
Περιεχόμενα
σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων  

σελ. 6
Λογιστές, Οικονομικά 
Στελέχη, Μηχανογράφηση, 
Προγραμματιστές

σελ. 10
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων  

σελ. 12
Ιατρικοί Επισκέπτες,
Ιατροί, Νοσηλευτές, 
Εκπαίδευση, Θετικές 
Επιστήμες, Τεχνικοί

σελ. 14-15
Μηχανικοί, Οδηγοί, 
Αποθηκάριοι, Διανομείς, 
Τουρισμός, Αισθητικοί,  
Μόδα

θέσεις εργασίας

108 θέσεις εργασίας  
στον κλάδο της Εστίασης σελ. 8-9

442
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16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

25.000 Αντίτυπα



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

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20142

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

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

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

• 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

• Δημαρχείο Τρίπολης
• Δημαρχείο Λειβανατών
•  Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Λιβαδειάς
•  Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Χαλκίδας
•  Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη 

Αταλάντης
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας
• ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Κάθε Τρίτη - Σημεία 
διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:
•    Δημαρχείο Ηλιούπολης  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Δημαρχείο Βριλησσίων
• Δημαρχείο Αμαρουσίου 
•  Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Δημαρχείο Χαϊδαρίου 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Βύρωνα
•  Δημαρχείο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος
•  Δημαρχείο Ελληνικού - Αργυρούπολης
•  Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων  

ΗΣΑΠ Μοσχάτου
• Δημαρχείο Κορυδαλλού
•  Δημαρχείο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη
• Δημαρχείο Πειραιά
• Δημαρχείο Αλίμου
• Δημαρχείο Περιστερίου
•  Δημαρχείο Αιγάλεω 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
• Δημαρχείο Πεντέλης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  

Νέας Ιωνίας
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  

Παλλήνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  

Ηλιούπολης
•  Το Σούπερ Μάρκετ της Αλληλεγγύης  

στη Λ. Συγγρού
•  Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης  

στην Ηλιούπολη
•  Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 

Ελληνικού
•  Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  

Βύρωνα, Ελλησπόντου 12
• Δημαρχείο Αχαρνών
• Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού
• Δημαρχείο Χαλανδρίου
• Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής

• Δημαρχείο Μεταμόρφωσης
• Δημαρχείο Πετρούπολης
• Δημαρχείο Μαραθώνα
• Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης
• Δημαρχείο Παιανίας
• Δημαρχείο Παλλήνης
• Δημαρχείο Αθηνών
• Πολιτιστικό Κέντρο Αθηνών 
• Δημαρχείο Βάρης
• Δημαρχείο Βούλας
• Δημαρχείο Βουλιαγμένης
• Δημαρχείο Σαρωνικού
• Δημαρχείο Ασπρόπυργου
•  Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Πανεπιστημιούπολη - Φιλοσοφικη Σχολή 

(Γραμματείες Τμημάτων: Γαλλικής Γλώσσας 
& Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας  
& Φιλολογίας, Φιλολογίας)

• Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου
•  Mediterranean College Athens Campus
• ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας
• ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας
• ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά
• City Unity College
• Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
•  Γραφείο Διασύνδεσης  

Δήμου Αχαρνών
• Δημαρχείο Κηφισιάς
• Δημαρχείο Δάφνης
• ΙΕΚ Δομή
• ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κολλέγιο CNAM
• Κολλέγιο AIT
• Κολλέγιο BCA Αθηνών
• Κολλέγιο BCA Γλυφάδας
•  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων

•   Γραφείο Διασύνδεσης Γεωπονικής Σχολής
• Faust, Bar -Theatre - Arts
• Βρυσάκι
•  Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου
•  Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Αγίας Παρασκευής
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Πειραιά
•  Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλλιθέας
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Καισαριανής
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Αμαρουσίου
•  ΟΙΚΙΠΑΔΑ
•  Δημοτική Βιβλιοθήκη Δάφνης
•  ΚΥΑΔΑ
•  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Ταύρου
•  Πολιτιστικό Κέντρο Κυψέλη
•  Πολιτιστικό Κέντρο Σεπόλια
•  Πολιτιστικό Κέντρο Βαφειχωρίου στο Γκύζη
•  Πολιτιστικό Κέντρο Εξαρχείων
•  Πολιτιστικό Κέντρο Βενετσάνου  

στο Παλαιό Ψυχικό
• Δημαρχείο Σπάτων Αρτέμιδος
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά
• Δημαρχείο Δήμου Διονυσίου
•  Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου 

Αθηναίων
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Aργυρούπολης
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Βύρωνα
•  H Αγκαλιά - Σύλλογος Προστασίας 

Αγέννητου Παιδιού
•  Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηλιούπολης
• Tράπεζα Χρόνου Ηλιούπολης
• Career in Progress, Σταδίου 39
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο - Γραφείο Διαμε-

σολάβησης, Αγίων Αναργύρων -Φυλής
•  Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Nέα σημεία  
παραλαβής εφημερίδας:

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη

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

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
MARKETING
Ελένη Ροκά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ 
ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Γεωργία Παναγιώταρου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ελισάβετ Καλαρούτη

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Χαρίδημος Βασιλάκης-
Μυκωνιάτης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ 
MARKETING
Αθανασία Τσουκαλά

ΣΤΕΛΕΧΟΣ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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

Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» Αιγίου

Εφημερίδα «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ» Αγρινίου

Εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ» Καβάλας

Εφημερίδα «UNIVERSITY PRESS»

Συνεργασίες - Ενθετα:

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Λογιστηρίων

Η My Company Projects www.mycompany.com.gr, αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο του SMS 
Marketing, Internet Projects & Finance Consulting, στα πλαίσια ανάπτυξης της στο εξωτερικό, ζητά 
να προσλάβει:

Key Account Manager for Spain Region
Akereon is a dynamic company, located in Athens, offering business and information technology 
consulting services. Akereon consultants have long term experience in managing business and 
IT projects for large or medium sized IT infrastructure base, assisting companies to leverage 
technology for the advantage of business. For more visit our website: www.akereon.com.

Technical Support Engineer

Για τα λογιστήρια των εταιρειών του με έδρα 
την Ξάνθη.

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον 
Accounting Manager του Ομίλου και θα έχει 
τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και διασφάλιση της λειτουργίας 
των λογιστηρίων σύμφωνα με την ισχύουσα 
φορολογική και εμπορική νομοθεσία  
τις εσωτερικές ελεγκτικές διαδικασίες  
και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 
•Σύνταξη παρακολούθηση και διαχείριση του 
cash Flow των εταιρειών 
•Οργάνωση και παρακολούθηση των μηνιαίων 
και ετησίων απογραφών 
•Σύνταξη των μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετησί-
ων οικονομικών καταστάσεων εντός των καθο-
ρισμένων από τον όμιλο χρονοδιαγραμμάτων 
•Έκδοση και συμφωνία των στοιχείων που 
απαιτούνται για τον εξαμηνιαίο και ετήσιο λο-
γιστικό και φορολογικό έλεγχο των εταιρειών 
από τους ορκωτούς ελεγκτές του Ομίλου 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 

•Πτυχιούχος ΑEI ή ΤΕΙ Οικονομικής  
κατεύθυνσης 
•Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ΜΒΑ θα θεωρηθεί 
ως επιπλέον προσόν 
•Κάτοχος αδείας Α τάξης 
•Τουλάχιστον 10 έτη εμπειρία σε λογιστήριο 
βιομηχανίας εισηγμένης στο ΧΑΑ ή σε ελε-
γκτική εταιρεία εκ των οποίων τα 5 σε θέση 
προϊσταμένου 
•Άριστη γνώση ΔΛΠ, ΚΦΑΣ, Φ.Π.Α, Ε.Γ.Λ.Σ 
Φορολογίας Εισοδήματος και Ν.2190 
•Πολύ καλή γνώση των ERP συστημάτων 
•Άριστη γνώση του Excel 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 40 ετών

Ο όμιλος προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών αποτελούμενο από μισθό και bonus, 
εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες για 
εκπαίδευση και ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξε-
λισσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους στο e-mail:  
hr@thraceplastics.gr με κωδικό ACC001.

Υποστήριξη, Διαχείριση και Τηλεφωνικές 
Πωλήσεις B2B σε πελατολόγιο Ισπανίας. 
 
Έδρα Εταιρίας & Υποψηφίου: Θεσσαλονίκη – 
κέντρο. 
 
Αρμοδιότητες Υποψήφιου 
•Τηλεφωνική επικοινωνία με πελατολόγιο  
από Ισπανία 
•Καθημερινή τηλεφωνική υποστήριξη και  
τηλεφωνική διαχείριση πελατών Ισπανίας 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση υπαρχόντων  
και νέων πελατών Ισπανίας 
•Τηλεφωνικές Πωλήσεις B2B σε κατηγορίες 
πελατολογίου Ισπανίας 
•Προώθηση / Πώληση προϊόντων & υπηρε-
σιών sms marketing – bulk sms σε Ισπανούς 
πελάτες 
•Εύρεση & διεύρυνση πελατολογίου  
(new leads) στην χώρα της Ισπανίας 
•Εντοπισμός αναγκών & τηλεφωνική διαπραγ-
μάτευση με πελάτη με σκοπό την πώληση 
 
Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου 
•Άριστη / Πολύ καλή γνώση  

της Ισπανικής γλώσσας 
•Εμπειρία στην εξυπηρέτηση και διαχείριση 
πελάτη 
•Εμπειρία σε προσωπικές ή τηλεφωνικές  
πωλήσεις (όχι telemarketing) 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές & οργανωτικές 
ικανότητες 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ θα εκτιμηθεί 
•Άνδρες ή Γυναίκες, ηλικίας έως 35 ετών 
•Άριστη γνώση Ms Office & Internet 
•Καλή γνώση & χρήση της Ελληνικής  
& Αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες 
 
Προσφέρονται 
•Σταθερός Μηνιαίος Μισθός και bonus  
επίτευξης στόχων 
•Άμεση πρόσληψη 
•Εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
Δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις συνεργα-
σίας που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις. Επικοινωνία: My Company, τηλ. 2310 231 
557, e-mail: cv@mycompany.com.gr

Job Description: The position covers customer support needs, primarily onsite next to the users 
and via phone and remote support, for Windows/Linux systems and applications.

Role Responsibilities: 
•Interact with end-users, addressing and tracking issues, providing the first line of support. 
•Installation, administration, troubleshooting of computer and network hardware and software 
systems. 
 
Qualifications: 
•At least 5 years of related experience 
•Practical experience in systems administration, Windows and Linux systems. 
•Hands on, results driven, can-do attitude 
•Excellent communication skills 
•Fluent in spoken and written English and Greek 
•University, TEI, IEK or similar computer/engineering degree. 
•IT certifications such as Microsoft, Cisco or relevant will be considered an asset.

If you are interested in this opportunity please email a cover letter and your CV to this e-mail:  
jobs@akereon.com, including the position title in the subject line.

Η Interworks αναζητά Οικονομικό Στέλεχος με έδρα τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στη Θεσ-
σαλονίκη.

Ρόλος: Θα είναι υπεύθυνος για την σύνταξη οικονομικών αναφορών και τον έλεγχο του κόστους.  
Η θέση θα αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή του Τμήματος.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες: 
•Ευθύνη του η σύνταξη των οικονομικών αναφορών της εταιρίας προς τον Οικονομικό Διευθυντή 
•Παρακολούθηση, επεξεργασία προϋπολογισμών (budgets) και περιοδικών οικονομικών αποτελε-
σμάτων 
•Λογιστικές καταχωρήσεις και γενικότερα λογιστικές εργασίες που άπτονται του λογιστηρίου  
•Παρακολούθηση των ταμειακών ροών. 
 
Προφίλ Υποψηφίου: 
•Πτυχίο σχολής Οικονομικών. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση   
•Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη εταιρία στον κλάδο πληροφορικής 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Excel, εφαρμογών Office, άνεση στην χρήση ERP 
 
Προσωπικά Χαρακτηριστικά: 
•Ενεργητικότητα και υπευθυνότητα 
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα 
•Οργανωτικότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πνεύμα συνεργασίας 
•Ικανότητα διαχείρισης ομάδας και εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@interworks.biz

Our client, a dynamic, fast growing firm of chartered accountants with a very strong and developing 
network and competent, high skilled professionals, is currently seeking to recruit a dynamic and 
high-calibre professional for the position of Tax Manager.
The position 
Role and Key Responsibilities: 
•Provides advisory services on all main direct and indirect tax issues. 
•Builds relationships with clients and manages expectations. 
•Contributes to enhancement of relationship with clients and identifies new business opportunities. 
•Assesses clients’ compliance with tax legislation. 
•Provides tax advice on mergers and acquisitions. 
•Fields inquiries on the application of tax provisions. 
•Assists clients with tax planning. 
 
The candidates 
Key Requirements: 
•University degree in Accounting, Finance, Law 
•Post Graduate Degree in Tax / Long Term Tax Seminar 
•8 years of experience in the Tax Department of a Multinational / Big4 company,  
with a supervisory role for at least 1-2 years 
•Excellent knowledge of Income Taxation (Corporate and Individuals) 
•Very good knowledge of indirect taxation such as V.A.T. 
•Very good knowledge of Transaction’s Tax Reporting Code 
•Transfer Pricing 
•Excellent command of both written and spoken English and Greek 
•Strong communication skills 
•Team worker

The company offers: The company offers a highly competitive remuneration package  and 
exquisite career opportunities within a fast-growing, entrepreneurial organization. Please send your 
CV (quoting the reference code: TM /01.14) to the Executive Search & Selection Group, to the 
following e-mail: mycv@deloitte.gr. All applications will be considered in strict confidence and will 
be acknowledged promptly.

Business Continuity Management Specialist
Κωδικός: BCM 001 
Τοποθεσία: Αθήνα 
 
Βασικές Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη, αναθεώρηση και παρακολούθηση 
του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής 
Συνέχειας της εταιρείας καλύπτοντας όλες τις 
φάσεις της Ανάλυσης Επιχειρησιακών Επιπτώ-
σεων, της Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και 
των Πλάνων Επιχειρησιακής Συνέχειας 
•Παρακολούθηση και ανάλυση των νομικών και 
κανονιστικών απαιτήσεων της εταιρίας σχετικά 
με την Ασφάλεια και  
•Ακεραιότητα των δικτύων και υπηρεσιών της 
•Συντονισμό, οργάνωση και παρακολούθηση 
των έργων και ενεργειών Επιχειρησιακής Συ-
νέχειας σε συνεργασία με όλα τα τμήματα της 
εταιρίας με στόχο την κάλυψη των νομικών και 
κανονιστικών απαιτήσεων αλλά και την ανά-
πτυξη και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρι-
σης της Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρίας 
•Συμμετοχή στην κατάστρωση και υλοποίηση 
της στρατηγικής Επιχειρησιακής Συνέχειας της 
εταιρείας 
 
Τυπικά Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής θετικής κατεύθυν-
σης, Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

•4-6 σχετικής εργασιακής εμπειρίας  
σε έργα Επιχειρησιακής Συνέχειας 
•Αναλυτικές ικανότητες 
•Ικανότητα διαχείρισης έργων  
(project management skills) 
•Ικανότητα να εργαστεί μέσα σε ομάδα 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση  
και επίτευξη στόχων 
 
Επιθυμητά προσόντα και χαρακτηριστικά: 
•Μεταπτυχιακές σπουδές σε Επιχειρησιακή 
Συνέχεια ή Διαχείριση Κινδύνων ή Ασφάλεια 
Πληροφοριών 
•Εμπειρία σε Συστήματα Διαχείρισης  
Επιχειρησιακής Συνέχειας στον κλάδο  
των τηλεπικοινωνιών ή στον κλάδο  
της πληροφορικής 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη Συστημάτων Διαχεί-
ρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας με βάση τις 
απαιτήσεις των διεθνών προτύπων BS 25999 
ή ISO22301

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα 
βιογραφικά τους δηλώνοντας τον κωδικό θέ-
σης εργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση: WIND 
HELLAS Α.Ε.Β.Ε., Λ. Κηφισίας 66, 151 25  
Μαρούσι, Αθήνα. E-mail: jo@wind.gr. Fax:  
210 6106504. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με 
απόλυτη εμπιστευτικότητα.
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συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν Απρίλιος - Οκτώ-
βριος 2014:

Υπάλληλο  
Ταξιδιωτικού Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Galileo,Forth Crs 
•Γνώση έκδοσης αεροπορικών και ακτοπλοϊκών 
εισιτηρίων 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

Receptionist
Qualification Requirements:
Job Purpose: Serves visitors by greeting, welcoming, 
and directing them appropriately; notifies company 
personnel of visitor arrival; maintains security and 
telecommunications system.

Education: Degree in Business Administration or in 
Secretarial Studies. 
 
Experience: Minimum of one year experience as 
receptionist or secretary.

Language Skills: Excellent verbal and written 
communication skills in Greek and English. Knowledge 
of any additional language will be considered an asset.

Computer Skills: Proficiency in using Microsoft 
Office Suite applications and strong skills of Internet 
use. 
 
Interpersonal Skills: Polite, good-looking, 
communicative, organized, flexible, adaptable, 
proactive. 
 
Tasks: 
•Answering phones and operating a switchboard. 
•Routing calls to specific people. 
•Answering inquiries about the company. 
•Greeting visitors warmly and making sure they are 
comfortable. 
•Scheduling meetings and conference rooms. 
•Arranging appointments. 
•Coordinating incoming and outgoing mail. 
•Sending emails and faxes. 
•Performing basic bookkeeping, filing, and clerical 
duties. 
•Taking and relaying messages. 
•Updating appointment calendars. 
•Scheduling follow-up appointments. 
 
Location: Agios Dimitrios, Athens. 
 
Note: Recent photo is required. 
 
Send your cv’s to the following e-mail: cv@recom.gr

Η εταιρεία MART HELLAS ζητά να προσλάβει:

Υπάλληλος Γραφείου -  
Τμήματος Διαγωνισμών

Προσόντα υποψηφίων: 
•Απαραίτητη εμπειρία 2 ετών τουλάχιστον σε τμήμα 
διαγωνισμών στον τομέα των νοσοκομειακών /  
ιατρικών ειδών (επιθυμητή η εμπειρία στον τομέα 
του Νοσοκομειακού – Χειρουργικού Ιματισμού) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (Επίπεδο Lower) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Microsoft office – Word –  
excel, ΕΡΜΗΣ) 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ευγένεια 
•Ικανότητα διαχείρισης καταστάσεων υψηλής πίεσης 
•Οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα τήρησης 
αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων 
•Επιθυμητή η γνώση χειρισμού του προγράμματος 
Entersoft Business Suite (ERP) 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρεία 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό  
σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
efi.smiri@marthellas.gr υπ’ όψιν Κας Σμύρη.

Η εταιρεία LINK2U A.E. που δραστηριοποιείται στην 
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας, 
σε Business – to - Business (Β2Β) & Business – 
to - Customer (Β2C) περιβάλλον, για τον ευρύτερο 
ιδιωτικό τομέα καθώς και στην παροχή εξειδικευμέ-
νων υπηρεσιών – λύσεων για τον δημόσιο τομέα. 

Επιθυμεί να προσλάβει:

Υπαλλήλους Γραφείου

Περιγραφή Θέσης: Ο ρόλος αφορά τηλεφωνική 
επικοινωνία με σκοπό την πώληση με πελατολόγιο 
μεγάλου συνεργάτη της εταιρίας στο χώρο των τηλε-
πικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Κατανόηση των αναγκών των πελατών για την προ-
ώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
 
Προσόντα Υποψηφίου: 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις υπηρεσιών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία με έμφαση  
στο αποτέλεσμα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(ασφάλιση, σταθερός μισθός και bonus) 
•Προοπτική αορίστου σύμβασης εργασίας 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές 
εξέλιξης (supervisor, team leaders) 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταξιωμένα στελέχη  
της αγοράς 
•Εύκολη πρόσβαση μέσω ΗΣΑΠ Αμαρουσίου 
•Ευελιξία επιλογής ωραρίου 
 
Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: hr@link2u.gr 
•Fax: 211 1062801 
•Τηλ. επικοινωνίας: 211 1062800

Υπάλληλος Γραφείου
Για μερική απασχόληση σε εταιρία στο Κολωνάκι, με 
άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ, Microsoft Word + Excel, 
και data entry. Γνώση χειρισμού Joomla επιθυμητή.

Αποστείλατε βιογραφικά στο e-mail:  
cv_data@outlook.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Receptionist /  

Secretary
Description: INK Design, a Branding Agency in 
Athens is looking for a is looking for a Receptionist/
Secretary. The ideal candidate must be able to work 
in a dynamic working environment and to ensure that 
the company is well presented at all times. 

Preferred age should range between 24 - 28 years 
old. 
 
Required Skills: 
•At least 1 year of experience in a similar position 
•Excellent command of the English language 
(Proficiency level) 
•Excellent knowledge of the MS Office suite 
•Attention to detail 
•Ability to work under pressure and have flexibility 
regarding job assignments 
 
Education: 
•University Degree. 
•Masters (postgraduate) degree will be considered 
a plus. 
 
Please email your cover letter and CV to this e-mail: 
hr@ink.gr

Γραμματειακή  
Υποστήριξη Πωλήσεων - Reception   

Κωδ.: SCR

Γραμματέας πωλήσεων ζητείται από εταιρεία για 
επικοινωνία με πελάτες. 
 
Ικανότητες: 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις προγραμμάτων Office 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτική  
ικανότητα 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Φροντίδα γραφείου 
•Εμπειρία στην έρευνα στο internet 
 
Χώρος εργασίας: Σύνταγμα 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
aggelies@rocketmail.com με θέμα Κωδ. SCR

Executive Secretary

Reports to: CEO 
Confidential: Yes 
 
Qualification Requirements: 
 
Education: Degree in Business Administration or in 
Secretarial Studies. Valid driver’s license is required.

Experience: Minimum of two years experience 

as executive secretary to CEO and performing a 
variety of administrative support functions, including 
transcription and dictation of correspondence in a 
multinational company. Experience in journalism 
and preparation of press releases will be considered 
an asset. Proven ability to organize and manage 
competing priorities. Experience in meeting agendas, 
providing a variety of administrative support 
functions and assist with travel arrangements and 
minutes; comprehensive ability to effectively utilize 
a personal computer, peripherals, and related word 
processing, spreadsheet and database management 
programs. A strong ability to interact with consultants, 
customers, vendors, government agencies and 
officials to schedule meetings, coordinate events and 
assist with problem resolution. Excellent verbal and 
written communications skills in Greek and English 
languages.

Tasks: 
•Provides administrative support to the CEO 
•Answers and screens phone calls and manages the 
CEO mail. 
•Schedules and coordinates appointments, meetings 
and events, including registration and travel 
arrangements as necessary. 
•Transcribes drafts, proofreads and revises 
correspondence, memos, flyers, agendas, minutes, 
resolutions and policies. 
•Assists in the completion of various forms, notices, 
press releases and other communications, which 
may require posting and/or publication. 
•Assists with project monitoring and budget tracking. 
•Assists CEO with customer inquiries and problem 
resolution. 
•Updates web page 
•Prepares for monthly and special meetings: 
•Completes the CEO report, which requires input 
from all departments. 
•Provides transcription and dictation of CEO meeting 
minutes. 
•Disseminates information to department managers 
and personnel regarding changes in policies and 
procedures 
 
Location: Agios Dimitrios, Athens. 
 
Send your cv’s to the following e-mail: cv@recom.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. επιθυμεί να προ-
σλάβει για τα γραφεία της στην Αθήνα:

Σύμβουλο  
Έργων Δημόσιου Τομέα 

και Ερευνητικών Προγραμμάτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι και απαραιτήτως Μεταπτυχιακός Τίτλος 
(ένα εκ των οποίων να δίνει έμφαση στις κοινωνικές 
επιστήμες) 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών 
στην υλοποίηση και διαχείριση έργων Δημοσίου 
Τομέα, την υποβολή προσφορών σε δημόσιους  
διαγωνισμούς και την υποστήριξη έργων στα πλαί-
σια ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Interreg κτλ) 
•Ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικών μεθοδολογιών 
•Εμπειρία σε ερευνητικά έργα 
•Ικανότητα και εμπειρία στη συγγραφή μελετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικό και γραπτό 
λόγο) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)

Εάν σας ενδιαφέρει να συνεχίσετε την ήδη επιτυχη-
μένη επαγγελματική σας καριέρα σε ένα δυναμικό 
και ευχάριστο περιβάλλον με άριστες προοπτικές 
εξέλιξης, αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail:  
hr@atlantisresearch.gr με κωδικό PSC14.

Η Nexans Ελλάς Βιομηχανία Καλωδίων, μέλος του 
Ομίλου Nexans, ζητά για τις εγκαταστάσεις της στην 
Αγ. Μαρίνα Στυλίδας Φθιώτιδας:

Υπάλληλο  
για το Τμήμα Προμηθειών  

έως 35 ετών

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προσφέρονται άριστο περιβάλλον εργασίας και 
•Iκανοποιητικές αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης, με προτίμηση 
σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής. 
•Άριστη γνώση Microsoft Office. 
•Προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί. 
•Γνώση προγράμματος ERP SAP θα θεωρηθεί ως 
επιπλέον προσόν.

Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. Τ.θ. 55, Αγ. Μαρίνα 35300, 
Στυλίδα Φθιώτιδας, τηλ.: 211 120 7881, φαξ: 211 120 
7899, υπόψη: κας Βλαχάκη. Αποστολή βιογραφι-
κών στο e-mail: hr.hellas@nexans.com

Θέσεις στο Marketing
Ανώνυμη εταιρεία καταναλωτικών και βιομηχανικών 
προϊόντων ζητά νέο/α για το τμήμα Marketing. 
 
•Οι υποψήφιοι, ηλικίας έως 30 ετών, πρέπει να 
είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών σε 
Marketing ή Business με άριστη γνώση Αγγλικής. 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στo e-mail:  
Mark_k1@otenet.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
ΚΩΔ: ΜRK

SIKA HELLAS ΑΒΕΕ (http://grc.sika.com/el/group1.
html) is seeking to hire a:

Marketing Manager
Job Description 
Role Summary: 
•To be responsible for developing and maintaining 
marketing strategies to meet agreed company 
objectives. 
•To evaluate customer research, market conditions, 
competitor data and implement marketing plan 
alterations as needed. 
•To oversees all marketing, advertising and 
promotional staff and activities. 
 
Responsibilities: 
•Set up and overview an annual Marketing Plan 
aligned to the equivalent Marketing Budget and 
finances 
•Graphic Design – prepare and organize all printing 
material such as Leaflets, Product Data Sheets, 
DOPs, MSDS.  
•Special role in product labels, new packages, etc. 
•Manage Public relations including prepare the press 
releases, as well as Website & Social Media. 
•Manage, print and online advertising. 
•Monitoring special relations with customers.  
•Competition Analysis. 
•Social and sustainability issues. 
 
Work Experience: 
•Approximately 4-6 years of sales experience in the 
marketing industry. 
•Experience with a company in a related company 
sector. 
 
Professional Qualification: 
•University Degree graduated by a Financial 
University or equivalent Institute is required. 
•Master in Marketing and Communication would be 
a considerable asset. 
•Fluent knowledge in English. German will be 
considered as an additional asset.  
•Experienced user in Microsoft Office, strong graphic 
design (“In Design”program), web editing and 
copywriting skills. 
 
Skills: Candidate should: 
•have knowledge of a wide range of marketing 
techniques and concepts 
•excellent communication and interpersonal skills; 
•hard working, passionated about our goals, be able 
to respond well to pressure

Please, don’t apply if this doesn’t sound like a job you 
would love, and do well – we’re looking for someone 
who will read this and say, Yes! that’s exactly who I 
am and what I want to do!

Send your cv’s to the following e-mail:  
alexiou.niky@gr.sika.com

H DIGIMARK ΑΕ, εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών, με 25 συνεχή έτη παρουσίας στην ελληνι-
κή αγορά στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτή-
των της, αναζητά νέα, έμπειρα και δυναμικά στελέχη.

Digital Marketing  
Assistant

Αντικείμενο εργασίας: 
•Προγραμματισμός συντονισμός και υλοποίηση  
προωθητικών ενεργειών 
•Συντονισμός και οργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων 
και συμμετοχή σε εκθέσεις. 
•Επιμέλεια εταιρικών Δελτίων Τύπων και newsletters. 
•Η διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης  
και εταιρικών web sites. 
•Η συγγραφή κειμένων και η δημοσίευσή τους  
σε blogs, forums κ.ά. 
•Η διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης  
και εταιρικών web sites. 
•Η καταχώρηση των ιστοσελίδων σε καταλόγους 
(directories) 
•Η υλοποίηση off-site SEO ενεργειών 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•2+ έτη εμπειρία σε SEO (λίστα με επιτυχημένα έργα 
θα εκτιμηθεί) 
•Εμπειρία σε Campaign Management καθώς  
και γνώση κοινωνικών δικτύων, αναζητήσεων  
και υπηρεσιών Content  
•Marketing 
•Καλή και σε βάθος γνώση των SEO υπηρεσιών 
στην Ελληνική και ευρωπαική αγορά. 
•Εκτεταμένη εμπειρία σε Link Building, Google 
Analytics 
•Εκτεταμένη Εμπειρία copy-writing 
•Χρήση προγραμμάτων Microsoft Office. 
•Ομαδικό πνεύμα και δυνατότητα εργασίας  
σε οργανωμένο περιβάλλον 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κατεύθυνσης Μάρκετινγκ. 
•Εμπειρία στην εκπόνηση marketing plans 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση 

Athens Technology Center SA is looking for candidates for the position of:

Release Manager 
(code: RM/13)

Responsibilities 
•Develop and implement a release management framework working with the current release 
team and multiple development teams to implement this new framework 
•Responsible for selecting the tools and creating Best Practice for this service 
•They will manage, control, merge and verify the software build environments and processes 
supporting the software development lifecycle 
•Perform technical analysis and develop/implement enhancements to the existing Build/
Deployment systems 
 
The candidate must have 
•Proven track record of working with and managing senior stakeholders across the business. 
•Knowledge of implementing Build Management Practice. 
•A proven track record in Configuration Management, Build Management/Deployment. 
•Administration of source control systems (CVS, SVN) and branching policies. 
•Understanding of change control, release management and continuous integration. 
 
The ideal candidate would also have 
•Working knowledge of JIRA

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.

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται στην Κω, ζητά:

Human Resources  
Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση σε μεγάλη εταιρία ή ξενοδοχείο  
που εφαρμόζει διαδικασίες επιλογής προσωπικού 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση υπολογιστών 
•Πολύ καλή γνώση της εργατικής & ασφαλιστικής νομοθεσίας 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
 
Πεδία αρμοδιοτήτων: 
•Αξιολόγηση βιογραφικών για πρόσληψη προσωπικού 
•Εργασιακές σχέσεις και χειρισμός θεμάτων προσωπικού 
•Σύνδεση των ανθρωπίνων πόρων με την επιχειρησιακή στρατηγική 
•Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού (Καταγραφή των ειδικοτήτων και γνώσεων  
του προσωπικού των τμημάτων και δημιουργία job descriptions, εφαρμογή διαδικασιών  
αξιολόγησης, Reporting, Budgeting, Αμοιβές-reward system) 
•Σχεδιασμός συστηματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού σύμφωνα  
με τις ανάγκες της επιχείρησης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 
22420 55656 ή μέσω email στο: cv@kipriotis.gr

Financial Controller
H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Merchandisers
Που θα δραστηριοποιούνται 
στο χώρο των FMCGs. 
 
Περιοχές: 
•Καβάλα - Δράμα - Κομοτηνή 
- Ξάνθη 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει  
να διαθέτουν: 
•Πτυχίο Διοίκησης  
Επιχειρήσεων 
•Άπταιστα Αγγλικά 
•Γνώσεις Η/Υ 

•Εξαιρετικές ικανότητες  
επικοινωνίας &  
διαπραγματεύσεων 
•Ομαδικότητα 
•Ικανότητες Παρουσίασης 
•Καινοτομικό τρόπο σκέψης 
•2 χρόνια προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις ή merchandising  
σε FMCGs 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις για τους άντρες 
υποψήφιους 

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες 
επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Φιλικό, ευχάριστο και  
δυναμικό περιβάλλον  
εργασίας 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό 
σας με την ένδειξη Mercfmcg 
στο e-mail: info@westsa.gr 
ήστο fax: 210 9735005.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος Ανώτατης Οικονομικής Σχολής 
•Τετραετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Εμπειρία & Ικανότητα Εκπόνησης  
& Παρακολούθησης Προϋπολογισμών 
(Budgeting & Budgeting Reporting) 
•Σύνταξη & παρακολούθηση περιοδικών  
οικονομικών καταστάσεων (Profit & Loss, 
Cash Flow) 
•Διαχείριση & Ανάλυση Απογραφών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σε Χρηματοοικονομικά 
ή MBA 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
 
Επιπλέον Παροχές: 
•Πρόσθετες αποδοχές βάσει  
στοχοθέτησης 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
hr@salcon.com.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη  
εχεμύθεια.

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 website: http://www.huawei.com 
 
We are offering a challenging position, the opportunity to grow with us!

Terminal Sales Manager
Responsibilities: 
•Responsible for handset sales 
•Responsible for the implementation of regional handset sales and manage different kinds of 
resources, to ensure the completion of sales goals, sales payback goals, and market goals, and 
the improvement of customer relationship 
•Responsible for improvement of target customer/key operators relationship 
•Responsible to guide and organize product expansion activities, realize the admittance, layout 
and sales of product in new market, difficult regions or value market through formulation of 
product expansion strategies 
•Responsible to develop customer relationship analysis and strategies formulation. To establish 
long-term stable relationship with customers from value operators or difficult market 
•Responsible to undertake the formulation of product expansion strategies in regions/key operator 
 
Candidate Profile: 
•University degree and above will be preferable 
•At least 5 years sales experience in operators or tier1 handset company, and at least 5 years 
local work experience 
•Proven record of related work experience in telecommunication operators, and reputable 
vendors 
•Have related good relationship with mid-level and high-level of local target key operators, and 
have mid-level and high-level customer relationship extension and operation abilities (with typical 
cases) 
•Comprehensive understanding of the handset marketing strategy and operator’s tariff and resale 
strategy 
•Good computer skills in MS office 
•Flexible to work under pressure and to meet deadlines 
•Excellent interpersonal, communication and teamwork skills 
•Fluent in English and Greek (both written and oral) 
•Fulfilled military service (for male candidates) 
 
The Company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development in a multinational company
You can email your updated CV in English referring the job title of the position to this e-mail: 
christina.dorva@huawei.com

Qualco is a software house and an IT professional services provider. The company designs 
and develops state-of-the art software solutions and integrated IT systems, aimed at systematic 
improvements in the profitability of our customers. This is achieved through a substantial and 
measurable increase in the efficiency of business processes, and the timely provision of clear 
information to management. Qualco is active in the following fields:
Development and support of Software Solutions for the wider financial and construction sectors 
Design, implementation and support of complex Business Intelligence and MIS systems 
Provision of a wide range of IT Infrastructures related services 

Product Business Analyst  
(Code: PBA-SK-1401)

Overview: The Product Business Analyst utilizes 
his or her business knowledge in the field of debt 
management processes, to collect and analyze 
requirements for Collections & Recoveries 
Software Products. This understanding enables 
the Product Analyst to translate business needs 
to system requirements. The Product Analyst 
works extensively with the engineering team, so 
as to ensure that the technical implementation 
of the enhancements fulfills the product vision 
defined by the Product Management.
Responsibilities: 
•Assists Product Managers to maintain, update 
and enrich product roadmap 
•Trains and provides guidelines to application 
consultants for ensuring product features are 
fully utilized 
•Serves as the conduit between customer 
community and product team 
•Collects, evaluates and prioritizes product ideas 
by adding value both to customers and products 
•Identifies and documents business 
requirements, distinguishes user requests from 
the underlying true needs 
•Has thorough understanding on how to 
interpret customer business needs and translate 
them into application requirements 
•Elicits requirements using well proven 
techniques such as interviews, documents and 
business analysis, site visits, etc. 
•Creates functional and wireframe prototypes, 
process flows, and screen mockups to illustrate 
requirements and scope 
•Tracks and documents changes to functional 
and business specifications 
•Manages feature definition and sets appropriate 

guidelines for the user interface and functionality 
•Participates in development activities in order  
to ensure proper communication of requirements 
and accuracy of development and is responsible 
for the validation of new product features. 
 
Skills & Knowledge & Abilities: 
•Bachelor or Master’s degree in Engineering, 
Information Technology, Finance or Business 
and at least five (5) years experience in 
business analysis role in an IT or banking 
environment 
•Excellent domain knowledge in the areas of 
Debt Collections servicing and debt purchasing 
•Experience in working in cross-functional, 
multinational teams in a fast-paced and 
dynamic environment 
•Proven experience with systems analysis and 
functional design as it relates specifically to 
screen mockups and wireframes 
•Experience in working with an internal 
development team consisting of Software 
Architects, Software Engineers and software 
testers 
•Understanding of both client-server and web 
application development concepts 
•Ability to communicate effectively, verbally 
and in writing, with technical, business, and 
management staff 
•Advanced knowledge of Microsoft Office 
applications 
•A firm command of English language and 
excellent oral and written communication skills and 
•Travel up to 50% of the time. 
 
Send your cv’s to the following e-mail:  
careers@qualco.eu



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

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20146

συνέχεια στη σελ. 10

•Συμμετοχή σε σεμινάρια 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας) 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προδιαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του link: http://
www.digimark.gr/υποβολή-βιογραφικού/form/1--.
html?positionCode=Marketing%20Manager

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Office Administrator /  

Υπάλληλος Λογιστηρίου

Η Εταιρία: Η Business Effect Α.Ε. είναι πάροχος 
ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων που αυτο-
ματοποιούν αποτελεσματικά επιχειρηματικές διαδι-
κασίες αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στον το-
μέα της αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων μέσω 
ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification 
- RFID).

Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Διοίκησης επιχειρήσεων / Λογιστικής 
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
•Καλή γνώση Microsoft Office 
•Καλή γνώση αγγλικών (γραπτός & προφορικός 
λόγος) 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 
Αρμοδιότητες: 
•Λογιστικές καταχωρήσεις – Εμπορική  
και Οικονομική Διαχείριση. 
•Η εταιρεία διαθέτει S.E.N. (E.R.P. της Singular 
Logic) 
•Διαχείριση παραγγελιών (επικοινωνία  
με προμηθευτές εξωτερικού) 
•Υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων  
(προσφορές, προωθητικό υλικό) 
•Επικοινωνία με πελάτες 
•Γραμματειακή Υποστήριξη 
•Τήρηση αποθήκης 
 
Η Εταιρία Παρέχει: 
•Σύμβαση ορισμένου χρόνου 
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 
•Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
marina_chatzianastasiou@businesseffect.gr

Ο πελάτης μας είναι βιομηχανική εταιρία ΑΕ. Στα 
πλαίσια της ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητείται κα-
τάλληλος/η υποψήφιος/α με στόχο την κάλυψη της 
παρακάτω θέσης στην Δυτ. Θεσσαλονίκη:

Προϊστάμενος/η Λογιστηρίου 
(κωδ. S.ACC-13)

Το έργο: Συντονισμός, εποπτεία και κάλυψη όλων 
των λογιστικών και χρηματοοικονομικών ενεργειών 
και υποχρεώσεων της ΑΕ. 

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Διοίκησης  
Επιχειρήσεων 
•Εμπειρία τουλάχιστον 10 χρόνια σε όλο  
το φάσμα λογιστικών εργασιών ανώνυμης εταιρίας 
•Άριστη γνώση της Γενικής Λογιστικής και συνεχής 
ενημέρωση στις εξελίξεις για θέματα Λογιστικά,  
Φορολογικά,  
•Ασφαλιστικά, Εργατικής Νομοθεσίας, ΔΛΠ 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (έμφαση στο MS  
Office-Excel, Word) και συστημάτων ERP,  
κατά προτίμηση του Atlantis / ALTEC. 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Καλή παρουσία, ευγένεια, καλή επικοινωνία και 
συνεργασία. 
•Άτομο δραστήριο, εύστροφο, με ικανότητα καλής 
επεξεργασίας και ανάλυσης αριθμητικών δεδομένων 
•Ικανότητα συντονισμού, διοίκησης, εκπαίδευσης  
κι εποπτείας ομάδας λογιστών 
•Δυνατότητα για ευέλικτα ωράρια εργασίας χωρίς 
χρονικές δεσμεύσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή ΙΧ  
αυτοκινήτου. 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), 
αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο careers@
peopleatwork-hellas.gr ή στο fax: 2310 517494. Όλες 
οι υποψηφιότητες θα λάβουν απάντηση και Θα αντι-
μετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Η βιομηχανική εταιρεία PRIME SOLUTIONS S.A. 
δραστηριοποιείται στον χώρο των καλλυντικών και 
παραφαρμακευτικών προϊόντων. Η αναγνώρισή της 
και η εδραίωση της στην παγκόσμια αγορά, είναι 
αποτέλεσμα της υψηλών προδιαγραφών παραγωγι-
κής δραστηριότητάς της η οποία εξασφαλίζει σταθερή 
ποιότητα και ευελιξία.

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς της για ανά-
πτυξη, ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιο της στον 
Ελεώνα Θηβών:

Βοηθό Λογιστηρίου -  
Υπεύθυνο Μηχανογράφησης 

(Ref.: AccH)

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω αρμο-
διότητες: 
•Τιμολόγηση - Λογιστικές εγγραφές 
•Έκδοση παραστατικών 
•Τήρηση αρχείου λογιστικών παραστατικών 
•Διαχείριση των συστημάτων ERP της εταιρείας 
•Επίβλεψη και διασφάλιση της ομαλής λειτουργιάς 
της μηχανογραφικής υποδομής της επιχείρησης 
 
Απαιτούμενα προσόντα/ ιδιότητες: 
•Πτυχίο Λογιστικής από ΑΕΙ ή ΤΕΙ Λογιστικής 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση 
ως βοηθός λογιστή ή σε λογιστήριο 
•Άριστη γνώση ERP 
•Γνώση ΚΒΣ & λογιστικού σχεδίου, έκδοση ΦΠΑ, 
ΦΜΥ 
•Άριστη γνώση χρήσης Microsoft Word & Excel 
•Άριστη γνώση και χρήση Αγγλικής γλώσσας 
•Έντονη οργανωτική ικανότητα, με προσοχή  
στη λεπτομέρεια 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων  
και της προϋπηρεσίας 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
secretary@springair.gr

Λογιστής 
Για Ανώνυμη Βιομηχανική Επιχείρηση με έδρα 
την Αθήνα. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στην Λογιστική. 
•Άριστη γνώση του ΕΓΛΣ, της φορολογικής και  
της Εργατικής Νομοθεσίας. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
•Προϋπηρεσία 3 έως 6 χρόνων 
•Άριστη γνώση στο χειρισμό Η/Υ και ειδικότερα  
σε προγράμματα Λογιστικής. 
 
Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η γνώση σύνταξης 
οικονομικών καταστάσεων με τα ΔΛΠ. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
logistis2014@skywalker.gr

Εταιρία στα Βόρεια προάστια ζητεί να προσλάβει:
Λογιστή

Προσόντα: 
•Λογιστής Α τάξης 
•Απόφοιτος ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία 10 έτη 
•Προϋπηρεσία στην οικονομική διεύθυνση 
•Ηλικία 37-45 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
healthhrdpt@gmail.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Specialized  

Advisor in Insurance Sector
Job purpose: We are currently seeking highly 
motivated people for our Advisory practice, which is a 
leading provider of services to financial industry and 
large corporate clients of all industries. As a member 
of our Actuarial team, you will make a significant 
technical contribution to Actuarial client engagements 
and internal projects.

You will work in multi-disciplinary teams to provide 
a broad range of information technology related 
services in insurance industry. Team members include 
professionals with a variety of backgrounds, including 
excellent academic credentials in quantitative 
sciences, IT, engineering, business and economics, as 
well as deep professional experience in Greece and 
abroad.

With a clear focus on anticipating and identifying 
risks, you will escalate issues as appropriate. You will 
also confirm that the work we deliver is of high quality 
and is reviewed by the next-level reviewer.

Technical skills requirements: 
•Excellent academic background, including at 
a minimum a bachelor and a master degree in 
Statistics, Insurance,  
•Actuarial, Mathematics or other related field with 
strong quantitative focus. 
•Experience in Insurance sector will be considered 
an asset. 
•Knowledge of the following will be considered an 
asset:Strong written and verbal communication, 
presentation, client service and technical writing 
skills in both Greek and English  
-Actuarial Software (AFM, Prophet, Moses etc) 
-JEE (Java, JSP/ servlets, Struts, JSF, EJB3, JPA, 
Hibernate, Spring, JBoss/ WebSphere/ WebLogic AS), 
-web development (HTML5, CSS, XML, XSD/XSL, 
JavaScript, jQuery, Ajax), 

-databases (e.g., MS SQL Server, Oracle. IBM DB2), 
and, 
-web services (SOAP, WSD, WS-*, UDDI). 
•Analytical and problem solving skills. 
•Willingness and ability to travel and work abroad  
for international projects. 
•Completed military obligations (where applicable). 
 
Send your cv’s to the following link: https://tas-ey.
taleo.net/careersection/gcam01/jobsearch.ftl?lang=e
n&location=77840070193

Το ξενοδοχείο Doryssa Seaside Resort που βρί-
σκεται στην Σάμο ζητάει να προσλάβει:

Λογιστή -  
Οικονομικό Διευθυντή 

Με γνώσεις αποφοίτου ανωτάτης οικονομικής σχο-
λής, ηλικία μέχρι 50 ετών, με προϋπηρεσία τουλάχι-
στον πενταετή σε αντίστοιχη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιογραφικά,  
να αποσταλούν στο e-mail: info@valis.gr

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Career Opportunities:

Senior Systems Engineer 
/Storage Specialist

The successful candidate will join the existing team of 
engineers, and be responsible for the installation and 
support of IT Products represented by our company, 
in relation to Network Infrastructure, Storage, Backup 
and Virtualization technologies.

Qualifications/Requirements: 
•University degree in a Computer related field. 
•Microsoft Enterprise Support Technician 
Certification (MCTS) or the Enterprise Desktop 
Administrator Certification. 
•Minimum 3 years’ of hands-on experience in 
implementations of IT Solutions (Infrastructure, 
Storage etc)  
•Working knowledge with NetApp Storage, Microsoft 
Windows Server 2008/2012, Exchange 2010/2013, 
as well as  
•Virtualization Software, such as VMWare, Citrix etc. 
•Understanding of, and experience with Storage, 
Backup Software and Recovery Strategies 
•Familiarity with networking (routing, switching, 
wireless technologies etc) would be considered  
as a strong advantage. 
•Ability to deliver high quality and client focused 
deliverables.

Remuneration and Benefits: An attractive 
remuneration package will be offered to the right 
applicant, according to qualifications & experience. 
Company benefits amongst others include 13th Salary, 
Medical Scheme, Comprehensive Training, and a 
pleasant & supportive working environment.

Applications:  If you wish to join a professional team 
in a progressive company where your contribution will 
be rewarded, please send your C.V. to the attention 
of the Personnel Manager, no later than 23rd January 
2014.

Address: Mechatronic Ltd, POBox 27060, CY-
1641, Nicosia, website: www.mechatronic.com.cy 
Fax: +357-22582222, tel: +357-22582258, e-mail: 
jobs@mechatronic.com.cy. All applications will be 
treated in strict confidence.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Senior PHP  

Developer (m/f)
Westwing is a high-growth e-commerce business: 
Backed by well-known investors with over USD 100 
mn. in funding and growing rapidly, we are one of 
the leading Home & Living verticals in Europe on 
a mission to provide our millions of members with 
stylish furniture and homewares from well-known 
brands they love.

To pursue our ambitious expansion strategy, we 
are looking for a Senior PHP Developer (m/f). As 
a senior developer, you will design and develop 
complex web applications and modules for our 
ecommerce platform. Furthermore you will optimize 
our platform for scalability during peak traffic hours. 
Adhering to agile SW-development methodologies 
you will also ensure code quality and enforce best 
practices by communicating and sharing them to 
team members.

Keywords: 
•PHP 5 OOP, Zend Framework, Yii framework, MVC 
•HTML5, CSS, Sass, jQuery, ExtJS, Ajax 
•PHPUnit, PHP CodeSniffer, phpDoc, PHP Depend, 
PHPMD, Selenium 
•REST, JSON, SOAP 
•Debian, Apache, Nginx, MySQL, Memcache, Solr 
•Git, SVN 
 
Profile: 
•You are familiar with most of the keywords 

described above 
•You successfully finished your academic studies  
in the field of computer sciences or similar 
•You have several years of experience in 
development with PHP5 OOP (Zend Framework 
experience is a plus, Yii,  
•Symfony, Cake PHP and CodeIgniter are also 
valued) 
•You are experienced with My SQL 
•You are proactive, goal-oriented, reliable and  
a have a self-structured way of working 
•You are fluent in English 
 
We offer: 
•Full relocation support (Work permit, relocation 
bonus, Free German classes etc.) 
•Everyday use of modern development tools/
frameworks 
•Attractive international working environment in a 
dynamically growing E-Commerce sector involving 
steep training curves and flat command structure
Please forward in absolute confidence, a full 
curriculum vitae and covering letter to this e-mail: 
jobs@westwing.de. Location: Munich.

InternetQ is a leading provider of mobile marketing 
and digital entertainment services, offering 
technologies that entertain and engage global mobile 
users and enable mobile operators and enterprises to 
enrich their dialogue with consumers.

Patent Specialist / 
Telecom

The role operates in Athens, at the company’s 
headquarters.
Purpose of the role: As a patent engineer you will 
oversee the full life cycle development of all patents 
for our fast moving product line across our large, 
geographically diverse product team. You will seek out 
new inventions that are patentable. Upon performing 
an initial interview with an inventor, you will interpret 
and document the scope of a new invention. Working 
with the design team, you will ensure that there are 
no issues with regard to copyright or existing patent 
infringement. You will be responsible to create all 
relevant materials for a patent application, write, 
design drawings and double check for accuracy. After 
all kinks have been worked out, you will submit the 
patent application.

Accountabilities: 
•Ensure compliance and quality system 
requirements 
•Advice senior management on intellectual property 
•Independently draft, prepare, file, and prosecute 
patent applications 
•Conduct patent clearance searches and prepare 
preliminary clearance opinions 
•Conduct patentability searches and prepare 
preliminary patentability opinions 
•Track company’s patent and trademark portfolio 
•Track patent and trademark maintenance fees 
•Educate and inform management on intellectual 
property issues 
•Forecast and guard against company IP legal risks 
•Suggest company policy and position on IP legal 
issues 
•Coordinate research of IP issues 
•Maintain work of outside IP legal counsel 
•Support inventors to prepare invention disclosures 
•Search on third party patent to support infringement 
clearance opinions 
•Review and approve documents to prepare and 
prosecute patent applications 
•Support patent counsel to prepare and prosecute 
patent applications through inventor input 
coordination 
•Collaborate portals to support internal and external 
collaboration outside counsel 
•Attend project meetings of patent counsel to 
manage project status.  
 
Qualifications: 
•University Degree in Engineering 
•MSc in Engineering or Law would be considered as 
an asset 
•4-6 years of experience in the field 
•Highly developed technical writing and editing skills 
•Superior command of the English language 
•Experience in composition of patent applications is 
ideal. Other applicable experience includes writing 
and editing of articles for technical journals 
•Proficient in use of software tools such as Visio and 
Word to prepare documents with drawings, images, 
and text 
•Patent search engine proficiency 
•Additional in-house patent prosecution experience 
would be considered as an asset 
•Additional related engineering experience would be 
considered as an asset 
 
Skills required: 
•Willingness to learn more about patent prosecution 
and interested in continuing patent prosecution 
•Exceptional communication skills 
•Innovative spirit and hands-on approach 
•Enthusiastic, passionate self-starter 
•Ability to work seamlessly with a cross-functional 
team of analysts, technologists, marketers and 
product managers 
•Must be effective in working both independently and 

The leading Supermarket chain of Lubumbashi, D.R of Congo, and member of the HYPER PSARO 
GROUP is able to fulfill every domestic need by importing and selling more than 8,000 products 
from EU, South Africa, other African countries and Asia.

HYPER PSARO Group was founded in the Democratic Republic of Congo in 1992 in Lubumbashi. 
The Group is a leader in manufacturing and distribution of fuel and lubricants, and it is active in 
importing and trading commodities, in farming, and in transportation. Our success is driven by the 
fact that our shareholders originate from Greece and have been residents of Lubumbashi since 
1965.

We are looking for an inspirational leader to Head our new Hypermarket.

General Manager/  
Hypermarket 

Main Responsibilities: 
•Inspire and lead others towards impeccable service and results 
•Formulate strategies and policies and follow these through into strategic and operational 
activities 
•Solve complex problems in a rational manner 
•Ensure that operations are being implemented effectively and efficiently 
•Touring the sales floor regularly, talking to colleagues and customers, and identifying or resolving 
urgent issues 
•Order and Stock control 
•Making sure sales targets are hit 
•Annual Store Budgeting and Budget control 
•Annual employee evaluation 
 
Qualifications: 
•5 years of management experience in a supermarket chain 
•Exceptional leadership skills with the ability to motivate performance 
•Bachelor’s Degree in Business Administration or other relevant fields 
•Fluency in Greek and English; knowledge of French is a plus 
•Excellent computer skills 
•International experience desirable 
•Strong desire to relocate 
 
Our offer: Excellent package according to experience, housing and transportation included. Visa 
arranged.

Living and working in the Democratic Republic of Congo: The Democratic Republic of the 
Congo (Congo-Kinshasa) (DRC), located in central Africa, is the second-largest country on the 
continent. The capital is Kinshasa. French is the official language. Life in the D.R.C. has much to 
offer and provides a great intercultural experience. You will have the chance to meet and regularly 
interact with other expatriates from Greece and other parts of the world.

For further information about HYPER PSARO Group, go to website: http://psaro.com/en/index.
html. Kindly forward your Curriculum Vitae to this e-mail: info@stentorgroup.com

The Natural Gas Supply Company of Thessaly S.A., with headquarters in Larissa, wishes to 
cover the following position in the Commercial Activities’ Unit::

Commercial Operations’  
Analyst

Description of Duties 
•The position holder reports to the Commercial Activities’ Unit Manager and is responsible for the 
following duties (indicative): 
•Assists in the draft, elaboration and monitoring of the annual commercial budget, 
•Submits regular and ad-hoc reports for the depiction of the course of activities of the Commercial 
Unit, 
•Evaluates the feasibility of investment projects, 
•Monitors the energy market trends in Greece/Abroad and evaluates the consumers’ needs data, 
•Assists in marketing and promotion-related activities, 
•Supports the co-ordination and collaboration of the Commercial Unit with other Units in projects/
activities, 
•Coordinates Commercial Unit projects, 
•Proposes means to optimize information systems and electronic services to customers, 
•Monitors recent regulations and relevant legislation pertinent to Commercial activities. 
 
Required Competencies / Experience 
•University degree in Engineering 
•Excellent use of MS Office 
•Flawless command (written/verbal) of the Greek and English languages 
•Experience in the use of ERP / CRM systems 
•At least 7-10 years of relevant experience in Commercial operations of which 2-3 years with 
relevant duties 
•Proven experience in the management of teams / resources 
 
Desired Skills / Competencies 
•An ΜΒΑ or MSc degree in a related field will be an advantage 
•Knowledge of the national and international energy market 
•Knowledge of the Italian language will be appreciated 
 
Personal Characteristics 
•Exceptional communication and presentation skills 
•Customer-service mentality 
•Analytical skills 
•Organizational skills 
•Efficient management of resources 
•Ability to diffuse / manage conflicts 
•Effective time management 
•Sense of responsibility - confidentiality
Those interested in the above position, and believe they fulfill the above requirements, are invited to 
submit their CV and cover letter to this e-mail: cv@epathessalia.gr.All applications will be treated 
as strictly confidential. 

Τηλεφωνήτριες (CAG14) Εταιρεία με υλικά για αξεσουάρ μόδας και δώρων ζητά για τα καταστήματα χονδρικής στο κέντρο 
της Αθήνας:

Υπάλληλο για τη θέση του ΤαμείουΗ BFS ζητά να προσλάβει 
άμεσα για μερική απασχόληση 
Τηλεφωνήτριες για τα τμήματα 
εξυπηρέτησης πελατών & λή-
ψης παραγγελιών.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Άνεση στην επικοινωνία  

•Απολυτήριο Λυκείου  
•Διάθεση συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία Επιθυμητή
 
Προσφέρονται 
•Υψηλός μισθός –ΙΚΑ –Bonus  
•Προοπτικές καριέρας και 
άμεσης  

•Σύγχρονο και ευχάριστο  
περιβάλλον

Αποστείλατε το βιογραφικό  
σας στο e-mail: hr@bankfs.gr  
αναγράφοντας τον κωδικό  
θέσης ή καλέστε στο  
210 3619279.

•Hλικίας 20 έως 35 ετών 
•Για πλήρη απασχόληση 
•Με προϋπηρεσία και γνώσεις λογιστικής, Η/Υ 
και συστήματος περιβάλλον ERP. 
•Επιθυμητό προσόν η πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση και η γνώση ξένων γλωσσών. 
•Ωράριο συνεχές. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
ath1@nikolisgroup.com

BIC is one of the most recognized brand names in the world, specializing in manufacturing, 
distribution and selling of consumable products in more than 80 countries all over the world. Our 
product philosophy has always been focused on simplicity, functionality, quality and the best price/
quality tradeoff. The company provides an excellent working environment, based on team spirit and 
professional development.

We are currently looking for an enthusiastic and self motivated individual to join our Industrialization 
Engineering Department for the position of:

Machine Electronics Engineer  
(ref. code MEE13)

The Role: 
•Participate in the development, programming and installation of PLC, Vision Systems, Sensors, 
and other electronic/control equipment that are required for the construction of the machines that 
are needed for products industrialization, production lines extension and production improvements 
•Conduct market research for new, innovative techniques and technologies in the field of the 
Industrial Automation 
 
This is a temporary position with one year contract.

The candidate: 
•Postgraduate degree in Electrical / Electronics Engineering 
•Knowledge of PLC, Vision Systems, Servo Motors programming and installation 
•At least 3 years of experience in Industrial Automation fields 
•Fluency in English 
•Fulfilled military obligations (for male applicants) 
•Teamspirit, Innovation, Communication and Analytical Skills

Please send your resume quoting reference code ΜΕΕ13 at this e-mail:  
recruitment.bicviolex@bicworld.com or at BIC Violex, Ag. Athanasiou, 145 69, Anixi, Attica.  
All applications will be treated in strict confidence. Only successful candidates will be contacted.

DREAMTECH Software Ltd is a software development company specializing in solutions for the 
global maritime sector with offices in Athens and Singapore. DREAMTECH, founded in 1999, is 
currently in the stage of aggressive global expansion. With its state-of-the-art unified messaging 
and shipping applications, it has already entered major maritime centers worldwide (Europe, Asia, 
USA) and is currently looking for top-rated people to join our team. 

Senior Web Developer  
(DEV/1113)

Required qualifications: 
•University-level studies in Computer Science 
•Excellent knowledge in object oriented 
programming with C# 3.5 or later 
•Excellent knowledge in development of web 
sites with ASP.NET MVC ¾ 
•Competence with the latest web technologies 
(HTML5, CSS, JavaScript, XML, JSON) 
•Experience in working with frameworks and 
design patterns 
•Experience with MS SQL Server 
•Good knowledge of TFS 
•At least 5 years working experience 
•Fluency in English is required 
 
The following will be considered a plus: 
•Experience in working with a UX framework 
•Knowledge of test-driven development (Unit 
Testing, TDD) 

Other skills: 
•Team worker 
•Analytical thinking 
•Problem solver 
•Can perform under pressure 
•Fulfilled military obligations (for male 
candidates only)  
 
Note - Interviews will be carried out in 
English & Greek.

DREAMTECH offers competitive compensation 
package, a friendly working environment and 
excellent prospects for career development.

We seek to fill-in this position immediately. 
Please send your CV to the following e-mail:  
hr@dreamtech.gr



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

ΕΣΤΙΑΣΗ
World famous chef, Nobu Matsuhisa, better known as 
‘Nobu’, has for the last fifteen years become renowned 
around the world for his celebrity packed restaurants, 
which offer his unique ‘new style’ cuisine combining 
traditional Japanese cooking with South American 
influences. Following on the phenomenal success of 
the Nobu Restaurants worldwide, the celebrated Nobu 
team has been running successfully since 2008 the 
“Matsuhisa Athens” Restaurant.

If you have a passion for delivering exceptional 
service, uncompromising quality and a desire to 
succeed through excellence, then Matsuhisa Athens 
lodging food and beverage may have the perfect 
career path for you.

What we offer: 
•Training programs 
•Career progression and development in a superior 
environment 
•Great environment and genuine sense of 
teamwork 
•Variety of options for promotions and 
developmental opportunities 
•Opportunities for international experience 
 
Matsuhisa Athens is currently seeking for: 
•Barmen 
 
Qualifications 
•General requirements: 
•Related experience in similar position, in high 
standard hotels or restaurants. 
•Good to excellent (according to position) command 
of English language. 
•Willingness and collegial attitude. 
 
Additional & desirable qualifications / skills: 
•Degree in Tourist Studies. 
•Working experience in 5* hotels or high standard 
establishments in Europe or US. 
•Experience in a high volume and high pressure 
restaurant working environment

To apply for any of these positions and as  
part of our recruitment process, please send  
us your curriculum vitae with a recent photo  
to this e-mail: cbarta@belvederehotel.com  
or to fax: 210-8960989.

Το ξενοδοχείο Vedema Resort, μέλος της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σα-
ντορίνη ζητά προσωπικό για την θερινή σεζόν 2014:

F&B Manager  
(Κωδικός θέσης: F&B)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ Τουριστικής Σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και προαιρετικά μιας  
δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Διοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες 
•Γνώσεις Micros POS και Microsoft Office 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση και  
ικανοποίηση του πελάτη 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
•Γνώσεις Οινολογίας – Στήσιμο λίστας κρασιών 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα ανα-
γράφοντας τον κωδικό θέσης F&B, στο e-mail: 
roomsdivision@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Μάγειρες-ισσες 
A La Carte & Κρύας Κουζίνας 

Κέντρο Αθήνας 
Περιγραφή Θέσης 
•Προετοιμασία εδεσμάτων 
•Παρασκευή εδεσμάτων 
•Οργάνωση και καθαριότητα χώρου εργασίας  
 
Προσόντα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση  
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας  
•Προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα, 
επαγγελματισμός  
 
Παροχές  
•Πλήρης απασχόληση  
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών & ασφάλιση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tospitiko.gr

Το ξενοδοχείο Ανέμη στη Φολέγανδρο ζητεί:

Μάγειρες
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις. 
•Γνώσεις ‘a la carte’. 
•Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις. 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση. 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας δίπλα  
σε διάσημο Chef. 
•Δυνατότητα εργασίας ολόκληρης ή μέρους  
της τουριστικής περιόδου. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας. 
•Ικανοποιητικές αποδοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφα-
τη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
humanresources@anemihotels.com ή στο fax: 
210-7254872.

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort και Mystique, μέλη 
της Luxury Collection by Starwood Hotels & Re-
sorts στη Σαντορίνη ζητούν προσωπικό κουζίνας 
για την 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 εκτέλε-
ση συνταγών του Chef 
•Εργατικότητα και Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

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

Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για την σεζόν Ιούνιος - Οκτώ-
βριος 2014:

Μάγειρες Β’ και Γ’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής  
•Προϋπηρεσία σε κρύα και ζεστή κουζίνα  
•Προϋπηρεσία σε γρήγορο φαγητό επιθυμητή 
•Αξιοπιστία, ταχύτητα στη δουλειά και σοβαρότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

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

Chef de Cuisine 
ref. DOH002

Η εταιρία Shelby, επιθυμεί να προσλάβει Chef de 
Cuisine για το ξενοδοχείο Dohos στην Καρίτσα.

Απαιτούμενα Προσόντα και Ικανότητες: 
•Απόφοιτος μαγειρικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε 4-5* ξενοδοχείο ή 
boutique ξενοδοχείο 
•Γνώσεις ελληνικής δημιουργικής κουζίνας 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Η Εταιρία Προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στο e-mail: cv@shelby.gr ή στο fax: 2310 531201.

H Hip Collection αναζητά προσωπικό για το ξε-
νοδοχείο Aqua Blu Hotel  στην Κω για την σεζόν 
2014:

Maitre d’ Hotel

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής. 
•Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας και μίας δεύτερης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ 
•Ευχάριστος Χαρακτήρας 
•Ομαδικό Πνεύμα 

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία 
ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
Hr@hipcollection.gr

Το ξενοδοχείο Lindos Royal της εταιρείας Lindos 
Hotels, στην περιοχή Βληχά Λίνδου στην Ρόδο ζητεί 
για την σεζόν 2014:

Προσωπικό Μπαρ

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία στον χώρο του Μπαρ, γνώση των ποτών 
•Γνώση Αγγλικής, Γνώση Γαλλικών ή Ρώσικων θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Ηλικίες έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία τουλάχιστον 1 έτος
Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: oplr@lindoshotels.com. 
Fax: 22440 32007. Τηλ: 22440 32001.

Ο όμιλος ξενοδοχείων Ledra Hotels and Villas, με 
τα ξενοδοχεία Domes of Elounda κατηγορίας 5* και 
Elounda blu κατηγορίας 4*, που βρίσκονται στην 
Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, επιθυμεί να προσλάβει 
για τη σεζόν 2014:

Μάγειρες Α’  
Ζεστής & Κρύας Κουζίνας

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτοι Τουριστικής Σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

Πληροφορίες Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 – 14:00 
στο τηλ. 28410-41924. Αποστολή βιογραφικών 
σημειωμάτων: Διεύθυνση, Ξενοδοχείο Elounda 
Blu, Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, ΤΚ 72053 Τ.Θ. 34. 
Τηλ: 28410 – 41924. Φαξ: 28410 – 41816, e-mail: 
katerina.papadaki@ledrahotelsandvillas.com

Το Santorini Princess Luxury Spa Hotel και το 
Santorini Princess Presidential Suites επιθυμούν 
να προσλάβουν:

Μάγειρα Β’ ή 
 Μάγειρα Γ’ 

Για το τμήμα της κουζίνας για τη σεζόν 2014 
(Απρίλιο – Οκτώβριο). Βιογραφικά στο e-mail:  
info@santorini-princess.com. Τηλ: 210 8076292, 
Υπ’ όψιν Κου Τσιάρα Αλέξανδρου.

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά για τη σεζόν 2014:

Σερβιτόρο Ά 
 για το A la Carte Εστιατόριο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση  
επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Εμφανίσιμη παρουσία και επαγγελματική  
συμπεριφορά 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
σε ξενοδοχεία 5* 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον 
•Εξέλιξη & συνεχή εκπαίδευση 
•Διαμονή και φαγητό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 22420 
55656 ή μέσω email στο: cv@kipriotis.gr

To ξενοδοχείο Αμμων Ζευς στη Χαλκιδική ζητά:

F&B Controller

•Η γνώση Αγγλικών είναι απαραίτητη ενώ η γνώση 
Γερμανικών ή Ρώσικων επιθυμητή. 
 
•Παρέχονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και ένα φιλι-
κό και συνεπές στις υποχρεώσεις του περιβάλλον 
εργασίας. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
Leonidas@ammon-zeus.gr, fax: 23740 23232.  
Τηλέφωνο: 23740 22356.

To ξενοδοχείο Αμμων Ζευς στη Χαλκιδική ζητεί 
έμπειρους:

Σερβιτόρους - Σερβιτόρες

•Η γνώση Αγγλικών είναι απαραίτητη ενώ η γνώση 
Γερμανικών ή Ρώσικων επιθυμητή. 
 
•Παρέχονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και ένα φιλι-
κό και συνεπές στις υποχρεώσεις του περιβάλλον 
εργασίας. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
Leonidas@ammon-zeus.gr, fax: 23740 23232.  
Τηλέφωνο: 23740 22356.

Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν Απρίλιος - Οκτώ-
βριος 2014:

Chef

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Σχολής 
•Προϋπηρεσία 
•Γνώση Αγγλικών 
•Συστάσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που 
τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραί-
τητες. Απαραίτητη φωτογραφία. Αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: eliasuites@hotmail.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων Ledra Hotels and Villas, με 
τα ξενοδοχεία Domes of Elounda κατηγορίας 5* και 
Elounda blu κατηγορίας 4*, που βρίσκονται στην 
Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, επιθυμεί να προσλάβει 
για τη σεζόν 2014:

Captain Εστιατορίου

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτοι Τουριστικής Σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

Πληροφορίες Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 – 14:00 
στο τηλ. 28410-41924. Αποστολή βιογραφικών 
σημειωμάτων: Διεύθυνση, Ξενοδοχείο Elounda 
Blu, Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, ΤΚ 72053 Τ.Θ. 34. 
Τηλ: 28410 – 41924. Φαξ: 28410 – 41816, e-mail: 
katerina.papadaki@ledrahotelsandvillas.com

Blue Circle Hotel Management is a new hospitality 
brand which specializes in the marketing and 
management of small luxury hotels in Greece and 
abroad. Our vision is to become the leader in small 
luxury hotel management in Greece by introducing 
high quality marketing techniques and service 
standards. Our main purpose is to offer a memorable 
experience to our guests by providing first class 
facilities and above all personalized services. Blue 
Circle hotel management is currently managing 
6 hotels in the most privileged destinations of 
Greece and its target is to welcome at least 30 more 
prestigious hotels till the end of 2016.

Blue Circle Hotel management company is 
seeking to recruit:

Waiter / Waitress
Location: Mykonos 
Reports To: F&B Manager

Job Description: The candidates should be 
responsible for serving food and beverages to 
the guests, preparing and setting up F&B areas, 
following the instructions given by the Maître. They 
should also provide friendly service in order to 
maximize guest satisfaction consistent with hotel 
standards.

Candidate Profile: 
•Up to 33 years old. 
•At least 3 years of experience at the same position 
in a four/five star hotel or restaurant. 
•Excellent command of English language 
•Additional knowledge of a second foreign 
language would be considered as an asset 
(preferably German or Spanish) 
•Knowledge of P.O.S. appliances 
•Pleasant and friendly personality 
•Excellent communication and organizational skills 
 
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment. 
 
We also provide continuous training and evaluation. 
 
Finally, we give you the great opportunity of 
Development within our hotel management 
company.

Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address or 
e-mail: hr@bluecirclehm.com

Γαλλική Πολυεθνική Εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά:

 Ζαχαροπλάστη

•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον  
3 έτη απαραίτητη. 
 
•Προσφέρουμε: Άριστο περιβάλλον εργασίας, 
δυνατότητες εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: jobs@paulgreece.com

Sani S.A. is currently seeking to recruit for season 
2014 professionals for the position of:

Head  
Pastry Chef

Job Description: To prepare all types of pastry as 
assigned by the Executive Chef of the hotel.

Candidate Profile: 
•At least six years of experience at the same 
position in a big volume operation (hotel or 
patisserie) 
•Very good command of English language 
•Pastry chef degree 
•Pleasant personality 
 
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment.

Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address or 
e-mail: Maria Karafoulidou, Human Resources and 
Development Department, Kassandra, Chalkidiki, 
630 77. 
•Τel.: 23740 99 440 
•Fax: 23740 99 441 
•E-mail: mkarafoulidou@saniresort.gr

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης,  
της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής;

Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας 
ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλα-
στείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να 
προσλάβει για πλήρη απασχόληση:

Μάγειρα 
 για Κεντρική Κουζίνα

Προφίλ Υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Ομαδικό Πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες Επικοινωνίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης
Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο e-mail:  
hr@apollonion-bakery.gr ή στο φαξ: 210 6694150. 
Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Για τα LAKITIRA HOTELS στην Κω, ζητούνται 
υπάλληλοι Επισιτιστικών Τμημάτων με την παρα-
κάτω ειδικότητα:

Σερβιτόροι

•Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση Αγ-
γλικής 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, υπόψη του τμήματος προσωπι-
κού.

Όμιλος Ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts  
επιθυμεί να προσλάβει:

Maitre Εστιατορίου

•Για  ξενοδοχείο στη Σκιάθο
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο  
e-mail: olga@philianhotels.gr,  πληροφορίες στο 
6955 582285. Website: www.philianhotels.gr

Η ξενοδοχειακή εταιρεία Zygouris Hotels  
(www.salvator.gr) Ιδιοκτήτρια τριών ξενοδοχείων 
στη Πάργα, επιθυμεί να προσλάβει για το Salva-
tor Hotel Villas & Spa, 4* ξενοδοχείο boutique, 
με 20 σουίτες & 4 βίλες:

A’ Chef
Νέος μάγειρας με γνώσεις στην ελληνική δημι-
ουργική κουζίνα. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Να είναι απόφοιτος μαγειρικής σχολής 
•Να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  
σε 4* / 5* ξενοδοχείο 
•Γνώσεις a la carte / buffet. Μεσογειακής και  
ελληνικής δημιουργικής κουζίνας. 
•Νέος με Δημιουργικότητα & ευρηματικότητα 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας με 
την φωτογραφία σας στο e-mail: gm@salvator.gr

Το Ξενοδοχείο “Poseidonion Grand Hotel” στις 
Σπέτσες ζητά:

Barman - Myxologist

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ξενοδοχεία ή/και σε 

cocktail bars πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση των classic cocktails και ικανότητα 
δημιουργίας signature cocktails. 
•Άριστη ενημέρωση γύρω από τις νέες τάσεις  
στο συγκεκριμένο πεδίο εργασίας. 
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής καθώς και  
προϋπηρεσία στο εξωτερικό θα θεωρηθούν  
επιπλέον προσόντα. 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
•Ηλικίας έως 35 ετών. 
 
Απαραίτητες Διαπροσωπικές Ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
πηγαία ευγένεια και εξωστρέφεια, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας. 
•Προσαρμοστικότητα, αποδοτικότητα υπό συνθήκες 
πίεσης.

H Εταιρία Προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων. 
•Προοπτικές εξέλιξης. 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς  
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον.

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που πληρούν 
τις άνω προϋποθέσεις, συνοδεύονται από πρόσφατη 
φωτογραφία αποστέλλονται μέσω e-mail. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: gm@poseidonion.com

Cook
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 
opening 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 Hotels are under preparation for another 
successful season by putting together a strong 
team of well experienced individuals and is currently 
seeking to recruit Cook for the daily operation of the 
Kitchen department during the 2014 season. Daily 
activities and responsibilities require the following:

Essential Qualifications 
•Previous experience in a similar position 
•Culinary degree and a proven track record in the 
F&B sector 
•Knowledgeable with cooking techniques and 
HACCP procedures 
•Ability to communicate fluently in both Greek and 
English language 
 
Key Responsibilities & Attributes  
•Have full knowledge of all menu items and be fully 
aware of hotel facilities. 
•Preparation of raw ingredients and portioning. 
•Support food production and execute dishes as 
per the standard recipes. 
•Maintain sanitation, health and safety standards in 
work area. 
•Develop and form positive relationships with 
Guests and team members, whilst remaining 
professional and service standard orientated at all 
times.   
•Demonstrate a hands on approach and service 
attributes in accordance with industry expectations 
and company standards including: 
-Guest orientated 
-Cooperation with service team 
-Demonstrate a can do attitude 
-Accurately & promptly fulfilling Guest orders 
-Maintain a high level of knowledge which affects 
the Guest experience 
-Take appropriate action to resolve Guest 
dissatisfaction

The Cook will report directly to the Chef. 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 this e-mail: 
careers.greece@gracehotels.com or fax your resume 
to +30 22890 26689 for Mykonos and +30 22860 
21299 for Santorini. For your convenience, apply 
by mentioning the terminus location of interest. All 
applications will be treated with strictest confidence. 

Το Ξενοδοχείο ZORBAS BEACH στο Τιγκάκι, ζητά:

Chef, 
Μάγειρους Ά και ΄Β  

ζεστής και κρύας κουζίνας, 
Ζαχαροπλάστη

Βιογραφικά στο e-mail: zorbas0@otenet.gr,  
fax: 22420 49416, τηλ: 22420 49410.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Neptune Hotels***** 
στο Μαστιχάρι της Κω, επιθυμεί να προσλάβει:

Σερβιτόρο Ά

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία 3 ετών 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γερμανικής 
γλώσσας 
 
Προσφέρονται 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους σημειώματα, συνοδευόμενα 
απαραίτητα από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
agianozoglou@neptune.gr

Καινούργιο Καφέ – Ζαχαροπλαστείο στο κέντρο 
του Κολωνακίου ζητεί:

Pastry Chef 

•Απαραίτητη η ειδίκευση και προϋπηρεσία  
στην παρασκευή λουκουμιών. 
•Εμπειρία στη δημιουργία γλυκών κεράσματος. 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση και 
•Απόφοιτος από αναγνωρισμένη Σχολή  
Ζαχαροπλαστικής. 
 
•Παρέχονται: Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως 
προσόντων 
 
Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail:  
thewmedia@yahoo.gr

Το ζαχαροπλαστείο ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ στο Ν. Ψυχικό 
ζητάει για μόνιμη εργασία:

Βοηθό Ζαχαροπλάστη
Προσόντα 
•Πτυχιούχος Σχολής Ζαχαροπλαστικής  
& Αρτοποιίας 
•3-5 έτη προϋπηρεσία σε εργαστήριο  
ζαχαροπλαστικής 
•Ηλικία ως 30-35 ετών 
•Πνεύμα συνεργασίας 
 
Παροχές 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βι-
ογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@athinaikon.
com.gr ή στο fax: 210 6741943.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ προ-
κειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στην Πά-
τρα ζητά άτομα ηλικίας 20-35 ετών για το πόστο του 
Service (με εμπειρία).
Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φω-
τογραφία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr. Fax: 2410 
534020.Τηλ. 2410 255260.

Amanresorts owns and manages small luxury resorts 
worldwide. Our mission is to offer a guest experience 
that is intimate and discreet while providing the 
highest level of service. Each resort and setting is 
unique, but certain elements characterize all of them 
— a beautiful natural location, outstanding facilities, 
exceptional service and a small number of rooms 
to ensure exclusivity and privacy. Take advantage 
of a chance to be part of this opportunity to join our 
family at the luxurious Amanzoe in Porto Heli. We 
are seeking to fill the position of:

Villa Chef  
(code: VC-003-01)

Responsible to take care of the daily food preparation 
and duties assigned to meet the set standards and 
qualities.

Qualifications 
•At least 1-2 years experience in a similar 
position either in a 5* hotel or in high standards 
establishments in Greece or abroad 
•Degree in Culinary Arts from a certified school  
in Greece or abroad 
•Ability to communicate fluently in both Greek  
& English

The ideal candidate will be creative, passionate 
about food and committed to deliver ultimate guest 
experiences every time.

Please send CV with photograph to this e-mail: 
amanzoe.recruitment@amanresorts.com 
All applications will be treated in the strictest 
confidence.

Το ξενοδοχείο ATHENA PALLAS VILLAGE επιθυ-
μεί να προσλάβει:

Σερβιτόρους Κεντρικού Εστιατορίου 
Α’ Σερβιτόρο a la Carte 

Barwoman / Barman 
Beach Boy

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών – Ρωσικών 
•Εργατικότητα – υπευθυνότητα - ευγένεια - διάθεση 
συνεργασίας 
 
Παρέχονται διαμονή, γεύματα, ευχάριστο περιβάλ-
λον εργασίας.

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail: cv@athena-pallas.gr ή στο 
φαξ: 2375 023001.

Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για την σεζόν Απρίλιος - 
Οκτώβριος 2014:

Barman

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη Γνώση Αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

Chef -  
Υπεύθυνος Κουζίνας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής ή σχολής μαγειρικής 
τέχνης. 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Γνώσεις κοστολογίου και αποθήκης 
•Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας και δεύτερης  
ξένης γλώσσας 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπι-
κές σχέσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία ευκρινής 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: Hr@hipcollection.gr

Το ξενοδοχείο “Eleon Grand Resort & Spa” 5* 
στη Ζάκυνθο ζητά για το καλοκαίρι 2014:

Βοηθό Ζαχαροπλάστη -  
Αρτοποιού 

(Chef De Partie Patisseur -  
Baker)

Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Σχολής Ζαχαροπλαστικής  
& Αρτοποιίας 
•3-5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
(Εμπειρία σε Ξενοδοχεία θα εκτιμηθεί) 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Οργάνωσης & Λειτουργίας  
Ζαχαροπλαστείου – Αρτοποιείου 
•Πνεύμα συνεργασίας 
 
Παροχές: 
•Διαμονή & Διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Εποχιακή απασχόληση(6 μήνες) 
•Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο 
email: info@eleon-grand-resort.gr ή στο fax: 210 
8252436. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6972 825263 
(κος Βασίλης Κονταρίνης). Βιογραφικά χωρίς φωτο-
γραφία δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για αξιολόγηση.

Für die Saison 2014 suchen wir:

Maitre d’hotel
Anforderungen: 
•Abgeschlossene Ausbildung – Hotelfachschule 
•Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im 
Hotelbetrieb 
•Sehr gute Deutsch- und Englisch. Kenntnisse  
in Griechisch sind von Vorteil 
•Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 
•Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit 
•Gepflegtes Erscheinungsbild, gesunde 
Ausstrahlung 
•Kommunikationsfähigkeit 
 
Wir bieten: 
•Unterkunft und Verpflegung 
•Familiäres Arbeitsklima

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche  
Bewerbung mit Bild. Fax: 26230 95206,  
e-mail: secretary@kyllinibeach.com,  
website: www.kyllinibeach.com
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συνέχεια στη σελ. 12

in a team setting 
•Excellent influencing skills (internally and externally) 
•Can-do attitude 
 
Send your cv to the following e-mail:  
applications@personified.com

Η SIGMA SOLUTIONS (www.sigmasolutions.gr) 
εταιρία παραγωγής και μεταπώλησης ολοκληρωμέ-
νων λύσεων Πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
αναζητά για άμεση πρόσληψη:

Software  
Developers C# - JΑVA - PHP

Αντικείμενο εργασίας: Πλήρης απασχόληση στο 
τμήμα ανάπτυξης και προγραμματισμού της εταιρίας 
με αντικείμενο: τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση 
και ποιοτικό έλεγχο .NET, JAVA & PHP εφαρμογών.

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ /TEI στην πληροφορική ή σε συναφές 
αντικείμενο 
•Άριστη γνώση C# - JAVA – PHP 
•Άριστη γνώση SQL (SQL Server, MySQL, SQLite) 
•Άριστη γνώση Object Oriented Analysis & Design 
patterns 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην ανάπτυξη  
εφαρμογών C# ή JΑVA ή PHP 
•Εμπειρία σε ASP.NET 
•Εμπειρία σε τεχνολογίες Web Services, XML  
ή SOAP 
•Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας και  
συνεργασίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και ενδει-
κτικό δείγμα δουλειάς τους (portfolio) στο e-mail:  
info@sigmasolutions.gr με κωδικό: DevThess2014

E-shop  
Administrator

Υπεύθυνος για τη διαχείριση, ανάπτυξη και  
επικοινωνία του E-shop της εταιρείας.

Θα πρέπει να διαθέτει ανάλογη εμπειρία στο ηλε-
κτρονικό εμπόριο προϊόντων τεχνολογίας και γνώ-
σεις marketing, πωλήσεων, SEO, Reporting Tools & 
Google analytics.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχιούχος ΑΕΙ σε Θετικές ή Οικονομικές  
Επιστήμες 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 χρόνια σε θέση  
E-Business 
•Εμπειρία στη χρήση PIM systems  
(Product Information Management) 
•Άριστη γνώση του Microsoft Office, Internet  
Browsers 
•Sales oriented 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Οργανωτικός και μεθοδικός 
•Βασικές γνώσεις στη δημιουργία μιας ιστοσελίδας & 
τη χρήση DTP προγραμμάτων (InDesign, Illustrator, 
Photoshop) 
•Διάθεση για πρωτοβουλία και εκπλήρωση υψηλών 
στόχων 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
eshop@skywalker.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Από εταιρία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημά-
των στα Νότια Προάστια, ζητείται:

Γραφίστας  
για πλήρη απασχόληση

•Απαιτούμενη εμπειρία σε Web - Sites Development 
με γνώση των τεχνολογιών της Adobe (Photoshop, 
Dreamweaver).

•Προσφέρονται ικανοποιητικές σταθερές αποδοχές 
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ps@amrop.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Τηλεφωνήτριες Call Center -  
Συγγρού Φιξ

Η Εταιρία NET TRUST, επίσημος εμπορικός συνερ-
γάτης του ομίλου Forthnet - Nova, ζητεί άμεσα άτομα 
με σκοπό την τηλεφωνική προώθηση των υπηρεσιών 
του ομίλου.(Τηλεφωνία, internet, συνδρομητική τηλε-
όραση).

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Επαγγελματισμός – Συνέπεια 
•Ευγένεια – Ομαδικό Πνεύμα 
•Απολυτήριο Λυκείου 
•Εμπειρία στις Πωλήσεις (προαιρετική) 
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 
Η Εταιρία Προσφέρει: 
•Βασικό μισθό 
•Bonus 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•5ωρη πρωινή ή απογευματινή απασχόληση 
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον Μετρό Συγγρού-Φιξ)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@nettrust.gr ή 
στο fax: 211 1093 510, τηλ: 211 1093 500. Περιοχή: 
Λεωφ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41 – Αθήνα.

Ο όμιλος BFS που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
τηλεπωλήσεων & της εξυπηρέτησης πελατών με 
έδρα στο κέντρο της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα:

Στελέχη Call Center  
(CAG15)

Για 4ωρη-5ωρη-6ωρη-8ωρη πρωινή ή απογευ-
ματινή απασχόληση. 
 
•Με ευχέρεια & άνεση στην επικοινωνία 
•Τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου 
•Προϋπηρεσία Επιθυμητή 
 
Προσφέρει 
•Σταθερό μισθό  
•Υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ 
•Ανταγωνιστικά Bonus  
•Συνεχή Εκπαίδευση 
•Προοπτική Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail:  
hr@bankfs.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης  
ή καλέστε στο 210 3619279.

Εκπρόσωποι  
Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Η Hellas Solar Telecoms ιδρύθηκε το 2006 και είναι 
μέλος εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
των πωλήσεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστι-
κών προϊόντων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και της 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, εμπορικός συνερ-
γάτης της Forthnet, αναζητά για το τμήμα call center, 
εκπροσώπους τηλεφωνικών πωλήσεων.

4ωρη- 6ωρη- 8ωρη απασχόληση πρωινή  
ή απογευματινή.

Καθήκοντα: 
•Τηλεφωνική προώθηση προγραμμάτων Internet  
& Σταθερής Τηλεφωνίας 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άνεση στην προφορική επικοινωνία 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλ-
λον Windows (Ms Office) 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία επιθυμητή  
(όχι αναγκαία) 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Παροχές: 
•Σταθερός μισθός και ασφάλιση 
•4ωρη-6ωρη-8ωρη απασχόληση 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και  
σε νέες τεχνολογίες 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη  
προκλήσεις 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr ή στο 
τηλέφωνο: 210 6706000.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η διαφημιστική εταιρεία Green Promotions με έδρα 
στο Χαλάνδρι (πλησίον του Μετρό Δ. Πλακεντίας), 
ζητά Προωθήτριες Προϊόντων.

Προωθήτριες  
Προϊόντων (κωδ.P2)

Η θέση αφορά προώθηση προϊόντων - υπηρεσιών 
πελατών της εταιρείας σε super market - Hondos - 
φαρμακεία - καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών για 
καθημερινή ή part-time απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα. 
•Επικοινωνιακή δεξιότητα, ευχέρεια λόγου. 
•Άτομο με διάθεση να ενταχθεί σε νέο περιβάλλον 
και να εκπαιδευτεί. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο της in-store 
προώθησης 

•18-45 ετών. 
 
Προσφέρονται: 
•Καθημερινή ή part-time απασχόληση 
•Υψηλό ημερομίσθιο. 
•Ευκαιρίες εξέλιξης. 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Ευέλικτο ωράριο απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλού-
νται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους με φωτογρα-
φία μέσω e-mail στο: hr@greenpromotions.gr ή να κα-
λέσουν στο 210 6614590, 10:00-16:00 για ραντεβού.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
H αλυσίδα MARKET IN αναζητά:

Διπλωματούχο Κρεοπώλη 
(κωδ. BU 01/13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα Σχολής Κρεοπωλών 
•Σχετική εμπειρία 
•Εργασία κάτω από πίεση 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ομαδικότητα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές παροχές και αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρεία με 
συνεχή ανάπτυξη.

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

Υποδιευθυντής -τρια  
Καταστήματος  

στο Παλαιό Φάληρο

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρό-
κληση. 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: Υποστηρίζετε και αντικαθιστάτε 
το/τη Διευθυντή-τρια κατ/τος στα καθήκοντά του, ανα-
λαμβάνοντας υπεύθυνα τη διαχείριση ενός κατ/τος. 
Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών και 
ασχολείστε με εργασίες όπως διάταξη και παρουσί-
αση των εμπορευμάτων, παραγγελίες και ανεφοδια-
σμό, χρηματοοικονομική διαχείριση, απογραφές. Με-
ριμνάτε για την εύρυθμη λειτουργία του κατ/τος, την 
καθαριότητα και εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής 
και την επίτευξη των στόχων, συντονίζοντας παράλ-
ληλα τους Πωλητές-τριες /Ταμίες, μέσω προγράμ-
ματος εργασίας. Εργάζεστε με πλήρη απασχόληση, 
αναλαμβάνοντας βάρδιες.

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα εί-
ναι σημαντικά για εμάς. Διαθέτετε ευχάριστη προσω-
πικότητα και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι 
στους πελάτες. Εργάζεστε με υπευθυνότητα και συ-
νέπεια. Σας διακρίνουν ομαδικό πνεύμα, ικανότητες 
διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης του προ-
σωπικού. Ιδανικά είστε απόφοιτος-η ανώτερης/ανώ-
τατης εκπαίδευσης, με εμπειρία σε θέση ευθύνης 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 οργανωμένο περιβάλλον, με 
μια δραστήρια ομάδα συνεργατών. Μέσα από ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 20 περί-
που εβδομάδων, σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα 
εφόδια για τη θέση σας. Με την ολοκλήρωση της εκ-
παίδευσης είστε έτοιμοι-ες να ενσωματωθείτε στη φι-
λοσοφία της εταιρίας μας και να αναλάβετε σταδιακά 
έναν πιο ενεργό ρόλο.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας στην Online φόρμα 
της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας μέσω του link: 
http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-2ED66682-
818FF86B/lidl_gr/hs.xsl/4193_39441.htm. Θα σας 
απαντήσουμε άμεσα για την παραλαβή του βιογρα-
φικού σας.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στην ευρύτερη περιοχή 
Αθηνών, με διεθνή πελατεία, ζητεί:

Συνεργάτη  
για τη Στελέχωση  

του Τμήματος Πωλήσεων

Ως προσόντα είναι απαραίτητα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 ετών σε αντίστοιχη 
θέση και με αντικείμενο, Tour Operating, FIT, MICE 

•Αρίστη ευχέρεια έκφρασης προφορικού και γρα-
πτού λόγου στην Ελληνική & Αγγλική Γλώσσα 
•Γνώσεις πρόσθετης γλώσσας θα ληφθεί υπ’ όψιν 
 
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να αποστείλουν  
τα βιογραφικά τους και συστάσεις: 
•Στο e-mail: secretary@poseidonresort.gr 
•Hotel Poseidon Resort: Πλατεία Καρύτση 10,  
105 61 Αθήνα, Εις προσοχήν: Secretary

Zητούνται Sales Officers για τις περιοχές Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης, Κρήτης.

Η Rolaware Hellas είναι τηλεπικοινωνιακός πάροχος 
που προσφέρει υπηρεσίες Internet, μισθωμένων κυ-
κλωμάτων, σταθερής τηλεφωνίας και cloud σε μεσαί-
ους και μεγάλους εταιρικούς πελάτες, μέσα από το 
ιδιόκτητο ασύρματο δίκτυό της. Η Rolaware είναι μία 
δυναμικά ανερχόμενη εταιρεία που ψάχνει για δυνα-
μικά στελέχη πωλήσεων, προκειμένου να στελεχώσει 
το εμπορικό της τμήμα. Οι θέσεις εργασίας αναφέρο-
νται στον Εμπορικό Διευθυντή.

Καθήκοντα/Αρμοδιότητες της θέσης εργασίας: Ο 
κάτοχος της θέσης Θα συμμετέχει στην προώθηση 
και παρουσίαση της εταιρείας στις μεγάλες εταιρείες 
και οργανισμούς και ανάδειξη του συνόλου των υπη-
ρεσιών της και τέλος στην πώληση των προϊόντων 
και υπηρεσιών της εταιρείας. Η θέση είναι αρκετά δυ-
ναμική και ο κάτοχος χρειάζεται να συμμετέχει ενεργά 
σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την προώ-
θηση και πώληση των υπηρεσιών που απευθύνονται 
σε εταιρικούς πελάτες, όπως σχεδιασμός τεχνικής 
λύσης, προετοιμασία κοστολογίου και εμπορικής 
πρότασης, συντονισμός υλοποίησης και άλλες προ-
ωθητικές ενέργειες. 

Αναλυτικότερα, θα έχει την ευθύνη  
για τα παρακάτω: 
•Ανεύρεση νέων εταιρικών πελατών και ανάδειξη  
των σημείων υπεροχής των υπηρεσιών της εταιρείας. 
•Συνεχής διαβούλευση με τους εταιρικούς υποψήφι-
ους ή υφιστάμενους πελάτες σχετικά με το σχεδια-
σμό και την υλοποίηση των δικτύων τους και γενικά 
την δημιουργία τηλεπικοινωνιακών λύσεων 
•Διαρκής καλλιέργεια ενός ισχυρού τεχνικού  
υποβάθρου και ανάπτυξη ικανοτήτων πωλήσεων 
•Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαμορφώνει αξιόπι-
στες σχέσεις με τους πελάτες για την υποστήριξη 
των λύσεων και εν γένει της ομάδας πωλήσεων 
•Επικοινωνία με την ομάδα διαχείρισης προϊόντων 
και εξασφάλιση ότι όλες οι προτάσεις είναι εμπορικά 
και τεχνικά άρτιες. 
•Υποστήριξη στην ανάπτυξη των τεχνικών  
προτάσεων, παρουσιάσεων και εταιρικών λύσεων. 
•Ισχυρή ομαδική διάθεση και επαγγελματική  
συμπεριφορά 
•Επαγγελματική προσέγγιση εταιρικών πελατών  
σε επίπεδο IT / Telecom Director 
•Εντοπισμός και συντονισμός επίλυσης  
προβλημάτων προς τους πελάτες του 
•Προετοιμασία αναφορών και στατιστικών σχετικά  
με τις πωλήσεις 
 
Απαραίτητα Προσόντα και Χαρακτηριστικά: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι.  
•Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 4-7  
ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη ή ανάλογη θέση 
•Γνώση της αγοράς των Τηλεπικοινωνιών 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων  
και αποτελεσμάτων 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και οργάνωση 
ομάδων 
•Πολύ καλή χρήση του γραπτού και προφορικού 
λόγου 
•Πολύ καλή γνώση της προγράμματος Ms Office 
•Άριστη Γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός  
και προφορικός λόγος) 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Συνδυασμός τεχνοοικονομικών σπουδών  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες Εκπαίδευσης και Εξέλιξης 
•Σύγχρονο, ευχάριστο και ανταγωνιστικό περιβάλλον 
εργασίας

Στοιχεία Επικοινωνίας & Αποστολής Βιογραφικού 
Σημειώματος: ROLAWARE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Αντερσεν 
4Γ & Μωραϊτη 93, 115 25 Αθήνα. Τηλέφωνο: 211 000 
7080, fax: 211 000 7099, e-mail: info@rolaware.com

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται  
με τους κωδικούς: 
•SΟ Athens για την περιοχή της Αθήνας 
•SΟ Salonica για την περιοχή της Θεσσαλονίκης 
•SΟ Crete για την περιοχή της Κρήτης

Ο πελάτης μας, εταιρεία εμπορίας επώνυμων συ- 
στημάτων θέρμανσης, κλιματισμού & ΑΠΕ, επιθυ- 
μεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο  
Πωλήσεων Χρωματοπωλείου  

με έδρα τα  
Νότια Προάστια (SΑSA01)

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ   
•Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
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•Γνώση χειρισμού μηχανής χρωματισμού,  
προϊοντική γνώση χρωμάτων & χημικών κατασκευής 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
•Καλές επικοινωνιακές & διαπροσωπικές ικανότητες 
 
•Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται  
η εξυπηρέτηση των πελατών λιανικής και  
των επαγγελματιών (συνεργείων). 
•Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο  
εργασιακό περιβάλλον. 
 
Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. 
Αποστείλατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό 
στη διεύθυνση: Θεσσαλονίκη:  Λεωφόρος Νίκης 
3, 54624 - Fax: 2310 – 271025, Αθήνα: Σεμιτέλου 
2Α, 115 28, Ιλίσια - Fax: 210 -7470380, e-mail: 
skywalkerathens@createandact.gr. Επισυνάψτε 
πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια είναι 
αυτονόητη.

Η εταιρεία ANYMEL SA δραστηριοποιείται στην δι-
άθεση επιστημονικών προϊόντων κοσμετολογίας και 
εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η 
εταιρεία εκπροσωπεί μια επώνυμη σειρά δερμοκαλ-
λυντικών και αναζητά:

Πωλητές Φαρμακείου

Απαιτούμενα Προσόντα 
•Εμπειρία πωλήσεων στο χώρο του φαρμακείου 
τουλάχιστον 3-4 ετών 
•Απολυτήριο Λυκείου (Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ επιθυμητά) 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητες διαπραγμάτευσης και κλεισίματος  
συμφωνιών 
•Ικανότητα στην επικοινωνία, υπευθυνότητα  
και επαγγελματισμό 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Η θέση αναφέρεται στη διεύθυνση πωλήσεων  
της εταιρείας 
 
Προσφέρονται  
•Ανταγωνιστικός μισθός και bonus  
επί των πωλήσεων 
•Αρχική εκπαίδευση και συνεχή καθοδήγηση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
esoulandrou@anymel.gr

Είμαστε μια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες 
εταιρείες παραφαρμακευτικών προϊόντων στην Ελ-
λάδα. Για την ενίσχυση του δυναμικού του τμήματος 
πωλήσεων ζητάμε:

Στελέχη Πωλήσεων 
για Αθήνα

Οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•Δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια στην  
επικοινωνία, ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Πάθος και ενθουσιασμό για την επίτευξη υψηλών 
στόχων 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών 
•1-2 έτη προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής 
 
H εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών (μηνιαίο μισθό  
& bonus, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο) 
•Συνεχή εκπαίδευση & 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα άριστο περιβάλλον 
εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα στο fax: 210 9761872 ή 
e-mail: ziogas@medisei.gr

Όμιλος εταιρειών με ηγετική θέση στον τομέα παρο-
χής υπηρεσιών, επιθυμεί να προσλάβει:

Σύμβουλο Ομορφιάς

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο Αισθητικού 
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις καλλυντικών / 
φαρμακευτικών προϊόντων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία - δυνατότητα 
χειρισμού πελατών

Ο Όμιλος προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, πλή-
ρη ασφαλιστική κάλυψη, συνεχή εκπαίδευση, προο-
πτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
Απάντηση θα λάβουν μόνο οι καταλληλότερες υπο-
ψήφιες, οι οποίες και θα ειδοποιηθούν για προσωπι-
κή συνέντευξη.
Οι ενδιαφερόμενες που συγκεντρώνουν τα πιο 
πάνω προσόντα, μπορούν να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα στην ταχυδρομική θυρί-
δα: 6135415104 ή στο e-mail: sbeauty@skywalker.gr 

Η COFFEE + ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΕΠΕ, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, που ασχολείται με το χοντρικό εμπό-
ριο καφέ espresso και συναφών ειδών ζητεί: 

Επιθεωρητή Πωλήσεων
•Με προϋπηρεσία στο χώρο. 

•Η εταιρία προσφέρει: μισθό αναλόγως προσό-
ντων. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
coffee_plus_epe@yahoo.gr. Fax: 2310 328813.

Πωλητής Φαρμακείων 
Δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία εμπορίας προϊό-
ντων προσωπικής φροντίδας και υγιεινής στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό, επιθυμεί να προσλάβει Πωλητή 
για το χώρο του φαρμακείου με έδρα την Αττική.

Κυρία Καθήκοντα: 
•Προώθηση των προϊόντων της εταιρίας μας  
σε επιλεγμένα φαρμακεία. 
•Υλοποίηση πλάνων ενεργειών και προβολής  
προϊόντων 
•Καταγραφή ενεργειών ανταγωνισμού και  
δημιουργία προτάσεων ανάπτυξης πελατών 
•Διασφάλιση και ισχυροποίηση της συνολικής  
συνεργασίας με τους πελάτες 
 
Προφίλ / Δεξιότητες Υποψηφίου: 
•Απόφοιτος Λυκείου - Πτυχίο Ανώτερης-Ανώτατης 
σχολής (επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-4 χρόνων σε αντίστοι-
χη θέση. Εμπειρία στον κλάδο των καλλυντικών/
προσωπικής φροντίδας και υγιεινής είναι επιθυμητή 
•Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, πειθούς  
και διαπραγμάτευσης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ευελιξία και  
προσωπική παρακίνηση 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Power Point) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών

Η εταιρεία προσφέρει μισθό αναλόγως προσό-
ντων, bonus, πρόσθετες παροχές και ευχάριστο πε-
ριβάλλον εργασίας με προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  
beka@malef.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
απόλυτα εμπιστευτικά και όσοι υποψήφιοι θα  
επιλεγούν προς συνέντευξη θα ειδοποιηθούν εντός 
2 εβδομάδων.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Έμπειροι 

 Ιατρικοί Επισκέπτες
Ζητούνται από Φαρμακευτική Εταιρεία για την 
περιοχή του Πειραιά (Α και Β Πειραιά). 
 
•Απαραίτητη θεωρείται η προϋπηρεσία στον χώρο 
του φαρμάκου. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
medicaladvisors111@gmail.com

Εισαγωγική και κατασκευαστική εταιρία ορθοπεδι-
κών ειδών με πολυετή εμπειρία στο χώρο ζητά:

Πωλητή - Ιατρικό Eπισκέπτη 
(κωδ. θέσης: ΙΑΤ12/07)

Για την ανάπτυξη και επαφή του ιατρικού και νο-
σηλευτικού προσωπικού καθώς και των ασθενών 
με την εταιρία. 

Η Συνεργασία θα είναι αρχικά αποκλειστικά με 
ποσοστά επί των πωλήσεων, με σκοπό να εξελι-
χθεί σε υπαλληλική σχέση.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον στον ιατρικό 
χώρο των ορθοπεδικών, χειρούργων, αγγειολόγων 
•Κατοχή πτυχίου ανωτέρας εκπαίδευσης 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Με υψηλό αίσθημα σωστής και αποτελεσματικής 
διαπραγμάτευσης στο χώρο της υγείας 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αρχικά ποσοστά επί των πωλήσεων, και αναλόγως 
αποτελεσμάτων, εξέλιξη σε μόνιμη υπαλληλική  
συνεργασία αορίστου χρόνου 
•Εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@kifidis-orthopedics.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Η GLOBALMEDIREC έχει μια άμεση θέση εργασίας 
για:

Ωτορινολαρυγγολόγο –  
Consultant In Ent Surgeon (Ear - Nose & Throat) 

Κρατικό Nhs Νοσοκομείο –  
Στο Λονδίνο

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant εί-
ναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προη-
γούμενης εμπειρίας).Οι ώρες εργασίας είναι 37½ την 
εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες). Αρχικό συμβό-
λαιο 6 μηνών.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμ-
βάνονται: Προετοιμασία του βιογραφικού – Προε-
τοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη 
– Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – 
Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος Ειδικότητας στην Ωτορινολαρυγγολογία 
•Πρόσφατη Νοσοκομειακή εμπειρία 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν  
σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφο-
ρίες και τυχών διευκρινίσεις. Κατερίνα Κοντάλιπου, 
GlobalMediRec. Τηλ: 6934 803930. E-mail:  
katerina.kontalipou@globalmedirec.com, website: 
www.globalmedirec.com/jobs/greek-doctors.htm

Η εταιρία μας Doctari International  είναι ένα γρα-
φείο εύρεσης προσωπικού με έδρα τη Γερμανία. 
Ζητούνται: 

Γιατροί 

Με ή χωρίς ειδικότητα για μόνιμη εργασία σε κλινικές 
και νοσοκομεία στη Γερμανία. 
 
Θέλετε να εργαστείτε στην Γερμανία;  
Μιλάτε τη Γερμανική γλώσσα (κατά προτίμηση 
επίπεδο Β2);
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας στα Γερμανικά ή Αγγλικά στην ηλεκτρονική 
μας διεύθυνση: info@doctari.de. Για περισσότερες 
πληροφορίες  είναι στη διάθεσή σας στα Ελληνικά ή 
Γερμανικά η κυρία Μπαρμπαρίδου στο 0049 40 209 
324 290 και στα Αγγλικά ή Γερμανικά η κυρία Motley, 
& ο κύριος Felski στο 0049 30 814 502 520.

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ παρέχουν εδώ και 20 χρόνια, ιατρικές 
υπηρεσίες σε ασθενείς κατ’ οίκον 24 ώρες το 24ωρο 
και αναζητούν:

Ιατρούς  
Τηλεφωνικού Κέντρου 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Ιατρικών Σχολών (Α.Ε.Ι.)  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
•Επιθυμητή η γνώση άλλων ξένων γλωσσών και η 
προϋπηρεσία σε συντονιστικό κέντρο 
 
Η θέση αφορά συγκεκριμένο έργο αμειβόμενο με 
δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις πα-
ρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ση-
μείωμα, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: sosiatroi@sosiatroi.gr. Η εταιρία 
διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εται-
ρεία μας, μπορείτε να επισκεφθείτε το Facebook και 
να μας ακολουθήσετε στο Twitter και στο LinkedIn.

Ζητείται από μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο:

Ιατρός Νευρολόγος

•Απόφοιτος Ελληνικού Πανεπιστημίου και άριστος 
γνώστης ηλεκτρομυογραφήματος και εγκεφαλογρα-
φήματος για πλήρη απασχόληση.

Στοιχεία επικοινωνίας: Fax: 210 6849210, e-mail: 
work@biotypos.gr

Ζητείται από μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο:

Ιατρός Καρδιολόγος

•Απόφοιτος Ελληνικού Πανεπιστημίου για πλήρη 
απασχόληση. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: Fax: 210 6849210, e-mail: 
work@biotypos.gr

Ζητείται από μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο:

Ιατρός Βιοπαθολόγος

•Απόφοιτος Ελληνικού Πανεπιστημίου για πλήρη 
απασχόληση. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: Fax: 210 6849210, e-mail: 
work@biotypos.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η εταιρία μας Doctari International είναι ένα 
γραφείο εύρεσης προσωπικού με έδρα τη Γερμα-
νία. Ζητούνται: 

Νοσηλευτές /τριες 

Για μόνιμη εργασία σε κλινικές και νοσοκομεία  
στη Γερμανία.  
 
Θέλετε να εργαστείτε στην Γερμανία;  
Μιλάτε τη γερμανική γλώσσα (κατά προτίμηση 
επίπεδο Β1);
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας στα Γερμανικά ή Αγγλικά στην ηλεκτρονική 
μας διεύθυνση: info@doctari.de. Για περισσότερες 
πληροφορίες είναι στη διάθεσή σας στα Ελληνικά ή 
Γερμανικά  η κυρία Μπαρμπαρίδου στο 0049 40 209 
324 290 και στα Αγγλικά ή Γερμανικά η κυρία Motley, 
& ο κύριος Felski στο 0049 30 814 502 520.

Ζητείται από μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο 
βορείων προαστίων:

Παρασκευάστρια- 
Αιμολήπτρια

•Απόφοιτη Τ.Ε.Ι, με άριστη γνώση αιμοληψιών  
και τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος 

(Καθηγητής Αγγλικών  
έως 35 ετών)

Ζητείται από Εκδοτική Εταιρεία για πλήρη και μόνι-
μη απασχόληση (14 μηνών). 
 
•Πτυχίο εξωτερικού Αγγλόφωνης χώρας επιθυμητό. 
•Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. 
 
Αποστολή CVs στο: pvschools@ath.forthnet.gr.  
Τηλ: 210 2280270, 09:00 π.μ. - 09:00 μ.μ.

Καθηγητές Αγγλικών 
(Native - Billingual)

Ζητούνται από Κέντρο Ξένων Γλωσσών.  
 
•Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου 
 
Αποστολή CVs στο: pvschools@ath.forthnet.gr.  
Τηλ: 210 2280270, 09:00 π.μ. - 09:00 μ.μ.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Βιομηχανία Επεξεργασίας Κρέατος στον Ασπρόπυρ-
γο ζητά:

Τεχνολόγο Τροφίμων 
Ζωικής Παραγωγής  

ή Γεωπόνο
•Για επάνδρωση των γραμμών παραγωγής της. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
texnologostr@skywalker.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS στην Κασ-
σάνδρα Χαλκιδικής επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο  
Τεχνικών Υπηρεσιών 

για πλήρη απασχόληση

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει τις ακόλουθες 
ικανότητες και να διαθέτει τα παρακάτω απαραί-
τητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού (ΑΕΙ, εργοδηγός Γ. Κατηγορίας) 
•20ετή προϋπηρεσία κατά προτίμηση σε μεγάλες  
ξενοδοχειακές μονάδες, νοσοκομεία,  
κρουαζιερόπλοια / πλοία ή σε θέση εργοδηγού  
οικοδομικών έργων (όχι οδοποιίας) 
•Άριστη γνώση Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών,  
Κλιματισμού, Συντήρησης Πισίνας κλπ. 
•Αρίστη γνώση Η/Υ 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και άριστες  
διοικητικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα εξαιρετικό 
εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό Σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι παρα-
καλούνται να αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό 
με φωτογραφία στο e-mail: job1@ghotels.gr. Όλα τα 
βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπι-
στευτικότητα.
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Προσφέρονται: 
•6μήνη απασχόληση στην Κω 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία  
ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
Hr@hipcollection.gr

Ο όμιλος ξενοδοχείων Ledra Hotels and Villas, με τα 
ξενοδοχεία Domes of Elounda κατηγορίας 5* και 
Elounda blu κατηγορίας 4*, που βρίσκονται στην 
Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, επιθυμεί να προσλάβει 
για την σεζόν 2014:

Front  
Office Manager

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτοι Τουριστικής Σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση Αγγλικών, Ρωσικών, Γερμανικών  
ή Γαλλικών 
 
Πληροφορίες Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 – 14:00 
στο τηλ. 28410-41924

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων: Διεύθυν-
ση Ξενοδοχείο Elounda Blu Ελούντα Λασιθίου Κρή-
της, ΤΚ 72053 Τ.Θ. 34, τηλ: 28410- 41924,  
φαξ: 28410 – 41816, e-mail:  
katerina.papadaki@ledrahotelsandvillas.com

Καμαριέρες, Καθαρίστριες, 
 Λαντζιέρες

To Possidi Holidays Resort & suites hotel 5* Βρί-
σκεται στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής «Κασσάν-
δρα», στο Ποσείδι πάνω στην θάλασσα.

Ανήκει στην κατηγορία πολυτελείας και διαθέτει 130 
πολυτελή δωμάτια και 15 σουίτες. Με σαφή προσα-
νατολισμό και στόχο στην παροχή άψογων και ποιο-
τικών υπηρεσιών κατόρθωσε να θεωρείται ένα από 
τα καλύτερα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής και μέσα στα 
πρώτα της Ελλάδας. Το ξενοδοχείο συγκαταλέγεται 
στα πρώτα που πιστοποιήθηκαν με ISO 9001 και 
Haccp. Χρησιμοποιεί πρόγραμμα ενεργειακής διαχεί-
ρισης και βραβεύτηκε από διεθνείς οργανισμούς για 
τα μέτρα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Εάν η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών σας 
εκφράζει ζητάμε προσωπικό για τη σαιζόν Απρίλιος 
- Οκτώβριο. 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα  
στο fax: 23740 42028 ή στο e-mail:  
personnel@possidi-holidays.gr αναγράφοντας  
τον κωδικό της θέσης.

Assistant Operation Manager 
ref. DOH001

Η εταιρία Shelby, επιθυμεί να προσλάβει Assistant 
Operation Manager για το ξενοδοχείο Dohos στην 
Καρίτσα.

Ο/Η Κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για 
την καθημερινή λειτουργία του ξενοδοχείο και θα ανα-
φέρεται στον Operation Manager.

Απαιτούμενα Προσόντα και Ικανότητες: 
•Απόφοιτος/η Σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων  
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε 5* ξενοδοχείο ή boutique 
hotel 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Επιπλέον ξένες γλώσσες 
θα θεωρηθούν προσόν 
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Πελατοκεντρική Φιλοσοφία 
 
Η Εταιρία Προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών 
•Διαμονή και Διατροφή 
 
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στο: cv@shelby.gr ή στο fax: 2310 531201.

Το ξενοδοχείο MEDITERRANEAN PALACE HOTEL 
στη Θεσσαλονίκη ζητά:

Υπάλληλο Υποδοχής -  
Receptionist (άνδρα)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση του ξενοδοχειακού προγράμματος 
Protel 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής, θα εκτιμηθεί θετικά  
 η γνώση επιπλέον γλώσσας 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 

•Οργανωτικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφι-
κό τους με πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη δι-
εύθυνση: hotel@mediterranean.gr είτε στο fax: 2310 
550759.

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία 
του, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επι-
πέδου, δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοση-
μείωτη παράδοση. 

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλο-
γες υπηρεσίες και προϊόντα και το 2014, ζητάμε συ-
νεργάτες για την παρακάτω θέση εργασίας:

Front Office 
 Manager

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Γνώση ξένων γλωσσών 
•Εξοικείωση με συστήματα PMS και κρατήσεων – 
Protel 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
•Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με  
πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν στο e-mail:  
hotelsaintjohn@gmail.com

Το ξενοδοχείο “ROYAL PARADISE BEACH RE-
SORT & SPA” 5* στη Θάσο ζητά για το 2014:

Executive Housekeeper
Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Τουριστικής Σχολής. 
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο  
5* σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(επιθυμητή 2η γλώσσα Γερμανικά ή Ρώσικα) 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ & ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Διοικητικές και Οργανωτικές ικανότητες 
•Σταθερή, ήρεμη, φιλική & επικοινωνιακή  
προσωπικότητα 
 
Παροχές: 
•Διαμονή & Διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
•Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας. 
•Εποχιακή απασχόληση (6-7 μήνες)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες να αποστείλουν 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο 
email: manager@royalparadise.gr ή στο fax: 25930 
52707.

•Η διαχείριση των βιογραφικών θα γίνει με απόλυτη 
εχεμύθεια. 
•Βιογραφικά χωρίς φωτογραφία δεν θα λαμβάνονται 
υπ’ όψιν για αξιολόγηση. 
•Απάντηση θα λάβουν μόνο τα βιογραφικά που θα 
προκριθούν για συνέντευξη.

Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν Απρίλιος - Οκτώ-
βριος 2014:

Receptionist

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

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

Το ξενοδοχείο Doryssa Seaside Resort που βρί-
σκεται στην Σάμο ζητάει να προσλάβει:

Guest  
Relations Officer

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος Τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 4*- 5* ξενοδοχεί-
ου της Ελλάδος ή του εξωτερικού. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Δεύτερη ξένη 
γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  

και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Ικανότητα πωλήσεων εκδηλώσεων 
•Ομαδικότητα, οργανωτικότητα
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό  
σας σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail:  
pm@rauschenberger-catering.de 
Απαραίτητες συστάσεις.

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 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.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Αισθητικός / Masseuse

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
•Γνώση massage 
•Γνώση manicure, pedicure 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο κέντρο, 
City spa ή πολυδύναμο κέντρο ομορφιάς,  
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί 
 
Παρακαλείστε όπως στείλετε το βιογραφικό σας 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
info@grecophilia.com

Η MEDI SEI A.E παραφαρμακευτική εταιρεία ζητά 
να προσλάβει για την Αθήνα:

Αισθητικό
Mε εμπειρία έως 40 ετών, για προώθηση και  
πώληση καλλυντικών στο χώρο του φαρμακείου. 
 
Παρέχεται: 
•Εκπαίδευση 
•Μισθός 
•Ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα στο: Fax: 210 9761872 ή 
e-mail: thomas@medisei.gr

The Anazoe Spa at Navarino Dunes offers a serene 
sanctuary, with an exceptional menu of specialty 
treatments based on ancient health and beauty practices, 
utilizing the area’s exclusive natural ingredients and 

unique products. Anazoe Spa has developed signature 
treatments based on the teachings of Hippocrates, the 
‘father’ of western medicine. Therapists select the most 
appropriate and beneficial treatments tailored to meet 
our guests’ personal expectations and needs- right 
down to the sounds; a visit to Anazoe Spa also ensures 
an accompaniment of music based on ancient Greek 
melodies.

Costa Navarino is blessed with an abundance of 
beneficial herbs that are carefully selected and 
gathered for the Anazoe Spa products. Tapping into 
the secrets of ancient wisdom, the active ingredients 
of these precious gifts of organic origin are slowly 
extracted by boiling. This natural process of extraction 
effectively preserves the anti-oxidants, vitamins and 
pure vital essence of each plant.

Further to the above, we are looking for the summer 
season 2014:

Physiotherapist  
(Ref. Code: PHYS.14)

We are seeking for an enthusiastic, outgoing and 
flexible Physiotherapist to ensure guest satisfaction 
regarding the below mentioned areas of Spa services 
in accordance with the Costa Navarino standards. 
The successful candidate will utilize sales techniques 
and strategies to promote and optimize retail sales 
revenues.

Essential Functions: 
•Responsible for providing efficient treatments  
(body treatments, massages, hydro treatments)  
and courteous guest service to our guests and  
is able to handle physiotherapy oriented questions  
in a qualified way. 
•Must have a thorough knowledge of numerous 
massage techniques, expertise knowledge, have 
to possess an understanding of body treatments 
(scrub, body wrap etc.) and be willing to learn further 
treatment techniques. 
•Must possess excellent communication skills 
and be able to learn the product-, spa-menu- and 
service knowledge necessary to consult and provide 
wellness solutions to meet the individual needs  
of our guests. 
•Maintain good working relationships with all resort 
departments. 
•Maintain a strong sales acumen at all times seeking 
to close every sales opportunity by providing  
a strong rapport and accurate advice.

Candidate requirements: 
•Physiotherapy Degree, Bachelor’s Degree 
preferred.  
•Minimum 1 year experience as a Massage 
Therapist in a 4 or 5 star resort setting. 
•Additional qualifications in body treatments  
(wrap, soft pack etc.) are advantageous. 
•Proper communication etiquette (both written and 
spoken) with internal and external guests. 
•Speak, write and converse freely in both Greek and 
English. Knowledge of German and/or Russian will 
be considered a plus. 
•Excellent customer service skills, ability to work 
under pressure, good organizational with a high 
ability to multitask. 
•Sales oriented and experienced.

Physical demands: 
•Prolonged extensive standing/walking, sitting.  
•Be able to lift/carry loads up to 20 kgr. 
•Potential candidates must be able to work on 
holidays and weekends.

Navarino Dunes offers: 
•Chance to be developed within the most innovative 
operator of lifestyle hospitality brands in the world. 
•Οn going training opportunities. 
•Accommodation in the vicinity of Navarino Dunes 
(for non - Messinian residents) 
•Meals within the premise. 
•Private Medical Plan. 
•Use of Navarino Dunes Facilities, according to the 
relevant policies.

We are looking for warm, outgoing, and enthusiastic 
individuals to be a part of our story and lead our 
dynamic team. CVs to be sent at this e-mail:  
Career@costanavarino.com. Please note: CVs with no 
reference code and not fulfilling the above prerequisites 
won’t be taken under consideration.

ΜΟΔΑ
Έμπειρη Πατρονίστ

•Με προϋπηρεσία και γνώσεις του προγράμματος 
investronica

& Έμπειρη Γαζώτρια

•Για βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων με έδρα  
την Αθήνα. 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά στην διεύθυνση: 
dinamiki@otenet.gr

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά για τη σεζόν 2014:

Υπεύθυνο Συντήρησης  
Ξενοδοχειακών Μονάδων

Προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου-Μηχανικού 
•Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια 
θέση σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•12μηνη απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 
22420 55656 ή μέσω e-mail στο: cv@kipriotis.gr

Ηλεκτρολόγος

Όμιλος Επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στον 
τομέα της Διαχείρισης κτηριακών Εγκαταστάσεων 
(Facility Management) επιθυμεί να προσλάβει Ηλε-
κτρολόγο για την Υποστήριξη του Τεχνικού του Τμή-
ματος.

Ο / Η Κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος κατά 
κύριο λόγο για την διαχείριση τεχνικών έργων. 
 
Αρμοδιότητες 
•Διαχείριση Τεχνικών έργων και Τήρηση  
προγράμ-ματος Συντήρησης 
•Δημιουργία οικονομικών προσφορών 
•Παροχή Τεχνικής Συμβουλευτικής υποστήριξης 
προς τον πελάτη 
•Διαπραγμάτευση με πελάτες και προμηθευτές 
•Μηνιαίες αναφορές προς την Διοίκηση για  
την πρόοδο των έργων 
•Οικονομική Ανάλυση των έργων 
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού 
•Τακτικές συναντήσεις με πελάτες 
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Τεχνικός με ειδικότητα ηλεκτρολόγου  
με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε BMS 
ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μεγάλων κτηρίων 
(κατά προτίμηση εμπειρία ως συντηρητές κτηρίων) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
(Γραπτός και Προφορικός λόγος) 
•Άριστη γνώση MS Office και κυρίως Excel 
•Αναπτυγμένη ικανότητα Επικοινωνίας 
•Δυνατότητα Διαπραγμάτευσης 
•Δυνατότητα μετακινήσεων 
•Απαιτείται Συνέπεια και Οργάνωση 
 
Παροχές 
•Ελκυστικό Πακέτο Αποδοχών 
•Ευχάριστο Επαγγελματικό περιβάλλον 
•Παροχή κινητού τηλεφώνου 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα πολυεθνικό Όμιλο 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  
reception@globewilliams.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων Ledra Hotels and Villas, με τα 
ξενοδοχεία Domes of Elounda κατηγορίας 5* και 
Elounda blu κατηγορίας 4*, που βρίσκονται στην 
Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, επιθυμεί να προσλάβει 
για τη σεζόν 2014:

Ελαιοχρωματιστή
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πτυχίο ή Άδεια 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
 
Πληροφορίες Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 – 14:00 
στο τηλ. 28410-41924.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων:  
Διεύθυνση, Ξενοδοχείο Elounda Blu Ελούντα  
Λασιθίου Κρήτης, ΤΚ 72053 Τ.Θ. 34.  
Τηλ: 28410 – 41924. Φαξ: 28410 – 41816, e-mail: 
katerina.papadaki@ledrahotelsandvillas.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων Ledra Hotels and Villas, με τα 
ξενοδοχεία Domes of Elounda κατηγορίας 5* και 
Elounda blu κατηγορίας 4*, που βρίσκονται στην 
Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, επιθυμεί να προσλάβει 
για τη σεζόν 2014:

Κηπουρό

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πτυχίο ή Άδεια 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
 
Πληροφορίες Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 – 14:00 
στο τηλ. 28410-41924.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων:  
Διεύθυνση, Ξενοδοχείο Elounda Blu Ελούντα Λασι-
θίου Κρήτης, ΤΚ 72053 Τ.Θ. 34. Τηλ: 28410 – 41924. 
Φαξ: 28410 – 41816, e-mail:  
katerina.papadaki@ledrahotelsandvillas.com

H εταιρία ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΓΚΡΟΥΠ με έδρα την Αθήνα 
ζητά:

Τεχνικό Εγκαταστάσεων 
Συναγερμών - Καμερών -  

Πυρανίχνευσης 

•Με εμπειρία σε μεγάλα έργα για εσωτερικές και 
εξωτερικές πωλήσεις καθώς και εγκαταστάσεις. 
 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον τομέα πωλήσεων 
και εγκαταστάσεων και κάτοχος άδειας security. 
 
•Άμεση πρόσληψη.

Αποστολή βιογραφικών στο:  
info@scorpios-security.gr.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8070427.  
Site: www.scorpios-security.gr

Evolution Tech is a member of group of companies 
operating in Greece and Europe in the fields of IT, 
providing consultancy services to the main actors in 
Telco, Governance and Banking Market.

Evolution Tech always searches for the best IT 
professionals in the market, offering promising career 
to major projects all over Europe.

We are currently seeking for a Business Analyst 
having 1 – 2 years of working experience. 
 
Requirements: 
•Ability to use BPEL to describe and analyze 
procedures and processes for IT infrastructures 
based on Oracle fusion architecture and middleware. 
•Candidates should be familiar with the following 
business analyses phases and is expected to have 
solid understanding and be able to participate in 
Feasibility study, Requirements analyses, Systems 
analyses, Business process and use case analyses, 
Class modeling, data analyses and test cases 
scenarios definition 
•Proven knowledge of ITIL, Agile and SCRUM will be 
considered an asset 
•Excellent communication skills 
•You must be a team player, able to work under 
pressure. 
•We expect you to be fluent in both verbal and 
written English communication.

Interested candidates, who meet all the above 
requirements, may send a CV to this e-mail: 
evolutiontech@evtch.com, ref: BPEL.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading hotel 
companies in Cyprus and Greece, is expanding its 
operations. We are seeking to employ the following 
Management positions to join our already highly 
successful Management Team:

Chief Engineer

We are looking for young, enthusiastic, self-
motivated, customer-orientated graduates in Hotel 
Management or similar academic background with 
previous work experience in similar positions, of at 
least 5 years. 

Perfect Knowledge of English is essential and 
knowledge of German or Russian will be considered 
as an advantage. 
 
The successful candidates should be able to work 
in a challenging and demanding environment within 
a team. 
 
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

Please forward all CVs to the following email: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com. All CV’s will be 
treated in strict confidence.

Κενή θέση  
Χημικού / Χημικού Μηχανικού 

 στην Κύπρο

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρία στα πετροχημικά 
•Οργάνωση και διοίκηση χημείου 
•ISO 17025 
•Γνώση σε ICP, GC, HPLC και σε άλλα θέματα  
χρωματογραφίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Ελκυστικό πακέτο απολαβών 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή  
βιογραφικών, e-mail: jobs@nortest.com.cy

ΟΔΗΓΟΙ
Τo ξενοδοχείο πολυτελείας  Aigialos Hotel στη Σα-
ντορίνη  ζητά προσωπικό για την θερινή σεζόν 2014:

Γενικών Καθηκόντων -  
Οδηγός

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση Αγγλικών 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ηλικίας έως 30 ετών 
•Δίπλωμα οδήγησης 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία  
στο e-mail: hotel@aigialos.gr

Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν Απρίλιος - Οκτώ-
βριος 2014:

Οδηγό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Δίπλωμα Δ’ κατηγορίας 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Εισαγωγική εταιρεία με έδρα τη Γλυφάδα ζητά:

Υπεύθυνο Αποθήκης

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αποθήκη 
ενδυμάτων 
•Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS/Office 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Κάτοχος διπλώματος Β κατηγορίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
apoth@skywalker.gr, fax: 210 8941180.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Kαινούργιο Καφέ – Ζαχαροπλαστείο στο κέντρο 
του Κολωνακίου ζητεί:

Delivery 

•Άτομα για delivery με δίπλωμα μοτοσικλέτας  
& κάτοχοι μοτοσικλέτας. 
 
Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail:  
thewmedia@yahoo.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Αssistant Housekeeper

Το ξενοδοχείο Kivotos μέλος των Leading Hotels of 
the World δίνει την δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, 
να συμμετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και 
φέτος τις υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών.

Η θέση της Assistant Housekeeper θα πρέπει να 
διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα, για την 
ολοκληρωμένη συνεργασία του μαζί μας αλλά και την 
προσφορά της στο έργο της.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Κάτοχος πτυχίου Τουριστικής σχολής, Δημόσιας  
η Ιδιωτικής  
•Ξενοδοχειακή Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων  
σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Συνεργάσιμη και Πρόθυμη 
 
Τα παρακάτω Επιθυμητά Προσόντα θα επιση-
μανθούν επίσης 
•Προϋπηρεσία στην Μύκονο 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και Διατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία 
•Fax: 210 6749299 
•E-mail: cv2@skywalker.gr 
•Συστάσεις Απαραίτητες

World famous chef, Nobu Matsuhisa, better known 
as ‘Nobu’, has for the last fifteen years become 
renowned around the world for his celebrity packed 
restaurants, which offer his unique ‘new style’ cuisine 
combining traditional Japanese cooking with South 
American influences. Following on the phenomenal 
success of the Nobu Restaurants worldwide, the 
celebrated Nobu team has been running successfully 
since 2008 the “Matsuhisa Athens” Restaurant.

If you have a passion for delivering exceptional 
service, uncompromising quality and a desire to 
succeed through excellence, then Matsuhisa Athens 
lodging food and beverage may have the perfect 
career path for you.

What we offer: 
•Training programs 
•Career progression and development in a superior 
environment 
•Great environment and genuine sense of teamwork 
•Variety of options for promotions and developmental 
opportunities 
•Opportunities for international experience 
 
Matsuhisa Athens is currently seeking for: 
•Hostess 
 
Qualifications 
•General requirements: 
•Related experience in similar position, in high 
standard hotels or restaurants. 
•Good to excellent (according to position) command 
of English language. 
•Willingness and collegial attitude.

Additional & desirable qualifications / skills: 
•Degree in Tourist Studies. 
•Working experience in 5* hotels or high standard 
establishments in Europe or US. 
•Experience in a high volume and high pressure 
restaurant working environment.

To apply for any of these positions and as part 
of our recruitment process, please send us 
your curriculum vitae with a recent photo to this 
e-mail: cbarta@belvederehotel.com or to  
fax: 210-8960989.

Τo ξενοδοχείο Vedema Resort, μέλος της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σα-
ντορίνη  ζητά προσωπικό για την θερινή σεζόν 2014:

Receptionist - Concierge  
(Κωδικός θέσης: FO)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
(κατά προτίμηση Fidelio) 
•Ικανότητες πωλήσεων και επίτευξης στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Οργανωτικότητα 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση και  
ικανοποίηση του πελάτη 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών (Ρώσικα,  
Γερμανικά, Γαλλικά ή Ισπανικά) 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
αναγράφοντας τον κωδικό θέσης FO, στο e-mail: 
roomsdivision@vedema.gr.Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

H Hip Collection αναζητά προσωπικό για το ξενο-
δοχείο Aqua Blu Hotel στην Κω για τη σεζόν 2014:

Receptionist /  
Υπάλληλος Υποδοχής

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής 
•Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας και μίας δεύτερης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Ευχάριστος Χαρακτήρας 
•Ομαδικό Πνεύμα 




