο e-mail: hr@eemed.gr, fax: 210 69 
25 903. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται 
απολύτως εμπιστευτικά.

Με τα εξής προσόντα: 
 
Προφίλ υποψηφίων: 
•Πτυχίο κοινωνικών επιστημών 
•Τουλάχιστον 3ετη επαγγελματική εμπειρία μετά το 
πέρας των σπουδών τους σχετική με ευπαθείς ομάδες 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 

•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ο μεταπτυχιακός τίτλος στις κοινωνικές επιστήμες θα 
εκτιμηθεί θετικά

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βι-
ογραφικό στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: 
info@compufran.gr

H Pipelife Ελλάς βιομηχανία πλαστικών σωλήνων, μέλος πολυεθνικού ομίλου με παρουσία σε 27 χώρες αναζητά 
για άμεση πρόσληψη για τις εγκαταστάσεις της στη Θήβα:

Υπεύθυνο Προσωπικού
Ο/Η κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον γενικό διευθυντή της εταιρείας. 
 
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Συλλογή, έλεγχος δεδομένων και έκδοση μισθοδοσίας 
•Τήρηση & ενημέρωση αρχείων προσωπικού, βάσει ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας και εσωτερικού κανονισμού 
•Διεκπεραίωση προσλήψεων και αποχωρήσεων, βάσει ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας 
•Επικοινωνία & διεκπεραίωση εργασιών με δημόσιες υπηρεσίες - ασφαλιστικούς φορείς 
•Πλήρης διαχείριση των εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων 
•Πλήρης συμμετοχή στην αναζήτηση προσωπικού, όπως και στην διεξαγωγή συνεντεύξεων 
•Αξιολόγηση εισερχόμενων βιογραφικών υποψηφίων και υποβολή επικρατέστερων προτάσεων στην διοίκηση 
•Διεκπεραίωση αιτημάτων του προσωπικού σχετικά με τις παροχές, τη μισθοδοσία, τις συμβάσεις εργασίας και 
διαδικασίες προσωπικού 
•Σύνταξη στατιστικών αναφορών HR σε μηνιαία και ad hoc βάση 
•Οικονομικές αναλύσεις τμήματος προσωπικού, επεξεργασία σεναρίων μισθολογικού κόστους & συμμετοχή  
στο ετήσιο Budget 
•Οργάνωση θεμάτων εκπαίδευσης προσωπικού και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω ΛΑΕΚ 0,45% 
•Διεκπεραίωση ζητημάτων σχετικά με την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία με την οποία έχει συμβληθεί η εταιρεία  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατά προτίμηση διοίκησης επιχειρήσεων ή οικονομικής κατεύθυνσης. Μεταπτυχιακές σπουδές  
στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού θα εκτιμηθούν ως επιπλέον προσόν. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Ουσιαστική εμπειρία τήρησης μηχανογραφημένης μισθοδοσίας. Η γνώση του προγράμματος business μισθοδοσίας 
της Epsilon net θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν 
•Άριστες γνώσεις ασφαλιστικής - εργατικής νομοθεσίας & εξοικείωση με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,  
στην ηλεκτρονική διεύθυνση ada.kanargia@pipelife.gr



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου – Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο μερικής απασχόλησης ως Υπάλ-
ληλος Γραφείου - Βοηθός Λογιστή, Απόφοιτη ΤΕΙ 
Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, απαραίτητες 
γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ, Office, Internet. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ecosafe.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στην Λυκόβρυση, ζητεί 
για άμεση πρόσληψη άτομο, για νυχτερινή (12:00 
π.μ.) - πρωινή τιμολόγηση, με ανάλογη εμπειρία, 
γνώση Η/Υ, διακίνησης. Μισθός ικανοποιητικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: mikros@venetis.com.gr, 
fax: 210 2849016.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στην Λυκόβρυση, ζητεί 
Βοηθό Λογιστή, με 3ετή εμπειρία, γνώση λογιστικών 
πακέτων, γνώση του ΕΓΛΣ, κώδικα φορολογίας 
εισοδήματος, ΚΒΣ, ΦΠΑ, γνώση Microsoft Office. 
Βιογραφικά στο e-mail: mikros@venetis.com.gr, 
fax: 210 2849016.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στην Λυκόβρυση, ζητεί 
Υπεύθυνο Λογιστηρίου, Απόφοιτο ΑΕΙ, 5ετή εμπειρία, 
γνώση ΕΓΛΣ, φορολογίας εισοδήματος, ΚΦΑΣ, 
ΦΠΑ, αναλυτικής λογιστικής, βιομηχανικής κο-
στολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: mikros@
venetis.com.gr, fax: 210 2849016.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ιατρικού χώρου, αναζητά Υπάλληλο 
για το λογιστήριο, με απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο 
Λογιστικής, γνώση ERP (κατά προτίμηση Entersoft), 
χρήσης υπολογιστών και ιδιαίτερα Microsoft Office, 
γνώση Ε.Γ.Λ.Σ, ΚΒΣ, ΦΠΑ και Αναλυτικής Λογι-
στικής. E-mail: info@orthosurgical.gr.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ζητείται με εμπειρία σε γραφείο, Β - Γ 
μισθοδοσία. Δυνατότητα διαμονής εκτός Αθήνας 
Κέα. Βιογραφικά στο e-mail: mseditions@gmail.
com, τηλ: 6978 483971, 6984 059053.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, Βοηθός Λογιστή από λογιστι-
κό γραφείο στον Πειραιά με γνώσεις Β΄ και Γ΄ 
κατηγορίας με Β΄ τάξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
office@voutsinasjohn.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με γνώσεις σύνταξης φο-
ρολογικών δηλώσεων, για τρίμηνη απασχόληση. 
Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: 
giannisdrolias@gmail.com, τηλ: 210 2389572.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εκδοτική εταιρία ΕΠΕ 
και συστεγαζόμενη Ατομική. Εμπειρία απαραίτητη. 
Λογιστικό πρόγραμμα Union. Πενθήμερο-συνεχές. 
Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 8810109, κα Θεοδοσιάδη.

Η COCOON Ενεργειακή αναζητά Λογιστή με εμπειρία 
στον τομέα δανειοδότησης από τράπεζες (διαδικασίες, 
σύνταξη φακέλου κ.α.). Βιογραφικά στο e-mail: 
aggelies@rocketmail.com, κωδ: LDT.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’τάξεως ζητείται ως προϊστάμενος 
λογιστηρίου σε ΑΕ/ΕΠΕ στην Θεσσαλονίκη. Προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση 
ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, εργατικών-μισθολογικών 
θεμάτων, ERP-Office. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@eco-trans.gr, fax: 2310 722855, κωδ: 0505.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας ζητείται 
άτομο με λογιστικές γνώσεις. Επιπλέον καθήκοντα: 
Υπηρεσία στο Κέντρο Λήψης Σημάτων, παρακο-
λούθηση πελατολογίου, υποστηρικτικές εργασίες. 
Παρέχονται Μισθός - ασφάλιση και ιδιωτική ασφά-
λιση. E-mail: support@ergoalarm.gr.

ΑΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ Γραφείο ζητείται “Λογι-
στής-τρια - Υπεύθυνος-η Διοικητικής Υποστήρι-
ξης”. Απαραίτητα: εμπειρία και δυνατότητα τήρησης 
βιβλίων κατηγορίας Β’, γνώση μηχανογράφησης, 
άριστη χρήση Η/Υ (MSOffice-Internet), άριστη γνώ-
ση Αγγλικής γλώσσας, οργανωτικότητα, ευχέρεια 
επικοινωνίας. E-mail: mbogris@bogris.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής-τρια Α’ τάξης από ΑΕΕ ειδών 
δώρου. Κέντρο Αθήνα. Τηλ: 210 3222663, ώρες 
επικοινωνίας 8:00-10:00,εσώτ: 107.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ζητείται με 10ετή τουλάχιστον προϋπη-
ρεσία, μεταφορικό μέσον, για μόνιμη συνεργασία με 
λογιστικό γραφείο στον Πειραιά. Πολύ καλή γνώση 
σε διπλογραφικά βιβλία ΑΕ & ΕΠΕ. Βιογραφικά 
στο e-mail: petros@daidis.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση ζητείται Βοηθός 
Λογιστή με άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@oandbhotel.com, κωδ: AAP.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-τρια, Υπεύθυνος-η Διοικητικής Υπο-
στήριξης. Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία και δυ-
νατότητα τήρησης βιβλίων κατηγορίας Β’, γνώση 
μηχανογράφησης, άριστη χρήση Η/Υ (MS Office-
Internet), πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, 
οργανωτικότητα, ευχαίρεια επικοινωνίας. Ε-mail: 
mbogris@bogris.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά Πτυχιούχες -ους ΑΕΙ-ΤΕΙ-
ΙΕΚ-ΚΕΚ, για στελέχωση νευραλγικών θέσεων 
marketing-management-finance-sales-banking 
και B2B. Εκπαίδευση-γρήγορη και αξιοκρατική 
εξέλιξη. E-mail: pappam100@gmail.com, τηλ: 
210 6773990 κα Παππά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία τουλάχιστον 
5ετίας σε Ε.Π.Ε. και πρόγραμμα UNION. Πλήρης 
απασχόληση. Τηλ: 210 8810109, κος Θεοδωρόπουλο.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από λογιστήριο εταιρίας με έδρα τις 
Αχαρνές, κατά προτίμηση Απόφοιτος τουλάχιστον 
ΤΕΙ Λογιστικής. Τηλ: 210 2442142.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Λογιστηρίου για 

πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη γνώση H/Y, ERP 
(κατά προτίμηση softone, excel, Αγγλικών, βασικών 
γνώσεων εμπορικής λογιστικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: gtecogr@gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ επιχείρηση στην περιοχή Μάνδρας 
Αττικής επιθυμεί να συνεργαστεί με Βοηθό Λογιστή. 
Προϋπηρεσία 2-4 έτη και να έχουν αναλάβει ουσιαστι-
κές αρμοδιότητες στο λογιστήριο μιας βιομηχανικής 
εταιρίας, διαθέτοντας γνώση κοστολόγησης. E-mail: 
selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται με πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ και εμπειρία 
άνω των 2 ετών για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη 
γνώση: Windows, MS Office, Αγγλικών, Λογιστι-
κής Γ’ κατηγορίας, ΚΒΣ, εφαρμογών εμπορικής 
διαχείρισης. E-mail: info@ime.com.gr.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ Λογιστικής, άτομο ζητείται για ημια-
πασχόληση από ΑΕ. εμπορίας τροφίμων στη ΒΙ-
ΠΕΘ. Επιθυμητή προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών 
και δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
accounts@flavour-factory.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί Βοηθό Λογιστή. Απαραίτη-
τα: Γνώσεις Λογιστικής, προϋπηρεσία τουλάχιστον 
2ετή σε μηχανογραφημένο λογιστήριο, πολύ καλά 
Αγγλικά, Ιταλικά, άριστη γνώση χειρισμού Microsoft 
Office, επιθυμητή γνώση προγράμματος ERP. E-mail: 
info@viko.gr, fax: 210 5582517.

ΣΟΒΑΡΗ Eμπορική εταιρία, (περιοχή Μενιδίου) ζη-
τεί Βοηθό Λογιστή. Απαραίτητα προσόντα γνώση 
καταχώρησης σε διπλογραφικά βιβλία, βασικές 
αρχές Ε.Γ.Λ.Σ, ενημέρωση - παρακολούθηση βιβλί-
ου αποθήκης, Αγγλικά. E-mail: nobelxilinakisd@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής -τρια με προϋπηρεσία τουλάχιστον 
1 έτους για Λογιστικό Γραφείο στην Καλαμαριά 
Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη γνώση μισθοδοσίας, 
καταχώρηση βιβλίων, φορολογικές δηλώσεις, 
εξωτερικές εργασίες. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobcvnow@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής-τρια με εμπειρία σε βιβλία Β’ 
και Γ’ κατηγορίας για Συστέγαση και Συνεργασία. 
Προσφέρεται χώρος εργασίας, τηλέφωνο, internet, 
πλήρης εξοπλισμός γραφείου χωρίς επιβάρυνση 
ενοικίου και λειτουργικά έξοδα, στο Χαλάνδρι. 
E-mail: hr@cicicom.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής-τρια με προϋπηρεσία σε Τουρι-
στικό Γραφείο τουλάχιστον 10ετή, με άριστη γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@frei.gr, κα Ράπτη.

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές – Φοροτεχνικοί
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, αλυσίδα εμπορικών επιχειρήσε-
ων επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη στελέχωση: 
Account Manager (Balkans). Σπουδές Οικονομικά 
/ Marketing με διοικητικές και οργανωτικές ικα-
νότητες, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5 ετών. 
E-mail: selctiondpt@cremedelacreme.gr.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομική-Λογιστική-Πληροφο-
ρικής, για υποστήριξη on-site και on-line πελατών. 
Επιθυμητό μεταφορικό μέσο μηχανή. Τελειόφοιτος 
ΑΕΙ-ΤΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: info@abcit.gr.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χορηγοί για πολιτικό κόμμα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cv@neagrammh.gr.

Η SOUTHEASTERN Ltd, ζητά Υπάλληλο Έκδοσης 
Ασφαλιστηρίων αυτοκινήτων. Απαραίτητα προσό-
ντα: Πολυετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον 
ασφαλιστικό χώρο, άριστη χρήση προγράμματος 
ΒlueΒyte και Η/Υ, συντονιστικές ικανότητες. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@seib.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι για συνερ-
γασία με συνεταιρισμό. Βιογραφικά στο e-mail: 
simvoulos@outlook.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με κτηματομεσιτική δραστηριότητα ζητεί 
έμμισθους Συμβούλους Ακινήτων για εργασία στο 
Κέντρο και Νότια προάστια. Προϋπηρεσία απαραί-
τητη, μπόνους. Παρέχεται εκπαίδευση - σεμινά-
ρια, δυνατότητα και εκτός έδρας. E-mail: info@
marylandproperties.gr, τηλ: 211 8001339.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα ζητεί άτομα, για θέση γραφείου 
στον κλάδο των χρηματοοικονομικών. Πενθήμερη, 
8ωρη εργασία. Τηλ: 6936 020366.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από γνωστή εταιρία καλ-
λυντικών για ανάπτυξη δικτύου. Θα έχετε πλήρη 
καθοδήγηση και βοήθεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
flashakigeo@gmail.com, τηλ: 6955 103647.

ΚΑΡΙΕΡΑ στο financial Planning σε: Επενδύσεις, 
διαχείριση κινδύνου, τραπεζικά. Προσόντα: Πτυχι-
ούχες-οι AEI-TEI-IEK-KEK. Εκπαίδευση-αξιοκρα-
τική εξέλιξη. Βιογραφικά στο e-mail: karram192@
yahoo.gr, κα Καρρά.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία για στελέχωση ομάδας 
πωλήσεων ζητάει άτομο με όραμα και φιλοδοξίες 
για καριέρα. Παρέχουμε πλήρες πακέτο αμοιβών. 
Βιογραφικά στο e-mail: ep.thess@aol.com.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Πρακτορείο ζητά Ασφαλιστικό Σύμ-
βουλο με πιστοποίηση ως Υπάλληλο Γραφείου. 
Μισθός και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hr@

hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία ψάχνει σοβαρά άτομα για 
Συνεργασία να επεκτείνει τις δραστηριότητες της 
και στον Ελλαδικό χώρο. Παρέχεται εκπαίδευση, 
ευχάριστο περιβάλλον, δυνατότητα ταξιδίων. E-mail: 
elsaloyr@gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες-Σύμβουλοι Ακινήτων για 
μεγάλο μεσιτικό γραφείο των Νοτίων Προαστίων. 
Υψηλά ποσοστά αμοιβής, άριστο περιβάλλον εργα-
σίας και εκπαίδευσης. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. 
Τηλ: 6936 941904, 6972 076361.

ΑΤΟΜΑ τέσσερα ζητούνται για Προώθηση Προ-
γραμμάτων υγείας και ασφαλιστικών υπηρεσιών 
ζητά διεθνής όμιλος. Προτιμώνται Ασφαλιστές-Πω-
λητές λογιστικά γραφεία Επιχειρηματίες Μπάρμαν 
Αθλητές Προπονητές. Ιδιαίτερα αποδοτικό πακέτο 
αμοιβών ομαδική ασφάλιση, πελατολόγιο. E-mail: 
theodoridisap@gmail.com, τηλ: 6977 631166.

ΖHTOYNTAI 2 άτομα για Σύμβουλοι Ακίνητης 
Περιουσίας, για περιοχές Κηφισιά, Χαλάνδρι και 
2 άτομα για περιοχές Μαρούσι και Βριλήσσια. 
Αμοιβή 500€ και Υψηλά Ποσοστά Προμηθειών. 
Ε-mail: k.golfinopoulou@goldenhome.gr, τηλ: 
6937 236090, Κ.Γκολφινοπούλου.

ΑΜΕΣΑ κύριος-α ζητείται για Ανεξάρτητη Συνερ-
γασία. Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης πλήρους 
ή μερικής απασχόλησης σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι (Κωδ. 003). 
Απαραίτητη η κατοχή πιστοποίησης ασφαλιστικών 
εργασιών. Προσφέρεται βασικός μισθός, ασφάλιση 
και bonus. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@inmetron.gr, fax: 210 3211181.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΚΟ δίκτυο ζητά Συνεργάτες για 
τις περιοχές Νέα Σμύρνη, Πετράλωνα, Κουκάκι, 
επικοινωνιακούς και φιλόδοξους. Βιογραφικά στο 
e-mail: arc@aspis-realestate.gr, fax: 210 9402148.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΟΚΟ δίκτυο ζητά Συνεργάτες για 
τις περιοχές Κολωνάκι, Λυκαβηττό, Χίλτον, επι-
κοινωνιακούς και φιλόδοξους. Βιογραφικά στο 
e-mail: arc@aspis-realestate.gr, fax: 210 3311022.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Οικιστικού και Επαγγελματικού 
Ακινήτου, μεθοδικοί, επικοινωνιακοί, φιλόδοξοι, 
επαγγελματίες, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: arc@aspis-realestate.gr, 
fax: 210 7777942.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων – Τηλεπικοινωνιών
LOGIKON Labs is looking to hire Electronics - 
Computer Engineers in one (or more) of the following 
fields: PCB design, FPGA development, embedded 
software development. CVs: careers@logikonlabs.
com, ref.code: 20140507-EE-001.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά έμπειρους Μηχανικούς 
Η/Υ και Προγραμματιστές ΑΕΙ για development 
- documentation διαδικτυακών εφαρμογών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά Ηλεκτρονικούς Μηχα-
νικούς ή Μηχανικούς Η/Υ για πιλοτική ανάπτυξη, 
κατασκευή και τεκμηρίωση εφαρμογών μικρο-
επεξεργαστών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
diplomatikes.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Υπολογιστών συστημάτων ζητείται 
για εργασία σε internet cafe στα Άνω Πατήσια. 
Τηλ: 6930 804378.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Υπολογιστών και Δικτύων σε 
εταιρία στο κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του 
Συντάγματος. Βιογραφικά στο e-mail: b.ypodioikisi@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Τεχνικό Η/Υ, με εμπειρία σε MS προϊόντα-κάτοχο 
διπλώματος μηχανής. Απαραίτητα για υποστήριξη 
πελατών on site. E-mail: hr@microquest.gr, fax: 
210 9531001, τηλ: 210 9531000, κωδ: FEΑ05/14.

ΓΡΑΦΕΙΟ Μελετών αναζητά Ηλεκτρολόγους 
- Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς για Ανάπτυξη και 
Τεκμηρίωση Εφαρμογών Μικροεπεξεργαστών 
(μΕ). Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. 
Επιθυμητές γνώσεις ή σχετική εργασιακή εμπειρία 
σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις 
δικτύων, ασύρματα δίκτυα, δορυφορικές εγκατα-
στάσεις. Πλήρης ασφάλιση, ικανοποιητικός μισθός 
και προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
office@hcn.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για Μικτονομήσεις και βλάβες 
παρόχου από εταιρία τηλεπικοινωνιών στην Αγία 
Παρασκευή. Απαραίτητη προϋπόθεση κάτοχος αυ-
τοκινήτου ή μηχανής, δελτίο παροχής υπηρεσιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: redtechcv@gmail.com.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, βιομηχανικές επιχειρήσεις της 
Γερμανίας, ζητούν για συμβάσεις διάρκειας τουλά-
χιστον ενός έτους: IT Managers, IT Programmers, 
IT Developers Software Engineers, Hardware 
Engineers και Technicians IT Sales Engineers. 
E-mail: selectiondpt@cremedelacreme.gr.

WINDOWS Administrator. Active Directory, 
SQL,IIS8,3+years support 2008 R2, Azzure,2012 
SQL server Server,Microsoft Clustering Services, 
knowledge of Rack Mount&Blade Server 

Hardware(IBM), Managing & configuring Local 
& San volumes (Raids & mirroring). E-mail: 
pstoikos@voyager-soft.com.

VOICE Data Engineer για ανάπτυξη και υποστή-
ριξη δικτύων πελατών, απαραίτητη εμπειρία σε 
Cisco routers & switches, fortigate. E-mail: hr@
mnemonic.gr, τηλ: 210 3254326.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ web ζητεί έμπειρο-η Προγραμματιστή 
-τρια με άριστη γνώση php, jquery, javascript, ajax, 
css, mysql. Επιθυμητές γνώσεις linux, webserver. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@24hrsonline.eu.

WEB DEVELOPER ζητείται με γνώσεις σε object-
oriented PHP προγραμματισμό, διαχείριση παραμε-
τροποίηση CMS Drupal, γνώσεις σε jQuery-jQuery 
Mobile, σχεδιασμού-ανάπτυξης ιστοσελίδων σε 
HTML, CSS3, γνώσεις σε MySQL. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@arnos.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Web Developer 
για εξωτερική συνεργασία με καλή γνώση php, 
html/css, sql, javascirpt. Βιογραφικά στο e-mail: 
el.media2012@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει ή να συνεργαστεί με 
έμπειρο Web Developer, εμπειρία σε magento, 
Wordpress, κ.λ.π απαραίτητη, να μπορεί να ολο-
κληρώσει ένα project από το μηδέν. E-mail: jobs@
pret-a-beaute.com.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά έμπειρους Μηχανικούς 
Η/Υ και Προγραμματιστές ΑΕΙ για development 
- documentation διαδικτυακών εφαρμογών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - Web Developers πτυχιούχοι 
με πάθος την πληροφορική, 2+ετή προϋπηρεσία, 
ζητούνται να κατασκευάσουν web sites, -shops, 
portals, social networks και mobile apps σε PHP-
AJAX-CSS3-HTML5-mysql-jqueries. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: epr-sk.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται να παίζει τα Rasberries 
στα δάχτυλα (hardware & software), να κατέχει 
από cloud και να μη διστάζει να πειραματιστεί. Τηλ: 
6937 009616.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για e-shop φαρμακείου, με γνώση 
σε φαρμακευτικά καλλυντικά και βιταμίνες, επι-
θυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, περιοχή 
Κερατσίνι. Βιογραφικά στο e-mail: spirosmartikas@
gmail.com, τηλ: 6984 624028.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής στην Ηλιούπολη ζητάει Προ-
γραμματιστή -τρια για Native Android Development. 
Απαιτούμενα προσόντα: τουλάχιστον δύο χρόνια 
εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών Android και 
άριστη γνώση Java/Android SDK. E-mail: hr@
digitup.gr, τηλ: 211 0121989.

Η VERTIECH θέλει να προσλάβει έναν έμπειρο 
Web-Mobile Developer. Απαιτείται τουλάχιστον 
5ετής εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού ή σε σχετι-
κά project. Απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: info@vertitech.gr.

ΑNOIKTH θέση εργασίας: Ζητείται Τεχνικός - 
Μηχανογράφος με γνώσεις παραμετροποίησης 
προγραμμάτων Altec (Κεφάλαιο, X-line, Atlantis) 
και γνώσεις Hardware. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@the-bsc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Supporter - Μηχανογράφος με γνώσεις 
παραμετροποίησης προγραμμάτων Altec (Κεφάλαιο, 
X-line, Atlantis) και γνώσεις Hardware. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@the-bsc.gr.

CAN you deal with PHP, HTML, XML and Zend 
Framework successfully? We are a highly regarded 
German company in the finance industry and we 
are looking for Motivated Web-Developers. CVs: 
info@intragon.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με εμπειρία σε τεχνο-
λογίες ASP.NET, VB.NET., C#.NET. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@noon.gr.

WEB Developer ζητείται με καλή γνώση HTML / CSS 
/ JQUERY, και τουλάχιστον 3-5ετη προϋπηρεσίας 
σε αντίστοιχη θέση. Η εμπειρία σε bootstrap θα 
εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@invensys.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική επιχείρηση στα Δυτι-
κά Προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει: 
Προγραμματιστή SQL - NET, Απόφοιτο σχολής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Πολυτεχνείου, - να 
γνωρίζουν SQL και .ΝΕΤ. Βιογραφικά στο e-mail: 
selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - Web Developers Πτυχιούχοι 
πληροφορικής να κατασκευάσουν web sites, e-shops, 
portals, social networks και mobile apps σε PHP-
AJAX-CSS3-HTML5-mysql-jqueries-JavaScript 
ζητούνται. Βιογραφικά στο e-mail: webultradyn@
gmail.com, κωδ: Pr-sk.

H MEGASOFT ζητά για άμεση πρόσληψη Προ-
γραμματιστές Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής με 
γνώσεις Delphi, PHP και MS SQL, με εκπληρω-
μένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. E-mail: info@
megasoft.gr, κωδ: (DD14).

SAP-Key-User QM, Germany, Bavaria από εταιρία 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Γνώση SAP&CAQ 
συστημάτων. Kαλή γνωση Αγγλικών και Γερμανικών, 
συμβόλαιο. Μισθός ~48.000€ μεικτά. Αεροπορικό, 

ξενοδοχείο, πληρωμενα. Βοήθεια στην μετέπειτα 
διαμονή. E-mail: silver.lining37@yahoo.com.

H MICRONET Α.Ε. ζητά Senior Web Developer με 3ετή 
προϋπηρεσία. Άριστα ASP.Net, C#, HTML, JQuery, 
CSS 3, AJAX, JSON. Θα εκτιμηθούν γνώσεις SQL 
Server. Βιογραφικά στο e-mail: info@micronet.gr.

Η IQOM, εταιρία πληροφορικής αναζητά Στέλεχος 
Yλοποίησης και Yποστήριξης έργων Πληροφο-
ρικής. Απόφοιτο αντίστοιχης σχολής με γνώσεις 
Αγγλικών. Εμπειρία στο αντικείμενο επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@iqom.gr, κωδ: TC02.

WEB DESIGNER ζητείται με άριστη γνώση Joomla 
CMS, VirtueMart/eshop. Customization μέσω html/
css/php. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Προσφέρονται ικανοποιητικός μισθός, ευχάριστο 
περιβάλλον, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@neonenergy.gr, κωδ:WD2804.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική επιχείρηση στα Δυτι-
κά Προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει 
Προγραμματιστή SQL - .NET, Απόφοιτο Σχολής 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πολυτεχνείου, να 
γνωρίζει SQL και .ΝΕΤ. E-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για τη Γερμανία, IT Managers, IT 
Programmers, IT Developers Software Engineers, 
Hardware Engineers και Technicians, IT Sales 
Engineers, Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, με προϋπηρεσία, 
άριστοι γνώστες Γερμανικών και Αγγλικών. 
E-mail:selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα, ζητείται 
για πλήρη απασχόληση Web Developer. Γνώση 
σε γλώσσες προγραμματισμού: PHP, JOOMLA, CSS. 
Εμπειρία πολύ καλή πάνω σε Joomla. E-mail: abc@
camelot.gr, τηλ: 210 9574709, ώρες επικοινωνίας: 
08:00-16:00.

WEB DEVELOPER Προγραμματιστή με επαγγελματική 
εμπειρία σε PHP, JOOMLA, CSS, SEO ζητά εμπορική 
επιχείρηση. Πλήρης συνεργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: abc@camelot.gr, τηλ: 210 9574709, ώρες 
επικοινωνίας: 08.00-16.00.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Web Developers για 
πλήρη απασχόληση με καλή γνώση Java, PHP, 
HTML/CSS, JavaScirpt, SQL. Πολύ καλές αποδοχές 
αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@synergic.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική επιχείρηση στα Δυτικά 
Προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει: Προ-
γραμματιστή SQL - NET. Βιογραφικά στο e-mail: 
selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, βιομηχανικές επιχειρήσεις της 
Γερμανίας, ζητούν για συμβάσεις διάρκειας τουλά-
χιστον ενός έτους: IT Managers, IT Programmers, 
IT Developers Software Engineers, Hardware 
Engineers και Technicians IT Sales Engineers. 
E-mail: selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται με τις απολύτως 
απαραίτητες γνώσεις του-ης που θα πρέπει να αφο-
ρούν κυρίως τα πιο κάτω: C#, NET Framework 
3.5, ASP.NET Web Forms SQL Server 2008+ 
HTML CSS JavaScript. E-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

Η AVS Automotive ζητεί νέο ή νέα με προηγού-
μενη εμπειρία σε web marketing, social media και 
web advertising. Βιογραφικά στο e-mail: info@
avsautomotive.com, τηλ: 210 9750117, 210 
9737990, κος Νικηφόρος.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες – Δημιουργικό
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται με γνωση dreamweaver, flash, 
photoshop από διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικα 
στο e-mail: greekpromotion@gmail.com.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ εσωτερικού - εξωτερικού επαγ-
γελματικού χώρου και κατοικίας, με άριστη γνώση 
Αγγλικών. Τηλ: 210 4110212, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00 Δευτέρα-Παρασκευή.

DJ’S έμπειροι -ες ζητούνται, με άριστη γνώση Αγ-
γλικών, για Vip επιχειρηματικές και προσωπικές 
εκδηλώσεις. Τηλ: 210 4110221, ώρες επικοινωνίας 
12:00-16:00 Δευτέρα-Παρασεκυή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τελειόφοιτος Γραφίστας για πρακτική 
άσκηση σε εταιρία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. 
Inspot sa. Απαραίτητες γνώσεις Adobe Photoshop 
και illustrator. Βιογραφικά στο e-mail: cv@inspot.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας πλήρους απασχόλησης από 
εταιρία συνεδρίων στη Ν. Σμύρνη, για επιμέλεια 
εντύπων. Βασικός μισθός. Απαραίτητη προϋπηρε-
σία στον τομέα των συνεδριακών εντύπων και η 
αποστολή βιογραφικού και δείγματος εργασιών. 
E-mail: ets@otenet.gr, Τηλ: 210 9880032.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ νέος με άριστη γνώση InDesign ζη-
τείται για ημιαπασχόληση 5 ώρες, μία φορά την 
εβδομάδα για επιστημονικό περιοδικό και βιβλίο, 
ελαστικοί όροι εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
work.publication@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο της ενέργειας αναζητά 
Γραφίστα -τρια με εμπειρία, για freelance συνεργασία 
στα projects της εταιρίας (έντυπα, flyers, μακέτες 
κ.α.). Βιογραφικά και αποστολή δείγματος δουλειάς 
στο e-mail: aggelies@rocketmail.com, κωδ:GRF.

συνέχεια στη σελ. 24

O όμιλος Μαρινόπουλος ΑΕ επιθυμεί να προσλάβει για τα καταστήματα Supermarket:

Διευθυντές Καταστημάτων 
(κωδ. DIRΛΕΥΚ) - για τη Λευκάδα

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος την ομαλή λειτουργία του καταστήματος, για το συντονισμό και την οργάνωσή 
του, την επίτευξη του στόχου των πωλήσεων, της κερδοφορίας και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στο λιανεμπόριο 
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ανώτερης/τατης σχολής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και προσανατολισμό στη φιλοσοφία της εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: hrsuper_greece@
marinopoulos.com ή στο fax: 210 9893457 / 210 9836604, αναφέροντας στο βιογραφικό τους τον κωδικό DIRΛΕΥΚ.

Εταιρεία τροφίμων στα βόρεια προάστια Αττικής ζητά να προσλάβει για EX-VAN πώληση:

Οδηγούς / Πωλητές

Εταιρία Τροφίμων

Απαραίτητα προσόντα:  
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε ex-van πώληση 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικία έως 45 ετών 

Η θέση προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus βάσει πωλήσεων  
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: 
hr.greekfoods@gmail.com

Senior Linux System / Network Administrator
Η dnhost.gr είναι μια εταιρία παροχής υπηρεσιών domain names & web hosting (shared/vps/dedicated) με 15ετή 
παρουσία στο χώρο.

Αναζητούμε για άμεση πρόσληψη & μακροχρόνια συνεργασία, Senior System Administrator με γνώσεις, εμπειρία 
& πάθος για τη δουλειά του, για να ενσωματωθεί στην ομάδα μας!

Καθήκοντα: 
•Σχεδιασμός, ανάπτυξη & συντήρηση μικτής ιδιόκτητης υποδομής (κυρίως) Linux servers 
•Προετοιμασία κι εγκατάσταση νέων servers στο Datacenter μας 
•Διαχείριση, παρακολούθηση κι επίλυση θεμάτων hardware/software/networking των servers/routers 
•Τεχνική υποστήριξη σε πελάτες, εκπαίδευση εργαζομένων 
•Εκμάθηση, μελέτη, καταγραφή της υποδομής & τεκμηρίωση διεργασιών ρουτίνας 
•Συνεχής παρακολούθηση, έρευνα κι επιμόρφωση στο αντικείμενο εργασίας  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Linux servers & δικτύωσης (Linux/Win networking, IP Routing, TCP/IP Networking κλπ) 
•Άριστη γνώση διαχείρισης Linux Services: Apache & MySQL, DNS servers (bind) & Mail Servers (postfix/qmail) 
•Πολύ καλή γνώση Parallels Plesk & cPanel 
•Πολύ καλή γνώση Parallels Virtuozzo (ή ΟpenVZ) 
•Καλή γνώση Windows Server 2008/SQL Server 
•Καλή γνώση Server hardware (εγκατάσταση, συντήρηση) 
•Τουλάχιστον 4ετής προϋπηρεσία στο ίδιο αντικείμενο 
•Άριστη ομιλία & γραφή Αγγλικών κι Ελληνικών 
•Υψηλή συγκέντρωση, αίσθημα ευθύνης, ικανότητα multi-tasking 
•Παροχή IT administration στα γραφεία μας 
•Πνεύμα συνεργασίας, θέσπιση στόχων, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Πρόσθετα προσόντα: 
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Εμπειρία σε εργαλεία configuration management (Chef, Puppet κλπ) 
•Ικανότητες Shell Scripting 
•Παρακολούθηση εξελίξεων στην αγορά & βιομηχανία web hosting  
Η εταιρία παρέχει: 
•Σύγχρονο & εύκολα προσβάσιμο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση & προοπτικές εξέλιξης  
Θα απαντηθούν μόνο οι υποψήφιοι που τηρούν τις απαιτήσεις της θέσης. Αποστολή βιογραφικών  
στο staff@dnhost.gr

ZEINCRO is a leading contract services organisation which operates providing full range, high quality services to 
the pharmaceutical industry. Its aim is to create value to its customers through local knowledge and expertise, 
European presence and mostly through its highly educated and experienced team of people. For this qualified team, 
we are looking to recruit

Εxperienced Clinical Research Associates

Professional Services Consultant 
Athens, Greece

Η Trenkwalder JobCentres για λογαριασμό μεγάλου πελάτη της με δυνατή παρουσία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών 
αναζητά για άμεση πρόσληψη:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(προώθηση & πώληση τηλεπικοινωνιακών  

προϊόντων με έδρα στα Ν. Προάστια)

Η EUROMEDICA - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ αναζητά:

Μαίες
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ

Υποβολή βιογραφικού στη διεύθυνση:  
info@euromedica-rhodes.gr. Πληροφορίες:  
τηλ. 22410-45015, fax. 22410-60002

Η SMG ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία επιχειρησιακών λύσεων ανάπτυξης και επικοινωνίας, παρέχει υπηρεσίες 
contact center, διαθέτοντας ένα σύγχρονο Call Center και μια άριστα εξελιγμένη τηλεπικοινωνιακή υποδομή. Η SMG 
για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας τηλεπικοινωνιών επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της:

Outbound Sales Representative 
6ωρη & 4ωρη Απασχόληση - (Κωδικός: C-OUT 014)

Required skills & knowledge: 
•Minimum 1-2 years of relevant experience  
in all aspects of clinical trial set-up, and monitoring 
activities 
•University degree in life science sector  
(biology, pharmacy, nursing) 
•Post-graduate diploma will be considered as an asset 
•Excellent command of Greek and English language 
(both verbally and written) 
•Ability to travel frequently (both locally & abroad) 
•Self-motivated and able to work independently  
in a highly demanding multinational environment 
•Goal – oriented personality 
•Excellent communication and negotiation skills 

•Excellent knowledge of MS Windows and MS Office 
 
The company offers: 
•Highly competitive remuneration package 
•Excellent working environment 
•Continuous training and career development 
opportunities 
•Company car and mobile phone 
•Private medical insurance

Please send your full cv, through e-mail at: mkouroumalis@
zeincro.com, or by fax at: 210 6134695 or to the following 
address: Zeincro Hellas AE, 30 Anapafseos Str, 15235 
Vrilissia, Athens.

NCR is seeking to recruit a dynamic Professional Services Consultant to join NCR’s Global Professional Services 
team. 
 
The ideal candidate should have: 
•Degree in computer science, electrical/computer engineering or math, applied math or a relevant degree 
•Experience in information technology 
•Programming experience using any of “C”/”C++”/”Visual C”/”Visual Basic”/”Java”/.Net , C-sharp programming 
languages 
•Experience in MS SQL server database and SQ 
•Good understanding of web technologies (HTML, VBScript, Javascript) 
•Knowledge of Microsoft Windows NT/2000/XP/7.0 server or workstation administration 
•Planning and organizational skills 
•Communication skills 
•Travel availability is a must

A good command of the English language (oral and written) is a must. Speaking of French or Arabic or any other 
language will be considered as an advantage.

In return we offer a very attractive salary, benefits and a supportive environment, that encourages professional 
development and advancement opportunities.

To apply please send an English copy of your CV, in full confidence, to: NCR Hellas SA PS Department, 60, 
Spaton Avenue & Vikela Str., 153 44, Gerakas, Attica, Greece. Fax: + 210 94 07 811, email:et185013@ncr.com. 
Applications must reach NCR by June 1st 2014.

Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψηφίου: 
•Ιδιαιτέρως επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Άριστος χρήστης Η/Υ 
•Εξοικείωση στον τομέα της τεχνολογίας  
και των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Προηγούμενη εμπειρία σε κατάστημα κινητής  
τηλεφωνίας & internet ή σε τηλεπωλήσεις,  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Ωράριο εργασίας: 6ωρο κυλιόμενο (9.00-21.00)  

ή 4ωρο σταθερό απογευματινό (18.00-21.00)  
Παρέχονται: 
•Βασικός μισθός, ασφάλιση, επιπλέον bonus  
επί των πωλήσεων  
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στο: infogreece@trenkwalder.com (κωδικός CCF6) ή στο 
e-mail: www.trenkwalder.com

Θέση - αντικείμενο: Ενημέρωση & προώθηση τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων.

Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων που θα επιλεγούν 
υπάγονται στη Διεύθυνση Πωλήσεων της εταιρείας και 
οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν τη τηλεφωνική 
προώθηση και πώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτική  
ικανότητα 
•Διάθεση για εργασία & δέσμευση για το αποτέλεσμα 
•Επαγγελματισμός, ομαδικότητα, συνέπεια 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση  

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / internet 
 
Παροχές: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός, ΙΚΑ & προμήθειες  
επί των πωλήσεων. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα εταιρεία ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη. 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης (supervisor-team leader) 
 
(πλησίον μετρό & προαστιακού Δ. Πλακεντίας 120μ) 
 
Για αποστολή βιογραφικών: 
•Μέσω e-mail: hr@starphone.gr 
•Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2106085990 – 
2106085910



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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D.J. ζητείται από κοκτέιλ μπαρ στον Πειραιά, με 
καλές μουσικές γνώσεις και δημόσιες σχέσεις, 
κατά προτίμηση φοιτητής, από περιοχές του Πειραιά. 
Τηλ: 6972 314298, 6932 559679.

BARWOMAN - Σερβιτόρα και Χορεύτρια ζητού-
νται για επώνυμα club σε κοσμοπολίτικα νησιά, 
επαρχία–Αθήνα. Όχι κονσομασιόν, μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6936 666553, 210 5611488.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με γνώση όλης της adobe 
suite (photoshop-illustator-in design) και γνώ-
σεις social media. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
axelaccessories.com.

PHOTOSHOP Expert ζητείται από imaging studio 
με εμπειρία σε ρετούς προσώπων για πλήρη απα-
σχόληση. Εμπειρία σε Adobe Premier θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: iro@actionimages.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική, ζητεί άτομο οργανωτική, 
υπεύθυνη, με γνώσεις χειρισμού social media 
και γραφιστικής για άμεση συνεργασία. Τηλ: 210 
5233188.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες-γυναίκες Ραδιοφωνικοί 
Παραγωγοί (με πείρα η χωρίς) για στελέχωση 
εκπομπών μεγάλου web-tv Radio που έχει έδρα 
τους Αμπελόκηπους Αθηνών. Παρέχεται εκπαίδευση, 
υπάρχει στούντιο. E-mail: afanis_iroas@hotmail.
gr, τηλ: 6973 186702.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας-Υπάλληλος Γραφείου με γνώση 
Η/Υ. Περιοχή εργασίας Ελληνικό. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@fab.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα από επιδιορθώσεις ενδυμά-
των στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 216 7004339, 
6936 002286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για εξάμηνη πρακτική άσκηση 
σε εταιρία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cv@inspot.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για φωτογραφίσεις και συμ-
μετοχή σε ταινίες. Εμφανίσιμες. Βιογραφικά και 
φωτογραφίες στο e-mail: momikosalex@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια από βιοτεχνία παραγωγής 
ενδυμάτων με ειδικές γνώσεις στην οργάνωση 
συλλογής, πατρόν, τεχνικών προδιαγραφών τυ-
πωμάτων, κεντημάτων, υφασματολογίας, χρω-
ματολογίας, και έλεγχο δειγμάτων παραγωγής. 
Βιογραφικά στο e-mail: helgatrade@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφημιστική ζητεί Γραφίστα ειδικό στις 
εφημερίδες για part time, πρωινή ή απογευματινή 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: kifissiatime@
yahoo.gr, τηλ: 6942 876144.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ ζητείται από Εξαγωγική Ενδυμάτων. 
Απαραίτητη γνώση investronica, Αγγλικά και Γερ-
μανικά. Βιογραφικά στο e-mail: xenia.kaklamanos@
gmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ -τρια ζητείται από εκδοτική εταιρία. 
Απαραίτητα προσόντα: Άριστα Αγγλικά, Quark, Corel, 
Photoshop, Office, ευχέρεια στην επικοινωνία και 
στις δύο γλώσσες (Αγγλικά - Ελληνικά). Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: medplan@otenet.gr.

ΖHTOYNTAI νέες να εργαστούν ως Φωτογράφοι 
σε αίθουσες δεξιώσεων στα Τρίκαλα. Τηλ: 6987 
200043.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εταιρία για παρουσιάσεις 
PowerPoint. Τηλ: 212 2123400.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία internet για Ενη-
μέρωση Ιστοσελίδων πελατών μας. Εργασία από το 
σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: design@galaxynet.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία internet με εμπειρία 
στο στήσιμο και διαχείριση ιστοσελίδων. Άμεση 
πρόσληψη για εσωτερική ή εξωτερική εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: design@galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητεί Γραφίστα για μόνιμη εσω-
τερική εργασία γραφείου, με γνώσεις διαχείρισης 
web site joomla. Βιογραφικά στο e-mail: design@
galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για part time απασχόληση 
με άριστες γνώσεις Photoshop. Βιογραφικά στο 
e-mail: secretary@profclinic.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με πτυχίο ΤΕ και με προϋπη-
ρεσία τουλάχιστον 6 ετών. Βιογραφικά και portfolio 
στο e-mail: irini@mms-adv.gr.

Call Center - Εξυπηρέτηση 
Πελατών – Τηλεπωλήσεις
ΓΡΑΦΕΙΟ τηλεοπτικών παραγωγών για τα γραφεία 
της στην Ελλάδα προσλαμβάνει 5 άτομα για την 
Ρεσεψιόν, το Εμπορικό Τμήμα και το Τηλεφωνικό 
Κέντρο, ανεξαρτήτου ηλικίας και εμπειρίας. Μισθός, 
πριμ, καριέρα. Τηλ: 211 5554830.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία στο τηλεφωνικό κέντρο ζη-
τούνται από διαφημιστική εταιρία στο Μαρούσι για 
telemarketing, σταθερός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 
8020550, 6986 155896.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται άμεσα για προ-
ώθηση προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας και 
internet, ευέλικτο ωράριο, παρέχονται μισθός, ασφά-
λιση, κατά προτίμηση κάτοικοι Νίκαιας, Πειραιά, 
Περιστερίου, Αιγάλεω. E-mail: hr.sales.my@gmail.
com, τηλ: 215 5304072.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ για εισερχόμενες και εξερχόμε-
νες κλήσεις με προϋπηρεσία μόνιμη εργασία, ΙΚΑ, 

μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: info@futurearts.
gr, τηλ: 210 5310556.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ–τριες με ανάλογη προϋπηρεσία 
ζητούνται από όμιλο αισθητικής για στελέχωση 
νεοσύστατου τηλεφωνικού κέντρου, 4ωρη, 5ωρη, 
6ωρη, 8ωρη απασχόληση, άμεση πρόσληψη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: riet_epe@otenet.gr, τηλ: 
6987 333595.

ΕΤΑΙΡΙΑ πλησίον μετρό ζητεί για άμεση πρόσληψη 
10 άτομα για 4ωρη απογευματινή απασχόληση για 
προώθηση σταθερής τηλεφωνίας, μισθός, μπόνους, 
ΙΚΑ, τιμή 300€. Τηλ: 210 5911022.

CALL CENTER ζητείται στο Σύνταγμα, ζητεί άτομα για 
τηλεφωνικές ενημερώσεις, παρέχεται εκπαίδευση, 
σταθερός μισθός, μπόνους, άριστο περιβάλλον, 
απαραίτητη προϋπόθεση απολυτήριο Λυκείου. 
Τηλ: 211 0122015.

ΑΤΟΜΑ 2 ζητούνται από Καλλιθέα και γύρω πε-
ριοχές, με ευχέρεια λόγου για Τηλεφωνήτριες. 
Τηλ: 6945 446965.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από ιατρικό ενημερωτικό όμιλο, 
για στελέχωση κενών θέσεων εργασίας, ενημέ-
ρωσης, τηλεφωνικού κέντρου, ρεσεψιόν, πλήρες 
ωράριο, μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 5200223, κα Κόκκορη.

AΤΟΜΑ προσλαμβάνονται άμεσα για τηλεφωνική 
εργασία, ωράριο 5ωρο ή 8ωρο. Παρέχονται σταθε-
ρός μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr.sales.my@gamail.com, τηλ: 215 5304065.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - Εμπορική, ζητεί άτομο, για τηλε-
φωνική 4ωρη-6ωρη εργασία, για την υποστήρι-
ξη-προώθηση των προϊόντων της. Μισθός - ΙΚΑ 
- εκπαίδευση. E-mail: info@healthandlifewf.gr, 
τηλ: 210 5053257, 210 5066489, 6932 486112.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, 
άτομο με ευχέρεια λόγου για εσωτερική θέση 
γραφείου. Τηλ: 210 8020550.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για το τηλεφωνικό κέντρο εταιρίας 
στο Μαρούσι. 4ωρη πρωινή εργασία με σταθερό 
μισθό και ασφάλιση. Τηλ: 210 8020550.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για άμεση απασχόληση. Βα-
σικές γνώσεις Η/Υ, μόνο σοβαρά και δραστήρια 
άτομα. Βιογραφικά στο e-mail: popirodopoulou@
gmail.com, τηλ: 6949 291999.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον χώρο της ευεξίας, ζητεί άτομα για 
μερική απασχόληση. Εργασία σε 2 τομείς, εξυπηρέτηση 
πελατών και οργάνωση των νέων συνεργατών, 
γνώση internet επιθυμητή. Τηλ: 6943 950447.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από εκπαιδευτικό 
οργανισμό για πρωινή ή απογευματινή ημιαπα-
σχόληση, για τη στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου, 
ευχάριστο περιβάλλον, περιοχή Χαριλάου. Τηλ: 
2310 303118.

ΑΤΟΜΑ για στελέχωση 2 τμημάτων, ζητά τηλεφωνικό 
κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Απαραίτη-
τη προϋπόθεση προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 2315 515931, 
6986 565195.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ άμεσα προσλαμβάνονται στο τμήμα 
Τηλεφωνικής Προώθησης καρτών υγείας, εργασία 
πενθήμερη, βασικός μισθός, ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: vip.inter2014@gmail.com, τηλ: 215 
5304072, κα Παύλου.

ΑΛΥΣΙΔΑ δυτικών προαστίων προσλαμβάνει άμεσα 
άτομα στο τμήμα τηλεφωνικής προώθησης στα-
θερής τηλεφωνίας, internet, tv, 5ήμερη εργασία, 
βασικός μισθός, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
mayfair137@gmail.com, τηλ: 215 5304074, κος 
Σαβουϊδάκης.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη σταθερής τηλεφωνίας, ζητεί 
νέους -ες για πενθήμερη μόνιμη εργασία στο Κέ-
ντρο της Αθήνας. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους 
παραγωγικότητας. Τηλ: 213 0396604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με εμπειρία ως Υπεύθυνοι 
Ομάδας (Team Leader), για τηλεφωνική απασχό-
ληση. Πλησίον ΗΣΑΠ, Άνω Πατήσια. Τιμή 750€. 
Τηλ: 6949 752671.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται άτομα για το Τμήμα του 
Call Center. θα εργαστούν σε εξερχόμενες κλήσεις 
για την προώθηση σταθερής τηλεφωνίας. Μισθός 
383€, 6ωρο, ΙΚΑ, Bonus. Ωράριο 09:00-15:00. Μετρό 
Κεραμεικός. Βιογραφικά στο e-mail: callcenter.
exelixis@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για το Τηλεφωνικό Κέντρο στο 
τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. 4ωρη εργασία και 
σταθερός μισθός. Τηλ: 6986 155896.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για το τηλεφωνικό κέντρο. Θα 
προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία. 4ωρη εργασία, 
σταθερός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 6986 155896.

Ο ΤΑΧΥΤΕΡΑ αναπτυσσόμενος Όμιλος στον κλάδο 
παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ζητά άτομα για το 
τμήμα Call Center. Ωράριο εργασίας 10:00–15:00. 
Βιογραφικά στo e-mail: info@focus-on.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία από διαφημιστική 
εταιρία στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Τηλ: 
210 8020550.

ΑΜΕΣΑ θα προσλάβουμε 5 κυρίες -ους για το τμήμα 
νέων πελατών εταιρίας συμβούλων επικοινωνίας και 
ψυχαγωγίας. Πλατεία Παπαδιαμαντή. Βιογραφικά με 
κινητό τηλέφωνο στο e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Team Leader από Call Center. Θα ερ-

γαστεί στο τμήμα εξερχόμενων κλήσεων για την 
Προώθηση Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet. 
Παρέχονται: Μισθός, (6ΩΡΟ), ΙΚΑ, bonus. Μετρό 
Κεραμεικός. E-mail: exelixis_callcenter@yahoo.
gr, ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το τμήμα του Call Center. Θα 
εργαστούν σε εξερχόμενες κλήσεις για την Προώ-
θηση Σταθερής Τηλεφωνίας. Μισθός 383€, 6ΩΡΟ, 
ΙΚΑ, bonus. Μετρό Κεραμεικός. E-mail: callcenter.
exelixis@gmail.com, κωδ: 01ΩΡΑΡΙΟ, ώρες επι-
κοινωνίας: 09:00-15:00.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής στο Περιστέρι ζητείται 
Υπάλληλος για Telemarketing Πληροφορικής με 
εμπειρία στο ίδιο αντικείμενο για 4ωρη απασχόληση. 
Προσφέρονται μισθός και ασφαλιστική κάλυψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@hisys.gr.

ΑΜΕΣΑ θα προσληφθούν 8 άτομα για το τμήμα 
συμβούλων ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Άνω 
Πατήσια. Βιογραφικά με κινητό τηλέφωνο στο 
e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ βοήθειας ζητά άτομα δυναμικά και υπεύθυνα 
για το τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών 
με καλή γνώση Αγγλικής και Ισπανικής ή Ιταλικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mondial-
assistance.gr.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ –τριες ζητούνται για ενημέρωση 
πελατολογίου μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας 
για τα προνομιακά προγράμματα γνωστής κινητής 
τηλεφωνίας σε παλαιούς και νέους συνδρομητές, 
μισθός 500€. Βιογραφικά στο e-mail: r.vorgias@
plegmanet.gr, τηλ: 211 2119582.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα με εμπειρία, για 
στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου, τμήματα πρωινά-
μεσημεριανά-απογευματινά. Τηλ: 211 7107980.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ έμπειρες ζητούνται για μόνιμη 
εργασία από αντιπρόσωπο μεγάλου παρόχου σταθε-
ρής τηλεφωνίας, προσφέρονται υψηλές αποδοχές, 
bonus, εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, μισθός 
330€, συζητήσιμη. Τηλ: 211 2136600, 6947 896573, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-21:00.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητάει 2 Τηλεφωνήτρι-
ες για πρωινή ημιαπασχόληση. Παρέχεται μισθός. 
Προσόντα καλή άρθρωση. Δεν υπάρχει περιορισμός 
στην ηλικία. Δεκτά όλα τα άτομα 18 και άνω. Περιοχή 
Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 307040, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες για Τηλεφωνικές 
Πωλήσεις Καλλυντικών, περιοχής Παγκρατίου 
για 4ωρη απασχόληση. Παρέχεται μισθός και 
ασφάλιση. Τηλ: 210 7247694, ώρες επικοινω-
νίας 09:00-14:00, 6974 118950, όλες τις ώρες.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ TNS ICAP Α.Ε. ζητά Ερευνητές-τριες 
για λήψη Τηλεφωνικών Συνεντεύξεων, πρωι-
νή-απογευματινή απασχόληση ελαστικό ωράριο 
(ικανοποιητικές αμοιβές-ασφάλιση-φιλικό περι-
βάλλον). Τηλ: 210 7260606, 210 7260640, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στο μετρό Αμπελοκήπων, ζητεί 
Τηλεφωνητές-ριες, προσφέρονται υψηλές αμοιβές, 
άριστο περιβάλλον, απαιτούνται επαγγελματισμός, 
συνέπεια, ευχέρεια λόγου. Τηλ: 210 8254384, 210 
6456304.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ όμιλος ζητεί 3 άτομα, με ευχέρεια λόγου, 
για Στελέχωση Τηλεφωνικού Κέντρου, Εξυπηρέτηση 
και Ενημέρωση Πελατολογίου, βασικός μισθός, ασφά-
λιση, εξέλιξη. Fax: 211 7053610, τηλ: 211 7053642.

ΕΤΑΙΡΙΑ προσλαμβάνει άτομα με βασικό μισθό, 
με εμπειρία στην Τηλεφωνική Απασχόληση, επι-
πλέον παροχές ασφάλισης και bonus, προοπτικές 
εξέλιξης, ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων, μισθός 750€. Τηλ: 
6949 752671.

ΕΤΑΙΡΙΑ Αθηναϊκή ζητεί άτομο για Γραμματειακή 
Υποστήριξη, Τηλεφωνική Επικοινωνία και Ενη-
μέρωση. Τηλ: 210 8898771, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-14:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Team Leaders, με εμπειρία 
ως Υπεύθυνοι Ομάδας για Τηλεφωνική Απασχό-
ληση, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια, μισθός 750€. 
Τηλ: 6939 001370.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Ενημέρωση Πελατολογίου 
για το νέο σύστημα υγείας (n. h. s) κάρτα υγείας, 
μόνιμη εργασία, ασφάλιση, bonus, μισθός 750€. 
Τηλ: 6939 001370.

ΟΜΙΛΟΣ Αθηναϊκός ζητεί κύριο-α, Συνταξιούχο ή 
μη, με γνώσεις λογιστικής, για Θέση Γραφείου στο 
Τμήμα Ενημέρωσης Πελατών. Τηλ: 210 3630271.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα οργανωτικά, σοβαρά, για 
ολική απασχόληση στον τομέα της Εξυπηρέτησης 
Πελατολογίου. Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ. Βιο-
γραφικά στο e-mail: popirodopoulou@gmail.com, 
τηλ: 6949 291999.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία Τηλεπικοινωνιών στο κέντρο 
της Αθήνας αναζητά Εκπρόσωπους Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης. Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, καλή 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
fani.zarkou@adecco.com.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εσωτερικές εργασίες, Εξυπηρέτηση 
Πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager από Call Center, επίσημου συ-
νεργάτη κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνίας και 

τηλεόρασης, με εμπειρία στην τηλεφωνία και την 
διαχείριση ομάδας agents. Αποδοχές εξαιρετικές. 
E-mail: focus.logistirio@gmail.com, τηλ: 2310 
488890, 6973 797783.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Τηλεφωνήτριες -ές για προ-
ώθηση σταθερής τηλεφωνίας και συνδρομητικής 
τηλεόρασης. Προσφέρεται μισθός, ασφάλεια και 
bonus επίτευξης στόχου. E-mail: focus.logistirio@
gmail.com, τηλ: 2310 488890, 6973 797783.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ έμπειρες ζητούνται για μόνιμη 
εργασία από αντιπρόσωπο μεγάλου παρόχου σταθε-
ρής τηλεφωνίας προσφέρονται υψηλές αποδοχές 
bonus εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. Περιοχή 
πλατεία Αττικής. Τιμή 390€, τηλ: 211 2136600, 
6947 896573.

ΑΤΟΜΑ με ικανότητα στις Τηλεφωνικές Πωλήσεις 
ζητούνται για άμεση πρόσληψη από εταιρία σταθε-
ρής τηλεφωνίας, ωράριο πρωινό απογευματινό, 
παρέχονται βασικός μισθός ασφάλιση, αμοιβή 390€. 
Τηλ: 211 0121710, 6947 896573.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο επικοινωνιακό για Τηλεφωνι-
κή Προσέγγιση Πελατών μεσιτικού γραφείου στο 
Μαρούσι (απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό του 
Αμαρουσίου), αμοιβή με ποσοστά. Προϋπηρεσία θα 
θεωρηθεί προσόν. Τηλ: 6948 304388.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών internet ΑΕΕ ζητεί 2 άτομα, 
με δυνατότητα ταξιδίων, για το Τμήμα Marketing 
και Εξυπηρέτηση Πελατών. Παρέχεται ασφάλιση 
– bonus – προοπτική καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: dealers@galaxynet.gr.

ΑΤΟΜΑ 10, για Υπάλληλοι Γραφείου-Σύμβουλοι 
Τηλεπικοινωνιών, θα προσληφθούν από υποκα-
τάστημα εταιρίας τηλεπικοινωνιών για το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Νέων Πελατών. Προσφέρεται άριστο 
εργασιακό περιβάλλον σταθερός μισθός, ασφάλιση, 
πριμ. E-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ Call Center για 5-ωρη απασχόληση από 
ιατρική εταιρία. Εμπειρία στις πωλήσεις. Σταθερές 
μηνιαίες αποδοχές. Μηνιαία, ετήσια μπόνους, ασφα-
λιστική κάλυψη. Σύγχρονο-ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας. Διαρκής, επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση. 
E-mail: info@medonline.gr.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Αντιπρόσωπος, κάτοχος δί-
κυκλου, δραστήριος για προώθηση πρωτοποριακού 
προϊόντος σε καταστήματα εστίασης (bar-cafe-
hotels-restorants). Μισθός-ασφάλεια-εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@healthandlifewf.gr, 
τηλ: 210 5053257, 210 5066489.

ΑΤΟΜΑ 5 ζητούνται για ημιαπασχόληση από το 
χώρο τους, για το χώρο της διατροφής. Άμεση 
ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη εκπαί-
δευση. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ για Μοντέλα ζητούνται, με άριστη γνώση 
Αγγλικών, για συμμετοχή σε παρουσιάσεις - εκθέσεις 
- προωθήσεις προϊόντων, υπηρεσιών και επιχει-
ρηματικές εκδηλώσεις. Τηλ: 210 4110212, ώρες 
επικοινωνίας 12:00-16:00, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα για Promotion από μεγάλη 
διαφημιστική εταιρία, ευπαρουσίαστες-με ευχέρεια 
λόγου και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 2 έτη+, 
για προωθητικές ενέργειες. Ολόκληρο το καλο-
καίρι-αμοιβή αυθημερόν. E-mail 3 φωτογραφιών 
(κοντινές, ολόσωμη): hr@petrosandfriends.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Θεσ-
σαλονίκη ζητά άτομα για προώθηση υπηρεσιών. 
Έμμισθη σχέση εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
apasxolisicv@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα υπεύθυνα και σοβαρά, για 
ολική απασχόληση. Βασικές γνώσεις internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: popirodo@yahoo.com, 
τηλ: 6949 291999.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης ρούχων ζητεί άμεσα νέες για 
Promotion, με ικανοποιητικές αποδοχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: athenco@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ευπαρουσίαστες άμεσα από μεγάλη 
διαφημιστική εταιρία για προωθητικές ενέργει-
ες ολόκληρο το καλοκαίρι. Ευχέρεια λόγου και 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 2 ετών+. Αμοιβή 
αυθημερόν. Ε-mail με 3 φωτογραφίες (2 κοντινές, 
1 ολόσωμη): hr@petrosandfriends.gr.

ΑΤΟΜΑ ευπαρουσίαστα και επικοινωνιακά, ζητού-
νται από διαφημιστική προωθητική εταιρία για την 
στελέχωση προωθητικών προγραμμάτων. Απαραί-
τητη σχετική εμπειρία στο αντικείμενο. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: success@hol.gr, τηλ: 
2310 423292.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα, ευπαρουσίαστα και επικοινω-
νιακά άτομα από ξενόγλωσσο οργανισμό για έρευνα 
αγοράς. Βιογραφικά στο e-mail: eduschoolscv@
gmail.com, κωδ: HR.155.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα κατόχους 
Ι.Χ. για εποπτεία προωθητικών προγραμμάτων 
και εντύπων. 8ωρη απασχόληση, ικανοποιητικές 
αποδοχές και επιθυμητή προϋπηρεσία. Τηλ: 210 
2583682.

ΝΕΟΙ-ες ζητούνται για προώθηση καρτοκινητής. 
Πλήρης απασχόληση. Επιθυμητά: Απόφοιτοι Λυ-
κείου, επικοινωνία, επίτευξη στόχων, εμπειρία 

σε πωλήσεις ή προωθητικές ενέργειες, γνώσεις 
Η/Υ. Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. E-mail: 
hr@3wtrans.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα επικοινωνι-
ακά-εμφανίσιμα άτομα για Προώθηση γνωστών 
προϊόντων σε καταστήματα super market. Απαραί-
τητη η κατοχή πιστοποιητικού υγείας. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην προώθηση-πώληση. Τηλ: 210 
2583683.

Η ΚΕΒΕ ΑΕ ζητά άτομο για το τμήμα Εξαγωγών 
με προθυμία να ταξιδεύει. Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 
άπταιστα Αγγλικά, γνώση τρίτης γλώσσας θα εκτι-
μηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@kebe-sa.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ - Συνεργάτες για προώθηση προϊόντων 
βιομάζας όπως pellet – μπριγκέτες παραγωγής μας 
και μη. Τηλ: 6937 338121, 210 5570374.

ON LINE τουριστικός οδηγός, αναζητά Αντιπροσώ-
πους - Πωλητές, για την προώθηση των υπηρεσιών 
της στην Αττική. Τηλ: 211 8009663.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων αναζητά άτομα δραστήρια, 
με άνεση στην επικοινωνία και προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο, για προώθηση πωλήσεων σε S/M. 
Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: ferro@ferro.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος -α με εμπειρία στην εισαγωγή-
εξαγωγή καλλυντικών προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: sinergasia@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με όρεξη για δουλειά 
και όραμα για δημιουργία. Η πρότασή μας αφορά 
ανεξάρτητη συνεργασία με την μεγαλύτερη εταιρία 
παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής στην Ευ-
ρώπη. Βιογραφικά στο e-mail: gregsamourkas@
hotmail.com.

ΑΜΕΣΟ ξεκίνημα σε 5 νέες εμφανίσιμες με άνεση 
στην επικοινωνία για promotion σε Αθήνα και νησιά. 
Βιογραφικα με photo στο e-mail: greekpromotion@
gmail.com.

H/O ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος 
για τα merchandising standards της εταιρίας στα 
καταστήματα, στο showroom. Υποχρεωτική προϋ-
πηρεσία ως Merchandiser στο χώρο της ένδυσης, 
υπόδησης και αξεσουάρ. Δυνατότητα ταξιδιών. 
E-mail: hr@axelaccessories.com, κωδ: MER1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για τμήμα 
marketing και promotion. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@idplus.gr.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Online Assistant (Freelancer) άμεσα. 
Νέοι συνεργάτες για την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση του 
Πελατολογίου. Πρωινή πενθήμερη εργασία, μισθός, 
bonus. Ευκαιρία εργασίας από τον δικό σας χώρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@progressivetran.net.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα ζητούνται για Προώθηση Τηλεφω-
νικών Προγραμμάτων, μισθός 600, περιοχή Πειραιά, 
δίπλα ΗΣΑΠ. Τηλ: 213 0285347, 6975 683998.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επαγγελματικών καλλυντικών Neobeauty 
Cosmetics ζητά δραστήρια άτομα για Προώθηση 
καλλυντικών σε φαρμακεία. Παρέχεται σταθερός 
μισθός και μπόνους επίτευξης στόχων. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvs@neobeauty.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά 
περιοδεύων Πωλητή -τρια, για Προώθηση Προϊόντων 
σε παιδιάτρους και νεογνολόγους στις περιοχές 
της κεντρικής Μακεδονίας-Θράκης. Απαραίτητα 
προσόντα: δίπλωμα οδήγησης, προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: nedounewmed@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα, για πρωϊνή ή απογευματινή 
εργασία, βασικές γνώσεις Η/Υ. Μόνο προτάσεις από 
σοβαρά και εργατικά άτομα. Βιογραφικά στο e-mail: 
popirodopoulou@gmail.com, τηλ: 6949 291999.

ΝΕΟΙ-ες ζητούνται για πενθήμερη, πρωινή, 7ωρη, 
εξωτερική απασχόληση στον χώρο της Προώθησης 
Παιδικής Λογοτεχνίας. Ικανοποιητικές απολαβές, 
άμεση πληρωμή. Τηλ: 6975 799472, ώρες επικοι-
νωνίας 17:00-20:00.

Η ALTERNATIVE Research Solutions ζητά άμεσα 
άτομα για τη Διεξαγωγή Έρευνας στο Διεθνή Αερο-
λιμένα Αθηνών. Παρέχονται: βασικός μισθός, έξοδα 
μετακίνησης, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@alternative-rs.gr, fax: 210 6781999, Δ.Βαλελή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για Mystery 
Shopping με άριστη γνώση Αγγλικών - Γαλλικών 
- Γερμανικών. Τηλ: 210 4834340.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, Ελληνική βιομηχανική επιχείρηση 
ζητεί για τις Ανάγκες Στελέχωσης του Τμήματος 
Πωλήσεων, να προσλάβει δύο: Πωλητή x-van 
στο ίδιο αντικείμενο τουλάχιστον 1 έτους. E-mail: 
selctiondpt@cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προώθησης και Διαφήμισης 
νεοεισερχόμενων brands στην αγορά αναψυκτικών 
με έμφαση σε BTL και events. Ανάλογη προϋπη-
ρεσία 5-10 χρόνια. Βιογραφικά στο e-mail: info@
glenfild.eu, τηλ: 210 6910370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής-Συνεργάτης που επισκέπτεται 
ήδη καταστήματα εστίασης (καφετέριες, ξενοδοχεία, 
αναψυκτήρια, κλπ) για Προώθηση Προϊόντων που 
αφορά το κλάδο υγείας. Πληρωμή με προμήθεια. 
Βιογραφικά στο e-mail sakisgj@gmail.com, τηλ: 
6975 126967.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητεί άτομα για 
ανεξάρτητη σταθερή και μόνιμη συνεργασία (όχι 
μισθωτούς) για Αναπτυξη Δικτύου ιατρών και 

συνέχεια στη σελ. 26

Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

Διακοσμητή - Visual Merchandiser
Αρμοδιότητες: 
•Visual merchandising των εσωτερικών χώρων και 
διακόσμηση των βιτρινών των καταστημάτων. 
•Ενεργή συμμετοχή στην διαμόρφωση του προϊοντικού 
μίγματος των καταστημάτων και την διαμόρφωση της 
εμπορικής εικόνας των βιτρινών. 
 
Η ιδανική υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση visual 
merchandiser και διακοσμητή βιτρινών σε καταστήματα 
ένδυσης. 

• (Προϋπηρεσία σε εταιρεία παιδικής ένδυσης θα εκτιμηθεί). 
•Δημιουργική διάθεση και καλαισθησία. 
•Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία, μεταδοτικότητα 
και ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & χειρισμού Η/Υ. 
•Δίπλωμα οδήγησης. 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία με την ένδειξη 
«MERCHANDISER» στο e-mail: hr@alouette.gr

Η εταιρία με στόχο την ενδυνάμωση του δημιουργικού τμήματος, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός:

Γραφίστα-ρια / Web Designer 
Κωδικός Αγγελίας: ΓΡΦ/2014

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άνεση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολύ 
καλή χρήση των προγραμμάτων Adobe Photoshop, 
Illustrator, In Design, Quark Xpress 
•Δημιουργικό πνεύμα 
•Γνώση επεξεργασίας φωτογραφιών 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Τουλάχιστον 2-3 χρόνια προϋπηρεσία 
•Οργανωτικές ικανότητες, πνεύμα ομαδικότητας  
και προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων, 
ευχάριστη προσωπικότητα, δημιουργικό πνεύμα,  
υπευθυνότητα, διάθεση για δουλειά, συνεργάσιμη-ος. 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου και  
σε δύσκολες καταστάσεις να είστε επιδεκτικοί  
σε οποιαδήποτε αλλαγή 

•Άριστη γνώση των προγραμμάτων σε περιβάλλον  
Mac & PC 
•Επιπρόσθετη γνώση προγραμμάτων Javascript, PHP, 
HTML, CSS,3d max 
•Κάτοχος αυτοκινήτου 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές  
περαιτέρω εξέλιξης σε μία εταιρεία με ηγετική θέση 
στο κλάδο της

Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα μέσω e-mail: hrgradm@gmail.com 
κάνοντας χρήση του κωδικού αγγελίας ΓΡΦ/2014. Όλες 
οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

Πωλήσεις Τμήματος Promotion της Εταιρίας 
(Κωδ. SALES/05/2014)

Ο κάτοχος της θέσης με έδρα την Αθήνα θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, προώθηση και υποστήριξη  
των πωλήσεων της εταιρείας στο συγκεκριμένο κλάδο. Η θέση αναφέρεται στο διευθυντή της εταιρίας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι., κατά προτίμηση σε διοίκηση επιχειρήσεων/marketing 
•Αξιόλογη εμπειρία σε θέσεις πωλήσεων ανάλογης ευθύνης 
•Αξιόλογη εμπειρία σε θέση marketing 
•Διοικητικές ικανότητες 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άνεση στην χρήση Η/Υ και MS Office 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες, πνεύμα ομαδικότητας και προσανατολισμός στην επίτευξη  
αποτελεσμάτων  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πρόσθετες παροχές (bonus, αυτοκίνητο, κινητό, ιδ. ιατροφαρμακευτική 
ασφάλεια κ.α.) 
•Διαρκής επαγγελματική επιμόρφωση 
•Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στη διεύθυνση: με e-mail: hrgradm@gmail.com. Όλες οι αιτήσεις θα θεω-
ρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

Position: Vezene Restaurant Group is looking to hire a Communication, Advertising & Promotion Associate.

Purpose of position: The main focus of this position is to help with the development and management of the restaurant 
group’s need in the sectors of press, advertising, Corporate sales and promotions. You will work closely with the 
ownership to create strategies, press releases and build the company’s corporate clientele.

We offer: 
•Full time employment 
•Monthly salary 
•Full benefits 
 
Requirements / skills / abilities: 
•Degree in communication, journalism and/or marketing 
•Min 4-6 years’ experience in marketing or sales with emphasis on hospitality 
•Restaurant and hospitality marketing is a plus 
•Customer service or other people-oriented fields desired 
•Corporate sales 
•Event planning 
•Organizational and project management skills 
•Excellent communication skills 
•Ability to work independently and within a team environment 
•Active listening 
•Perfect knowledge of English and French or Spanish. Additional languages will be considered a plus. 
•Oral expression & speech clarity 
•Entry level graphic design experience will be considered a plus 
 
Job responsibilities: 
•Campaign development including coordination, analysis, and continual monitoring for progress 
•Contribute to the growth and performance of the restaurant 
•Stay on top of changes in the marketing environment to best serve the objective of the restaurant 
•Develop promotional materials 
•Execute corporate sales 
•Manage, organize and create restaurant press releases 
•Handle corporate communication 
•Manage sponsorship opportunities 
•Manage and execute social media 
 
Notes: 
•Please provide photo on separate attachment. 
 
Send your cv’s to the following e-mail: ari.vezene@gmail.com. Website: www.vezene.gr

On behalf of our client, a leading Group of Companies that provides facility management services, we seek to recruit 
a dynamic and high caliber professional for the position of Chief Operating Officer, to be based in Nicosia.

The position: 
The successful candidate will report directly to the general manager of the Group. The main duties include 
the following: 
•Formulate key operational policies and plan for the existing and future operations 
•Manage the day-to-day operational aspects of the company 
•Perform business development activities and establish commercial agreements with clients / associates / 
partners 
•Set up an optimum organizational infrastructure with pre-determined KPI’s and job related objectives 
•Ensure that the related operations are executed in an efficient and effective manner 
•Ensure the effective utilization of resources 
•Provide timely, accurate and complete reports on the operating performance of the company 
•Develop and adopt action plans for meeting the Group’s growth related strategy 
•Foster a success-oriented, accountable environment within the company 
•Represent the organisation to clients, investors, and business partners  
Requirements: 
•Degree in engineering or project management or in any other related discipline from a reputable University 
•MBA or master degree in operations management will be considered an advantage 
•At least 8 years of solid related experience in a senior management position in Construction organizations and/
or leisure establishments and in particular in facility management and/or project management and/or operations 
management 
•Ability to interpret KPI’s outcomes and financial related data 
•Proven project management skills 
•Strong organization and planning skills 
•Commercial orientation 
•Professional judgment and influencing skills 
•People management skills 
•Negotiations skills; a proven record of business development is a must 
•Representation, communication skills and report-writing ability 
•Excellent command of the Greek and English languages, both verbal and written 
•Experience with ERP systems will be considered an advantage 
•Excellent computer literacy

Remuneration: An attractive and competitive remuneration package will be offered to the successful candidate, 
according to qualifications and experience.

Applications: All applications will be treated with the strictest confidentiality. Interested applicants should forward 
their Curriculum Vitae no later than the 2nd of June 2014, quoting ‘Head of HR’ and the associated job title to the 
following e-mail: headofHR@deloitte.com

Μεγάλη ελληνική εταιρεία με πάνω από 20 χρόνια παρουσίας στην πώληση γεωργικών εφοδίων – εισροών αναζητά:

Διευθυντή Πωλήσεων
Για να στελεχώσει το τμήμα πωλήσεων της με έδρα στην Αθήνα.  
Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας: 
•Διοίκηση, καθοδήγηση και συντονισμός ομάδας στον τομέα των πωλήσεων 
•Συνεργασία με τη διοίκηση για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής πωλήσεων,  
τη στοχοθεσία και το πλάνο υλοποίησης 
•Ανάπτυξη και διεύρυνση του πελατολογίου, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων 
•Reporting προς τη διοίκηση με αποτύπωση ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο γεωπόνου 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ηλικία 35-50 ετών 
•Ελάχιστη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν  
Προσφέρεται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον  
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv2@skywalker.gr

Μεγάλη Ελληνική Εταιρία Πώλησης Γεωργικών Εφοδίων - Εισροών

Η εταιρία Control System Α.Ε. στα πλαίσια της ανάπτυξης της ζητά να προσλάβει μηχανικό έργων για την περιοχή 
της Αττικής:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανικό Αυτοματισμού 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία εργασίας σε βιομηχανικό περιβάλλον 
•Τριετής εμπειρία σε PLC του οίκου Allen Bradley 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία σε λογισμικά του οίκου Wonderware και SIEMENS θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν. 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας 
•Ευχέρεια επικοινωνίας 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@controlsystem.gr



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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φαρμακείων για την Προώθηση Προϊόντων που 
αφορούν τo κλαδο υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
sakthess@yahoo.gr.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ πολυεθνική εταιρία ζητά 5 
άτομα για την Προώθηση και Δικτύωση Φυτικών 
Συμπληρωμάτων Διατροφής σπιρουλίνας και γα-
νοδέρματος σε φαρμακεία και λοιπούς πελάτες 
λιανικής. Βιογραφικά στο e-mail: .giouvanoudiss@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με προϋπηρεσία και Ι.Χ. για μόνιμη 
απασχόληση σε Προώθηση Τροφίμων σε αλυσίδες 
σούπερ μάρκετ στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: tastefulmarinos@yahoo.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, Ελληνική βιομηχανική επιχείρηση 
ζητεί για τις ανάγκες στελέχωσης του τμήματος 
πωλήσεων, να προσλάβει δύο: Πωλητές X-VAN. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία 
στο ίδιο αντικείμενο 1 έτους. Ε-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

Η SPYROY Holidays Club ξενοδοχειακός όμιλος 
ζητεί Πωλητές -τριες για Προώθηση Προγραμμά-
των του ομίλου. Εσωτερική εργασία (Αμπελόκηποι, 
Αθήνα) μισθός, προμήθειες, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@spyrouholidays.gr, κωδ: 1.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης – 
Εμποροϋπάλληλοι
ΑΤΟΜΟ έμπειρο, ζητείται από ψητοπωλείο στην 
Γλυφάδα για παραγγγελειοληψία και οργάνωση 
αποστολής παραγγελιών. Τηλ: 210 8942343.

ΥΠΕΥΘΗΝΗ για το κατάστημα Pink Woman Νέας 
Σμύρνης ζητείται. Απαραίτητη 5 ετής προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: prossilia@
gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ πεπειραμένες, με γνώσεις ξένων 
γλωσσών, απαραίτητα Αγγλικά, ζητούνται από 
κατάστημα κοσμημάτων στη Σκιάθο. Ωράριο του-
ριστικών καταστημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
el-kant@hotmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για ταμείο στο Μαρούσι. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cantinaburgers@gmail.com, τηλ: 
210 6143232.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρό άτομο με καλές γνώσεις Αγγλικών 
για ημιαπασχόληση σε μικρό bοutique ξενοδοχείο 
στη Σάμο. Δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία 
και η ειδίκευση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: yoursamos@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από κατάστημα 
συστημάτων μηχανογράφησης. Παρέχεται βασικός 
μισθός, ασφάλιση. Απαραίτητο προσόν, δίπλωμα 
για μηχανάκι και αυτοκίνητο. Περιοχή Πειραιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: kanetheo@gmail.com, 
τηλ: 6974 829009.

ΑΤΟΜΑ ευπαρουσίαστα με ταλέντο στις δημόσιες 
σχέσεις ζητούνται ως Yπεύθυνες Yποκαταστημάτων 
για το λεκανοπέδιο Αττικής, προοπτικές εξέλιξης σε 
διοικητικά στελέχη αναλόγως προσόντων. E-mail: 
georgioumanager@gmail.com, τηλ: 6934 003004.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, κατά προτίμηση με προϋπηρεσία, 
ζητείται για μερική καθημερινή απασχόληση σε 
περίπτερο. Τηλ: 6976 906846.

ΤΑΜΙΑΣ - Πωλήτρια πεπειραμένη, ζητείται από 
κεντρικό σούπερ μάρκετ Κολωνακίου. Περιβάλ-
λον ευχάριστο. Αποδοχές ικανοποιητικές. Τηλ: 
210 3646103.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ πεπειραμένες, με γνώσεις ξένων 
γλωσσών, απαραίτητα Αγγλικά, ζητούνται από 
κατάστημα τουριστικών ενδυμάτων. Ωράριο του-
ριστικών καταστημάτων. Περιοχή Πλάκα. Τηλ: 210 
3227354, 6958 658957.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από κατάστημα μπιζού. 
Παρέχεται βασικός μισθός, ασφάλιση. Περιοχή 
Κηφισιά. Βιογραφικά στο e-mail: cblath@otenet.
gr, τηλ: 210 2224155.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται για υποδήματα. 
Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 210 4174135.

ΑΤΟΜΟ που να μιλάει ξένες γλώσσες, ζητείται 
από εμπορικό κατάστημα στο Μοναστηράκι, ως 
Εμποροϋπάλληλος. Τηλ: 210 3220071.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ-η καταστήματος super market 
ζητείται σε κατάστημα στον Εύοσμο, σε ένα σύγχρονο 
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Τηλ: 
2310 601485.

ΠΩΛΗΤΗΣ-τρια - Υπεύθυνος Μαναβικής ζητείται 
σε super market στον Εύοσμο, σε ένα σύγχρονο 
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ - Ταμίες ζητούνται για super market 
στον Εύοσμο, σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο πε-
ριβάλλον εργασίας. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για τα σημεία πώλησης 
MaxMara & DiL για άμεση πρόσληψη, με πάθος 
και γνώσεις για την γυναικεία μόδα. Καλή γνώση 
Αγγλικών ή πολύ καλή γνώση Ρώσικων. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@dil.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για τα καταστήματα MaxMara 
για άμεση πρόσληψη, με πάθος και γνώσεις για 
την γυναικεία μόδα, και όρεξη για δημιουργική 

εργασία. Καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@dil.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων στο χώρο των γυναικεί-
ων αξεσουάρ, επιθυμεί να καλύψει τη θέση της 
Πωλήτριας Καταστήματος για το κατάστημα του 
Περιστερίου. Απαραίτητη προϋπηρεσία. E-mail 
με φωτογραφία: sales@ginigroup.com, κωδ:p4.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για θέση Πωλητή σε μπουγατσο-
πωλείο στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Παλαιού 
Σταθμού. Βιογραφικά στο e-mail: info@tip-top.
gr, ώρες επικοινωνίας 22:00-06:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα παραδοσι-
ακών προϊόντων στην Αμοργό με εμπειρία στις 
πωλήσεις και πολύ καλή γνώση Αγγλικών και 
Γαλλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
georgia_n84@hotmail.com.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ Aντιπρόσωπος για την Ελλάδα 
κορυφαίων brands RTD, ποτών-αναψυκτικών ζητά 
Πωλητές για λιανική εντός Αθήνας με εμπειρία σε 
πωλήσεις νέων προϊόντων ή fmcg ή ποτών-ανα-
ψυκτικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@glenfild.
eu, τηλ: 210 6910370.

EXCLUSIVE distributor in Greece for RTD drinks 
& beverages is looking for Sales Executives for 
Athens area in small retail & HORECA channels. 
CVs: info@glenfild.eu, tel: 210 6910370.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Πωλητή κλάδου λιανικής, αποκλει-
στικός αντιπρόσωπος ποτών-αναψυκτικών στην 
Ελλάδα. Απαραίτητη εμπειρία σε εταιρίες fmcg, 
αναψυκτικών-ποτών σε μικρή λιανική εντός 
Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: info@glenfild.
eu, τηλ: 210 6910370.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι -ες για στελέχωση προσωπικού σε 
internet cafe στην Αθήνα. Προϋπηρεσία επιθυμητή 
σε cafe και γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
xalandri@inspot.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια Καταστήματος Πληροφορικής 
ζητείται. Απαραίτητη εμπειρία πωλήσεων σε 
κατάστημα πληροφορικής τουλάχιστον 2 ετών. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@ep-mail.gr, “ΘΕΣΗ#74.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Καταστήματος Πληροφορικής ζητείται. 
Απαραίτητη ακριβώς αντίστοιχη εμπειρία, διαχεί-
ριση ομάδας, πελατών, προωθητικές ενέργειες. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@ep-mail.gr, “ΘΕΣΗ#71.

ΚΟΦΤΗΣ τυροκομικών – αλλαντικών ζητείται 
για κατάστημα (Market) τροφίμων στην περιοχή 
βορείων προαστίων. Προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση απαραίτητη. Πλήρης απασχόληση, μισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8105008.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια με μηχανάκι ζητείται από εταιρία 
τροφοδοσίας καταστημάτων. Τηλ: 6947 430400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα Vodafone. 
Μοναδική προϋπόθεση η όρεξη για δουλειά! Βιο-
γραφικά στο e-mail: vf221@vodafone.net.gr, τηλ: 
210 8679696.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Πωλητής -τρια ζητείται από εισα-
γωγική εταιρία ειδών δώρου και διακόσμησης για 
δειγματισμό με laptop σε τουριστικές περιοχές της 
Ελλάδος. Τηλ: 21Ο 6927798.

ΖΗΤΟΥΝΤAI Πωλήτριες για αλυσίδα ζαχαροπλα-
στείων με εμπειρία στην εστίαση. Οι ενδιαφερόμενες 
μπορούν να στείλουν βιογραφικό. Βιογραφικά στο 
e-mail: alexa.anastasiou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για ολική απασχόληση. Άμεσο 
ξεκίνημα, βασικές γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: popirodo@yahoo.com, τηλ: 6949 291999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής -τρια Καταστήματος Πλη-
ροφορικής. Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις 
πληροφορικής (όχι άλλων κλάδων) τουλάχιστον 
δύο ετών. Πλήρης απασχόληση, σπαστό ωράριο, 
bonus πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: cvexcel@
outlook.com, κωδ: JOB#38.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Καταστήματος Πληροφορι-
κής. Απαραίτητη εμπειρία σε διαχείριση πωλητών 
και γνώση της αγοράς πληροφορικής με εμπειρία 
σε πωλήσεις πληροφορικής τουλάχιστον πέντε 
ετών. Άριστη προοπτική. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvexcel@outlook.com, κωδ: JOB#41.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε μπουγατσοπωλείο στην 
περιοχή Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tip-top.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για το ταμείο πρατηρίου Shell στην 
Αν. Θεσσαλονίκη. Άριστη γνώση H/Y, ευχάριστη 
παρουσία, χαμογελαστή και διάθεση για εξυπηρέτηση. 
Τηλ: 2310 475891, 2310 028648.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος εταιριών ζητά νέες-ους, με 
εργασιακή εμπειρία, ικανούς να στελεχώσουν 
νευραλγικές θέσεις marketing-management-
finance-sales-banking και B2B. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsakiris1958@gmail.com, τηλ: 210 
6773990, κος Μάλλας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής-τρια από Ανατολική Θεσσαλονίκη 
για κατάστημα επίπλων, μοντέρνων και κλασικών. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία στο είδος. Εταιρία Σταύρος 
Καζακίδης Α.Ε, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 17-
19. E-mail με φωτογραφία: company@kazakidis.
gr, fax: 2310 471919.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ νεαρή ζητείται για κατάστημα λευκών 
ειδών. Περιοχή Νέα Φιλαδέλφεια - Μαρούσι. Τηλ: 
210 2512221.

ΑΛΥΣΙΔΑ οπτικών καταστημάτων ζητεί Οπτικό 
με εμπειρία για περιοχή Νοτίων Προαστίων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: ilioypoli@ofthalmos.gr, τηλ: 
210 9960535.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Ταμίας από κατάστημα μαζικής 
εστίασης στον Πειραιά. Τηλ: 6979 111208, 6979 
111206. ώρες επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για πλήρη απασχόληση σε 
κατάστημα υποδημάτων στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 
6825885.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για πλήρη απασχόληση, από 
κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, περιοχή Παλαιό 
Φάληρο, άριστες γνώσεις Η/Υ και εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, θα προτιμηθεί άτομο με 
προϋπηρεσία. E-mail: bettyhr2005@yahoo.gr, τηλ: 
210 9828285, ώρες επικοινωνίας 09.00-14.00.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά για τo καταστήματα λια-
νικής πώλησης στην Γλυφάδα έμπειρο Υπεύθυνο 
Καταστήματος με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην 
ειδικότητα. Βιογραφικά στο e-mail: katastima.
estiaseis@yahoo.com.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων παγωμένου γιαoυρτιού 
My Yoghurt ζητείται Πωλητής -τρια για το κατά-
στημα στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
my.yoghurtgreece@gmail.com.

ZHTOYNTAI άμεσα άτομα (5), από εταιρία διατροφής, 
πλήρης ή μερική απασχόληση, παρέχεται εκπαίδευση. 
Τηλ: 6939 791124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για Αρτοποιείο, στην περιοχή 
Κολωνακίου, με σχετική εμπειρία, ήθος και επαγ-
γελματική εμφάνιση. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
θα συνεκτιμηθεί. Τηλ: 6932 300077, κα Κανάκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια 6ωρη για αρτοζαχαροπλα-
στείο ατον Αι Γιάννη Καλαμαριάς. Βιογραφικά θα 
επεξεργαστούν μόνο από κατοίκους Καλαμαριάς. 
Βιογραφικά στο e-mail: deliosalex@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες με καλή γνώση Αγ-
γλικών, από εταιρία, για νέο κατάστημα αλυσίδας 
ειδών μοντέρνου ρουχισμού στα Ιωάννινα. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
acro@oporo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καταστήματος για πλήρη 
απασχόληση σε κατάστημα της Σαλαμίνας. Ευχάριστο 
περιβάλλον, ικανοποιητικός μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@bgb.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ποτών-αναψυκτικών, κορυφαία 
brands, ζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων με Αγγλικά και 
Ελληνικά, για πωλήσεις λιανικής. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή στο χώρο των αναψυκτικών-ποτών στη 
λιανική και HORECA εντός Αθήνας. E-mail: info@
glenfild.eu, τηλ: 210 6910370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Εξυπηρέτηση Πελατών σε 
κατάστημα αναλώσιμων εκτυπωτών και γραφικής 
ύλης στη Γλυφάδα. Πρέπει να έχει γνώσεις υπο-
λογιστών και Corel & PhotoShop. E-mail: info@
allaboutprint.gr.

Στελέχη Πωλήσεων B2B - 
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΓΡΑΦΕΙΟ τηλεοπτικών παραγωγών για τα γραφεία 
της στην Ελλάδα προσλαμβάνει 5 άτομα για την 
Ρεσεψιόν, το Εμπορικό Τμήμα και το Τηλεφωνικό 
Κέντρο, ανεξαρτήτου ηλικίας και εμπειρίας. Μισθός, 
πριμ, καριέρα. Τηλ: 211 5554830.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για πώληση διαφημιστικού 
χώρου του οδηγού υγείας Μy Doctors. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@mydoctors.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για μηνιαίο free press έντυπο 
στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
patisioncontact@gmail.com, τηλ: 210 8229040, 
κα Μαριάννα Παπαγεωργίου.

ΠΩΛΗΤΗΣ διαφημιστικού χρόνου ζητείται, με 
εμπειρία στα media, ΜΜΕ, πωλήσεις χώρου και 
χρόνου. Για πώληση διαφημιστικού χρόνου έτοιμων 
τηλεοπτικών εκπομπών σε πελάτες. Ποσοστά επί 
των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
progress.com.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από νεοσύστατο γραφείο μεγάλης 
πολυεθνικής εταιρίας για στελέχωση των τμημάτων 
πώλησης - μάρκετινγκ - εσωτερικής υποστήριξης. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ άμεσα, ζητούνται για συνεργασία με εμπο-
ρική εταιρία, για στελέχωση εμπορικού τμήματος, 
συνεχής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές, μόνο σο-
βαρές προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία για 
στελέχωση ανάπτυξης πελατολογίου και εποπτείας 
ανθρώπινου δυναμικού στη Πλατεία Μαβίλης. Τηλ: 
6973 910604.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική εταιρία επαγγελματι-
κών προϊόντων ήχου και φωτισμού, επιθυμεί να 
προσλάβει 3 Account Managers Sound and Light 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βουλγαρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: selectiondpt@cremedelacreme.gr.

Η WELLNESSNOW, εταιρία στο χώρο Υγείας-
Ευεξίας-Διατροφής ζητάει άμεσα Συνεργάτη για 
στελέχωση των παρακάτω τμημάτων: α) Εμπορικό 
τμήμα β) Τμήμα οργάνωσης και διοίκησης συνερ-
γατών. E-mail: info@wellnessnow.gr, τηλ: 6932 
309100, 6986 219045.

Α.Ε ΜΕ 60ΧΡΟΝΗ παρουσία στον χώρο των λιπα-
ντικών - χημικών οχημάτων και βιομηχανίας, ζητά 
δυναμικούς φιλόδοξους Πωλητές. Προσφέρεται 
πακέτο μισθού - bonus και προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@oilcompo.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητά έμπειρο Πωλητή στον τομέα 
της ενέργειας για B2B πωλήσεις. Περιοχή Θεσσα-
λονίκης. Παρέχονται: σταθερός μισθός και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: b2bsales@outlook.com.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική εταιρία επαγγελματι-
κών προϊόντων ήχου και φωτισμού, επιθυμεί να 
προσλάβει 3Account Managers Sound and Light 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βουλγαρία. Βιογραφικά 
στο e-mail:selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά για άμεση πρόσλη-
ψη Εκπαιδευτικούς Επισκέπτες με εμπειρία στην 
προώθηση υπηρεσιών, για κατ’οίκον επισκέψεις. 
Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
infocvcy@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για πωλήσεις χονδρικής-λιανικής 
για αρώματα, μακιγιάζ και καθημερινής περιποίη-
σης και καθαριότητας για το σπίτι, κατοικίδια από 
γνωστή εταιρία απευθείας πώλησης, ικανοποιητικά 
ποσοστά κέρδους, δυνατότητα καριέρας-υψηλών 
εισοδημάτων. E-mail: ioannav77@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από διαφημιστική εταιρία στο 
Μαρούσι για την δημιουργία και επίβλεψη δικτύου 
πωλήσεων, κοντά στον ηλεκτρικό Αμαρουσίου, 
σταθερός μισθός, μπόνους, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8020550, 
6986 155896.

ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται με ή χωρίς προϋπηρεσία 
στο χώρο της ευεξίας. Ανεξάρτητη συνεργασία 
με πολύ καλές αμοιβές, ελεύθερο ωράριο. Τηλ: 
6984 451563.

ΠΩΛΗΤΕΣ-τριες ζητούνται πανελλαδικά από με-
γάλη ενεργειακή εταιρία με δικό τους ΙΧ. Παρέχεται 
ικανοποιητικός μισθός, προμήθειες επί των πω-
λήσεων και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: info@
neonenergy.gr, κωδ: ΠΩΛsk 905.

ΑΤΟΜΑ 7 ζητούνται για τη διαχείριση λιανικών-
χονδρικών πωλήσεων και την ανάπτυξη του δικτύου 
πωλήσεων επιχείρησης με έδρα την Πλ. Μαβίλη, 
ευέλικτο ωράριο, ικανοποιητικές αποδοχές. Business 
Partners. Τηλ: 6973 910604, ώρες επικοινωνίας 
10:00-19:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική ή πλήρη απασχόληση, 
για στελέχωση εμπορικού τμήματος εταιρίας, όχι 
πλασιέ ή ντίλερ, επιθυμητή γνώση Η/Υ, υψηλές 
απολαβές. Τηλ: 6973 910604.

Η ΑΧΑΪΚΑ Πλαστικά ΑΕΒΕ ζητεί Product Manager 
για το Αίγιο με εμπειρία, πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Η/Υ, 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@achaika.gr.

Η ΑΧΑΪΚΑ Πλαστικά ζητεί Πωλητή με εμπειρία 
στα υλικά συσκευασίας, προσόντα ΑΕΙ, Η/Υ, άνεση 
επικοινωνίας, Αγγλικά, μισθός και ποσοστά. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@achaika.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται με σχετική εμπειρία σε πωλή-
σεις Β2Β για μόνιμη συνεργασία, μισθός ασφάλιση 
ποσοστά εκπαίδευση. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
εντιμότητα, στόχο, προσήλωση, επίμονη, επικοινωνι-
ακή. Βιογραφικά στο e-mail: webjob2b@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ με ευχέρεια λόγου ζητούνται από σύλλογο 
ΑΜΕΑ για στελέχωση τμήματος εγγραφής νέων 
μελών. Ταξίδια στα νησιά μας, παροχές πληρωμένες, 
μισθός 700€, ΙΚΑ. Τηλ: 211 0122373, 6947 700846.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος επιχειρήσεων ζητεί 3 νέες 
για κάλυψη διαφόρων τμημάτων νέου υποκατα-
στήματος, υψηλές αποδοχές, εξέλιξη, ασφάλιση. 
Τηλ: 210 8617959.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται με προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
Β2Β για προβολή επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. Στα-
θερή συνεργασία. Παρέχονται μισθός, ασφάλιση, 
ποσοστά, έξοδα κίνησης. Αυστηρή επιλογή. Προοπτική 
γρήγορης εξέλιξης. E-mail: webjob2b@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητά 
άτομα για στελέχωση τμημάτων. Άμεση πρόσληψη, 
παρέχεται βασικός μισθός, ασφάλιση και bonus. 
Τηλ: 2310 234733.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εκπρόσωπος Πωλήσεων από κατάστη-
μα τηλεπικοινωνιών στο Γέρακα. Η θέση αφορά 
πώληση υπηρεσιών προϊόντων και εξυπηρέτηση 
συνδρομητών. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
sequence.gr, ώρες καταστημάτων.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά έμπειρο Πωλητή στον τομέα της 
ενέργειας για B2B Sales. Παρέχεται σταθερός 
μισθός και bonus. Περιοχή Λάρισα. Βιογραφικά 
στο e-mail: b2bsales@outlook.com.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για μερική ή πλήρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: liedahoxhaj@
gmail.com, τηλ: 6940 016008.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση κάλυψη θέσεων 
για το Τμήμα Πωλήσεων, από εταιρία στο κέντρο 
της Αθήνας. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με καλές 
επικοινωνιακές ικανότητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου. Τηλ: 
6999 613420.

EXCLUSIVE distributor in Greece for RTD drinks 
& beverages is looking for Sales Executives for 
Athens area in small retail & HORECA channels. 

CVs: info@glenfild.eu, tel: 210 6910370.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα, επικοινωνιακά και δραστήρια, 
που να θέλουν να κτίσουν εισόδημα και πελατολόγιο. 
Βιογραφικά στο e-mail: simvoulos@outlook.com.

ΑΤΟΜΑ, άμεσα ζητούνται για συνεργασία με εμπο-
ρική εταιρία, για στελέχωση Εμπορικού Τμήματος. 
Συνεχής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές. Μόνο σο-
βαρές προτάσεις. Τηλ: 6943 950447.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία, 
για ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου. Δεν 
αφορά dealer- telemarketing. Τηλ: 6973 910604.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες ζητούνται για το τομέα 
των πωλήσεων - εξυπηρέτηση πελατών, και για 
την οργάνωση δικτύου συνεργατών. Δυνατότητα 
εξέλιξης. Μερική ή πλήρη απασχόληση. Τηλ: 6973 
910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα για την οργάνωση και 
το συντονισμό εμπορικού τμήματος, επιθυμητές 
γνώσεις Η/Υ, part time εργασία, μηνιαία εισοδήματα 
από 800€. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 7 σοβαρά άτομα για υπεύθυνη ερ-
γασία, μερική απασχόληση μέχρι 800€, πλήρης 
απασχόληση μέχρι 1500€. Άμεσο ξεκίνημα, κατόπιν 
αξιολόγησης. Τηλ: 6973 910604.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Λευκών Ειδών αναζητά Πωλητή. 
Δίνεται μισθός, bonus, εταιρικό ΙΧ, κινητό τηλέφωνο, 
ασφάλιση. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
Β2Β. Bιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: info@crist.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ με είδη κτιριακής αποχέτευσης 
και υδραυλικά αναζητά άτομο με προϋπηρεσία στον 
τομέα για πωλήσεις - ανάπτυξη δικτύου πελατών. 
Βιογραφικά στο e-mail: viografika3355@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον χώρο της 
ενέργειας ζητά έμπειρο Πωλητή για Β2Β Πωλήσεις. 
Προϋπηρεσία στον χώρο απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@shopjob.gr.

ΑΤΟΜΑ ικανά, υπεύθυνα, για το τμήμα πωλήσεων 
γνωστής πολυεθνικής, όχι ντίλερ-πλασιέ, δωρεάν 
εκπαίδευση, εργασία από το χώρο σας, δυνατό-
τητα καριέρας-υψηλών εισοδημάτων, αμοιβή με 
ποσοστά, μερική-πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΕΣ-τριες ζητούνται από εταιρία τροφίμων με 
δικό τους μεταφορικό μέσο. Υψηλές αποδοχές και 
άμεση πληρωμή. Τηλ: 6999 622154, Κος Σταύρος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για παροχή τουριστικών 
υπηρεσιών και πώληση πακέτων εκδρομών σε 
συνεργασία με μεγάλη ταξιδιωτική εταιρία. Προ-
οπτικές επαγγελματικής ανεξάρτητης καριέρας. 
Τηλ: 6993 275363.

ΑΤΟΜΑ νέα φιλόδοξα, με πολύ καλό λόγο και 
ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις από τηλεφώνου, 
ζητούνται για πωλήσεις μέσω τηλεφώνου εκδοτικής 
εταιρίας, γνωστά αντικείμενα, αμοιβή, ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: gr.public.jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής-τρια στην Αθήνα, Πτυχιούχος 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για εργασία σε on line τουριστικό οδηγό, 
με μισθό και ποσοστά. Τηλ: 211 8009663.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά με εμπειρία στο χώρο των 
πωλήσεων ζητούνται για τη στελέχωση διαφη-
μιστικής εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
jobfinders.gr τηλ: 2810 333915.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά και με αυτοπεποίθηση ζη-
τούνται από διαφημιστική εταιρία στο Ηράκλειο 
Κρήτης για πλήρη απασχόληση. Υψηλές αποδο-
χές, δωρεάν εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
recruitingingreece@gmail.com, έως 12/05/2014, 
τηλ: 2811 115036.

ΑΤΟΜΑ 2 ζητούνται στο χώρο υγείας και διατροφής, 
μερική ή πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΝΕΟΙ ευπαρουσίαστοι εργατικοί, καλλιεργημένοι, με 
προσόν την καλή επικοινωνία, ζητούνται για ημια-
πασχόληση, για στελέχωση του δικτύου πωλήσεων 
πανευρωπαϊκού ομίλου, υψηλές αποδοχές, εξέλιξη, 
ευέλικτο ωράριο, σταθερό εισόδημα, προϋπηρεσία 
θα εκτιμηθεί. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική ή πλήρη απασχόληση, 
για στελέχωση εμπορικού τμήματος εταιρίας, όχι 
πλασιέ ή ντίλερ, επιθυμητή η γνώση Η/Υ, υψηλές 
απολαβές. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα, από γραφείο εμπορικής επι-
χείρησης για κάλυψη νέων θέσεων. Πρωινή ή και 
απογευματινή απασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ 7 ζητούνται για τη διαχείριση λιανικών - 
χονδρικών πωλήσεων και την ανάπτυξη του δικτύου 
πωλήσεων επιχείρησης με έδρα την Πλ.Μαβίλη, 
ευέλικτο ωράριο, ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 
6943 950447.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ νέοι ζητούνται για την επέκταση 
των δραστηριοτήτων επιχείρησης με έδρα την 
Πλ.Μαβίλη σε διάφορες ειδικότητες, ευέλικτο 
πρόγραμμα εργασίας-ικανοποιητικές αποδοχές (δεν 
αφορά εξωτερικές εργασίες ή telemarketing). Τηλ: 
6943 950447, ώρες επικοινωνίας: 09:00-19:00.

ΠΩΛΗΤΗΣ-τρια Λογισμικού και Λύσεων Πλη-
ροφορικής ζητείται. Απαραίτητες γνώσεις σε 
εμπορικολογιστικές εφαρμογές και ικανότητες 
πώλησης. Βιογραφικά στο e-mail: cv@ep-mail.
gr, “ΘΕΣΗ#73.

συνέχεια στη σελ. 28

Το Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. για λογαριασμό της εταιρίας “CONNECT PHONE Α.Ε.” κορυφαίας εταιρίας προώθησης 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών αναζητά νέες / νέους ηλικίας 18-29 με κάρτα ανεργίας σε ισχύ για το τμήμα:

ΙΤ Support 
Τεχνικός Κινητών Τηλεφώνων 

Κωδικός Θέσης: (ΙΤ2_2014)
Η εταιρία παρέχει: 
•Άριστο-νεανικό εργασιακό περιβάλλον σε μια από τις δυναμικότερες, παραγωγικές και αξιόπιστες εταιρείες παρο-
χής υπηρεσιών διανομής και προώθησης προϊόντων του χώρου. 
•Προοπτική για μόνιμη απασχόληση και δημιουργία αξιόλογης καριέρας μέσα από εμπειρία και γνώση.

Οι ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους αναφέροντας τον κωδικό θέσης μέσω e-mail 
στο voucher@kek-anaptixi.gr

Η Randstad Hellas για λογαριασμό μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά:

Εκπαιδευτή Δικτύου Πωλήσεων
Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Υπάγεται στην διεύθυνση εκπαίδευσης πωλήσεων 
•Αναφέρεται στο διευθυντή εκπαίδευσης δικτύου πωλήσεων και κατ΄ επέκταση στη δ/νση πωλήσεων που έχει  
και την ευθύνη της εκπαίδευσης του δικτύου της εταιρείας 
•Εφαρμογή προκαθορισμένης διαδικασίας εκπαίδευσης βάσει του οδηγού της εταιρίας με στόχο την βελτίωση  
της διεύθυνσης πωλήσεων 
•Καθημερινή συνεργασία με τη διεύθυνση πωλήσεων για απολογισμό ημέρας και προετοιμασία επόμενης 
•Τοποθέτηση αναπτυξιακών στόχων σε συνεργασία με τον συντονιστή του γραφείου πωλήσεων και τη διεύθυνση 
πωλήσεων της εταιρίας. 
•Εκπαίδευση νέων συνεργατών σύμφωνα με τα πρότυπα που θέτει η εταιρία και ο θεσμικός επόπτης. 
•Προετοιμασία, παρακολούθηση και εκτέλεση του μηνιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος των συνεργατών. 
•Συνεχή παρακολούθηση των συνεργατών για τον εντοπισμό τυχόν εκπαιδευτικών προβλημάτων τόσο  
στην προσαρμογή όσο και στις διαδικασίες και τεχνικές πωλήσεων των προϊόντων της εταιρίας. 
•Συμμετοχή στις συναντήσεις στελεχών της διεύθυνσης εκπαίδευσης και πωλήσεων όποτε απαιτούνται. 
•Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρίας. 
•Προετοιμασία και κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία θα παρουσιάζονται σε όλα τα ιεραρχικά  
επίπεδα του δικτύου πωλήσεων.  
Προσόντα/requirements 
•Εμπειρία σε θέση πωλήσεων τουλάχιστον 5 έτη 
•Δίπλωμα πανεπιστημίου ή κολεγίου στα οικονομικά, ασφαλιστικά, νομικά, διοίκηση επιχειρήσεων ή σε άλλα  
συναφή θέματα και/ή κατοχή αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων σε ασφαλιστικά θέματα 
•Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο προσόν 
•Ικανότητα και άνεση ταξιδιών σε όλη την Ελλάδα. 
•Αναλυτική σκέψη, δυναμική και ευχάριστη επικοινωνιακή προσωπικότητα με ικανότητα παρουσίασης  
προγραμμάτων και σεμιναρίων σε νεοεισερχόμενους ή παλαιούς συνεργάτες-πωλητές με προκαθορισμένες  
διαδικασίες και μεθόδους της Εταιρίας 
•Οργανωτικές ικανότητες καθώς και πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και μεταδοτικότητας 
•Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Windows, MS Word, Excel, Powerpoint) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Προσαρμογή σε νέο περιβάλλον και συνεχής τάση εκπαιδευσιμότητας. 
•Κωδικός ΛΑΕΚ για εκπαίδευση ενηλίκων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού  
παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά για πάνω από δεκατέσσερα έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, σε συνδυα-
σμό με την επιτυχή μας παρουσία στην ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.
Βιογραφικά στο μέσω του link: http://www.randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=3812. Ακολουθήστε μας στο: 
LinkedIn, Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr

Build your career with a company that is making an impact on a global scale!

If you are seeking a stimulating career in a revolutionizing industry, join the company who is leading the crusade of 
the energy revolution. RECOM Corporation, the global leader in photovoltaic modules, offers incredible opportunity 
to ambitious, motivated individuals seeking a rewarding work environment. The diverse, multinational company is 
comprised of highly-skilled professionals who possess expert knowledge and extensive experience in their fields.

RECOM stands at the forefront of the solar energy industry and has established corporate branches in 8 countries. 
In all of its operations, the company maintains ‘best workplace practices’ and upholds the highest ethical standards. 
RECOM is an equal opportunity employer who prides itself for its diverse background and has developed its work 
force based solely on skill and expertise.

Description of Role: RECOM Corporation is currently seeking to expand its sales team in Athens, Greece with an 
experienced Sales Professional who will be responsible for acquiring new business in the Japanese market. He/
she will be of Japanese descent or be very fluent in the Japanese language, and will work with the sales team to 
promote the company’s products/service and achieve profitable growth in Japan.

Key responsibilities: 
•Identify business opportunities by researching and analyzing sales prospects in Japan 
•Conduct business development activities in Japanese (cold calls, face to face meetings) 
•Maintain relationships with clients by providing high level of support, information, and guidance (researching and 
recommending new opportunities, recommending profit and service improvements) 
•Participate in contract negotiations and provide knowledge regarding Japanese legal framework 
•Achieve monthly sales metrics including revenue targets and activity goals (i.e. calls, meetings) 
•Identify product improvements or new products by remaining current on industry trends, market activities, and 
competitors 
•Maintain professional and technical knowledge by attending educational workshops, reviewing professional 
publications, and establishing personal networks in Japan 
•Present evidence of expanding the client base, generating incremental revenue and developing repeat 
relationships (prepare sales reports by collecting, analyzing, and summarizing information 
•Maintain the high quality and professional image of RECOM in all communications and dealings with clients and 
prospects 
 
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in business studies; MBA is considered an asset 
•Minimum 5 years sales experience with proven track record of business development success in the Japanese 
market 
•Excellent verbal and written communication skills in the Japanese language 
•Expert on managing and building relationships with new clients, as well as client retention 
•Strong knowledge of business trends, negotiation, and economic principles 
•Willingness to travel to Japan and ability to organize trips effectively 
•Goal driven, self motivated worker with an energetic and enthusiastic attitude 
•Problem solving and analytical skills to interpret sales performance and market trends 
•Very articulate, excellent presentation skills

Our expectations for selected candidates are high because we only deliver the best to our clients. Professionals 
fitting the abovementioned description, may forward their CVs cv@recom-solar.com. For more information visit 
www.recom-solar.com

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 για το κατάστημα στη Ν. Σμύρνη (Λ. 
Συγγρού 257-259):

Πωλητές/τριες Μερικής Απασχόλησης 
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 λει-

τουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 1.700 
εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, κάτοχος της 
πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας εί-
ναι ο Όμιλος Dixons. Επιπλέον, 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 υπολο-
γιστών, 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 πώλη-
ση ηλεκτρικών ειδών. Ο Όμιλος εφαρμόζει μια πολιτική 
πολλαπλών 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 πελάτες πραγματοποιούν τις αγο-
ρές τους online και μέσα από τα καταστήματα του Ομίλου 
Dixons. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδιαφερό-
μενοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους 
μέσω της ιστοσελίδας www.kotsovolos-careers.gr

IS Tester (Microsoft environments) 
(ref: TES/05/14), Frankfurt, Germany

With expertise in Sharepoint, UML, Visual Studio testing 
tools, integration testing.

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading 
European Software, Information and Communication 
Technologies company, operating internationally (Athens, 
Brussels, Luxembourg, Copenhagen, Berlin, Rome, Stockholm, 
London, Nicosia, Helsinki, Valetta, etc). The company employs 
over 500 engineers and IT experts. We design and develop 
software applications using integrated, state-of-the-art 
technology. Our current IT and telecoms projects have a 
value exceeding 250 million EURO. EUROPEAN DYNAMICS 
is a renowned supplier of IT services to European Union 
Institutions, international organizations, European Agencies 
and national government Administrations all over Europe.

We currently have a vacancy for an IS Tester, fluent in 
English, to offer his/her services as an expert who will be 
based in Frankfurt. The work will be carried out either in the 
company’s premises or on site at the customer premises. In 
the context of the first assignment, the successful candidate 
will be integrated in the Quality Assurance Team of the 
company that will closely cooperate with a major client’s 
IT team on site.

Your tasks: 
•Definition of test plans and cases 
•Participation in the requirements’ analysis 
•Test execution and report production on test results 
•Development and execution of test scenarios and 
scripts 
•Retest defects. 
Your skills: 

•University degree or equivalent, in a relevant subject 
•Minimum 2 years of extensive experience in IT system 
testing 
•Experience with testing methodologies, including 
system and unit integration testing 
•Hands-on experience with testing tools 
•Knowledge of UML 
•Experience in SharePoint, as the candidate needs to 
have performed some functional testing on SharePoint 
based applications 
•Knowledge of Visual Studio testing tools, preferably 
test manager, web tests, coded tests is considered an 
asset 
•Excellent command of English, both written and oral.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting and 
dynamic company, where you will offer your services as part 
of a team of a major European Institution, operating in an 
international, multilingual and multicultural environment 
where you can expect real chances to make a difference, 
please send us your detailed CV in English, quoting reference: 
(TES/05/14), to the following e-mail address: careers@
eurodyn.com.

We offer competitive remuneration (either on contract 
basis or remuneration with full benefits package), based 
on qualifications and experience. All applications will be 
treated as confidential.

You may also consider all our other open vacancies by 
visiting the career section of our web site (www.eurodyn.
com) and follow us on Twitter (@EURODYN_Careers) and  
LinkedIn.

Το ξενοδοχείο NOVOTEL Athens επιθυμείνα προσλάβει για εποχική απασχόληση τις παρακάτω ειδικότητες και προ-
σκαλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους: 

Μαθητές / Μαθήτριες ΤΕΙ  
για Πρακτική Άσκηση

Μαθητή/Μαθήτρια από ΤΕΙ τουριστικών επιχειρήσεων για εξάμηνη πρακτική άσκηση στο τμήμα του εστιατορίου.

Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα αποσταλούν στα γραφεία του NOVOTEL Athens – διεύθυνση ανθρώ-
πινου δυναμικού -, Μιχαήλ Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, τηλ: 210 8200716, fax: 210 8200777, e-mail: h0866-hr@
accor.com. Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως εμπιστευτικές.



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Η ΚΕΒΕ ΑΕ ζητά άτομο για το Τμήμα Εξαγωγών 
με προθυμία να ταξιδεύει. Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 
άπταιστα Αγγλικά και γνώση τρίτης γλώσσας θα 
εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@kebe-sa.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά άτομο έμπειρο στις 
πωλήσεις, με γνώσεις internet, να στελεχώσει 
τμήμα marketing. Προϋπηρεσία απαραίτητη, ορ-
γανωτικές ικανότητες, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών, 
κάτοχος ΙΧ επιθυμητό (όχι απαραίτητο). Βιογραφικά 
στο e-mail: info@website-experts.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Οργάνωσης Εκθέσεων ζητά Πωλητή. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις, γνώση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, Αγγλικών, με άδεια οδήγησης, άριστος 
στην επικοινωνία και δυνατότητα ταξιδιών στην 
περιφέρεια. Η Εργασία είναι 8ωρη και σταθερή! 
Βιογραφικά στο e-mail: info@alfaexpo.gr, τηλ: 
210 2772244, ώρες επικοινωνίας 14:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με 5ετή εμπειρία για το 
τμήμα πωλήσεων, για την περιοχή της Αθήνας, 
για 12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@atzovaras.gr.

AΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητείται Προσωπικό για 
τη στελέχωση νέων τμημάτων πώληση, marketing 
και δημοσίων σχέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
elsaloyr@gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΑΤΟΜΑ άνω των 25 ετών, με προϋπηρεσία στην αγορά 
ζητούνται ως Ανεξάρτητοι Συνεργάτες επιχείρησης 
με έδρα την Πλ. Μαβίλη. Τομείς Δραστηριοτήτων: 
ανεύρεση και εξυπηρέτηση πελατών-οργάνωση 
δικτύου συνεργατών. Ευέλικτο ωράριο-πλήρης 
εκπαίδευση. Δεν αφορά εξωτερική εργασία-
telemarketing. Τηλ: 6973 910604.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα την Πλ.Μαβίλη ζητεί 5 άτομα 
με εμπειρία στις πωλήσεις για την οργάνωση-δια-
χείριση πελατολογίου και την επέκταση των δρα-
στηριοτήτων του δικτύου πωλήσεων. Παρέχεται 
πλήρης εκπαίδευση. Τηλ: 6973 910604.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία παραφαρμακευτικών 
προϊόντων ζητούνται Πωλητές με εμπειρία για τη 
στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 
έτη. Fax: 210 2388509.

ΕΤΑΙΡΙΑ με μακροχρόνια παρουσία στην πώληση 
Ιατρικών Συσκευών-Μηχανημάτων, αναζητά Υπεύ-
θυνο Πωλήσεων για κατάστημα της Θεσσαλονίκης. 
Προϋπηρεσία 3ετών+ στην πώληση ιατρικών συ-
σκευών-μηχανημάτων, ειδικότερα καρδιολογικών 
συσκευών. Άριστα Αγγλικά-Η/Υ. Κάτοχος άδειας 
οδήγησης. E-mail: .hrbiovas@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΕΣ-τριες ζητούνται για διακίνηση προϊόντων 
υγείας και ευεξίας. Μισθός βάση ποσοστών. Παρέ-
χεται εκπαίδευση. Τιμή 300€. E-mail: kmousikas@
yahoo.gr, τηλ: 6932 370913, ώρες επικοινωνίας 
11:00-13:00.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος ζητά 5 Πτυχιούχες-χους ΑΕΙ-
ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ με εμπειρία Ιατρικού Επισκέπτη, για 
στελέχωση νευραλγικών θέσεων του τομέα υγεί-
ας. Εκπαίδευση-γρήγορη και αξιοκρατική εξέλιξη. 
E-mail: tsakiris1958@yahoo.gr, τηλ: 210 6773990 
κος Τσακίρης.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Ιατρικούς Επισκέπτες σε όλη την 
Ελλάδα για προώθηση επιθεμάτων κατακλίσεων, 
διαλειπόντων καθετήρων, οστομικών προϊόντων 
και συμπληρωμάτων διατροφής. Απαραίτητη 
εμπειρία αντικειμένου. Βιογραφικά στο e-mail: 
ergasia2014@gmail.com.

AΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα στη Θεσσαλο-
νίκη, ζητείται Ιατρικός Επισκέπτης με εμπειρία σε 
Παιδιάτρους και Νεογνολόγους, όπως επίσης και 
φαρμακεία, για τις περιοχές κεντρικής Μακεδονίας-
Θράκης. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: nedounewmed@hotmail.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος ζητά 5 Πτυχιούχους-χες ΑΕΙ-
ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ με εμπειρία Ιατρικού Επισκέπτη, 
για Στελέχωση Νευραλγικών θέσεων του τομέα 
υγείας. Εκπαίδευση γρήγορη και αξιοκρατική εξέ-
λιξη. Ε-mail: tsakiris1958@gmail.com, τηλ: 210 
6773990, κος Τσακίρης.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εισαγωγική εταιρία φαρμο-τεχνο-
λογικών προϊόντων στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, 
θα ήθελε να προσλάβει: 2 Ιατρικούς Επισκέπτες 
Ογκολογικών, επιτυχή προϋπηρεσία τουλάχιστον 
2 ετών στον κλάδο της Ογκολογίας-Ακτινοθερα-
πείας.E-mail: selectiondpt@cremedelacreme.gr.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία – Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μία Φαρμακοποιός για μεγάλο Φαρμακείο 
στο Παγκράτι. Τηλ: 6972 201342.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Πτυχιούχος, ζητείται για εργασία 
σε φαρμακείο στο δήμο Αγίου Δημητρίου. Τηλ: 
6945 381307.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ζητείται για εργασία σε φαρ-
μακείο στην περιοχή του Πειραιά. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Τηλ: 6944 826050.

ΑΛΥΣΙΔΑ ιατρικών παροχών και ενημέρωσης ζητεί 
3 Νοσηλεύτριες, παραϊατρικά, ΤΕΦΦΑ, Προπονή-
τριες, Γυμνάστριες, τηλεφωνικό κέντρο, Υπάλληλος 

Ρεσεψιόν, πενθήμερο. Άμεση πρόσληψη, 920€ μικτά, 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 5200223, κα Μαυρομιχάλη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ Νοσοκόμα με άριστη γνώση Αγγλι-
κών, κάτοικος Αθηνών, με δυνατότητα ταξιδίων, με 
σκοπό την ιατρική φροντίδα σε περιόδους διακοπών/
ταξιδίων. Τηλ: 210 4110212, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00 Δευτέρα-Παρασκευή.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ -τριες με πτυχίο Ανώτατης-Ανώτερης 
σχολής ζητούνται για εργασία στο Κατάρ. Διαμονή-
αεροπορικά για Ελλάδα 2 φορές το χρόνο-μετα-
φορικό-ιατροφαρμακευτική περίθαλψη-ασφάλεια 
ζωής-μισθός αναλόγως προσόντων. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία-άριστη γνώση Αγγλικών. E-mail: com.
recruitersqatar@gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Ιατροί όλων των ειδικοτήτων για 
ανεξάρτητη συνεργασία με μία από τις μεγαλύτε-
ρες εταιρίες διατροφής. Δυνατότητες προσωπικής 
ανάπτυξης και εξέλιξης, ελεύθερο ωράριο. Τηλ: 
6943 950447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιολόγος για Γραμματειακή Υποστήριξη 
διαγνωστικού κέντρου μοριακής βιολογίας (κα-
ταγραφή δειγμάτων, συγγραφή αποτελεσμάτων, 
τηλεφωνικά ραντεβού). Βιογραφικά στο e-mail: 
cancer.ngs@gmail.com.

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται για να εργαστεί σε ιατρείο στην Κρήτη 
για την καλοκαιρινή σεζόν 2014. Τηλ: 2825 061677, 
6932 645520, ώρες επικοινωνίας 09:00–15:00, 
18:00–20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διαιτολόγοι για άμεση συνεργασία 
από εταιρία. Τηλ: 6941 591109.

ΙΑΤΡΟΣ Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος ζητείται 
για μόνιμη εργασία σε ιδιωτικό μικροβιολογικό 
εργαστήριο στη Μεσσηνία. Βιογραφικά στο e-mail: 
afroditi@hol.gr.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Ιατροί όλων των ειδικοτήτων για 
ανεξάρτητη συνεργασία με μία από τις μεγαλύτε-
ρες εταιρίες διατροφής. Δυνατότητες προσωπικής 
ανάπτυξης. Ελεύθερο ωράριο. Τηλ: 6973 910604, 
ώρες επικοινωνίας 09:30-19:00.

ΙΑΤΡΟΣ, Ανδρας ή Γυναίκα, ζητείται για παιδική 
κατασκήνωση κοντά στα Καλάβρυτα για την κα-
λοκαιρινή περίοδο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
achaikochorio.gr, τηλ: 211 7054226, 6972013270.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Νοσηλεύτριες με τουλάχιστον 
διετή προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση σε 
δερματολογικό ιατρείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ctzermias@gmail.com.

ΖΗΤOYNΤΑΙ Ιατροί για ιατρεία τουριστικών περι-
οχών των νομών Πιερίας - Φωκίδας, (επιθυμητή 
η γνώση ξένων γλωσσών). Προοπτική μόνιμης 
συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: artemiospap@
yahoo.gr, τηλ: 6942 696134, ώρες επικοινωνίας 
11:00-13:30 & 18:00-21:00.

ΖΗΤOYNΤΑΙ Ιατροί (άνευ ειδικότητας ή ειδικοτή-
των) για ιατρεία των νομών Πιερίας - Φωκίδας 
(επιθυμητή η γνώση Αγγλικών - Ρωσικών ή άλλων 
γλωσσών). Βιογραφικά στο e-mail: artemiospap@
yahoo.gr, τηλ: 6942 696134, ώρες επικοινωνίας 
11:00-13:30 & 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός για εργασία σε παιδική κατασκή-
νωση για διάστημα 22 ημερών μισθός 1000€ συν 
ικα συν τσαυ. Τηλ: 27440 69336, fax: 27440 69337.

ΑΛΥΣΙΔΑ οπτικών καταστημάτων ζητεί Οπτικό 
με εμπειρία για περιοχή Νοτίων Προαστίων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: ilioypoli@ofthalmos.gr, τηλ: 
210 9960535.

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται για εργασία σε παιδική κατασκήνω-
ση στο Λουτράκι (19/6-10/7, 12/7-2/8, 3/8-24/8). 
Βιογραφικά στο e-mail: vaskorovilou@sportcamp.
gr, τηλ: 27440 66860.

ΙΑΤΡΟΙ ζητούνται άνευ ειδικότητας, για εφημερία 
σε κλινική Δυτικών Προαστίων. Τηλ: 210 5739455.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Iατροί όλων των ειδικοτήτων 
για Aνεξάρτητη Συνεργασία με Συνεργάτες μίας από 
τις μεγαλύτερες εταιρίες διατροφής. Δυνατότητες 
προσωπικής ανάπτυξης. Ελεύθερο ωράριο. Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρασκευάστρια Μικροβιολογικού 
Εργαστηρίου να ξέρει από αιμοληψίες. Τηλ: 210 
4614574.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, νοσοκομεία, κλινικές και ιδρύματα 
λοιπών δομών κοινωνικής πρόνοιας, ενδιαφέρονται 
να συνεργαστούν με συμβάσεις αορίστου χρόνου 
Νοσηλευτές -τριες (για την Αυστραλία). E-mail: 
selctiondpt@cremedelacreme.gr.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο για 
νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερo, 6ωρo, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.ath@
gmail.com αναγράφοντας «Υπάλληλος Νομικής 
Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

ΣΤΕΛΕΧΗ ζητούνται για πολιτικό κόμμα. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@neagrammh.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ με άριστες γνώσεις Αγγλικής και πολύ 
καλές γνώσεις Γερμανικές και καλή χρήση Η/Υ 
ζητούνται από δικηγορική εταιρία στη Γλυφάδα. 

Βιογραφικά στο e-mail: dnikas@otenet.gr, τηλ. 
210 8941914.

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ Δικηγόρος ή νέος Δικηγόρος έως 
δύο χρόνια ζητείται από σοβαρό δικηγορικό γραφείο 
με μεγάλο φάσμα δικηγορικής ύλης, ποινικό, αστι-
κό, διοικητικό. Βιογραφικά στο e-mail: gr.lawyers.
jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασκούμενη-ος Δικηγόρος από δικη-
γορική εταιρεία με επικέντρωση στο ενωσιακό 
δίκαιο και στο δίκαιο ενέργειας. Απαιτείται καλή 
γνώση Αγγλικών, τυχόν μεταπτυχιακό δίπλωμα θα 
συνεκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: secretary@
metaxaslaw.gr.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες – Μεταφράσεις
ΕΒΡΑΪΚΩΝ Μεταφραστές ζητούνται, ελεύθερα 
συνεργαζόμενοι, απαραίτητη εμπειρία-προϋπη-
ρεσία-προσκόμιση βεβαιώσεων επάρκειας. Τηλ: 
6980 196833, κωδικός θέσης: 2014-003.

THEY ARE looking for English Language Teachers 
for foreign language school in Koropi, Attica. Tel: 
6945 989491.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ Αγγλικής γλώσσας ζητούνται από 
κέντρο ξένων γλωσσων στο Κορωπί. Απαραίτη-
το πτυχίο πανεπιστημίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
iordanseref@yahoo.gr, τηλ: 6945 989491.

ΣΟΒΑΡΟ μεταφραστικό γραφείο αναζητά σοβαρό 
Μεταφραστή Αραβικών. Τηλ: 6936 915131.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητά Καθηγητές Αγγλικών 
στη Λευκωσία. Βιογραφικά στο e-mail: infocvcy@
gmail.com.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά Υποψήφιους Διδάκτο-
ρες για εξ’ αποστάσεως ακαδημαϊκή υποστήριξη 
φοιτητών Πολυτεχνικών και οικονομικών Σχολών 
της ημεδαπής - αλλοδαπής. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@diplomatikes.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ζητούνται για εξωτερική εργασία, 
με σκοπό την προβολή πολιτικού κόμματος στα 
ΜΜΕ. Βιογραφικά στο e-mail: cv@neagrammh.
gr, κωδ: ΔΗΜ-2.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέες -ους 
Απόφοιτους δημοσιογραφίας για πρακτική άσκηση 
στο καλλιτεχνικό-κοσμικό ρεπορτάζ με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: portal_ΚΚ.

ENGLISH Language Teachers are requested from a 
language school in Kapandriti. Previous experience 
will be considered. Excellent working conditions 
and salary. CVs: edede@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα, για θερινή εργασία Καθηγητές 
όλων των επιπέδων Αγγλικής, Ρωσικής, Γερμα-
νικής, Γαλλικής, Κινέζικης, Ισπανικής, Ιταλικής, 
Τουρκικής, Σουηδικής, Ολλανδικής, Νορβηγικής 
και Αραβικής γλώσσας, από μεγάλο οργανισμό. 
E-mail: eduschoolscv@gmail.com, κωδ: HR-232.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα ευπαρουσίαστα και επικοι-
νωνιακά άτομα για Καθηγητές Ξένων Γλωσσών 
από ξενόγλωσσο οργανισμό για έρευνα αγοράς. 
Βιογραφικά στο e-mail: eduschoolscv@gmail.
com, κωδ: HR.155.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικής, Γαλλικής, Γερ-
μανικής, Ισπανικής και Ιταλικής Φιλολογίας για 
μεγάλη αλυσίδα κέντρων ξένων γλωσσών στα 
Ιωάννινα. Βιογραφικά στο e-mail: nicolettakou@
hotmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ εταιρία ζητεί νέο -α για δια-
φημιστικά – δημοσιογραφικά ρεπορτάζ για μεγάλη 
εφημερίδα. Απαραίτητα μεταφορικό μέσο, μισθός, 
οδοιπορικά, πριμ. Τηλ: 210 7568080, 6981 000635, 
κος Αλέξανδρος.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. στην Χαλκίδα ζητεί έμπει-
ρους Καθηγητές Φυσικής και Μαθηματικών. Τηλ: 
6945 467623.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες-γυναίκες Ραδιοφωνικοί 
Παραγωγοί (με πείρα η χωρίς) για στελέχωση 
εκπομπών μεγάλου web-tv Radio που έχει έδρα 
τους Αμπελόκηπους Αθηνών. Παρέχεται εκπαίδευση, 
υπάρχει στούντιο. E-mail: afanis_iroas@hotmail.
gr, τηλ: 6973 186702.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθήνας με γνώσεις ηλεκτρονικών, 
ζητείται Καταχωρητής για E-shop με ευρύ λεξιλό-
γιο φαντασία-δημιουργικότητα-άνεση στο γραπτό-
προφορικό λόγο επικοινωνιακός, για ελκυστική 
καταχώρηση προϊόντων. Προϋπηρεσία, γνώσεις 
seo θα εκτιμηθούν. E-mail: info@clevermarket.gr.

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ-ισσες και Βοηθοί ζητούνται από 
παιδική κατασκήνωση κοντά στα Καλάβρυτα για 
την καλοκαιρινή περίοδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@achaikochorio.gr, τηλ: 211 7054226, 6970 
290580.

ΦΥΣΙΚΟΣ - Χημικός και Βιολόγος ζητούνται για 
συνεργασία από φροντιστήριο στη περιοχή Αχαρνών 
και Θρακομακεδόνων. Απαραίτητη η προϋπηρε-
σία σε τάξεις Λυκείου. Τηλ: 210 2445106, ώρες 
επικοινωνίας 15:00-21:00.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά Πτυχιούχες-ους, θετικών 
επιστημών, με εργασιακή εμπειρία, ικανούς να 
στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις marketing-
management-finance-sales-banking. Βιογρα-

φικά στο e-mail: pappam100@gmail.com, τηλ: 
210 6773990, κος Μάλλας.

TEACHER of English, Native Speaker, experienced, 
for proficiency level, from 09/2014, 3-6 hours weekly, 
for language school in Nikaia. Excellent working 
conditions. CVs: ananeosi@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός για ωρομίσθια πρωινή 
απασχόληση δίχρονου παιδιού στο σπίτι. Ανα-
τολική Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
eleniandrielou@gmail.com.

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ τη γνώση και προορισμό την επι-
τυχία, Ο όμιλος εκπαιδευτηρίων Σταθμός Γνώσης 
στα Πετράλωνα ζητεί Καθηγητές Μαθηματικών, 
Οικονομικών, Φιλολογίας, Φυσικής, Χημείας, 
Πληροφορικής και Βιολογίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@stathmosgnosis.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μαθηματικών, Φυσικής και Χημεί-
ας με διετή τουλάχιστον φροντιστηριακή εμπειρία 
και σημειώσεις τους ηλεκτρονικές, ζητούνται από 
φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο κέντρο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: frontistiriomeshs@gmail.com.

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ τη γνώση και προορισμό την επιτυ-
χία, Ο όμιλος εκπαιδευτηρίων Advanced people’s 
Studies στα Πετράλωνα ζητεί Καθηγητές Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@applepetralona.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικών από εκπαιδευτή-
ριο στο κέντρο, Απόφοιτοι Πανεπιστημίου με διετή 
απασχόληση σε φροντιστήριο για πλήρη απασχόληση 
την σχολική χρονιά 2014-2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: job.english.teacher@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στη Nέα Σμύρνη ζη-
τεί Bilingual, έμπειρο Kαθηγητή-τρια Aγγλικής 
γλώσσας για επίπεδα elementary έως πτυχία, 
γνώση Η/Υ, με οργανωτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες, πτυχίο ανώτατης σχολής επιθυμητό. 
E-mail: neasmyrni2@eurognosi.info.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί – Τεχνίτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία μελετών ζητά να προσλάβει 
2 Πολιτικούς Μηχανικούς, 10ετούς εμπειρίας με 
αντικείμενο τον έλεγχο μελετών γεφυροποιίας και 
γεωτεχνικών. Τόπος Doha Qatar. Τηλ: 6934 262675.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργατοτεχνικό Προσωπικό, 
με εμπειρία σε εργασίες κλαδέματος δέντρων - 
συντήρηση πρασίνου, κάτοχοι διπλώματος Γ’ 
κατηγορίας, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Bιογραφικά 
στο e-mail: g.prasino1975@gmail.com, fax: 211 
7804055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από τεχνική σχολή μηχανολο-
γίας με συμπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
κάτοχος διπλώματος για μηχανάκι και αυτοκίνητο, με 
γνώσεις Η/Υ, για εσωτερική και εξωτερική εργασία. 
Τηλ: 210 5754735, 210 5754215.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά Ηλεκτρονικούς Μηχα-
νικούς ή Μηχανικούς Η/Υ για πιλοτική ανάπτυξη, 
κατασκευή και τεκμηρίωση εφαρμογών μικρο-
επεξεργαστών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
diplomatikes.gr.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται στην περιοχή της Πελοπον-
νήσου. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@otenet.gr, 
τηλ: 26210 42190.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort στην 
Κω, επιθυμεί να προσλάβει Συντηρητή. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr, τηλ: 22420 23537.

ΒΟΗΘΟΣ Ψυκτικού ζητείται για συντηρήσεις - εγκα-
ταστάσεις κλιματιστικών μηχανημάτων Split, κάτοχος 
δικύκλου ή δίπλωμα μηχανής και αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: texnikoiaggelies@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ενδυμάτων ΑΕ, ζητεί Γαζώτρια 
πεπειραμένη που να γνωρίζει όλες τις μηχανές 
ραφής - κατασκευής ρούχων. Τηλ: 211 1057792, 
υπεύθυνη κα Νίκη.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αυτοκινήτων, με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος και προϋπηρεσία, ζητείται για βουλ-
κανιζατέρ. Περιοχή Μέγαρα. Τηλ: 6987 521621.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Μοτοσικλετών ζητείται θα προτιμηθεί 
με προϋπηρεσία σε Piaggio. Περιοχή Πέτρου Ράλλη, 
Νίκαια. Τηλ: 6977 301009.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ δίκυκλων, με 5ετή προϋπηρεσία σε 
μότο σε επώνυμα συνεργεία, γνώσεις Η/Υ ζητείται, 
περιοχή Κορυδαλλός. Τηλ: 210 5617620, ώρες 
επικοινωνίας 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων, με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος και προϋπηρεσία στα 
OPEL, πλήρη απασχόληση. Τηλ: 2310 473680, 
fax: 2310 473681.

ΔΟΜΙΚΟΣ με γνώσεις κατασκευαστικού σχεδί-
ου και autocad, ζητείται από εταιρία κατασκευής 
εκθεσιακών περιπτέρων στις Αχαρνές, με άριστη 
γνώση Αγγλικών και επιθυμητή γνώση Γερμανι-
κών ως Project Manager. E-mail: marketing@
decodesign.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Tεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα πο-
λιτικού μηχανικού με 5ετή εμπειρία στον τομέα 
ασφαλείας και υγείας για την περιοχή της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail:: info@atzovaras.gr.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ Θερμοϋδραυλικοί, ζητούνται από 
Βόρειο Ελλάδα. Άμεση εργασία στη Γερμανία σε 

αξιόπιστη και σοβαρή εταιρία, απαραίτητη η γνώση 
Γερμανικών, μισθός, αποζημίωση εξόδων. Τηλ: 
6987 208864, κος Βασίλης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα την Χαλκίδα 
ζητάει Χειριστή Εργαλειομηχανών (στράνζα, ψαλί-
δι, ραουλιέρα). Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ψυκτικού από τεχνική εταιρία 
κλιματισμού, προϋπηρεσία απαραίτητη, κάτοχος 
διπλώματος μηχανής και αυτοκινήτου. Βιογραφικά 
στο e-mail: texnikoiaggelies@gmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ τεχνική εταιρία ζητείται Τεχνικός 
Συντήρησης και Επισκευής Ανεμογεννητριών. 
Βιογραφικά στο e-mail: helma@helma.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με 5ετή εμπειρία για το τμήμα 
πωλήσεων, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
για 12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@atzovaras.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλου Almeco αναζητά άτομο με 
γνώση και εμπειρία στο χώρο της διακόσμησης 
για ημιαπασχόληση. Βιογραφικά στη reception της 
έκθεσης, 8 χλ Θεσσαλονίκης-Μουδιανών ή απα-
ραίτητα με επισύναψη φωτογραφίας, στο e-mail: 
almeco@almeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αργυροχρυσοχόος από εργαστήριο αση-
μένιων κοσμημάτων στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης 
(δυνατότητα αστικού λεωφορείου απο Θεσσαλονίκη). 
Εργασιακή εμπειρία θα προτιμηθεί. Τηλ: 23910 
53863, ώρες επικοινωνίας 9:00-14:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ζητείται για συνεργεία Toyota. 
Τηλ: 210 3473060.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ζητείται για συνεργεία Skoda. 
Τηλ: 210 3473060.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ αυτοκινήτων έμπειρος, ζητείται 
από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan στο Γέρακα 
Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: sarfyr@gmail.
com, fax: 210 6615230

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αυτοκινήτων ομίλου WV Group, 
ζητεί έμπειρο Μηχανικό για εργασία. Γνώστης δι-
αγνωστικού και ηλεκτρονικών μερών. Fax: 210 
5731539, τηλ: 210 5731513.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Βουλκανιζατέρ φορτηγών με δίπλωμα 
Γ’ κατηγορίας, ζητείται. Τηλ: 210 9761339, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ δομικών έργων ή έργων υποδομής 
(ΑΣΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ) ζητούνται για πρακτική άσκη-
ση από τεχνική εταιρία στο τμήμα διεκπεραίωσης. 
Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@polismichaniki.gr, fax: 211 8001339.

ΕΤΑΙΡΙΑ αντιπροσωπείας αυτοκινήτων ζητάει Τε-
χνικό Σύμβουλο με εμπειρία στο χώρο. E-mail: 
ventam@mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για μηχανουργείο ως Bοηθός 
Hλεκτροσυγκολλητή, από εργοστάσιο στην ΒΙΠΕΘ. 
Εργασία 40 ώρες ανά εβδομάδα. Μικτό ημερομίσθιο 
€29.75 / ώρα. Bιογραφικά στο e-mail: odosimansi@
tee.gr, τηλ: 2310 797802.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ με 3ετή 
τουλάχιστον εμπειρία. Επιθυμητή η προϋπηρεσία 
σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: ergonomia@ergonomia.gr, fax: 210 
2773322.

ΤEXNIKH εταιρία ζητεί Tοπογράφο - Mηχανικό ΠΕ 
ή ΤΕ με γνώση autocad. Επιθυμητή η εργοταξιακή 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: g.prasino1975@
gmail.com, fax: 211 7804055.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτροσυγκολλητές από εργοστάσιο 
μεταλλικών κατασκευών στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Μόνιμη 
και πλήρης απασχόληση. Η εταιρία παρέχει στέγη, 
μισθό, ένσημα. Τηλ: 6944 684126, 25310 98142.

ΓΙΑ 6 ΠΟΛΕΙΣ της Γερμανίας ζητούνται: Μηχανικοί 
Σχεδιασμού - Μηχανικοί Bιομηχανικής Παραγω-
γής - Μηχανικοί Project Managers - Δομοστατικοί 
Μηχανικοί - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - Σχεδιαστές 
Μεταλλικών Κατασκευών - Σχεδιαστές Παραγωγικής 
Διαδικασίας. Βιογραφικά στο e-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αργυροχρυσοχόος για εργαστήριο αση-
μένιων κοσμημάτων στα Κουφάλια - Θεσσαλονίκης. 
(Δυνατότητα αστικού λεωφορείου από Θεσσαλονίκη). 
Εργασιακή εμπειρία θα προτιμηθεί. Τηλ: 23910 
53863, ώρες επικοινωνίας 9:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Μηχανοστασίου για θέση 
Plant Operator, Shift Leader σε εταιρία στο κέντρο 
της Αθήνας. Έναρξη Μάϊο. Απαιτούμενες γνώσεις: 
Αγγλικά, Η/Υ, προϋπηρεσία 5 έτη τουλάχιστον. Τηλ: 
210 8215039.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για πλήρης εργασία σε ξε-
νοδοχείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ιδανικά 
με προϋπηρεσία και εξειδίκευση σε υδραυλικά και 
ηλεκτρολογικά. Τηλ: 6946 002777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο 
με γνώσεις υδραυλικού και συντήρησης πισίνας, 
για 12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
captain@navigatorltd.gr, fax: 210 6230789.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Μοτοποδήλατων με εμπειρία 
και όρεξη για δουλειά να εργαστεί στο κατάστημα 
“automoto koutsakis” στις Μοίρες – Ηρακλείου 
Κρήτης. Tηλ: 6978 460977.

συνέχεια στη σελ. 30

Η Panasoft Α.Ε., εταιρεία πληροφορικής με ηγετική θέση στον χώρο της παραγωγής λογισμικού για την τουριστική 
βιομηχανία στην Ελλάδα, αναζητεί να προσλάβει:

Web Developer 
(Κωδ. WEBDEV14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό με την 
πληροφορική αντικείμενο 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση PHP, 
SQL, Javascript, JQuery, html/css. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες 
υποψηφίους) 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση και εμπειρία XML, SOAP & AJAX 

•Γνώση και εμπειρία σε Visual Studio, .NET/C# 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε σε μια δυναμική εταιρεία 
όπου θα μπορέσετε να αναδείξετε τις δημιουργικές ικανό-
τητές σας, παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο hr@
panasoft.gr ή με φαξ στο +30 210 866 0905.

Athens Technology Center S.A. wishes to recruit:

Web Developer
Description: The position refers to software engineers with a passion for programming and problem solving.  
Required qualifications: 
•University Degree in computer science or information systems with grade 7 or better 
•Excellent communication skills in English both verbally and in written form 
•Strong fundamental programming skills (data structures, algorithms). Someone who likes tackling problems is 
more important than specific languages. 
•Demonstrable talent programming in at least one major language (Java, J2EE, C, C++, etc.) 
•An ability to learn new technologies quickly.  
Additional experience in any of the following fields is a plus: 
•Unix or Linux 
•Experience with LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) website design 
•Website development skills HTML, HTML5 and CSS 
•Web technologies and internet protocols (XML, HTTP, TCP/IP) 
•Experience using version control systems (Subversion, CVS, etc.) 
•Familiarity with designing/developing/supporting with at least one of the following databases: MySQL, 
PostgreSQL, Informix, or Oracle. 
•Scripting skills: Perl, Python, JavaScript

Interested candidates should send their CVs in English (quoting the reference) to: Athens Technology Center 
10 Rizariou Str., 15233 Halandri, Athens, Greece, human resource department, e-mail: hr@atc.gr, phone: 210 
6874300, fax: 210 6855564.

Η εταιρεία ΓΚΕΡΟ ΑΕ που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο /η Πωλήσεων
Για την ανάπτυξη του πελατολογίου της στην πόλη του Βόλου.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης ή ηλεκτρολόγος μηχανικός 
•Άριστη επικοινωνία & ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμικό χαρακτήρα, οργανωτικές ικανότητες 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Εντοπιότητα  
Παροχές: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: careers@gero.gr

Ανώνυμη εταιρεία φαρμακευτικών & ιατρικών προϊόντων με έδρα τις Αχαρνές αττικής ζητεί να προσλάβει άμεσα:

Νοσηλεύτρια / Επισκέπτρια Υγείας 
(Κωδ. Θέσης: ΝΒΕ) - για Θεσσαλονίκη

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να: 
•Είναι απόφοιτος ΤΕΙ νοσηλευτικής σχολής ή άλλης 
ισότιμης δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής 
•Έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Να έχει δίπλωμα οδήγησης 
•Έχει υπευθυνότητα – συνέπεια – ομαδικό πνεύμα 
•Έχει δυνατότητα ταξιδιών  
Στην κατάλληλη υποψήφια συνεργάτη παρέχονται: 
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
•Βonus 

•Αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης στην εταιρεία 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που καλύπτουν τα παρα-
πάνω να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα υπ’ 
όψιν: κας Δ.Φ. στο e-mail: dfotiadou@ariti.gr , ή στο fax: 
210 6207503.

Merchandiser
Η Κορρές είναι μια ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1996 και έχει τις ρίζες της στο παλαιότερο ομοιοπαθητικό 
φαρμακείο της Αθήνας. Η εταιρεία εστιάζει στη θεμελιώδη και στην εφαρμοσμένη έρευνα στα φυσικά προϊόντα, 
αξιοποιώντας την εμπειρία των 3.000 ομοιοπαθητικών σκευασμάτων φυσικής προέλευσης του φαρμακείου και συμ-
μετέχοντας σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ελληνικά και διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 400 φυσικά και πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα σε 30 χώρες, με 
παρουσία στα σημαντικότερα επιλεκτικά σημεία πώλησης παγκοσμίως.

Η Κορρές αναζητά Merchandiser για την περιοχή Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα για 
το τμήμα Trade Marketing.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών στην επαρχία 
•Άριστη γνώση Η/Υ και χειρισμού εφαρμογών MS 
Office 
•Άτομο δραστήριο, επικοινωνιακό, οργανωτικό και 
υπεύθυνο 
•Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 1-2 έτη 

•Επιθυμητός τίτλος σπουδών 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Πλήρες πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv2@skywalker.gr

About Huawei Technologies: Huawei Technologies Co., Ltd. is one of the leading players in the global telecom market 
based in China. Our products and solutions have been deployed in over 140 countries, serving more than one third 
of the world’s population. We have over 62,000 product and solution R&D employees, which comprise more than 
44% of Huawei’s total employees worldwide. Together with customers and partners, we endeavor to bring better 
communication services to more people to help them live a better life.

For further information, please visit us now at http://www.huawei.com. We are offering a challenging position, 
the opportunity to grow with us!

Lawyer Trainee (In-House)
If you are looking for new challenge in a rapidly growing 
global company, we are looking for a Lawyer Trainee 
(In-House) with “can do attitude” that can deliver valuable 
results. This is an excellent opportunity to become part of 
a high performance team that works long term. We offer 
a challenging position and the ability to grow with us.

Responsibilities: 
Reporting to our senior legal advisor, the key tasks 
of the successful candidate will include: 
•providing assistance with all legal matters  
of the company, in particular commercial,  
company and employment law issues 
•reviewing commercial contracts and agreements 
•reviewing rental contracts 
•supporting human resources on employment issues  
Candidate profile: 

•Graduate from a law school in Greece 
• LL.B. or equivalent (An LL.M. will be considered  
an advantage) 
•Ability to work in a multicultural environment  
and understand the cultural differences 
•Ability to multi-task and to prioritize workload 
•Ability to take initiative, coupled with strong results 
orientation 
•Exceptional organizational skills 
•Strong computer literacy skills  
The company offers: 
•Further professional development in a multinational 
company  
You can email your updated CV in English  
referring the job title of the position  
to christina.dorva@huawei.com

Auto Marin A.E. αναζητά:
Γραμματειακή Υποστήριξη

H Auto Marin λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας 
αναζητά άμεσα για πρόσληψη γραμματειακή υποστή-
ριξη. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ ή Α.Ε.Ι. 
•Γνώση Η/Υ & Microsoft Office 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας (Lower or Proficiency) 

•Ευέλικτο ωράριο 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας

Για ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.automarin.gr. 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@automarin.gr. 
Στα Βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
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ΑΤΟΜΟ ζητείται από αναψυκτήριο στον Πειραιά, 
γνώστης αντικειμένου. Τηλ: 210 4292322, 6936 
8260091.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία, σε εστιατόριο στις 
Κυκλάδες, λάντζα και τηγάνια-σαλάτες. Τηλ: 6974 
321282.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τυλιχτής έμπειρος για τον Ευόσμο 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6980 194443.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Θεσσαλονίκη ζητά άτομα για 
Service στο τμήμα του banuet (γάμοι-βαπτίσεις-
συνέδρια ). Προσόντα: άριστη ικανότητα στην επι-
κοινωνία, προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, καλή 
γνώση Αγγλικής, κάτοχος πτυχίου τουριστικής 
σχολής. E-mail: nhotel1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σέρβις σε καφετέρια στην 
παραλία Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6973 057500.

ΜΠΟΥΦΕΤΖΟΥ-ής, Σερβιτόρος -α για Pool Bar, 
ζητείται από ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στην Πάρο. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με πρόσφα-
τη φωτογραφία στο e-mail: info@minois-village.gr.

ΚΑΦΕ αναψυκτήριο στον Πειραιά ζητεί άτομο, γνώ-
στρια κρύας κουζίνας, οργανωτική και υπεύθυνη. 
Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6979 913053.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Βοηθός Μάγειρα γνώστης παρα-
δοσιακής κουζίνας για εργασία την καλοκαιρινή 
περίοδο σε παιδική κατασκήνωση κοντά στα Κα-
λάβρυτα. Τηλ: 6977 624741.

ΑΤΟΜΟ ευπαρουσίαστη με δημόσιες σχέσεις, ζητείται 
από καφετέρια-μπαρ στον Ταύρο κατά προτίμηση 
κάτοικος γύρω περιοχών. Τηλ: 6946 565303, ώρες 
επικοινωνίας 11:00-15:00 και 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπάρμαν για απασχόληση σε ξενοδοχείο 
στην Κέρκυρα, με ανάλογη εμπειρία. Μωραΐτικα 
Κέρκυρα. Βιογραφικά στην Τ.Θ. 70, τηλ: 6977 582505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός -ή για πλήρη απασχόληση ή μερική, 
σε καφέ στο Θησείο για μπουφέ και σέρβις. Επιθυ-
μητή προϋπηρεσία. Γνώση Αγγλικών οπωσδήποτε. 
Βιογραφικά στο e-mail: miltos_11@hotmail.com, 
τηλ: 6970 158111.

ΑΠΟ ΤΟ SKOPELOS Village Suite Hotel ζητού-
νται Σερβιτόρες με προϋπηρεσία, καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας και μαθητές -τριες για πρακτι-
κή για το εστιατόριο του ξενοδοχείου. E-mail με 
φωτογραφία: info@skopelosvillage.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος έμπειρος για εστιατόριο 
ουζερί. Τηλ: 6942 489620.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra αναζητά Συνεργάτες για 
εργασία στο κομμάτι του service. Προϋπηρεσία και 
πτυχίο τουριστικής σχολής απαραίτητα. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@hytra.gr.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra αναζητά Συνεργάτες για 
εργασία στο τμήμα της κουζίνας. Προϋπηρεσία και 
πτυχίο μαγειρικής σχολής απαραίτητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@hytra.gr.

ΠΑΚΕΤΑΣ ζητείται για εστιατόριο στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, Γρ.Ζαλίκη 7. Απαραίτητη η κάρτα 
ανεργίας και κατοχή μηχανής. Τηλ: 2310 242524, 
κα Αθηνά.

ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα Σύβοτα ζητούνται Σερβιτόροι 
-ες με εμπειρία. Κάτοικοι κοντινών περιοχών. Τηλ: 
26650 93160, 6932 908100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος με εμπειρία, συστάσεις, 
καλή γνώση Αγγλικών, αξιόπιστος, με όρεξη για 
δουλειά, άμεση πρόσληψη, προοπτικές εξέλιξης, 
από ξενοδοχείο στην Κω. Βιογραφικά στο e-mail: 
lampis7531@yahoo.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* αστέρων, δυναμικότητας 1400 
ατόμων στη Ρόδο, ζητά έμπειρο Αρτοποιό, με καλή 
γνώση του επαγγέλματος, καλή γνώση παρασκευής 
κρουασάν και donuts απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: tsiligiris@mitsishotels.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Rodos Village ζητά για άμεση 
πρόσληψη Πιτσαδόρου. Μισθός ικανοποιητικός 
και στέγη. Βιογραφικά στο e-mail: fb@mitsis-
rodosvillage.com.

TO RODOS Village στο Κιοτάρι Ρόδου ζητά Α’ Μά-
γειρα A la Carte για άμεση απασχόληση. Μισθός 
ικανοποιητικός και στέγη. Βιογραφικά στο e-mail: 
fb@mitsis-rodosvillage.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρασκευαστής προϊόντων ζύμης - 
σφολιάτας σε μπουγατσοπωλείο στην περιοχή 
Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Προηγούμενη εμπειρία 
στο χώρο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tip-top.gr.

ΤΟ 5* BOUTIQUE ξενοδοχείο Camvillia Resort, 
ζητά Ά Μάγειρα - Sous Chef, με προϋπηρεσία σε a 
la carte. Μισθός αναλόγως προσόντων. Παρέχε-
ται διαμονή και διατροφή. Ε-mail με φωτογραφία: 
info@camvillia.gr.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ με εμπειρία στην παρασκευή καφέ, 
ζητείται από πρατήριο άρτου στο Περιστέρι. Μισθός 
500€. Τηλ: 213 0254473, ώρες επικοινωνίας 11:00-
15:00, κα Παναγιώτα.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ καφετέριας, μπουφέ και σέρβις, 
απαραίτητη γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία, 
εργασία εποχιακή, Πόρος. Τηλ: 22980 24074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμο άτομο με πολύ καλά Αγγλι-
κά για υποδοχή σε ταβέρνα έξω από το Ρέθυμνο. 
8ωρη εργασία, 850€, ασφάλιση, διαμονή, διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, 
επιθυμεί να προσλάβει Κρεοπώλη. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr, τηλ: 22420 23537.

ΑΤΟΜΟ με εμπειρία στο μπουφέ ζητείται από κα-
τάστημα αλυσίδας καφέ και σνακ στην περιοχή του 
Αγίου Ιωάννη Ρέντη για απογευματινή απασχόληση. 
Τηλ: 6983 504870, ώρες επικοινωνίας 12:00-18:00, 
κος Παναγιώτης.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην Kω, επιθυμεί 
να προσλάβει Υπεύθυνο Bar. Απαραίτητη η γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας και η προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: manager@aegeanview.gr, 
τηλ: 22420 23537.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ψήστης - Τυλιχτής για σου-
βλατζίδικο στην Αθήνα. Τηλ: 6938 130440.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Β’ για δημιουργική μεσογει-
ακή κουζίνα σε παραλιακό εποχιακό εστιατόριο, 
με ασφάλιση και διαμονή. Τηλ: 6948 119961, 
22730 36451.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για δημιουργική κουζίνα, 
σε παραλιακό εστιατόριο, εποχιακό, με πλήρης 
απασχόληση, ασφάλιση και διαμονή. Τηλ: 6948 
119961, 22730 36451.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Β’ Μάγειρες, (θα προτιμηθούν όσοι είχαν 
και προϋπηρεσία σε ασχολία Χασάπη) από μεγάλη 
ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο. Bιογραφικά στο 
e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται για παραγωγή και service 
σε νεανικό cafe για μόνιμη εργασία. Τηλ: 6932 
365586, κος Γιάννης.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ζητούνται από ξενοδοχεία στην Πελο-
πόννησο με άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: epicv@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα Μάλια Κρήτης, ζητεί Ά Μάγειρα 
με πτυχίο από σχολή μαγειρικής και προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
k.savidis@hotel-matheo.com, fax: 2897032981, 
τηλ: 6946903743, υπόψιν κας Σαβίδου.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για καφέ μπαρ στον Άγιο Παύλο 
Κάστρα. Τηλ: 2310 248412, 6977 340619.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για 4ωρη πρωινή ή απογευ-
ματινή απασχόληση σε παραδοσιακό καφενείο στη 
Νέα Σμύρνη. Μισθός ικανοποιητικός και ασφάλιση 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 9348741, κα Γεωργία Γέρμανου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για οβελιστήριο στην Άρτα, 
στην περιοχή Τρίγωνο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@tip-top.gr, τηλ: 26810 61492.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για θέση Ψήστη σε οβελιστήριο 
στην Άρτα, στην περιοχή Τρίγωνο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@tip-top.gr, τηλ: 26810 61492.

ΑΤΟΜΟ εμφανίσιμο σοβαρό και έμπειρο με πολύ 
καλά Ρώσικα ζητείται να εργαστεί ως Σερβιτό-
ρα σε εστιατόριο στην Ρόδο. Παρέχεται διαμονή 
διατροφή και ασφάλεια, μισθός 100Ο€ και tips. 
E-mail: akouteri@gmail.com, τηλ: 210 8237749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι και νεαρός για εργασία σε 
Ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία. Πολύ καλός 
μισθός. Δωρεάν διαμονή, διατροφή και ασφάλεια. 
Τηλ: 24310 86591.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Σαντορίνη ζητά Β’ Μά-
γειρα. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
antineahotel@ath.forthnet.gr.

ΑΠΟ ΤΟ ERYTHA hotel & resort στην Χίο ζητούνται 
Σερβιτόροι με εμπειρία για την καλοκαιρινή σεζόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: l.anastasiadis@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στην Λήμνο ζητείται 
για σεζόν Baristas και Σερβιτόρος. Προσφέρονται 
διαμονή και σίτιση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: reservations@varosvillage.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Α Μάγειρες για σεζόν σε fine dining 
εστιατόριο στη Μύκονο. Βιογραφικά στο e-mail: 
anagnostou.nikos@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα χωρίς οικογενειακές υποχρε-
ώσεις για σέρβις και μπουφέ. Τηλ: 6973 244015.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’ ζητείται από εστιατόριο στην Σαντο-
ρίνη. Βιογραφικά στο e-mail: santo@vacation.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από πρατήριο άρτου – καφέ στο 
Χαλάνδρι για 4ωρη απογευματινή απασχόληση με 
γνώσεις παρασκευής καφέ. Προϋπηρεσία απαραί-
τητα, κατά προτίμηση κάτοικος γύρω περιοχών. 
Τηλ: 6948 542828.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μπουφέ – σέρβις από κοκτέιλ 
μπαρ στον Πειραιά. Εμφανίσιμα, επικοινωνιακά, με 
καλές δημόσιες σχέσεις, από περιοχές του Πειραιά. 
Τηλ: 6972 314298, 6932 559679.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μπαράκι στο Αιγάλεω. Τηλ: 
6984 140398.

ΑΤΟΜΑ εμφανίσιμα ζητούνται ως Σερβιτόρες από 
pub πολυτελείας στην Κυψέλη, ημερομίσθιο 30€, 
ποσοστά. Τηλ: 6932 475027.

AΤΟΜΟ να γνωρίζει Αγγλικά ως Σερβιτόρα από 
εστιατόριο στην Κάρπαθο. Τηλ: 6977 369948.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με πείρα και γνώσεις μπουφέ 
– καφέ. Κλεισθένους 1 στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 
6947 814941.

CLUB επώνυμα ζητούν Barwoman και Σερβιτόρες 
για Αθήνα και κοσμοπολίτικα νησιά, μόνο σοβαρές 

προτάσεις, αποκλείονται γραφεία και μεσάζοντες. 
Τηλ: 6936 666553, 210 5611488.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ζητεί άτομα για σέρβις και μπουφέ, 
πρωί και βράδυ. Περιοχή Μενίδι. Τηλ: 213 0415474, 
6947 261515.

CAFE στην Κηφισιά ζητεί Σερβιτόρους –ες με 
σχετική εμπειρία. Τηλ: 210 6230857.

BARWOMAN - Σερβιτόρα και Χορεύτρια ζητού-
νται για επώνυμα club σε κοσμοπολίτικα νησιά, 
επαρχία–Αθήνα. Όχι κονσομασιόν, μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6936 666553, 210 5611488.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στις Κυκλάδες, ζητεί 
Chef με εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: astir@
otenet.gr, fax: 22840 51985, τηλ: 22840 51976.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Μπουφέ νέοι-ες, γνώστες 
του αντικειμένου, γρήγοροι, εργατικοί, ευδιάθετοι 
για εργασία σε espresso bar. Γνώστης αλυσίδας 
στην περιοχή Ζωγράφου. Τηλ: 6932 730414.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Λήμνο, ζητεί-
ται για σεζόν Baristas και Σερβιτόρος. Προσφέ-
ρεται διαμονή και σίτιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
reservations@varosvillage.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης και Αρτοποιός με εμπειρία, 
Απόφοιτος σχολής. Επιθυμητό προσόν πρωτύτερη 
εκπαιδευτική δράση. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@foodissues.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι -ες και Barmen-women για 
8ωρη εργασία σε bar-restaurant. Τουλάχιστον 3 
χρόνια προϋπηρεσία. Μισθός 700-750€ το μήνα συν 
bonus-tips και ένα γεύμα ημερησίως. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@jobtrust.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μπουφετζήδες νέοι -ες, γρήγοροι, 
εργατικοί, ευδιάθετοι, για εργασία σε γνωστή αλυσίδα 
καφέ στο Δήμο Ζωγράφου. Τηλ: 6932 730414.

ΖHTOYNTAI δύο Κινέζοι Μάγειρες για πλήρη απα-
σχόληση από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο, στη Σκιάθο. 
Προσφέρεται ικανοποιητικός μισθός, ασφαλιστι-
κή κάλυψη και διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
gmdn123@yahoo.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ, Barwomen και Προσωπικό για Λάντζα, 
ζητούνται για Sport Cafe Ribas στην Κωνσταντίνου 
Καραμανλή 105 (με Μπότσαρη). Βιογραφικά στο 
e-mail: ribascafe@gmail.com, τηλ: 6985 674173, 
6992 038021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτεργάτης για νέο αρτοποιείο στη 
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6932 146275.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργαστούν ως Barwoman 
από club Ελληνάδικο στην Πάτρα. Εξασφαλισμένη 
διαμονή. Ημερομίσθιο 50€. Τηλ: 6941 509933, 
6989 482955, κος Νίκος.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ με γνώση PDA και λειτουργία πά-
σου, ζητείται από σουβλατζίδικο στο Θυσείο. Τηλ: 
6976 304739.

ΑΤΟΜΟ ζητείται σε μεγάλη εταιρία καφέ για ολική 
ή μερική απασχοληση. Τηλ: 6940 857591.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής και Σερβιτόρα, ζητούνται από 
εστιατόριο. Περιοχή Σαρωνίδα. Τηλ: 6944 069648.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για ουζερί-εστιατόριο στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης με εμπειρία σε ψάρια, κρέατα 
και μαγειρευτά. Τηλ: 6942 489620, κος Σταύρος.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α’ κατηγορίας στην Λήμνο ζητεί 
Sous Chef με προυπηρεσία και γνώσεις a la carte. 
Βιογραφικά στο e-mail: mtoanoglou@euroxenia.com.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι – Ζωοτέχνες
ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Γεωπόνο - Δασολόγο 
ΠΕ ή ΤΕ με εργοταξιακή εμπειρία. Επιθυμητή η 
κατοχή διπλώματος Γ και η διαχείριση λογαρια-
σμών δημοσίων έργων. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.prasino1975@gmail.com, fax: 211 7804055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος για μόνιμη απασχόληση στο 
τμήμα Σύνταξης του περιοδικού ‘’Γεωργία - Κτη-
νοτροφία’’. Άριστες γνώσεις H/Y, internet tools, 
Αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια στην επικοινωνία, 
γραπτό λόγο. Βιογραφικά στο e-mail: georgia@
agrotypos.gr.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ από εταιρία λιπασμάτων για το τμή-
μα πωλήσεων με έδρα Βόρεια Ελλάδα. Δίπλωμα 
οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις και εμπειρία στον τομέα της θρέψης φυτών 
επιθυμητή. Εταιρικό αυτοκίνητο. Βιογραφικά στο 
e-mail: agripro.gr@gmail.com.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική – Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με γνώσεις μασάζ - μανι-
κιούρ - πεντικιούρ για Spa στη Μύκονο, full time. 
Βιογραφικά στο e-mail: seaofspamukonos@hotmail.
com, τηλ: 6971 781698.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ με γνώσεις βαφείου και πιστολάκι 
ζητείται από κομμωτήριο στο Ψυχικό. Μισθός βα-
σικός και ασφάλιση. Τηλ: 6932 714964.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ ζητούνται με ή χωρίς προϋπηρεσία 
στο χώρο της διατροφής – ευεξίας, ανεξάρτητη 
συνεργασία, ελεύθερο ωράριο, υψηλές αποδοχές 
με δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6984 451563.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ -τριες τένις, με άριστη γνώση Αγ-
γλικών. Τηλ: 210 4110212, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00, Δευτέρα-Παρασκευή

ΑΛΥΣΙΔΑ ιατρικών παροχών και ενημέρωσης ζητεί 
3 Νοσηλεύτριες, παραϊατρικά, ΤΕΦΦΑ, Προπονή-
τριες, Γυμνάστριες, τηλεφωνικό κέντρο, Υπάλληλος 
Ρεσεψιόν, πενθήμερο. Άμεση πρόσληψη, 920€ 
μικτά, ΙΚΑ. Τηλ: 210 5200223, κα Μαυρομιχάλη.

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ζητείται για Personal Training, με 
άριστη γνώση Αγγλικών, κάτοικος Αθηνών, με 
δυνατότητα ταξιδίων, σε περιόδους διακοπών. 
Τηλ: 210 4110212, ώρες επικοινωνίας 10:00-
14:00 Δευτέρα-Παρασκευή.

ΑΤΟΜΑ εμφανίσιμα ζητούνται για φωτογραφί-
σεις ρούχων εσωρούχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.k1965@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΑ αρκετά εμφανίσιμα ζητούνται για φω-
τογραφίσεις, άμεση πληρωμή. Βιογραφικά με 
φωτογραφίες στο e-mail: adgety@yahoo.gr.

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ζητείται για pilates, yoga, aerobic. 
Βιογραφικά στο e-mail: kmatranta@gmail.com, 
ώρες επικοινωνίας 5:00-9:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Αισθητικό - Μα-
κιγιέρ με γνώση manicure και pedicure. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@poseidon-paros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με βεβαίωση επαγγελματικής 
κατάρτισης, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, Πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ, βεβαίωση εγγραφής στον οικείο 
σύλλογο-μέλος της ομοσπονδίας, βιβλιάριο υγείας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thedixonsplace.com, 
Υπ’όψιν Κου Αλεξανδρίδη.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται εμφανίσιμα με ή χωρίς προ-
ϋπηρεσία για στούντιο μασάζ, καλές αποδοχές. 
Τηλ: 6993 273816.

ΑΤΟΜΟ με ή χωρίς προϋπηρεσία ζητείται από 
κεντρικό spa στο Κολωνάκι, μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 
210 3387555.

ΝΕΟΣ -α, ζητείται ως Βοηθός Κομμωτή για πιστολάκι 
και βαφείο. Περιοχή Σεπόλια. Τηλ: 6985 078180.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διαιτολόγοι για άμεση συνεργασία 
από εταιρία. Τηλ: 6941 591109.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός για μανικιούρ, πεντικιούρ, 
αποτρίχωση στην Κέρκυρα. Μισθός 700€. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Γυμναστές -τριες για συνεργασία 
από εμπορική εταιρία διατροφής. Τηλ: 6941 591109.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ στην Κέρκυρα αναζητά για άμεση 
πρόσληψη Αισθητικό, με γνώση κι εμπειρία στην 
περιποίηση νυχιών. Τηλ: 2310 511818

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ The Dixon’s Place το οποίο 
εδρεύει στο γήπεδο Καραϊσκάκη στις θύρες 15 
- 17, αναζητά Διατροφολόγο για επικείμενη συ-
νεργασία. Τιμή 1.000€. Τηλ: 6980 820593, ώρες 
επικοινωνίας 14:00-23:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ Διατροφής αναζητά Γυμναστές, Δια-
τροφολόγους για Συνεργασία για επέκταση της 
εταιρίας και στην επαρχία. Ευχάριστο περιβάλλον, 
ταξίδια, ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
elsaloyr@gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ παιδική κατασκήνωση, έδρα Αφίδνες-
Αττικής, ζητεί νέους-ες για τη θέση του Ομαδάρχη, 
ειδικότητες Γυμναστές, Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι 
κλπ. Τηλ: 210 8618300, 210 8610110.

ΑΤΟΜΑ τέσσερα ζητούνται για Προώθηση Προ-
γραμμάτων υγείας και ασφαλιστικών υπηρεσιών 
ζητά διεθνής όμιλος. Προτιμώνται Ασφαλιστές-Πω-
λητές λογιστικά γραφεία Επιχειρηματίες Μπάρμαν 
Αθλητές Προπονητές. Ιδιαίτερα αποδοτικό πακέτο 
αμοιβών ομαδική ασφάλιση, πελατολόγιο. E-mail: 
theodoridisap@gmail.com, τηλ: 6977 631166.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός-Spa Therapist για εργασία 
σε day spa: μασάζ σώματος, θεραπείες αισθητικής, 
μανικιούρ-πεντικιούρ, ρεσεψιόν. Δίπλωμα και μικρή 
προϋπηρεσία σε spa ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@orloffspa.gr.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ με γνώσεις trx, ζητείται από γυμνα-
στήριο στον Υμηττό. Τηλ: 210 7625352.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ζητείται για επίβλεψη οργάνων και για 
μαθήματα αίθουσας, βασικός μισθός και ασφάλιση. 
Τηλ: 6975 764993, ώρες επικοινωνίας 13:00-16:00.

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ, Γυμνάστριες, Προπονήτριες, ζητούνται 
από γνωστό ενημερωτικό όμιλο, πρόληψης και 
διατροφικής συμπεριφοράς, στο τμήμα ενημέρω-
σης. Πενθήμερο, μισθός 980€ μικτά, ΙΚΑ. Τηλ: 210 
5200223, κος Γεωργίτσης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου ή Αισθητικός με 
γνώση στα φαρμακευτικά καλλυντικά για μερική 
προς το παρόν απασχόληση. Τηλ: 6944 587713.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται (3) άτομα για Στελέχωση Εταιρίας 
Διατροφής. Τηλ: 6939 791124.

ΚΥΡΙΑ -ος ζητείται με γνώσεις κομμωτικής, 
μανικιούρ - πεντικιούρ, μακιγιάζ, μισθός κατόπιν 
επικοινωνίας. Τηλ: 22860 24742, 6945 350634, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ικανά άτομα Spa Manager και Therapists 
για τμήμα Spa στο ξενοδοχείο Skopelos Holidays 
Hotel και Spa στην Σκόπελο. Βιογραφικά στο e-mail: 
holidays@skopeloshotels.eu.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες – Διανομή
ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ζητεί άτομα 
με άδεια security και δίπλωμα οδήγησης. Περιοχή 
Αττικής. Fax: 210 6711056, τηλ: 210 6713063.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας στα Μελίσσια. Απαραίτητα γνώσεις Αγ-
γλικών, άδεια security ανανεωμένη, προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6982 187913, ώρες επικοινωνίας 10:00-17:00.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ των σημάτων ασφαλείας και των 
ένοπλων δυνάμεων με άδεια εργασίας security, 
ζητούνται ως Φύλακες Εγκαταστάσεων. Τιμή 3€. 
Τηλ: 210 4177136, 6997 006842, ώρες επικοι-
νωνίας 09:00-20:00.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ των σωμάτων ασφαλείας και των 
ένοπλων δυνάμεων με άδεια εργασίας security, 
ζητούνται ως Επόπτες - Αρχιφύλακες εγκαταστά-
σεων. Τιμή 3€. Τηλ: 210 4177136, 6997 006842, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ, ζητείται για φαστ φουντ στο Κερατσίνι. 
Τηλ: 210 4611500.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στους Αμπελόκηπους - Αθή-
να, ζητεί νέο για εσωτερική εργασία. Απαραίτητα 
απολυτήριο Λυκείου, Στρατού, άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου και μηχανής. Τηλ: 210 2409772, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ζητούνται με άριστη γνώση Αγγλικών 
για γραφεία και σκάφη. Τηλ: 210 4110212, ώρες 
επικοινωνίας 12:00-16:00 Δευτέρα-Παρασκευή.

BABY Sitter, με άριστη γνώση Αγγλικών, κάτοικος 
Αθηνών. Με δυνατότητα ταξιδίων, με σκοπό την 
φροντίδα - φύλαξη σε περιόδους διακοπών - τα-
ξιδίων. Τηλ: 210 4110212, ώρες επικοινωνίας 
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-14:00.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ courier στον Άγιο Στέφανο ζητείται 
Courier με μηχανάκι με δίπλωμα για αυτοκίνητο. 
Πλήρης απασχόληση.Βιογραφικά στο e-mail: 
krempan@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο κέντρο της Αθήνας ζητά Εξωτερικό 
Υπάλληλο με ιδιόκτητο moto για πενθήμερη, πρω-
ινή, 8ωρη απασχόληση. Προτιμούνται Απόστρατοι 
σωμάτων ασφαλείας (στρατός, αστυνομία). Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@paraskhnio.gr, fax: 210 
3645608, κωδ:ΕΥ.

SECURITY εταιρία αναζητά άμεσα Προσωπικό να 
εργαστούν ως Φύλακες στις περιοχές Αλίμου - 
Αργυρούπολης - Γλυφάδας. Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία αναζητά άμεσα Προσωπικό να 
εργαστούν ως Φύλακες στην περιοχή Σπάτων. Τηλ: 
210 7219730.

SECURITY εταιρία αναζητά άμεσα Προσωπικό να 
εργαστούν ως Φύλακες στην περιοχή Αμαρουσίου. 
Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία αναζητά άμεσα Προσωπικό να 
εργαστούν ως Φύλακες στην περιοχή Οινοφύτων. 
Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία αναζητά άμεσα Προσωπικό να 
εργαστούν ως Φύλακες στην περιοχή Σπάτων. Τηλ: 
210 7219730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια με εμπειρία 
για ξενοδοχείο στην Αμοργό. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: hotel@amorgion.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα νέους -ες με 
άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και εμπειρία 
στη διανομή εντύπων. Τηλ: 210 2583670.

ΑΤΟΜΑ νέα εμφανίσιμα και με ικανότητα στις δη-
μόσιες σχέσεις με το κοινό ζητούνται για διανομή 
φυλλαδίων free press εφημερίδας μια φορά την 
εβδομάδα. Βιογραφικά στο e-mail: office.hellas.
press@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Babysitter για 8ωρη, εξαήμερη απα-
σχόληση. Αμοιβή 250€. Τηλ: 6946 298227, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-16:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για βοηθητικές εργασίες, καθαρι-
ότητα, σέρβις, κ.λ.π. από ψητοπωλείο στον Κορυ-
δαλλό. Βραδινή απασχόληση. Τηλ: 6942 025158.

ΑΤΟΜΑ άμεσα 5 ζητούνται με βασικές γνώσεις 
internet για ημιαπασχόληση, άμεσο ξεκίνημα, πρωί 
ή απόγευμα, τιμή 500€. Τηλ: 6986 212664.

ΖΕΥΓΑΡΙΑ ζητούνται για ημιαπασχόληση, αμοιβή 
1000€. Τηλ: 6986 212664.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για γενική καθαριότητα – λάντζα, 
εργατική, με όρεξη για δουλειά, για ξενοδοχείο 
στη Νάξο. Οικογενειακό περιβάλλον. 20/5/2014 
– 10/10/2014, παρέχονται διαμονή, διατροφή, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 2023464.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο Εσωτερική για φροντίδα ηλικιω-
μένου ζευγαριού. E-mail: vivitsa03@hotmail.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ, Barwomen και Προσωπικό για Λάντζα, 
ζητούνται για Sport Cafe Ribas στην Κωνσταντίνου 
Καραμανλή 105 (με Μπότσαρη). Βιογραφικά στο 
e-mail: ribascafe@gmail.com, τηλ: 6985 674173, 
6992 038021.

Η ΦΟΙΝΙΞ Security ζητά Προσωπικό Ασφαλείας 
- Φύλακες με άδεια εργασίας του ν.2518/97 για 
την περιοχή της Αττικής. Πληρωμή χωρίς καθυ-
στερήσεις. Νόμιμες αποδοχές συν προσαυξήσεις. 
E-mail: infoathens@phoenixfs.gr, fax: 210 6820821.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 ή 3 Πολιτικοί Μηχανικοί για Κα-
τασκευή Λιμανιού στη Σαουδική Αραβία. Άμεση 
πρόσληψη, υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: stofakos@gmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ τεχνική εταιρία ζητείται Tεχνικός με 
εμπειρία στη συντήρηση και επισκευή αεροσυμπι-
εστών. Βιογραφικά στο e-mail: helma@helma.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Αξονικών ή Μαγνητικών 
Τομογράφων με πρότερη εμπειρία, για πλήρη 
απασχόληση με ικανοποιητικές αποδοχές και 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
iasismed.gr, fax: 2310 697556.

ΓΡΑΦΕΙΟ Μελετών αναζητά Ηλεκτρολόγους 
- Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς για Ανάπτυξη και 
Τεκμηρίωση Εφαρμογών Μικροεπεξεργαστών 
(μΕ). Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΓΝΩΣΤΗ εταιρία του νομού Κορινθίας ζητά για 
την Στελέχωση του τμήματος Παραγωγής, Μηχα-
νολόγο-Μηχανικό. Απαιτούμενα προσόντα: Καλή 
γνώση Η/Υ, γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 
επιθυμητή, γνώση Αγγλικών. E-mail: info@courbi.
gr, τηλ: 27410 31490.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά Πτυχιούχες-ους ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, με 
εργασιακή εμπειρία, για Στελέχωση Νευραλγικών 
θέσεων marketing-management-finance-sales-
banking και B2B. Εκπαίδευση γρήγορη και αξιοκρατική 
εξέλιξη, υψηλές προοπτικές. E-mail: pappam100@
gmail.com, τηλ: 210 6773990, κα Παππά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρό άτομο για Εργάτης σε ξυλεμπορικό 
στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5716691, 6977 583570, 
κος Κυριάκος, ώρες επικοινωνίας 08:00-16:00.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αυτοκινήτων ζητείται από γνωστό 
βελτιωτικό οίκο αυτοκινήτων, στη Θεσσαλονίκη. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, άδεια εξασκήσεως επαγ-
γέλματος, γνώση υπολογιστών και Αγγλικών. Τηλ: 
2310 703043, 6936 843993.μ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοδηγός Τμήματος Χυτοπρεσσών. 
Βιογραφικά στο e-mail: yannis@convexdesign.
gr, τηλ: 6947 301516.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕI ή BEng Ηλεκτρονικής - Αυτο-
ματισμού ζητείται από τεχνική εταιρία σχεδίασης, 
ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων αυτομα-
τισμού υψηλής τεχνολογίας για πλοία σε Ελλάδα 
- Εξωτερικό. Προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: marine.control@gmx.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός (ΑΕΙ) πλήρους απασχόλησης 
με εξειδίκευση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μεταπτυχιακός 
ή διδακτορικός τίτλος επιθυμητός. Βιογραφικά στο 
e-mail: office@est-res.com, τηλ: 210 9370164.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Μηχανικοί ζητούνται στη Γερ-
μανία. Απόφοιτοι Πολυτεχνικής Σχολής Ελλάδος 
ή ισότιμη της αλλοδαπής. Να έχουν προϋπηρεσία 
διανυθείσα στη βιομηχανία. Να μιλούν άριστα ή πολύ 
καλά τη Γερμανική γλώσσα. E-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός με προϋπηρε-
σία σε χυτήριο αλουμινίου από γερμανική εταιρία 
στο Ντουμπάι. Βιογραφικά στο e-mail: panos@
gutmannllc.ae.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος σε χυτήριο αλουμινίου 
στο Ντουμπάι, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο υπο-
ψήφιος πρέπει να έχει προϋπηρεσία σε παρόμοιες 
βιομηχανικές μονάδες. Βιογραφικά στο e-mail: 
panos@gutmannllc.ae.

ΑΤΟΜΟ για το Service συσκευών απολύμανσης και 
αρωματισμού σε επαγγελματικούς χώρους, αναζητά 
η Hygiene Service για το Υποκατάστημα Αττικής με 
έδρα τους Αγίους Αναργύρους. Βιογραφικά στο 
e-mail: info.athens@hygiene-service.gr.

ΓΙΑ 6 ΠΟΛΕΙΣ της Γερμανίας ζητούνται: Μηχανικοί 
Σχεδιασμού/ Μηχανικοί Βιομηχανικής Παραγω-
γής/ Μηχανικοί Project Managers/ Δομοστατικοί 
Μηχανικοί/ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/ Σχεδιαστές 
Μεταλλικών Κατασκευών/ Σχεδιαστές Παραγωγικής 
Διαδικασίας. Βιογραφικά στο e-mail: selctiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Μηχανικοί ζητούνται στη Γερ-
μανία Απόφοιτοι Πολυτεχνικής Σχολής Ελλάδος 
ή ισότιμη της αλλοδαπής. Να έχουν προϋπηρεσία 
διανυθείσα στη βιομηχανία. Να μιλούν άριστα ή πολύ 
καλά τη Γερμανική γλώσσα E-mail: selctiondpt@
cremedelacreme.gr.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ενδυμάτων ΑΕ, ζητεί Γαζώτρια 
πεπειραμένη που να γνωρίζει όλες τις μηχανές 
ραφής - κατασκευής ρούχων. Τηλ: 211 1057792, 
υπεύθυνη κα Νίκη.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα την Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Μηχανικό Παραγωγής. Απαραίτη-
τη γνώση Αγγλικών και Μηχανολογικού σχεδίου 
(Autocad-Inventor). Επιθυμητή προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός για την στελέχωση εργαστη-
ρίου στην περιοχή της Πύλου. Επιθυμητή η γνώση 
αναλύσεων χώματος, ελαιόλαδου, φυτοφαρμάκων 
καθώς και άδεια οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
diakoumi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα από επιδιορθώσεις ενδυμα-
των στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 216 7004339, 
6936 002286.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ ζητείται από Εξαγωγική Ενδυμάτων. 
Απαραίτητη γνώση investronica, Αγγλικά και Γερ-
μανικά. Βιογραφικά στο e-mail: xenia.kaklamanos@
gmail.com.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, μονάδα παραγωγής και τυποποίησης 
τροφίμων στην Ελευσίνα, επιθυμεί να προσλάβει: 
Υπεύθυνο Βάρδιας Παραγωγής Τροφίμων. Απόφοι-
τοι σχολών Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωπονικής 
ή Μηχανολόγοι ΤΕΙ/ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: 
selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΚΟΠΤΕΣ ζητούνται με προϋπηρεσία, από μεγάλη 
μονάδα επεξεργασίας κρέατος. Όχι κρεοπώλες. 
Τηλ: 210 4837370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος/Μηχανικός Παραγωγής και 
Διοίκησης με γνώση της παραγωγικής διαδικασίας σε 
εργοστάσιο Κατασκευής Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού 
και γνώσεις Η/Υ, κατά προτίμηση ERP SOFTONE. 
Βιογραφικά στο e-mail: aliberti@aliberti.gr.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ ζητείται από κατάστημα επιδιορθώ-
σεων στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 216 7004339, 
6936 002286.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, μονάδα παραγωγής και τυπο-
ποίησης τροφίμων στην Ελευσίνα, επιθυμεί να 
προσλάβει: Υπεύθυνο Βάρδιας Παραγωγής Τρο-
φίμων. Βιογραφικά στο e-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

Στελέχη και Μηχανικοί  
Ναυτιλίας - Ναυτικοί – Marine
GLOBAL Ships Service company requires 
Marine Engineer. Minimum 3 years experience 
on board merchant vessels, strong customer 
orientation, negotiation/sales skills, Proficiency 
level English, computer literacy are a must. CVs: 
technicalservicecoordinator@gmail.com.

GLOBAL ships service company requires a Marine 
Engineer. Minimum 3 years seagoing experience 
onboard merchant vessels, strong customer 
orientation, Proficiency Level English, computer 
literacy are a must. CVs: portsalesengineer@
gmail.com.

ΖHTEITAI Xειριστής Tαχύπλοου με εμπειρία και 
γνώση Αγγλικών στη Ζάκυνθο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ionian-ray.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chief Steward για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ REF. Engineer για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chief Elelectrician για Luxury Motor 
Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Crew Engineer (2nd-3rd) για Luxury 
Motor Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Staff Engineer για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chief Engineer για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λοστρόμος για Luxury Motor Yacht 
(120m), με ελληνική υπηκοότητα, προϋπηρεσία 
και εμπειρία. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Άμε-
ση πρόσληψη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Crew Electronic για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Crew R/O Electronic για Luxury Motor 
Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Boat Crew - 2nd Officer για Luxury 
Motor Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ST. Captain για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καπετάνιος για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1ος Καπετάνιος για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 

γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.gr.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές – Αεροπορία
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται από διεθνής μεταφορική 
εταιρία, για οδικό και θαλάσσιο, θα θεωρηθεί προσόν 
η προϋπηρεσία. Τηλ: 210 4015512, 6941 578386.

ΕΤΑΙΡΙΑ logistics Ασπρόπυργο, ζητά Αποθηκάριους 
με γνώση εργασιών σε πλήρως μηχανογραφημένη 
αποθήκη. Επιθυμητά: Προϋπηρεσία 1 έτους, γνώ-
σεις H/Y προγραμμάτων αποθήκης (WMS,ERP). 
Αυτόνομη πρόσβαση, ικανοποιητικές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@3wtrans.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος και για εξωτερικές εργασίες, 
κάτοχος δίκυκλου και διπλώματος αυτοκινήτου από 
εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 210 3222663, 
εσωτ: 107, ώρες επικοινωνίας: 9:00-11:00.

DELIVERY ζητείται από αναψυκτήριο - κρεπερί στο 
Χαλάνδρι, με δικό του μηχανάκι. Τηλ: 6936 166891.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και εμπειρία 
σε διανομές τροφίμων X-van, εντός λεκανοπε-
δίου Αττικής, θα προτιμηθεί τόπος διαμονής πε-
ριοχή Μεσογείων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
dimitrioumilk.gr, τηλ: 22990 49162.

ΓΡΑΦΕΙΟ ενοικιάσεως moto στη Σαντορίνη, ζητεί 
Μηχανικό ή Βοηθό Μηχανικού με δίπλωμα αυτοκι-
νήτου και μηχανής καθώς και γνώσεις Αγγλικών. 
Τηλ: 22860 24713, 6976 799075 what’s up.

ΟΔΗΓΟΣ Φορτηγού με άδεια επαγγελματικής οδή-
γησης, ζητείται για διανομές ειδών αρτοποιείου με 
έδρα τη Βουλιαγμένη. Τηλ: 6971 634375.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα την Παιανία ζητεί Οδηγό με Γ’ 
επαγγελματικό δίπλωμα και δίπλωμα EDR, γνώστη 
του λεκανοπεδίου Αττικής. Τηλ: 210 6646053, 210 
6646055, κα Ντίνα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
ζητεί Οδηγό με δίπλωμα κατηγορίας Ε’. Βιογρα-
φικά στο e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com, 
τηλ: 210 2466104.

ΑΝΩΝΥΜΗ Εμπορική εταιρία ζητά Οδηγό Κλαρκ 
(κάτοχο άδειας). Βιογραφικά στο e-mail: agialini@
topelcom.gr, κας Γιαλίνη.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Αεροδρόμιο ζητά: Groom-Driver 
για part time. Επιθυμητά προσόντα: άριστη ικανό-
τητα στην επικοινωνία, προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικής, κάτοχος πτυχίου 
τουριστικής σχολής. Βιογραφικά με φωτογραφία: 
nhotel1@gmail.com.

ΟΔΗΓΟΣ και με ερασιτεχνικό δίπλωμα, ζητείται 
για 3ωρη πρωινή απασχόληση στην Κυψέλη. Τηλ: 
210 8678326.

ΟΔΗΓΟΣ με β’ κατηγορίας δίπλωμα και Υπάλλη-
λος Γραφείου, ζητούνται από τουριστικό γραφείο 
στη Σαντορίνη. Απαραίτητα Αγγλικά. Δεν παρέχεται 
διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: caldera.tours.
santorini@gmail?.com, τηλ: 22860 72071.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός taxi για βάρδια πρωί - απόγευμα, 
για μόνιμη εργασία δίχως εγγύηση. ΙΚΑ και κάρτα 
απαραίτητα. Τηλ: 6988 225930, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός ταξί, ενοικιάζεται ολόκληρο 
ταξί mercedes E220, μοντέλο 2005, επιθυμητή 
ασφάλιση ΟΑΕΕ, απαραίτητη εγγύηση. Τηλ: 6973 
312463, κος Αντώνης.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊστάμενος-η Kρατήσεων, Υποδοχής, 
Πωλήσεων από το ξενοδοχείο Ammon Zeus στη 
Χαλκιδική. Μισθός υψηλός. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ammon-zeus.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, 
επιθυμεί να προσλάβει Reservation Manager. 
Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ -ος Τουριστικής σχολής, ζητείται 
από το Minois Village, Α’ κατηγορίας ως Υπεύ-
θυνη-ο Υποδοχής. Απαραίτητα: προϋπηρεσία, 
άριστη γνώση Αγγλικών-Γαλλικών, διαχείριση 
extranets, οργανωτικές διοικητικές ικανότητες, 
συστάσεις. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@minois-village.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει ξε-
νοδοχείο 5* αστέρων για το τμήμα των ορόφων 
του. Προσόντα: 2έτη προϋπηρεσία, επιθυμητή η 
γνώση Αγγλικής γλώσσας και Απόφοιτοι σχολής 
τουριστικής εκπαίδευσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrmgreece@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός -ή με πτυχίο Ναυαγοσωστικής 
για απασχόληση σε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα. 
Μωραϊτικα Κέρκυρα. Βιογραφικά στην Τ.Θ.70, 
τηλ: 6977 582505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Καμαριέρα για μόνιμη συνεργασία 
σε παραδοσιακό ξενώνα στο Ναύπλιο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@thehouseprojecthotels.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort στην 
Κω, επιθυμεί να προσλάβει Καμαριέρες. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 

e-mail: manager@aegeanview.gr, τηλ: 22420 23537.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ στην Πελοπόννησο, ζητούν έμπειρες 
Καμαριέρες. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ στην Πελοπόννησο ζητούν έμπει-
ρα άτομα για ρεσεψιόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
epicv@otenet.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζη-
τάει έμπειρο Υπάλληλο Εισερχόμενου Τουρισμού. 
Βιογραφικά στο e-mail: fullgreece@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Θεσσαλονίκη ζητά: Groom-
Driver για part time. Επιθυμητά προσόντα: άρι-
στη ικανότητα στην επικοινωνία, προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικής, 
κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. E-mail με 
φωτογραφία: nhotel1@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από μεγάλη ξενοδοχειακή 
μονάδα στην Πάρο. Bιογραφικά στο e-mail: info@
karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια με εμπειρία 
για ξενοδοχείο στην Αμοργό. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: hotel@amorgion.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για ξενοδοχείο στην Αμοργό 
με πολύ καλή γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών και 
ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: hotel@amorgion.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ναυαγοσώστες για ξενοδοχείο στην 
Πελοπόννησο. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@
otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Ρεσεψιόν για ξενοδοχείο 
στο Καρπενήσι. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@
otenet.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία Αθηνών ζητεί Υπάλληλο Γρα-
φείου για μερική απασχόληση, με πολύ καλή γνώση 
Office και Αγγλικών, οργανωτική. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@athensopentour.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Ρεσεψιόν στην περιοχή του 
Ναυπλίου. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@otenet.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία στο πρακτορείο 
ταξιδίων Sunflight. Εμπειρία τουλάχιστον 4ετής 
σε έκδοση εισιτηρίων. Τηλ: 2310 280500, 6948 
305266.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην περιοχή της Αργο-
λίδας ζητείται Διευθυντής - Manager, για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητη η αντίστοιχη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hotelanta@gmail.com.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Messina Mare στο Καλό 
Νερό Μεσσηνίας, ζητείται Υπάλληλος Υποδοχής 
με προϋπηρεσία, γνώση Η/Υ, γνώση Αγγλικών ή και 
Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: mtoanoglou@
euroxenia.com, τηλ: 27610 72500, fax: 27610 72502.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Αεροδρόμιο ζητά: Groom-Driver 
για part time. Επιθυμητά προσόντα: άριστη ικανό-
τητα στην επικοινωνία, προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικής, κάτοχος πτυχίου 
τουριστικής σχολής. Βιογραφικά με φωτογραφία: 
nhotel1@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟ ERYTHA hotel & resort στην Χίο ζητείται 
Receptionist με εμπειρία για την καλοκαιρινή σεζόν. 
Γνώση του συστήματος Protel και της Τουρκικής 
γλώσσας θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Βιογραφικά στο 
e-mail: l.anastasiadis@yahoo.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ με προϋπηρεσία ζητείται για ξενοδοχείο 
στο Μοσχάτο. Τηλ: 210 9420700.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ για ξενοδοχείο, ζητείται. Τηλ: 210 
3212301.

ΑΤΟΜΟ για το τμήμα Πωλήσεων-Κρατήσεων 
από 5* ξενοδοχείο, Χαλκιδική. Μόνιμο συμβόλαιο. 
Minimum 5ετή προϋπηρεσία. Πολύ καλά Ρωσσικά. 
Προσόν, γνώση επιπλέον γλωσσών. Άριστη γνώση 
Protel. 1500€ καθαρά. Ε-mail με φωτογραφία, 
skype: silver.lining37@yahoo.com.

ΤΟ GRAND Hotel Palace, ξενοδοχείο 5*, ζητεί 
Μaitre D’Hotel. Απαραίτητη τριετής προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, πτυχίο τουριστικής σχολής, πολύ 
καλή γνώση της Αγγλικής και Η/Υ. E-mail: gm@
grandhotelpalace.gr, τηλ: 2310 549000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για εργασία σε ξενοδοχεία Καθαρί-
στριες και Καμαριέρες. Παρέχεται διαμονή, φαγητό 
και πληρωμή με μόνιμο μισθό και ασφάλεια. Τηλ: 
210 6829571.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες και Καμαριέρες για 
εργασία σε ξενοδοχεία εντός Αθηνών. Τηλ: 210 
6829571.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ νέος, για απογευματινή 
και νυχτερινή βάρδια. Ξενοδοχείο στο κέντρο της 
Αθήνας, άμεση πρόσληψη. Προσόντα: Απόφοιτος 
σχολής τουριστικών επαγγελμάτων, προϋπηρεσία, 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών και άλλη μία γλώσσα 
(Γαλλικά, Ισπανικά). E-mail: logpla@otenet.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται για εργασία στα Ελληνικά 
νησιά. Ικανοποιητικός μισθός. Δωρεάν διαμονή - 
διατροφή. Τηλ: 210 8237749.

RUSSIAN Speaking Employee for a tourism 
enterprise. Excellent command of Russian language 
and driving license is mandatory. CVs: mliratz@
gmail.com, τel: 0030 6947 441119.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμένη Ορόφων από Μεγάλη 
Ξενοδοχειακή Μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη αναζητά νέους -ες για 
την πραγματοποίηση της πρακτικής τους ασκήσεως. 
Διαθέσιμες θέσεις στο τμήμα Υποδοχής ή Σέρβις. 
Τηλ: 6947 930572.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σαντορίνη, ζητείται 
Υπάλληλος για το Τμήμα Κρατήσεων, με προϋ-
πηρεσία στο FIT. Βιογραφικά στο e-mail: Info@
destinationsantorini.gr, τηλ: 22860 22320.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Καμαριέρες από ξενοδοχείο 4 
αστέρων στον Πλακιά Ρεθύμνου. Παρέχεται διαμονή 
και πλήρης διατροφή. Θα ληφθεί σοβαρά υπ’όψιν η 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Τηλ: 6938 110011.

ΟΔΗΓΟΣ με β’ κατηγορίας δίπλωμα και Υπάλλη-
λος Γραφείου, ζητούνται από τουριστικό γραφείο 
στη Σαντορίνη. Απαραίτητα Αγγλικά. Δεν παρέχεται 
διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: caldera.tours.
santorini@gmail?.com, τηλ: 22860 72071.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για παροχή τουριστικών υπη-
ρεσιών και πώληση πακέτων εκδρομών σε συνερ-
γασία με μεγάλη ταξιδιωτική εταιρία. Προοπτικές 
επαγγελματικής ανεξάρτητης καριέρας. Εργασία 
από το σπίτι. Τηλ: 6993 275363.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη αναζητεί κάτοχο 
Voucher Τουρισμού για απασχόληση στο τμήμα 
υποδοχής. Τηλ: 6947 930572.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη αναζητά νέους -ες για 
την πραγματοποίηση της πρακτικής τους ασκήσεως. 
Διαθέσιμες θέσεις στο τμήμα Υποδοχής ή Σέρβις. 
Τηλ: 6947 930572.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο 
με γνώσεις υδραυλικού και συντήρησης πισίνας, 
για 12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
captain@navigatorltd.gr, fax: 210 6230789.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Υπάλληλο στην οργά-
νωση και πώληση εκδρομών εξωτερικού, γνώσεις 
στο internet marketing, άριστα Αγγλικά, πολύ καλή 
χρήση Η/Υ (Amadeus, Panasoft). Βιογραφικά στο 
e-mail: kikirikos@bmitravel.gr.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ outgoing στη θέση (των πωλήσεων, 
κρατήσεων) εξωτικών ταξιδίων, επικοινωνιακές 
ικανότητες, απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώση αε-
ροπορικού amadeus, travel force, άριστα Αγγλικά, 
πολύ καλή γνώση εφαρμογών internet. Βιογραφικά 
στο e-mail: kikirikos@bmitravel.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Στέλεχος στην οργά-
νωση και πώληση εκδρομών εξωτερικού, γνώσεις 
εξωτικών - μακρινών προορισμών, κοστολόγησης, 
σχεδιασμού, άριστα Αγγλικά, προϋπηρεσία, χρή-
ση Amadeus, Panasoft. Βιογραφικά στο e-mail: 
kikirikos@bmitravel.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ξενοδοχείο στα Εξάρχεια. 
Ασφαλιστική κάλυψη, οικογενειακό περιβάλλον. 
Τηλ: 210 3302387, 210 3302388.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Συνεργάτης γενικών καθηκόντων 
για ενοικιαζόμενα studios Αγία Μαρίνα Αίγινας, 
συστάσεις, γνώση ελληνικών, επιθυμητά Αγγλικά, 
ασφαλιστική κάλυψη, διαμονή, οικογενειακό περι-
βάλλον, τιμή 700€ συζητήσιμη. Τηλ: 6956 095725.

ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ξενοδοχείο κοντά στην Αθήνα 
ζητούνται Υπάλληλοι Υποδοχής καθώς και Σερβι-
τόροι -ες. Βιογραφικά στο e-mail: greekhotel45@
gmail.com.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο ζητού-
νται έμπειροι για το τμήμα κρατήσεων με γνώσεις 
Αγγλικών και ξενοδοχειακών προγραμμάτων κατά 
προτίμηση ΕΡΜΗ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
choraresort.com, τηλ: 6945 398089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για τη θερινή σεζόν 2014 άτομο υπεύ-
θυνο και δραστήριο για να Συνοδεύει Τουριστικά 
Λεωφορεία σε ημερήσιες εκδρομές. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και Ρώσικων. Βιογραφικά στο 
e-mail: mariaharal@outlook.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Yades Suites στην Νάουσα ζητά 
Receptionist για τη σεζόν Μάιος-Οκτώβριος 2014. 
Απαραίτητα: Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, άριστα 
Αγγλικά-Γαλλικά, εξαιρετική ικανότητα στην επι-
κοινωνία. Βιογραφικά στο email: yades@yades.gr.

ΑΠΟ ΤΟ Skopelos Village Suite Hotel ζητούνται 
Receptionists με τα προσόντα: Eμπειρία στις κρα-
τήσεις, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καλή 
γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος, καλόs χει-
ρισμόs του internet. E-mail με φωτογραφία:info@
skopelosvillage.gr.

Η GRECOTEL, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα 
στην Ελλάδα ζητεί: Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων 
για το Σούνιο. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος-η 
σχολής και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. E-mail: 
cv@grecotel.com, fax: 28310 54308.

Εστίαση - Μάγειρες –  
Παρασκευαστές
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Vrissaki Beach, στην Κύπρο, 
αναζητά έμπειρο Μάγειρα για το Ιταλικό του εστι-
ατόριο Veranda, χωρητικότητας 80-100 ατόμων. 
Μισθός ικανοποιητικός και αναλόγως προσόντων. 
Επίσης προσφέρεται διαμονή. E-mail με φωτογραφία: 
vrissakibeachhotel@cytanet.com.cy.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *** στην Αργολίδα, ζητά Προσωπικό 
(Barman - Σερβιτόρους - Μάγειρα -ισσα - Καμαριέρα). 
Βιογραφικά στο e-mail: iriabeachhotel@hotmail.
gr, τηλ: 27520 94443, 27520 94444.



Εργασία στην Ελλάδα

15 
χρόνια

skywalker.gr!

6.000.000 
«ευχαριστώ»!

Στο Skywalker κλείνουμε 15 χρόνια επιτυχημένης 
παρουσίας στην Ελλάδα και λέμε ένα μεγάλο 
«ευχαριστώ» στον καθένα από τους 6.000.000 
ανθρώπους, που αναζήτησαν αγγελία εργασίας 
μέσα από την ιστοσελίδα ή την εφημερίδα μας.


