
382

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #14 / Τρίτη 21 Μαΐου 2013

Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Γραµµατείς, Λογιστές, 
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Θετικές Επιστήµες

σελ. 6
Προγραµµατιστές, Γραφίστες,
Call Center

σελ. 8
Στελέχη Πωλήσεων,
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 10
Ιατροί, Νοσηλευτές

σελ. 12
Πωλητές Υγείας, Ιατρικοί Επισκέπτες,
Μηχανικοί, Μηχανογράφηση

σελ. 14
Τεχνικοί, Αποθηκάριοι,
Εστίαση

σελ. 15
Τουρισµός,  
Promotion-Merchandisers

16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα

Μπες στο www.enter.net.gr, 
κάνε την εγγραφή σου και συσχετίσου 
µε διαθέσιµες θέσεις και επιχειρήσεις 

των προγραµµάτων Voucher 29.
(οπισθόφυλλο)

www.enter.net.gr

ΜΠΕΣ

ΣΤΟ

ΚΟΛΠΟ

Η Skywalker.gr και η 01 Πληροφορική - Εκπαιδευτική δηµιούργησαν 
ένα νέο σηµείο συνάντησης επιχειρήσεων και υποψηφίων για εργασία µε 
την αξιοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης και απασχόλησης. 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ
 
• ∆ιάγνωση Αναγκών
• Προσαρµοσµένη Εκπαίδευση
• Στοχευµένη Τοποθέτηση
• Υποστήριξη και Εποπτεία

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ
 
• Μέγιστη Αξιοποίηση Πόρων
• Έµφαση στο Αποτέλεσµα
• ∆ιαχείριση ∆ιαδικασιών

Πληροφορίες: www.enter.net.gr • E-mail:mailbox@enter.net.gr • Τηλ: 211 1064600

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Δράσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, 
για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της κατάρτισης στο 
θεματικό αντικείμενο που τους ενδιαφέρει και πρακτικής άσκησης σε 
πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι Δράσεις περιλαμβάνουν:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 5 μηνών

Ωφελούμενοι είναι:

• Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών
• Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και  
   μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών

Οι παροχές για τους δικαιούχους ανέργους είναι:

• Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης αξίας 400 €
• Επίδομα πρακτικής άσκησης 2.300 € & 2.000 € για τις δύο 
   κατηγορίες ωφελουμένων αντίστοιχα
• Ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη αυτών, 
   έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής 
   άσκησης

«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών» και 
«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο 
του τουρισμού έως 29 ετών»
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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
Αλέξης Κυριαζόπουλος
 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος
 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Μαρία Μαυροπούλου
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Human Factor M.E.Π.Ε.
 
ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.
 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Μετρό - Άγιος Δημήτριος
Μετρό - Δάφνη
Μετρό - Συγγρού-Φιξ
Μετρό - Ευαγγελισμός
Μετρό - Πανόρμου
Μετρό - Κατεχάκη
Μετρό - Εθνική Άμυνα
Μετρό - Νομισματοκοπείο
Μετρό - Χαλάνδρι
Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας
Μετρό - Αττική
Μετρό - Άγιος Αντώνιος
Μετρό - Ανθούπολη
Μετρό - Σταθμός Λαρίσης
Μετρό - Αιγάλεω

Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά

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. - Κάτω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Δημαρχείο Ηλιούπολης 
(Γραφείο Υποστήριξης 
Ανέργων)

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Δημαρχείο Βριλησσίων 

Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας
(Γραφείο Υποστήριξης 
Ανέργων)

Δημαρχείο Χαϊδαρίου
(Γραφείο Υποστήριξης 
Ανέργων)

Δημαρχείο Βύρωνα

Δημαρχείο Φιλαδέλφειας - 
Χαλκηδόνος

Δημαρχείο Ελληνικού - 
Αργυρούπολης

Δημαρχείο Μοσχάτου - 
Ταύρου

Δημαρχείο Κορυδαλλού

Δημαρχείο Νίκαιας - Αγίου 
Ιωάννου Ρέντη

Δημαρχείο Πειραιά

Δημαρχείο Αλίμου

Δημαρχείο Περιστερίου

Δημαρχείο Αιγάλεω
(Γραφείο Υποστήριξης 
Ανέργων)

Δημαρχείο Παπάγου - 
Χολαργού

Mediterranean College 
Athens Campus

ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας

ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας

ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά

City Unity College

IP Operations Engineer
Code: NOM 030 
Location: Athens

Main Tasks: 
•Perform Operation and Maintenance activities of the IP Data 
Network 
•Identify, diagnose and resolve Network and Customer 
Problems using Fault and Performance Management tools 
•Responsible for Configuration and Security Change 
Management.  
•Participate in new project deployments related to IP Data 
Network 
 
Basic Requirements: 
•Bachelor in Telecommunication, Networking or similar 
technical fields. MSc is desirable 
•CCNA Cisco certification 
•3-5 years experience in IP data networks (operations division) 
•Strong knowledge of MPLS, VPLS, BGP, OSPF and L2 
Switching protocols 
•Experience in xDSL technologies, Cisco Network and Security 
products 
•Knowledge and certification in Juniper network products is 
considered as a plus 
•Ability to diagnose and troubleshoot issues using logical 
analysis techniques 
•Excellent oral and written communication skills. Team working 
•Very good knowledge of English language

Candidates wishing to apply must forward their CV’s, by 
15/05/2013, quoting the position code at the following address: 
WIND ΕΛΛΑΣ S.A., 66 Kifissias Ave, 151 25 Maroussi, 
Athens. E-mail: jo@wind.com.gr. Fax: (+30) 210 6106504. All 
applications will be treated in strict confidence. Candidates who 
meet the position requirements will be contacted via phone.

FAMAR S.A., a leading international service provider in health care 
industry with activities both in the Greek and the Western European 
area, seeks to recruit for its HR Department:

 Recruiting, Training & Development Manager 
   (Ref: HR RTD)

The position holder will report into the HR Manager. He/she 
will be responsible for: 
•Developing HR recruiting strategies for immediate and long-term 
staff requirements.  
•Filling open positions efficiently and effectively  
•Developing and maintaining a pool of qualified candidates at all 
times  
•Managing the training-development-performance programs of the 
company and their budget  
•Developing and implementing the appropriate training programs 
in order to accomplish the organization’s goals. •Reviewing and 
evaluating their effectiveness  
•Designing and coordinating the induction programs for new hires  
•Managing and improving the performance management, career 
path and talent  management systems of the company  
•Promoting an open knowledge-sharing environment that builds 
knowledge, skills and service for the benefit of the organization as 
a whole  
•Developing company policies for the relevant procedures  
 
Prerequisites:  
•University Degree in Human Resources, Law, Business, or a 
related field required.  
•Postgraduate studies in Business or Human Resources 
Management or a related field preferred  
•5-8 years of progressively more responsible positions in human 
resources, preferably in the industry  
•Proven experience in recruiting and in developing and delivering 
training programmes 
•Fluency in English- spoken and written.  
•Computer Literacy  
•Excellent interpersonal and communication skills  
•Strong analytical and problem solving ability  
 
We offer:  
•Attractive remuneration package  
•Continuous training and development  
•Career opportunities /challenges within an international corporate 
environment  

If you believe you fulfil the above mentioned prerequisites, please 
send your Curriculum Vitae (indicating position code) to the 
address: http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html.

Medical Director
Our client, a European pharmaceutical company, established in 
Greece through an acquisition, wants to hire a Medical Director. 
Reporting to the General Manager, the incumbent will be fully 
responsible for the smooth operation of the Medical function, 
including the following:

•To initiate and follow-up CR studies, and, in this framework, to 
closely cooperate with internal and external collaborators.  
•To ensure adherence to the SOPs, the local Regulatory 
requirements and to the Code of Practice of the company and 
the pharmaceutical industry.  
•To provide scientific support and medical training to the 
commercial function.  
•To review and approve the content of the sales tools as well as 
the agenda of symposia.  
•To handle the compliance-related issues by ensuring 
adherence to the company’s Code of Ethics, the strategies and 
tactics.  
•To contribute, when needed, to the development of business 
plans. 

Requirements 
•MD Degree.  
•38 – 45 years old.  
•At least six (6) years experience in the Medical function at an 
international pharmaceutical company.  
•Excellent command of the English language.  
 
The company offers a healthy work environment, growth 
potential and an attractive remuneration package. 
 
Interested candidates may forward their CV, quoting Ref. Code: 
AN/MD/TL. 
 
Send your cv to e-mail: athens@amrop.gr. 

Intercontinental in Athens is seeking for:

Director of Sales 
(code: DS 04/13)

The purpose of this role is to drive sales from the U.S and 
European market from all key market segments including 
MICE, corporate, wholesale/tour and travel.

Requirements & Skills:  
•Degree in Business Administration or Hotel Management/
Tourism.  
•Fluency in English and Greek. The knowledge of another 
third language will be an asset.  
•5 years experience in the Greek and International hospitality 
industry market. Similar experience in a related industry will 
be considered   
•A thorough understanding of the hotels business needs and 
ability to develop existing and new business and proactively 
identify sales opportunities     
•Leadership and influencing skills coupled with excellent 
interpersonal relations    
•Flexibility in working time and in business trips  (the position 
requires work outside the hotel & extensive travelling)  
•PC literate  
 
Benefits:  
•Challenging working environment  
•Attractive remuneration & bonus scheme based on results  
•Career opportunities  
•Continuous training and development  
•Private Insurance Scheme 

If you believe that you fulfill the above mentioned requirements. 
Please send your CV with a recent photo mentioning the 
above code, at e-mail: hr2@athensintercon.gr. All applications 
are considered as strictly confidential.

Deloitte Greece is a member of Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited (DTTL), a private UK company limited by guarantee, 
whose member firms are legally separate and independent 
entities.   With a presence in more than 150 countries and about 
200,000 professionals, all committed to becoming the standard of 
excellence, Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial 
advisory services to public and private clients spanning multiple 
industries and brings world-class capabilities and high-quality 
service to clients, delivering the insights they need to address their 
most complex business challenges.  Please see www.deloitte.
com/about for a detailed description of the legal structure of DTTL 
and its member firms. 

In Greece, “Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis S.A.” 
provides audit services, “Deloitte Business Solutions Hadjipavlou 
Sofianos & Cambanis S.A.” financial advisory, tax and consulting 
services and “Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services 
SA” accounting outsourcing services. With a staff of about 500 and 
offices in Athens and Thessaloniki, Deloitte Greece focuses on 
all major industries including financial services; shipping; energy; 
consumer business; life sciences & health care and public sector 
services. Deloitte clients include most of the leading private and 
public, commercial, financial and industrial companies. For more 
information, please visit our website at www.deloitte.gr.

We are currently seeking for ambitious team players with 
exceptional analytical skills and a well-rounded personality to 
become part of our dynamic Audit team in our offices in Athens.

Summary of Responsibilities: Successful candidates will 
participate in Audit and Sarbanes Oxley assignments for some of 
the most well known clients in the Greek and global market, as 
part of our highly expert professional Audit teams.

Baseline Requirements 
•University degree in: Accounting / Auditing / Economics / 
Business Administration / Finance/ Statistics / Mathematics and 
other relevant areas  

•A post graduate qualification in Accounting / Economics / 
Business Administration / Finance / Information Technology/ 
Statistics or other relevant areas  
•Proficient use of Microsoft Office programs and especially Excel 
is essential  
•Strong oral and written Greek & English language 
communication skills  
•Required English language qualification: Proficiency of 
Cambridge / Michigan / City&Guilds  
•Army obligations fulfilled if applicable  
•Relevant work experience will be considered an asset (e.g. 
internships, summer positions)  
 
Selection Criteria  
Candidates will be required to demonstrate: 
•Thorough understanding and knowledge of basic accounting 
and auditing principles  
•Co-operative and service oriented attitude  
•Ability to work under pressure and maintain a professional 
demeanor 
•Ability to work both independently and as part of a team with 
professionals at all levels  
•High level of discretion for confidential work and information  
•Demonstrated leadership and problem solving skills  
•Ability to prioritize tasks, work on multiple assignments, and 
manage ambiguity  
•Eagerness to learn and evolve 

If you’re ready to take your career to the next level in a challenging 
international environment, focusing on continuous learning, 
dynamic teamwork and cutting edge solutions for clients, you’re 
ready for Deloitte! Please submit your CV to: career@deloitte.gr 
quoting the reference code Audit Trainee/05.13. All applications 
will be considered in strict confidence and will be acknowledged 
promptly.

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
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•Γνώση του Singular Enterprise επιθυμητή 
(καταχώρηση τιμολογίων)  
•Άριστη γνώση MS Office (κυρίως Excel)  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Επικοινωνιακή ικανότητα  
 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση.  
 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε  βιογραφικό 
στο e-mail: hr@egem.gr.

Υπάλληλος Γραφείου ζητείται από εισαγωγική – 
εμπορική εταιρία στο Μενίδι.  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ γνώση Αγγλικών (επιπέδου Advance και 
άνω) και  
•Γρήγορη πληκτρολόγηση.  
 
Θα προτιμηθούν κάτοικοι γύρω περιοχών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e mail: hr@
zancoushoes.gr.

Randstad Hellas, is seeking to employ German-
Speaking Agents for Sales and Customer 
Service, on behalf of its client, a large company.

The key focuses of this role will include: 
•Maintain excellent knowledge of our products 
and services in order to understand customer 
needs 
•To answer all inbound calls and emails 
•To assist all customers and respond to their 
needs in a professional and timely manner 
•To secure new sales via outbound call initiatives 
•Achieving targeted sales goals and other service 
performance indicators 
•Ensure customer base management by working 
with winback 
 
The ideal candidates will be able to 
demonstrate the following: 
•Native speaker of the German Language. 
•Degree in undergraduate studies. 
•Meeting and exceeding customer expectation. 
•1 - 3 years of experience ideally in a customer 
service position. 
•Very good knowledge of Greek and English. 
•Strong communication and team working 
skills, with the ability to build rapport quickly and 
effectively 
•Good understanding of all Microsoft Office 
packages 
•Good planning, organizational and time 
management skills 
•Ability to work at pace and prioritize a 
demanding workload 
•Strong written and verbal communication skills 
 
The company offers: 
•Attractive Package 
•International, dynamic and fun atmosphere 
 
Send your cv: http://www.randstad.gr/index.
php?pageid=55&pubID=3005. 
Follow us on: Facebook, LinkedIn, Twitter. Site: 
http://www.randstad.gr. 

Collection Agent

Όνομα πελάτη: Εταιρεία διαχείρισης 
απαιτήσεων 
Τοποθεσία: Αθήνα, Κέντρο 
Αμοιβή / Παροχές: Σταθερός & bonus 
Κλάδος: Business services 
Κωδικός Αγγελίας: GRC/6490 
Τύπος θέσης: Όλες

Περιγραφή Eργασίας: Τηλεφωνική επικοινωνία 
με πελάτες με σκοπό τη διαχείριση και διευθέτηση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών

Προφίλ υποψηφίου 
•Προϋπηρεσία στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών τραπεζικών προϊόντων σε μεγάλες 
καθυστερήσεις, pre legal. 
•Προϋπηρεσία σε δικηγορικό γραφείο επιθυμητή 
•Απολυτήριο Λυκείου 
•Γνώση M/S office 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ευελιξία Ωραρίου 
 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Προσανατολισμένος στην επίτευξη στόχων 
•Ευχέρεια και άνεση λόγου 
•Επικοινωνιακές Δεξιότητες 
•Πελατοκεντρικός χαρακτήρας 
•Δυναμικός 
•Οργανωτικός

Μπείτε σήμερα κιόλας να δείτε την 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Γραμματειακή Υποστήριξη

Τοποθεσία: Αθήνα, Βόρεια Προάστια 
Κωδικός Αγγελίας: GRC/6464 
Τύπος θέσης: Μόνιμη

Περιγραφή εργασίας: Μεγάλη εταιρεία πελάτης 
μας στο χώρο της διαφήμισης, αναζητά για την 
ενίσχυση της ομάδας Γραμματειακής Υποστήριξης, 
δυναμικό άτομο με άνεση στην επικοινωνία.

Προφίλ υποψηφίου 
•Άνεση στη χρήση Word, PowerPoint, Excel.  
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
•Σπουδές ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητές  
 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Εξωστρεφής και κοινωνικός  
•Προσοχή στη λεπτομέρεια 

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να δείτε 
την αγγελία: www.manpowergroup.gr 
εγγραφείτε δημιουργώντας το δικό σας 
λογαριασμό MY MANPOWER, ενημερωθείτε για 
τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, και κάνετε αίτηση σε 
όλες όσες σας ενδιαφέρουν.

Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Προφίλ Εταιρείας: Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ 
ειναι μια εταιρια με συνεχη παρουσια 40 
ετων στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης 
εξειδικευμένων πλαστικών φύλλων για την κάλυψη 
των πιο απαιτητικών γεωργικών καλλιεργειών. 
Επενδυει σε τεχνολογια αιχμης και αναπτυσσει 
εξειδικευμενη τεχνογνωσια, τοσο για τον ελλαδικο 
χωρο οσο κια για τις αγορες του εξωτερικου και 
πρωτιστως για τις αγορες της δυτικης Ευρωπης. 
Στα πλαισια της αναπτυξιακης της πορειας η Δαιος 
Πλαστικα αναζητα ανθρώπους που με όραμα και 
ενθουσιασμό θα συνεχίσουν την πετυχημένη εως 
τώρα πορεία της, μέσω της ενεργής συνεισφοράς 
τους στην εκπλήρωση των στόχων της.

Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτη ΤΕΙ / ΑΕΙ  
•Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη, αλλά 
προηγούμενη εμπειρία σε ανώνυμη εταιρία θα 
εκτιμηθεί θετικά.  
•Άριστη  γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον 
γλώσσες αποτελούν πλεονέκτημα  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS-
Office και Ιnternet καθώς και γνώση λογιστικών 
προγραμμάτων και ERP επιθυμητή  
•Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και 
πελατοκεντρικός προσανατολισμός  
•Οργανωτικός & φιλόδοξος χαρακτήρας με 
αυτοπεποίθηση  
•Καλή παρουσία και επαγγελματισμός  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Ευχάριστο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον 
εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: i.tsakiris@
daiosplastics.com.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ο πελάτης μας είναι εταιρία διανομής προϊόντων 
FMCG. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της εταιρίας, 
αναζητείται κατάλληλη υποψήφια με στόχο 
την κάλυψη της παρακάτω θέσης στην Ανατ. 
Θεσσαλονίκη:

Έμπειρη Λογίστρια (κωδ ACC-13)       

Το έργο: Κάλυψη όλων των λογιστικών και 
χρηματοοικονομικών ενεργειών και υποχρεώσεων 
της ΑΕ

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια σε όλο το 
φάσμα λογιστικών εργασιών ανώνυμης εταιρίας  
•Πολύ καλή γνώση Γενικής Λογιστικής και 
συνεχής ενημέρωση στις εξελίξεις για θέματα 
Λογιστικά, Φορολογικά, •Ασφαλιστικά, Εργατικής 
Νομοθεσίας  
•Αριστη γνώση χρήσης Η/Υ (έμφαση στο MS 
Office-Excel, Word) και συστημάτων ERP, κατά 
προτίμηση του Navision.  
•Γνώση προγραμμάτων μισθοδοσίας 

συνέχεια στη σελ. 06

εργαζομένων  
•Γνώση αγγλικών  
•Καλή παρουσία, ευγένεια, καλή επικοινωνία και 
συνεργασία.  
•Δυνατότητα για ευέλικτα ωράρια εργασίας χωρίς 
χρονικές δεσμεύσεις  
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή ΙΧ 
αυτοκινήτου.  
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με φωτογραφία), αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης στο careers@peopleatwork-
hellas.gr ή στο fax: 2310-517.494. Όλες οι 
υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

Βοηθός Λογιστή

Προφίλ Εταιρείας: Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ 
ειναι μια εταιρια με συνεχη παρουσια 40 
ετων στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης 
εξειδικευμένων πλαστικών φύλλων για την κάλυψη 
των πιο απαιτητικών γεωργικών καλλιεργειών. 
Επενδυει σε τεχνολογια αιχμης και αναπτυσσει 
εξειδικευμενη τεχνογνωσια, τοσο για τον ελλαδικο 
χωρο οσο κια για τις αγορες του εξωτερικου και 
πρωτιστως για τις αγορες της δυτικης Ευρωπης. 
Στα πλαισια της αναπτυξιακης της πορειας η Δαιος 
Πλαστικα αναζητα ανθρώπους που με όραμα και 
ενθουσιασμό θα συνεχίσουν την πετυχημένη εως 
τώρα πορεία της, μέσω της ενεργής συνεισφοράς 
τους στην εκπλήρωση των στόχων της.

Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ επιθυμεί να καλύψει τη 
θέση του βοηθού λογιστή. 
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ Χρηματοοικονομικών ή 
λογιστικής  
•Επιθυμητή η γνώση των Διεθνών λογιστικών 
προτύπων  
•Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη, αλλά 
προηγούμενη εμπειρία σε ανώνυμη εταιρία θα 
εκτιμηθεί θετικά.  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
Επιπλέον γλώσσες αποτελούν πλεονέκτημα  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS-
Office και Ιnternet καθώς και γνώση λογιστικών 
προγραμμάτων και •ERP επιθυμητή  
•Καλή παρουσία και επαγγελματισμός  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Ευχάριστο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον 
εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: i.tsakiris@
daiosplastics.com.

Τουριστική Επιχείρηση στην Χαλκιδική επιθυμεί 
να προσλάβει:

Στέλεχος  
για την οικονομική διαχείριση 
και λειτουργία της μονάδας.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Οικονομικής 
Κατεύθυνσης  
•Μεταπτυχιακό στον Τουρισμό  
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία στην 
οικονομική διαχείριση τουριστικής μονάδας - 
λειτουργία τουριστικής μονάδας 
•Γνώση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
Τουριστικής Αγοράς 
•Ηλικία από 32-38 χρονών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση 
δεύτερης γλώσσας. 
 
Προσφέρονται: 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές 
απολαβές / αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με 
προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@
armenistis.com. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπάλληλος Γραφείου

Εμπορική εταιρία στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, ζητά: 
Κοπέλα ως Υπάλληλο του τμήματος εμπορικής 
διαχείρισης. 
 
Επιθυμητά προσόντα 

αγγελία [www.manpowergroup.gr] εγγραφείτε 
δημιουργώντας το δικό σας λογαριασμό MY 
MANPOWER, ενημερωθείτε για τις ανοιχτές 
θέσεις εργασίας και κάνετε αίτηση για όλες όσες 
σας ενδιαφέρουν, στείλτε το βιογραφικό σας.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μικροβιολόγοι & Βοηθοί 

Μικροβιολόγου (051122 HL) 
Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Εταιρεία παροχής ιατρικών 
υπηρεσιών με πανελλαδική παρουσία αναζητά 
Μικροβιολόγους & Βοηθούς Μικροβιολόγου για 
απασχόληση πεντάμηνης διάρκειας, μέσω του 
σχετικού επιδοτούμενου προγράμματος «Επιταγή 
Εισόδου στην Αγορά Εργασίας», με απαραίτητη 
προυπόθεση την κατοχή κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ.

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
απασχοληθούν σε σχετικές θέσεις εργασίας στα 
τοπικά ιατρικά κέντρα της εταιρείας.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή σχετικής με το 
αντικείμενο ιδιωτικής ή δημόσιας σχολής 
•Κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ 
•Ηλικία εως 29 ετών (απαραίτητη προυπόθεση 
για την ένταξη των εργαζομένων στο 
επιδοτούμενο πρόγραμμα) 
•Καλές γνώσεις Αγγλικών και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•Αιτήσεις αποδεκτές μόνον μέσω της 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@
anadeixi.gr.

Γεωπόνος - Στέλεχος Πωλήσεων

Προφίλ Εταιρείας: Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ 
ειναι μια εταιρια με συνεχη παρουσια 40 
ετων στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης 
εξειδικευμένων πλαστικών φύλλων για την κάλυψη 
των πιο απαιτητικών γεωργικών καλλιεργειών. 
Επενδυει σε τεχνολογια αιχμης και αναπτυσσει 
εξειδικευμενη τεχνογνωσια, τοσο για τον ελλαδικο 
χωρο οσο κια για τις αγορες του εξωτερικου και 
πρωτιστως για τις αγορες της δυτικης Ευρωπης. 
Στα πλαισια της αναπτυξιακης της πορειας η Δαιος 
Πλαστικα αναζητα ανθρώπους που με όραμα και 
ενθουσιασμό θα συνεχίσουν την πετυχημένη εως 
τώρα πορεία της, μέσω της ενεργής συνεισφοράς 
τους στην εκπλήρωση των στόχων της.

Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ αναζητά γεωπόνο για 
την ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη του δικτύου 
πωλήσεων της. 
 
Περιγραφή Θέσης 
•Τεχνική υποστήριξη του δικτύου πωλήσεων της 
εταιρίας  
•Διαχείριση του υπάρχοντος και ανάπτυξη νέου 
πελατολογίου  
•Προετοιμασια και παρακολουθηση των στοχων 
πωλησεων/budgets  
•Προετοιμασία reports εμπορικής δραστηριότητας  
•Μελέτη των καλλιεργητικών συνθηκών των 
φυτών υπο κάλυψη  
•Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση του 
ανταγωνισμού  
•After sales support  
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Γεωπονίας  
•Προϋπηρεσία απαραίτητη  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
Επιπλέον γλώσσες θα εκτιμηθούν θετικά  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS-
Office και Ιnternet  
•Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και 
πελατοκεντρικός προσανατολισμός  
•Διαπραγματευτικές δεξιότητες  
•Δυναμικός & φιλόδοξος χαρακτήρας με 
αυτοπεποίθηση  
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση των 
πελατών και στην επίτευξη των στόχων  
•Καλή παρουσία και επαγγελματισμός  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Kάλυψη εξόδων μετακίνησης  
•Κινητό τηλέφωνο  
•Επιπρόσθετες αποδοχές βάσει επίτευξης 
στόχων  
•Συνεχής εκπαίδευση στο χώρο των πωλήσεων  
•Ευχάριστο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον 
εργασίας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: i.tsakiris@
daiosplastics.com.

Η εταιρεία ΠολυΦΡΟΝΤΙΣ, εμπορικός αντιπρόσωπος της 
Schein Orthopaedie Services, δραστηριοποιείται στο χώρο 
της εμβιομηχανικής-ορθοτεχνικής υποστήριξης του ποδιού από 
το 2003 και ζητά:

Επιστημονικό Συνεργάτη
Για να εργαστεί στον τομέα των πωλήσεων στην περιοχή της 
Αθήνας και να είναι υπεύθυνος να διαχειριστεί την ανάπτυξη 
τους στις ειδικότητες διαβητολόγων/ενδοκρινολόγων, 
αγγειοχειρούργων, ορθοπεδικών, ώστε σε σύντομο χρονικό 
διάστημα να αναλάβει την επέκταση τους.

Προσόντα υποψηφίου: 
•Eργατικότητα  
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Η/Υ  
•Επιχειρηματική αντίληψη/ανεπτυγμένες επικοινωνιακές 
ικανότητες  
•Έως 30 ετών  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  
•Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις στον χώρο 
της υγείας  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Προοπτική γρήγορης εξέλιξης  
•Bonus παραγωγικότητας και ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών  
•Άριστη και συνεχή εκπαίδευση  
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους 
σημειώματα e-mail: k.kapsimani@polyfrontis.gr αναφέροντας 
τον κωδικό θέσης ΕΠΣ.

H αναπτυσσόμενη εταιρία διαδικτυακών παιχνιδιών 
Tamasencο, αναζητά:

Senior PHP/MySQL Developer (Αθήνα) 
για ανάπτυξη απαιτητικών Web εφαρμογών.  

 
Απαραίτητα προσόντα:  
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει άριστη γνώση και 
προϋπηρεσία τριών (3) ετών στα παρακάτω: 
•PHP 5.x  
•MySQL 5.x  
•Javascript και AJAX  
•JQuery  
 
Καθώς και καλή γνώση 
•HTML Τεχνολογιών  
•CSS3  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Η γνώση και χρήση Triggers, Events και Partitions  
•Η γνώση και χρήση του Yii php Framework  
•Η προσκόμιση project σχετικού με τη χρήση όλων των 
παραπάνω τεχνολογιών.  
•Η πολύ καλή γνώση και χρήση του Facebook api  
 
Η εταιρία προσφέρει:  
•Υψηλές απολαβές βάσει προσόντων  
•Δημιουργικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον  
•Δυνατότητες εξέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 
εταιρία 
 
Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στη διεύθυνση: dev@tamasenco.com. 

Η βιομηχανία Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε 
το 1931 και έκτοτε πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη 
της εύκαμπτης συσκευασίας στην Ελλάδα, 
έχοντας ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα 
στις διεθνείς αγορές. Η εταιρία διαθέτει δύο 
υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής στο 
Καλοχώρι Νομού Θεσσαλονίκης και εφαρμόζει 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 9001:2008, 
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, 
ISO 22000:2005, το Βρετανικό BRC/IoP ISO 
και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 
ISO 14001:2004. Είναι βραβευμένη από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το βραβείο «SAFE - 
Prevent» για εξαίρετες πρακτικές και μεθόδους 
που εφαρμόζονται για την υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και 
από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Β. Ελλάδος για 
εξαίρετες πρακτικές και μεθόδους «Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης». Στο πλαίσια της 
ανάπτυξής μας αναζητούμε να εντάξουμε 
στο ανθρώπινο δυναμικό μας:

 Χημικό Μηχανικό 
για το τμήμα Έρευνας & 

Ανάπτυξης
(R&D) (ΕΑ.01)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. Χημικού Μηχανικού  
•Άριστη Γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας 
(γραπτή & προφορική επικοινωνία)  
•Άριστο Χειρισμό Η/Υ (MS-Office & Internet)  

•Προσοχή στη λεπτομέρεια και τη μεθοδικότητα 
της εργασίας  
•Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση και βάσει 
στόχων  
 
Γραμμή Αναφοράς: Η θέση αναφέρεται στον 
Διευθυντή του τμήματος R&D.

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ για τον/ην ιδανικό/ή υποψήφιο/α 
πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει ατομικό 
πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας, άριστες 
συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και 
δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον, συνεχή 
εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται και πληρούν 
τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, 
παρακαλούνται να αποστείλουν στη Διεύθυνση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού το βιογραφικό 
τους σημείωμα και συνοδευτική επιστολή 
αναγράφοντας τον αντίστοιχο κωδικό αγγελίας 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): hr@
hatzopoulos.gr στον αριθμό fax: 2310 755231, 
ή στη διεύθυνση: Αρκαδίου 19, Καλοχώρι 
570 09, για το οποίο θα λάβουν απάντηση και 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
εταιρία, επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα 
στη διεύθυνση www.hatzopoulos.gr.

Το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» είναι από 
τα πιο ιστορικά ξενοδοχεία των Αθηνών, διεθνώς 
αναγνωρισμένο για την εξαιρετική ποιότητα της 
εξυπηρέτησης των πελατών  και των παροχών 
προς τους φιλοξενούμενους. Η «Μεγάλη 
Βρεταννία» είναι μέλος της αλυσίδας Luxury 
Collection της Starwood Hotel’s & Resorts 
Worldwide, Inc, με περισσότερους από 350 
συνεργάτες. Το ξενοδοχείο διαθέτει 320 δωμάτια 
και σουίτες, μαγευτικούς χώρους δεξιώσεων, 
τα φημισμένα εστιατόρια GB Roof Garden και 
GB Corner, το πολυσύχναστο Wintergarden, 
το βραβευμένο σε όλο τον κόσμο Alexander’s 
Bar, και το αναζωoγoνητικό GB Spa.

Πρακτική Άσκηση 
στο Τμήμα Λογιστηρίου 

Το Ξενοδοχείο μας δίνοντας πάντα την ευκαιρία 
σε  Τελειόφοιτους Φοιτητές που επιθυμούν 
να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, 
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους από τα ΤΕΙ 
τμήματος Λογιστικής, ότι δίδεται η δυνατότητα 
αυτή στο τμήμα του Λογιστηρίου μας.

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει: 
•Να έχουν γνώσεις Η/Υ: Excel, Word, 
PowerPoint  
•Να γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα 
(προφορική & γραπτή επικοινωνία)  
•Να διαθέτουν καλές ικανότητες στην 
επικοινωνία, την ομαδική εργασία και την 
οργάνωση 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη 
φωτογραφία τους στην πιο κάτω διεύθυνση 
ή στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο: careers.
grandebretagne@starwoodhotels.com or send 
a hardcopy CV to: Διεύθυνση Ανθρωπίνων 
Πόρων, Ταχυδρομική Θυρίδα 3297, 10564 
Αθήνα. Σε όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Η «ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.» ανοίγει 
νέους δρόμους σε καινοτόμα προϊόντα 
υψηλής ποιότητας και σε τιμές 
συμφέρουσες στην τσέπη των 2.000.000 
πελατών μας.

Έτσι η ανάγκη για Νέους Συνεργάτες, με 
άμεση πρόσληψη εργασίας στα σύγχρονα 
γραφεία μας, ολοένα και μεγαλώνει.

Παρέχουμε: Μισθό, ασφάλεια, 
υψηλές  προμήθειες, συνεχής εκπαίδευση. 
 
Βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: hr@
telemarketing.gr. Κα Δάνου. Τηλ: 210 
2716032.

Υπάλληλοι Γραφείου

Άμεση πρόσληψη 5 θέσεων εργασίας, για 
το τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων, στο 
πελατολόγιο της μεγαλύτερης τηλεοπτικής 
εταιρίας στην Ελλάδα «ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
Α.Ε.».

Παρέχουμε: 
•Μισθό  
•Υψηλά Bonus  
•Προμήθειες  
•Συνεχής εκπαίδευση στο σύγχρονο 
περιβάλλον των γραφείων μας.  
 
Βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: hr@
telemarketing.gr. Κα Μώρου. Τηλ: 210 
2716032 – 210 2716881. 

Η centronet ζητά να προσλάβει άμεσα για μερική απασχόληση:

Τηλεφωνήτριες (CAG14) 
για τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών & λήψης 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.

Andronis Luxury Exclusive Group ζητούν:

Σερβιτόρο & Βοηθό Σερβιτόρος

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@andronisexclusive.com.
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βαραίνει άπαντες, η δωρεάν εγγραφή στο «T Club» 
επιτρέπει τη διασφάλιση ακόμη πιο προνομιακών 
τιμών για όσους αποφασίσουν να πάρουν μέρος 
σε αυτό το «κυνήγι» του τουριστικού θησαυρού.

Αναζητούμε γραφίστα με γνώσεις web, 
illustrator, photoshop, indesign και διαφήμισης 
για την καθημερινή κάλυψη των αναγκών μας, σε 
ό,τι αφορά:

Τα Social Media 
•Δημιουργία Facebook posts, applications και 
buttons (δημιουργία γραφικών)  
•Διαχείριση της σελίδας μας στο Pinterest 
καθημερινά με pins και δημιουργία posts  
•Εικαστική ανανέωση του background & του 
profile photo της εταιρικής σελίδας στο Twitter  
 
Site Τresor (tresorhotels.com) 
•Δημιουργία και διαχείριση των banners  
•Δημιουργία στατικών σελίδων, μέσα από τη web 
πλατφόρμα μας (θα προηγηθεί εκπαίδευση για το 
χειρισμό της πλατφόρμας)  
•Δημιουργία newsletter, μέσα από δικό μας 
ειδικό πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση η 
εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες  
•Δημιουργία offline υλικών (για παράδειγμα 
εταιρικών καρτών, φυλλαδίων, διαφημιστικών 
καταχωρήσεων, λογοτύπων).   
•Δημιουργία και αποστολή προσφορών σε 
προμηθευτές εκτυπωτικών εταιριών.  
•Δημιουργία online banners (jpg & flash) για 
διαφήμιση σε sites. 

Αναζητούμε ένα άτομο δημιουργικό, με 
όρεξη & θέληση για εργασία,  με 8ωρη 
5ήμερη απασχόληση, για τα γραφεία μας στη 
Γλυφάδα. 
 
Η αποστολή βιογραφικών θα θέλαμε να γίνει 
στο e-mail: marketing@tresorhotels.com.

Από Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, με αυξανόμενη δραστηριότητα 
και ισχυρή παρουσία στο εξωτερικό, ζητείται το 
κάτωθι άτομο για πλήρη απασχόληση: 

Γραφίστας - ArtDirector - Φωτογράφος 

Πολύ έμπειρος σε: Χειρισμό Η/Υ PC, 
Photoshop, Corel Draw, σχεδιασμό καταλόγων, 
εκτυπωτικές γνώσεις, internet, social sitting.  
 
Αρκετά έμπειρος σε: Προϊοντική φωτογράφηση, 
χειρισμό DSLR & φώτα studio flash  
 
Συμπληρωματικές Γνώσεις: inDesign, 
illustrator, δημιουργία και επεξεργασία video, 
δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων.  
 
Θα μετρήσουν πολύ υπέρ: Γνώσεις και 
εμπειρία στο χώρο της διαφήμισης.  
 
Απαιτούμενα χαρακτηριστικά: Εργασία 
υπό πίεση, ομαδικό πνεύμα, πρωτοβουλία, 
υπευθυνότητα, επικοινωνιακά χαρίσματα, 
οργανωτικός χαρακτήρας.  
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις: Πολυετή εμπειρία 
σε ανάλογα καθήκοντα.  
 
Αμοιβή αναλόγως προσόντων.  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
accounting3@inart.gr ή στο Fax: 2310 755466.

CALL CENTER
Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της Εβδομάδας  
 
για Κυρίες Αιτησιογράφους για Οικονομικά 
Πακέτα Wind 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Απολυτήριο λυκείου(πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα 
εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν 
για προοπτικές εξέλιξης)  
•Εμπειρία στις πωλήσεις (επιθυμητή)  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή     
 
Παρέχονται:  
 
!!! Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της Εβδομάδας !!!

•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες αποδοχές  
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας  
•Ασφαλιστική κάλυψη  

Send your cv to e-mail: christos.Kefos@sag-ag.
ch. Find further information on www.sag-ag.ch.

Ο Όμιλος του Ιατρικού Αθηνών ζητεί:

 Αναλυτή / Προγραμματιστή  
(Ref. Code ΑΡ 13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή άλλης σχολής 
Πληροφορικής  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στην 
ανάπτυξη του SharePoint 2010 ή SharePoint 
2013  
•Άριστη γνώση στην δημιουργία σελίδων, sites, 
site collections, normal & visual web  
•Parts, workflows, list, views σε SharePoint 2010 
ή SharePoint 2013  
•Εκτενής εμπειρία στην εγκατάσταση και την 
συντήρηση του SharePoint 2010 ή SharePoint 
2013  
•Εκτενής εμπειρία στην εγκατάσταση εφαρμογών 
με ΝΕΤ Framework (C#, ASP.NET)  
•Καλή γνώση σε Microsoft SQL Server και σε 
Microsoft Visual Studio  
•Άριστη γνώση Transact-SQL (T-SQL) και SQ  
•Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα και ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας 

Προσφέρεται ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και 
δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από 
τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους 
της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας 
το Ref. Code, στο email: hr@iatriko.gr. Όλες οι 
υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.

A technical company based in Thessaloniki is 
looking for a professional to fill the position of:

CRM Software Consultant

Job Description: 
•Participate in CRM projects and assist in the 
definition, execution and monitoring of milestones  
•Identify and communicate potential risks 
(application defects) and issues that would have 
substantial impact on the projects  
•Ensure timeliness and accurate reporting of 
information relating to CRM project  
•Troubleshoot CRM programme issues: 
- Receive problem reports from users 
- Work with the users to understand, resolve the 
problems and follow up each case. (Help Desk) 
- Keep good documentation of all issues, pending 
and resolved  
•Train all users and assist in the writing of user 
manuals  
 
Required competencies/experience: 
•University Degree in Information Technology  
•A minimum of 3 years of experience as a 
software application consultant  
•Solid knowledge of CRM software programmes  
•Knowledge of Business Services, Workflows, 
Scripting, SQL, EAI (Enterprise Application 
Integration) and EIM (Enterprise Information 
Management) will be considered an asset  
•Self-motivated with strong analytical skills  
•Ability to prioritize and manage multiple tasks, 
work effectively and interact with all levels of 
management including Top Management Team  
•Project-focused attitude and ability to work 
proactively and efficiently  
•Excellent written and oral communication skills  
•Fluency in English  
•Knowledge in accounting and IFRS will be 
considered an asset  
•Completed military services for male candidates  
 
All applications are treated as strictly confidential. 
Send your cv to e-mail: crm@skywalker.gr. 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η Trésor Hotels & Resorts είναι η πρώτη ελληνική 
συλλογή ανεξάρτητων boutique ξενοδοχείων, 
ένα πρωτοποριακό και σύνθετο εγχείρημα στο 
χώρο του τουρισμού, που παρά τον  ένα χρόνο 
ζωής του, έχει ήδη καταφέρει να σταθεί στα πόδια 
του και να κάνει τα πρώτα σταθερά και ελπιδοφόρα 
βήματά του. Μέσω εξαιρετικά χρήσιμων και 
έγκυρων ταξιδιωτικών smart tips, συνεχούς 
ενημέρωσης για τα πολιτιστικά και κοινωνικά 
δρώμενα των τόπων-προορισμών μέσω του blog 
της, καθώς και διάφορων άλλων… λεπτομερειών 
που κάνουν τη διαφορά, η Trésor Hotels & Resorts 
προσλαμβάνει το ταξίδι ως εμπειρία μύησης και 
τη διαμονή ως απόλαυση φιλοξενίας. Μάλιστα, σε 
μία εποχή όπου το οικονομικό άγχος αναπόφευκτα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Upcom a fast growing Information Technology 
services company, is looking for a: 

JavaScript Developer (REF UPC130501)

Candidate Profile:  
•Degree from University or Technical Education 
Institute (AEI, TEI)                                                                             
•2-3 years of JavaScript experience 
•HTML             
•CSS3                                                                                    
•Experience in jQuery as well as any experience 
of other programming languages such as Java or 
.NET is advantageous but not essential.  
•Excellent Knowledge of English Language.  
•Outgoing and proactive, strong team player, 
flexible and adaptable.  
•Excellent verbal and communication skills   
 
The company offers: 
•A dynamic challenging environment resulting 
continuous learning/education/progression   
•Opportunity to work with cutting edge 
technologies/products 
To apply for the job, send your detailed and updated 
resume to cv@upcom.eu clearly mentioning the 
reference number for the position – UPC130501.

SEO Expert

Key areas of responsibility include: 
•Execute the  SEM strategy  
•Undertake the training on subjects ranging from  
SEO best practices and strategies  
•Oversee  the management of SEO & SMO 
related tasks and directory submission  
•Provide input on  the SEO strategies relating to 
SMBs  
•Advice on SEO performance, on site and social 
media optimization  
•Prepare and monitor KPI reports  
•Developing and manage Traffic plan to support 
online initiatives and meet targets.  
 
Required Qualifications: 
•Strong SEO background (3+ experience) 
Candidates must be prepared to present 
examples of previous work.  
•Thorough comprehension of HTML, CSS  
•Strong communication and team-working skills  
•Experience on on-page optimizations (link 
building)  
•Fluency in English  
•Project management skills and dedication to 
deliverables  
•Commitment to continuous education and a 
desire to be informed on industry developments  
•Google Adwords Certification a plus  
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package  
•Dynamic & creative working environment  
•Opportunities for career advancement  
Send your cv to e-mail: seo@skywalker.gr. 

Swiss Automotive Group (SAG) is the market 
leader for car and commercial vehicle spare 
parts in Switzerland, Austria, Belgium and the 
Netherlands. SAG Informatik AG, headquartered 
in Dietlikon, Switzerland, develops and implements 
tailored IT solutions for the Swiss Automotive 
Group and the individual subsidiaries, taking 
charge of operations at the companies own data 
processing centers. Due to its great success, 
SAG Informatik AG wants to growth further and is 
looking for its branches in Thessaloniki

SAP Specialists/Consultants (m/f 100%) 

As a SAP Specialist/Consultant with focus on 
the FI/CO module, you will work on challenging 
strategic projects locally and/or abroad in the 
area of enterprise applications design and 
development, logistics, retail and systems 
integration. The ideal candidate holds a higher 
degree in computer science or relevant subject. 
He/she is experienced in FI/CO, ABAP and/or 
further SAP topics concerning the finance module. 
The ideal candidate has also a good understanding 
of software and systems engineering principles. 
Fluency in English is a must. Knowledge of 
German is an asset. If you enjoy working in a small 
and dynamic environment within a multinational 
group and have the required qualifications and 
experience, please apply by sending your resume 
in English to

SAG Informatik AG, Christos Kefos, 
Industriestrasse 8, 8305 Dietlikon. 

συνέχεια στη σελ. 08

•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση  
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας 
TUES141:   
•στο FAX: 211 101 8808  
•στο e-mail: hr@aerotel.gr 
•στη διεύθυνση: HR Department, Aerotel, Λ. 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 564, (κοντά στο σταθμό μετρό 
Αγ. Δημήτριος) 

Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε., από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών,  ζητεί 
να προσλάβει χειριστές τηλεφωνικού κέντρου ως 
πωλητές πακέτων τηλεφωνίας.(Κωδικός θέσης, 
ΚΩΔ:02.)

Ο κατάλληλος υποψήφιος χρειάζεται να: 
•Είναι επικοινωνιακός.  
•Είναι παραγωγικός.  
•Πετυχαίνει τους ατομικούς στόχους απόδοσης.  
•Είναι συνεπής στους κανόνες της εταιρίας.  
 
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση >6μηνών, (θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).  
•Ευελιξία ωραρίου 

Η εταιρία προσφέρει, μισθό βάση ωρών εργασίας, 
bonus, άριστο περιβάλλον εργασίας, συνέπεια 
στην εργοδοσία, προσβασιμότητα δίπλα σε μετρό,  
καθώς και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε έναν 
δυναμικό Οργανισμό.

Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη Τμήματος 
Προσωπικού

Τα στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία μας 
είναι: email: hr@mediatel.gr, website: www.
mediatel.gr, τηλ κέντρο: 214 214 80 00, Fax: 
214 2148090, Tμήμα Προσωπικού: Επιλογή1. 
Διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 125-127, 115 
24 Αμπελόκηποι Αθήνα, (στάση μετρό Πανόρμου), 
Εμπορικό Κέντρο Cosmos Center, 7ος όροφος.

International Publishing Demand  Management 
is a provider of interactive, international Credit 
Management Services and requests to recruit 
for its new office in Agios Dimitrios:

•Credit Agents with fluency (mother tongue 
level) in one of the following languages: Italian or 
French. Excellent English essential.  
•Credit Agents mother tongue English.  
 
Job Description 
•Performs data entry and uses software 
programs.  
•Daily written and phone based business 
communications with companies abroad.  
•Independent handling of Cross-Border accounts.  
•Negotiating payments and monitoring payment 
plans.  
 
Candidate Profile 
•Flexible with strong initiative and ready to 
achieve demanding targets.  
•P.C Literature (Excellent knowledge of MS 
office).  
•Strong self motivated personality with excellent 
communication skills  
•Team player with strong “can do profile”.  
•Experience in sales or collections an advantage.  
•Excellent command of English.  
 
The Company offers 
•Full remuneration package.  
•Social insurance (IKA).  
•Production Bonus.  
•Continuous training.  
•Friendly working environment.  
 
If you are interested in joining our team please 
send your C.V. only in English to: creditagent@
skywalker.gr.

Εταιρία προσλαμβάνει άτομα φιλόδοξα, 
δραστήρια, για πρωινή ή απογευματινή εργασία 
με προϋπηρεσία στο telemarketing για 
την προώθηση επώνυμης εταιρία σταθερής 
τηλεφωνίας με τα εξής απαραίτητα προσόντα:

•Άνεση στην επικοινωνία  
•Ευχέρεια λόγου  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 

Τα άτομα θα είναι με σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου, ως υπάλληλοι γραφείου 4ωρης, 5ωρης, 

AppArt SA is seeking an Oracle DBA
The Oracle DBA will work under the supervision of the Software 
Architect and will be accountable for developing, implementing 
and maintaining key database functionality for Cortex products. 
The incumbent must be familiar with Linux operating systems.

Job Description 
Technical Tasks 
•Support, administer, and maintain production, testing, and 
development environments.  
•Work to assure that targeted Service Levels for production 
database availability and performance are met or exceeded  
•Work with project teams comprised of project managers, 
developers, application vendors, application administrator, 
and application users to provide DBA support for database 
deployments and upgrades.  
•Monitor, troubleshoot, and tune server and database 
performance problems and identify solutions to resolve the 
problems.  
•Review daily backup reports, job reports, and performance 
analysis reports.  Resolve any failures or problems identified.  
•Work with server administrators, storage engineers, network 
engineers, and Oracle product support to resolve issues and 
prevent downtime.  
•Follow and enforce database policies, procedures and 
standards, and ensure their conformance to procedures. This 
applies to both non-production and production systems.  
•Support the set of database systems that support the 
production systems  
•Develop and enforce the policies for the set of instances, 
including intended use, promotion path requirements, access 
and refresh strategy  
•Maintain currency in new developments and technology, to 
provide a strategic database direction for the organization  
 
Qualifications Required 
•3+ years of Oracle database administrator experience (Oracle 
9i, 10g and 11g)  
•Experience with SQL coding, and tuning; and application/
database tuning and performance management  
•Hands-on database management experience, as a DBA; 
including database development, deployment, and change 
management; database security administration; and ongoing 
backup/recovery, monitoring and management, and tuning of 
production databases and application program SQL.  
•Understanding of the Oracle database, related utilities and 
tools 

Nice to have 
•Knowledge of the physical and logical database design  
•Good understanding of the UNIX/Linux operating systems  
•Hands-on experience as a full-lifecycle Database 
Administrator, on one or more of RDBMS such as MySQL and 
Postgres  
•Ability to perform both Oracle and operating system 
performance tuning and monitoring  
•Intimate knowledge of all Oracle backup and recovery 
scenarios  
•Strong knowledge of Oracle security management  
•Strong knowledge of how Oracle acquires and manages 
resources  
•Strong knowledge Oracle data integrity  
•Strong knowledge of Oracle Applications  
•Strong knowledge of database and system capacity planning  
•Experience supporting databases running Oracle Applications 
11i/R12 in UNIX/Linux environments is a must as well as 
hands-on experience with Oracle Application and Database 
experience, which includes patching, upgrades, and admin 
utilities console.  
 
Interpersonal skills 
•Above average written and verbal communication skills  
•Ability to effectively communicate technical information to non 
technical personnel  
•Ability to work as a valued member of a cross functional team 
to achieve increased productivity and effectiveness  
 
Organizational Considerations 
•Rigorous problem solving capability, able to dissect a problem 
into its component parts and identify the root-cause  
•Possession of a systematic approach to issue analysis and 
resolution  
•Ability to traverse from a user-view of the system to the to the 
transaction flows to the data level in order to understand and 
trouble-shoot system issues  
•Ability to work cross-functionally and think both critically and 
strategically  
•Organization / Planning  
•Ability to handle multiple projects and deadlines  
•Good people skills  
•Results-driven approach  
•Possession of a positive attitude 

All CVs will be treated with strict confidentiality. Interested 
candidates should send their CVs to the following 
email: info@app-art.gr. 

Η εταιρία ΑΙΓΛΗ Α.Ε. αναζητά προσωπικό εποχικής 
απασχόλησης, για την στελέχωση των παρακάτω θέσεων 
εργασίας:

Προσωπικό Service για Εστιατόριο 
Προσωπικό Service για Cafe

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
εργασίας στον επισιτιστικό ή ξενοδοχειακό κλάδο  
•Πτυχίο τουριστικών επαγγελμάτων θα συνεκτιμηθεί  
•Πιστοποιητικό υγείας για εργαζόμενους σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος απαραίτητα 

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
με πρόσφατη φωτογραφία στο email: kandrikakis@
aeglizappiou.gr. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα 
βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται απόρρητα και θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια. Η εταιρία ΑΙΓΛΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα 
απαντηθούν μόνο οι αιτήσεις που ταιριάζουν στο προφίλ 
των θέσεων αυτών.

H εταιρεία PlusMedica Α.Ε. είναι μέλος του ομίλου εταιρειών 
(techs2Life.com), οι οποίες δραστηριοποιούνται από το 1994 
σε 4 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Ελλάδα, 
Βουλγαρία και Κύπρο) και με συνολικό αριθμό απασχολούμενων 
επαγγελματιών  πάνω από 500 άτομα, παρέχοντας σε  χιλιάδες 
ασθενείς καινοτόμες ιατρικές τεχνολογίες καθώς επίσης και  
εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

ζητά να καλύψει τη θέση: 
Clinical Sales Specialist Cardiovascular Care

Υπευθυνότητες: Η θέση αναφέρεται στον Υπεύθυνο Τμήματος 
Πωλήσεων & Marketing και έχει κύριες υπευθυνότητες:

•Να υποστηρίζει στο χειρουργείο τους γιατρούς που 
χρησιμοποιούν τα προϊόντα ευθύνης  
•Να εκπαιδεύει τους γιατρούς στη λειτουργία και χρήση των 
προϊόντων ευθύνης  
•Να δημιουργεί, να αναπτύσσει και να διατηρεί καλές σχέσεις 
στα Νοσοκομεία ευθύνης  με τους επαγγελματίες υγείας και τις 
αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες  
•Να πραγματοποιεί συναντήσεις με πελάτες με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων στον τομέα ευθύνης   
•Να συμμετέχει στην διενέργεια και οργάνωση Workshops – 
Συνεδρίων  
•Να συμμετέχει στην ολοκλήρωση φακέλων Διαγωνισμών  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη  
•Bonus παραγωγικότητας και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Άριστη και συνεχή εκπαίδευση  
•Εταιρικό Κινητό Τηλέφωνο  
•Εταιρικό Αυτοκίνητο  
•Laptop  
•Απόφοιτος  ΤΕΙ  (προτιμάται Απόφοιτος  Σχολής Βιοιατρικής 
Τεχνολογίας)  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στο χώρο των 
χειρουργείων - Επιθυμητή η εξιδειδίκευση σε περιστατικά 
καρδιάς-θώρακος-αγγείων  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Ικανότητα επικοινωνίας με όλες τiς βαθμίδες της ιεραρχίας της 
εταιρίας  
•Ικανότητα διενέργειας παρουσιάσεων στη Διοίκηση και σε 
Τρίτους  
•Ικανότητα να χειρίζεται με ευχέρεια το γραπτό και προφορικό 
λόγο  
•Ικανότητα να διαχειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες  
 
Ελάχιστα επιθυμητά προσόντα 
•Απόφοιτος  ΤΕΙ  (προτιμάται Απόφοιτος  Σχολής Βιοιατρικής 
Τεχνολογίας)  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στο χώρο των 
χειρουργείων - Επιθυμητή η εξιδειδίκευση σε περιστατικά 
καρδιάς-θώρακος-αγγείων  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Ικανότητα επικοινωνίας με όλες τiς βαθμίδες της ιεραρχίας της 
εταιρίας  
•Ικανότητα διενέργειας παρουσιάσεων στη Διοίκηση και σε 
Τρίτους  
•Ικανότητα να χειρίζεται με ευχέρεια το γραπτό και προφορικό 
λόγο 
•Ικανότητα να διαχειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@skywalker.gr. 

Hotel Grande Bretagne is one of the most historic hotels in 
Athens, internationally renowned for the exceptional experiences 
that we offer our customers. The Hotel Grande Bretagne is 
a member of The Luxury Collection of Starwood Hotel’s & 
Resorts Worldwide, Inc, with more than 350 associates. The 
hotel has 320 rooms and suites, esteemed banqueting venues, 
the famous restaurants of GB Roof Garden and GB Corner, the 
majestic Winter Garden, our award-winning Alexander’s Bar 
and Atrium, and our jewel of a GB Spa. We wish to employ 
the following:

Floor Supervisor

The successful candidate will report to the Executive 
Housekeeper of the Hotel, and will be responsible for the smooth 
operations of the Housekeeping team. Candidate must be fully 
versed in Housekeeping management practises, and have strong 
organization and effective communication skills.

The successful candidate must possess the below: 
Mandatory education and certifications: 
•A degree from a well know Tourism establishment (TEI, 

O.T.E.K or IEK) from either the public or private sector  
•Excellent command of the English language (advance or 
proficiency certified) 
•2 – 3 years of Housekeeping supervisor experience in a 5* 
hotel or related industry  
•ECDL certified PC management with strong excel skills  
•Experience with the following software programs: Micros, and 
Opera (or Fidelio)  
 
Skills and Personal Qualities: 
•Strong customer orientation  
•Planning & Organizing  
•Interpersonal abilities  
•Team work skills  
•Problem solving  
•Ability to work well under pressure 

All interested candidates must email their updated Curriculum 
Vitae with a recent photograph to the attention of: careers.
grandebretagne@starwoodhotels.com or send a hardcopy 
CV to: Human Resources, P.O Box 3297, 10564 Athens. All 
applications will be treated with the utmost confidentiality.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 10

6ωρης, 8ωρης απασχόλησης.

Η Εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό  
•Bonus απόδοσης  
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ  
 
Η εταιρία βρίσκεται 50 μέτρα από το σταθμό 
ΗΣΑΠ. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@htcon.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Εκπαιδευτής και Σύμβουλος Ανάπτυξης 

Πωλήσεων (Freelance) 

H Dale Carnegie Training Hellas, ηγέτιδα εταιρία 
στο χώρο της ανάπτυξης και βελτίωσης της 
απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού με παρουσία σε 
80 χώρες και εμπειρία 100 ετών, αναζητεί έμπειρο 
συνεργάτη για την ανάληψη ρόλου εκπαίδευσης 
και ανάπτυξης πωλήσεων. Ο υποψήφιος είναι ένας 
δυναμικός επαγγελματίας, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ 
(Διοίκηση επιχειρήσεων, Marketing, μεταπτυχιακός 
τίτλος θεωρείται επιθυμητός) και με προϋπηρεσία 
τουλάχιστον για 3 έτη σε διευθυντική θέση. 
Εμπειρία ανάπτυξης πωλήσεων και ιδιαίτερα σε 
εταιρία παροχής υπηρεσιών θεωρείται προσόν.  Ο 
ιδανικός συνεργάτης πρέπει να έχει ανεπτυγμένες 
ικανότητες επικοινωνίας, προσέγγισης νέων 
πελατών, δικτύωσης, καθοδήγησης ομάδας, 
ηγεσίας και επιχειρηματικής οξύνοιας.

Περιγραφή Αρμοδιοτήτων 
•Προσέγγιση νέων πιθανών πελατών για την 
ανάπτυξη νέων συνεργασιών  
•Συμμετοχή στην υλοποίηση έργων ενδο-
εταιρικής εκπαίδευσης με στόχο την βελτίωση της 
απόδοσης ομάδων ή τμημάτων επιχειρήσεων  
 
Προφίλ υποψηφίων 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Μάρκετινγκ ή σχετικό αντικείμενο.  
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών 
σε διευθυντική θέση ιδανικά στο χώρο των 
Πωλήσεων ή του Marketing  
•Εμπειρία σαν εκπαιδευτής ενηλίκων  
•Δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με 
μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων  
•Δεξιότητες δικτύωσης και προσέγγισης νέων 
πελατών  
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, 
πελατοκεντρική αντίληψη.  
 
Παροχές: 
•Εκπαίδευση ανάπτυξης πωλήσεων από την 
Dale Carnegie Training 
•Πιστοποίηση σε επιλεγμένα προγράμματα της 
Dale Carnegie Training

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα με την 
ένδειξη CT1 στην παρακάτω διεύθυνση: 
Εθνικής Αντιστάσεως 84 Α, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 
152 31. Fax: 210 6752864, ή ηλεκτρονικά στο 
e-mail: orestis.roussopoulos@gmail.com. 

Κατηγορία: Πωλήσεις 
Τίτλος: Στελέχη Πωλήσεων - Σύμβουλοι 
Διαφήμισης 
 
H Reason to στα πλαίσια της επέκτασης του 
τμήματος WEB – MARKETING αναζητά Στελέχη 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
•Ηλικία έως 38 ετών  
•Δυναμικός χαρακτήρας  
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
•Γνώση Η/Υ/Internet  
•Αναλυτική σκέψη και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχων 
•Φιλοδοξίες εξέλιξη  
 
Προσφέρεται: 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης στην οργάνωση του 
τμήματος  
•Σταθερός Μισθός  
•Ασφάλιση  
•Ποσοστά επί των πωλήσεων  
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική απασχόληση  
•Κινητό τηλέφωνο  
 
Τηλ: 210-34.69.007 , Fax: 210-34.69.001, 
E-mail: info@practivities.gr. 

Η εταιρεία ΠολυΦΡΟΝΤΙΣ, εμπορικός 
αντιπρόσωπος της Schein Orthopaedie 
Services, δραστηριοποιείται στο χώρο της 
εμβιομηχανικής-ορθοτεχνικής υποστήριξης του 

ποδιού από το 2003 και ζητά:

Επιστημονικό Συνεργάτη

Για να εργαστεί στον τομέα των πωλήσεων 
στην περιοχή της Αθήνας και  να διαχειριστεί 
την ανάπτυξη τους  στην ειδικότητα των 
φυσικοθεραπευτών / εργοθεραπευτών.

Προσόντα υποψηφίου: 
•Κινητό τηλέφωνο  
•Eργατικότητα  
•Πτυχίο  ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας  
•Επιχειρηματική αντίληψη/ανεπτυγμένες 
επικοινωνιακές ικανότητες  
•Εμπειρία σε πωλήσεις και μεταφορικό μέσο θα 
ληφθούν σοβαρά υπόψη  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Προοπτική γρήγορης εξέλιξης  
•Bonus παραγωγικότητας και ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών  
•Άριστη και συνεχή εκπαίδευση  
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα 
βιογραφικά τους σημειώματα e-mail: k.kapsimani@
polyfrontis.gr αναφέροντας τον κωδικό θέσης 
ΦΥΣ.

Ζητoύνται Πωλητές για την πώληση χημικών 
προϊόντων και την ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
στον κλάδο της Βιομηχανίας, Ναυτιλίας & 
Εφαρμογών.

Η πληρωμή θα είναι με προμήθεια επί των 
πωλήσεων. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hatzikampouris@
marispolymers.gr. Τηλ. 6958-463581. 

Πωλητής Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών 
(TOUR 052) 

Αθήνα

Περιγραφή: Μεγάλος τουριστικός οργανισμός 
αναζητά Πωλητές για απασχόληση πεντάμηνης 
διάρκειας, μέσω του σχετικού επιδοτούμενου 
προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά 
Εργασίας του Τουριστικού τομέα», με απαραίτητη 
προυπόθεση την κατοχή κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι 
θα απασχοληθούν με την προώθηση πωλήσεων 
υπηρεσιών του τουριστικού τομέα (Β2Β & Β2C)

Απαραίτητα Προσόντα 
•Kάτοχοι κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ  
•Hλικία εως 29 ετών (απαραίτητη προυπόθεση 
για την ένταξη των εργαζομένων στο 
επιδοτούμενο Πρόγραμμα για τον τουριστικό 
τομέα)  
•Πολύ καλές γνώσεις Αγγλικών και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  
•Επιθυμητή η γνώση Ρωσικών  
•Αιτήσεις αποδεκτές μόνον μέσω της 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: cv@
anadeixi.gr. 

Περιοχή: Θεσσαλονίκη - N/A 
Τύπος απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση 
Κωδικός Θέσης: Π_Θ13 
Ημερομηνία δημοσίευσης/ανανέωσης: 
13/05/2013

Μεγάλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών, με 
πανελλαδική παρουσία ζητά να προσλάβει:

Συμβούλους Πωλήσεων

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν με 
αντικείμενο την προώθηση υπηρεσιών & 
προϊόντων.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 
•Απόφοιτοι Κολεγίου – ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ (σπουδές 
στο αντικείμενο του Marketing, θα εκτιμηθούν)  
•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων 
παροχής υπηρεσιών  
•Άριστη χρήση Η/Υ και των Social Media  
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Άνεση στην επικοινωνία  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές & bonus  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο 
e-mail: marpoulou@yahoo.gr. Θα τηρηθεί 

απόλυτη εχεμύθεια.

Τεχνική εταιρεία αναζητά Στέλεχος Πωλήσεων 
με εμπειρία στον χώρο των ψυκτικών υγρών 
(freon). 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης 
(επιθυμητό)  
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, δημιουργίας 
νέας πελατείας και επίτευξης στόχων  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Δίπλωμα Αυτοκινήτου  
•Ηλικία 25 - 40 ετών  
•Δυνατότητα ταξιδιών  
•Προϋπηρεσία απαραίτητη  
 
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
ή/και βάσει ποσοστών επί των πωλήσεων  
•Δυνατότητα δελτίου παροχής υπηρεσιών 
(επιθυμητό)  
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο  
•Συνεχής υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση.  
 
Αποστολή βιογραφικών μέσω e-mail: 
karageorgos@tee.gr ή μέσω φαξ: 2106856225.

H digital SIMA ΑΕ, εταιρία Πληροφορικής που 
δραστηριοποιείται στο χώρο των δικτύων ζητά να 
προσλάβει:

Σύμβουλο Πωλήσεων

Βασικά καθήκοντα: 
•Δημιουργία & κλείσιμο ευκαιριών πώλησης σε 
νέους και υφιστάμενους πελάτες.  
•Ενεργή συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων 
του τμήματος.  
•Επικοινωνία με συνεργαζόμενους οίκους τους 
εξωτερικού  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών στο 
χώρο της πληροφορικής.  
•Γνώσεις δικτύων ή και ασφάλειας δεδομένων θα 
ληφθούν υπόψη.  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα.  
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & Bonus  
•Εκπαίδευση στις τεχνολογίες των δικτύων, των 
επικοινωνιών και της ασφάλειας δεδομένων  
•Δυνατότητες εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους, αναφέροντας τον κωδικό 
SYMV, στο e-mail: vkal@digitalsima.gr ή στο fax: 
210 9010405. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.digitalsima.gr. 

Η εταιρεία Mega Systems, με έδρα την Αθήνα, 
αναπτύσσει τις δραστηριότητές της και αναζητά 
Εξωτερικούς Πωλητές για τη περιοχή της 
Αθήνας.

Οι συνεργάτες θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Όρεξη για δουλειά  
•Ικανότητα στις πωλήσεις  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου & 
μοτοσυκλέτας  
Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & 
διαπραγμάτευσης  
 
Παρέχονται: 
•Μισθός & Bonus  
•Ασφάλιση  
•Δυναμικό & ευχάριστο περιβάλλον  
•Συνεχής εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών fax: 211 1099599, 
e-mail: info@megasystems.gr. 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Επώνυμη Εισαγωγική Ανώνυμη Εταιρεία με 
δραστηροποίηση στην αγορά των ηλεκτρονικών 
προϊόντων ζητά:

E-Business Project Manager

Για την ανάπτυξη και διαχείριση του E-business 
B2B της εταιρείας. Θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ικανότητες διαχείρισης 
και ανάπτυξης υπηρεσιών μέσω ενός website. 
Καθημερινή διαχείριση, ενημέρωση και λειτουργία 

του site. Γνώσεις web  marketing-SEO- Reporting 
tools επιθυμητές.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ σε Θετικές / Οικονομικές 
Επιστήμες  
•Γνώσεις πωλήσεων και marketing  
•Αντίληψη αριθμητικών μεγεθών και καλή γνώση 
του Microsoft Excel  
•Min. 1 χρόνο προϋπηρεσία σε θέση 
E-Commerce  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Θα πρέπει να έχει πάθος για το Internet  
•Εμπειρία στις έρευνες αγορών  
•Οργανωτικός και μεθοδικός  
•Άριστη χρήση του Microsoft Office, Internet 
Browsers, Adobe.  
•Να διαθέτει βασικές γνώσεις στην δημιουργία 
μια ιστοσελίδας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Jobs065@
gmail.com. 

Ο πελάτης μας είναι εμπορική εταιρία που 
δραστηριοποιείται στον τομέα βιομηχανικών 
πρώτων υλών. Στα πλαίσια της περαιτέρω 
ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι 
υποψήφιοι για την κάλυψη της παρακάτω θέσης 
στη Θεσσαλονίκη:

Συντονιστής Αντιπροσώπων Εξωτερικού 
(κωδ CO-13)

Το έργο: Αποτελεσματική επικοινωνία, 
συντονισμός, οργάνωση, και διαχείρηση της 
λειτουργία του logistics στις χώρες ευθύνης κάθε 
αντιπροσώπου. 

Προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τομείς 
θετικών ή οικονομικών επιστημών. Επιθυμητή 
ειδίκευση σε τομείς logistics, διοίκησης 
επιχειρήσεων ή τεχνολογίας τροφίμων.  
•Αριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή γνώση 2ης 
γλώσσας (Γαλλικά - Γερμανικά)  
•Αποτελεσματική χρήση Η/Υ (MS OFFICE, ERP)  
•Εμπειρία κατ΄ελάχιστον 3 χρόνια σε θέση 
διαχείρησης-συντονισμού συνεργατών, κατά 
προτίμηση σε αγορές και χώρες του εξωτερικού.  
•Επιθυμητή εμπειρία στον ιατροφαρμακευτικό 
τομέα.  
•Διοικητικές κι οργανωτικές ικανότητες.  
•Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας 
με συνεργάτες σε άλλες χώρες  
•Δυνατότητα ετήσιων ταξιδιών στο εξωτερικό.  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με φωτογραφία) αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης στο careers@
peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.

Από βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών στα 
Οινόφυτα ζητείται:

Project Manager – Διαχειριστής Έργων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Μηχανολόγου - Μηχανικού  
•Ικανότητα οργάνωσης , εποπτείας και 
διαχείρισης έργων  
•Γνώσεις σχεδιασμού σε Inventor και Autocad  
•Πολύ καλή γνώση MS OFFICE  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
 
Περιγραφή θέσης: 
•Σχεδιασμός, οργάνωση, ανάθεση αρμοδιοτήτων  
•Υπεύθυνος εποπτείας διεκπεραίωσης και 
ολοκλήρωσης έργων  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
rama.gr.

Adwords Specialist

Key areas of responsibility include: 
•Managing marketing campaigns on Google 
Adwords  
•Creating and optimizing Paid Search/ PPC , 
CPA, CPM campaigns  
•Maximize profits by developing and crafting 
Google- Display Advertisement, planning and 
deploying PPC campaigns.  
•Managing and researching keywords, 
maintaining conversions 

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων
Εργαζομένων

Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Προγράμματα ΛΑΕΚ

Συνεργασία με επιχειρήσεις για την Πρακτική άσκηση

Γραφεία Διοίκησης:   Ν. Πλαστήρα 65 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, 
54250 – Τηλ: 2310.397713-715

Κεντρική Δομή –  Φυτειά, Δήμου Βέροιας, Ν. Ημαθίας, 59100 
Τηλ: 2310.397713-715

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Παράρτημα Χαλκιδικής-  Πετράλωνα, Δήμου Νέας Προποντίδας, 

Ν. Χαλκιδικής , 63080  
Τηλ: 23730.71352

Παράρτημα Έβρου –  Κισσάριο, Δήμου Σουφλίου , Ν. Έβρου,  
68004,  Τηλ: 25530.31170

Παράρτημα Γρεβενών –  Δοξαράς, Δήμου Γρεβενών, 51100 
Τηλ: 24620.87255
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•Managing Google-Banner Ads (including client 
search strategies),  
•Paid Search Tracking  
•Tracking ROI on search marketing efforts.  
•Tracking and updating traffic patterns through 
PPC or cost per click  
 
Required Qualifications: 
•Bachelor's Degree in Marketing or related field 
preferred  
•2+ years experience with Google AdWords, 
including building and managing CPC, CPA and 
CPM campaigns. Advanced AdWords Editor 
proficiency is an absolute MUST.  
•Google AdWords Certification is preferred.  
•Strong research and analytical skills, ability to 
manipulate large volume of data.  
•Self motivated, with a passion for marketing and 
advertising  
•Advanced proficiency in Excel and working 
knowledge of other Microsoft Office applications, 
the internet, e-mail, etc.  
•Desire, dedication, and positive attitude a MUST  
•Ability to multi-task and produce results within 
deadline.  
•Excellent verbal and written communication 
skills  
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Dynamic & creative working environment  
•Opportunities for career advancement  
 
Send your cv to e-mail: specialist@skywalker.gr. 

Η MIKOS Α.Ε., είναι Ελληνική εταιρεία 
Κουρτινών, Υφασμάτων Επιπλώσεων, 
Ταπετσαριών Τοίχου, Επίπλων, Αντικειμένων. 
Έχοντας ιδρυθεί το 1970, διαγράφουμε 
πλέον Ηγετική πορεία στον χώρο της 
εσωτερικής διακόσμησης, ακολουθώντας έντονα 
Διαφοροποιημένη στρατηγική. Επιθυμούμε 
να επανδρώσουμε με άτομο γένους θηλυκού και 
ηλικίας 30-35 ετών, την ακόλουθη θέση:

Βοηθός Διεύθυνσης Μάρκετινγκ 
(κωδ. Θέσης: ΜΑΡΚ-BΔM-05.13)

Ρόλος Θέσης 
•Δημιουργία Στρατηγικής Marketing και Marketing 
Plan για την Εταιρεία και τις Μάρκες  
•Γνώση Direct και Digital Marketing (social 
media: Facebook, Twitter, Linkedin) με στόχο 
την προβολή της εταιρείας / προϊόντων και 
προσέλκυση  δυνητικών πελατών  
•Τμηματοποίηση αγοράς/ Aνάλυση Ανταγωνισμού  
•Τμηματοποίηση πελατειακής βάσης (customer 
segmentation) και δημιουργία στοχευμένων 
ενεργειών  
•Ανάλυση προϊόντικών  κατηγοριών/ μαρκών, 
διερεύνηση νέων αναγκών, δημιουργία  
συλλογών και επιλογή κατάλληλων καναλιών 
διανομής τους  
•Διαπραγμάτευση  με  προμηθευτές και 
συνεργασία με Σημαντικούς Πελάτες (Key 
Accounts) για προβολή και προώθηση των 
προϊόντων  
•Δημιουργία και διαχείριση δελτίων τύπου / 
newsletters και αποστολή  σε στοχευμένες 
κατηγορίες πελατών  
•Διοργάνωση Eκθέσεων    
•Έρευνα ικανοποίησης πελατών  
•Συνεργασία με το Τμήμα Πωλήσεων, 
υποστήριξή του  και έλεγχος εφαρμογής  
ενεργειών Marketing  
•Συνεργασία με Διαφημιστική εταιρεία  
•Έκδοση Αναφορών (reports) πωλήσεων και 
ανάλυση στατιστικών από το εταιρικό website  
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Απαραίτητη Προϋπηρεσία 5 χρόνια σε 
αντίστοιχη θέση. Σε συναφή χώρο θα εκτιμηθεί.  
•Ανώτατη ή Ανώτερη εκπαίδευση Μάρκετινγκ 
κατεύθυνσης  
•Άριστη γνώση Η/Υ (Windows, Μs Office 
& Power Point, Οutlook, Internet). Γνώση 
προγράμματος ERP θα εκτιμηθεί  
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή επαφή με τα Social Medία και το 
ψηφιακό (digital) Marketing  
•Γνώσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Λογιστικής, 
θα εκτιμηθούν  
 
Απαιτούμενες Δεξιότητες 
•Σοβαρότητα - Επαγγελματισμός - Συνέπεια  
•Στρατηγική σκέψη και Πελατοκεντρική αντίληψη  
•Οργανωτικότητα και μεθοδικότητα  
•Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ικανότητα 
τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών και 
διεκπεραίωση διαφορετικών καθηκόντων  
•Επικοινωνιακή ευχέρεια και Διαπραγματευτικές 
ικανότητες  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας   
•Ορθή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας και ικανότητα σύνταξης κειμένων 

(δελτία τύπου και Newsletters)  
•Υψηλή αισθητική  
 
Παροχές 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων  
•Συνεχή Εκπαίδευση & Δυνατότητες 
Επαγγελματικής Επιμόρφωσης 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών (με τον κωδικό της 
θέσης): e-mail: hr@mikos.gr, fax: 210 9536285, 
Site: www.mikos.gr.

HYPER PSARO Group owns the largest 
supermarket chain in the Democratic Republic 
of Congo with a surface total of approximately 3800 
m2.  With our 5 supermarkets in Lubumbashi, we are 
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 a dynamic and skillful Store 
Manager to ensure the delivery of exceptional 
operational and commercial standards in one of 
our stores in Lubumbashi.

Responsibilities: 
•Sales and “bottom-line” profits of the store  
•Provide exceptional customer service and 
ensure the employees also provide the same 
level of service  
•Achieve financial objectives by controlling 
expenses and maximizing profits  
•Manage all store operational issues, including 
store administrative duties, price changes, etc.  
•Manage store staff and handle employee issues 
appropriately and in a timely manner  
•Ensure availability of merchandise  and 
implement security systems and measures  
 
Qualifications: 
•Minimum 4 years of management experience in 
a supermarket chain  
•Exceptional leadership skills with the ability to 
motivate performance  
•Ability to plan and prioritize workload and 
delegate accordingly  
•Fluency in Greek and English; knowledge of 
French is a plus  
•Excellent computer skills; knowledge of Oracle 
Software will be appreciated  
•International experience desirable  
•Strong desire to relocate 

Our offer: You will work in an exciting and friendly 
work environment where you will be given the 
opportunity to make a difference. We offer a highly 
competitive salary, benefits and accommodation 
for your relocation.

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 
– from discovering the beautiful countryside to 
learning everything about the local customs and 
tradition. You will also have the chance to meet 
and regularly interact with other expatriates from 
Greece and other parts of the world. Medical 
insurance and visa requirements will be taken 
care of by the employer.

For further information about HYPER PSARO 
Group, go to http://psaro.com/en/index.html. 
Send your cv to e-mail: info@stentorgroup.com.

Quality Control Manager

Knauf USG Systems is seeking Quality Control 
Managers to cover the needs of production plants 
located in Volos Greece as well as in Iserlohn 
Germany. The appropriate candidate will report to 
the Plant Manager.

Main Responsibilities: 
•Plans, coordinates, and directs quality control 
program designed to ensure continuous 
production of products consistent with 
established standards  
•Develops and analyzes statistical data and 
product specifications to determine present 
standards and establish proposed quality and 
reliability expectancy of finished product.  

•Formulates and maintains quality control 
objectives and coordinates objectives with 
production procedures in cooperation with other 
managers to maximize product reliability and 
minimize costs  
•Plans, promotes, and organizes training 
activities related to product quality and reliability  
•Ensure continuous quality control over 
materials, facilities, and products  
 
Qualifications: 
•University Degree in Engineering or equivalent 
discipline  
•At least 5 years of relevant working experience. 
(Previous Quality Supervisory experience would 
be an asset).  
•Knowledge of raw materials, laboratory 
instruments,  testing methods  
•Familiar to Quality Assurance procedures  
•Knowledge of English language is a requirement 
for the position in Volos.  
•Knowledge of German language is a 
requirement for the position in Germany.  
•Excellent knowledge of MS Windows and MS 
Office (word, excel, power point)  
•Excellent communication, problem solving, 
managerial and organizational skills  
 
The Company offers: 
•Competitive salary package.  
•Friendly and challenging working environment 

CV’s in English should be forwarded 
until 31st of May 2013 to e-mail: 
mzoiopoulou@knauf-usg-systems.com or to 
PO BOX 1438, 38110, Volos, Greece. 

Από εισαγωγική εταιρία στη Θεσσαλονίκη 
ζητείται:

Διευθυντής Marketing

O κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ  Τμήματος Μάρκετινγκ & 
Επικοινωνίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Οικονομικής Κατεύθυνσης.  
•ΜBA με κατεύθυνση marketing θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη.  
•Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας 
τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.  
•Άριστη γνώση εφαρμογών του MS Office  
•Καινοτομία, δημιουργικότητα  
•Τάξη, μεθοδικότητα  
•Επαγγελματισμός, πρωτοβουλία, και επιμονή 
στην επίτευξη στόχων  
•Ικανότητα διοίκησης και καθοδήγησης ομάδας  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 
τους άντρες υποψηφίους)  
 
Τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη 
εχεμύθεια. 
 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε  βιογραφικό 
στο  e-mail: hr@egem.gr.

ΙΑΤΡΟΙ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ζητείται από τους SOS IATPOYΣ 
της Αθήνας. Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση 
Αγγλικών & προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών 
στο: sosiatroi@sosiatroi.gr ή στο fax: 210 8212611. 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 210 8212611 
και στην ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr.

Δύο άμεσες θέσεις εργασίας για Ειδικούς 
Ογκολόγους, Consultant in Medical Oncology. 
 
Η GlobalMediRec έχει δύο άμεσες θέσεις σε 
Κρατικό Νοσοκομείο Northern England, Near 
Manchester.

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant 
είναι μεταξύ £74,504-£100,476 (αναλόγως 
προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  
37½ την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες), με 
αρχικό συμβόλαιο ενός έτους.

Το αρχικό συμβόλαιο  μπορεί να ανανεωθεί 
εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός. Οι υπηρεσίες της 
GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους 
ιατρούς. Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec 
συμπεριλαμβάνονται: Προετοιμασία του 
βιογραφικού – Προετοιμασία 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 Ογκολογία  
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical 
Council  

•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε 
επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες 
και τυχών διευκρινίσεις Κατερίνα Κοντάλιπου, 
GlobalMediRec, τηλ: 6934 803930, email: 
katerina.kontalipou@globalmedirec.com.

Ιατρός

Από εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της υγείας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ζητούνται 
Ιατροί άνευ ειδικότητας ή Γενικοί Ιατροί & 
Παθολόγοι για την περίοδο Μάιος  – Οκτώβριος 
2013, με προοπτική μόνιμης συνεργασίας.

Απαραίτητα προσόντα 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (η 
γνώση Γερμανικής ή/και ρώσικης γλώσσας θα 
θεωρηθεί προσόν) 
•Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιατρών 
•Υπευθυνότητα, εργατικότητα, ακεραιότητα 
χαρακτήρα 
 
Προσφέρονται: 
•Ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Άριστες εγκαταστάσεις 

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν 
βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση 
της επαγγελματικής τους εμπειρίας στο 
e-mail: cretanaid1@gmail.com. Για επιπλέον 
πληροφορίες μπορούν να καλέσουν στο τηλ.: 
6958607748. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητούνται Νοσηλευτές/ Νοσηλεύτριες

Είστε απόφοιτος πανεπιστημίου/
νοσηλευτικής ανώτερης σχολής; Σκεφτήκατε 
ποτέ να εργαστείτε στην Γερμανία; 
Εάν ενδιαφέρεστε, δηλώστε συμμετοχή στο 
πρόγραμμα μας Work & Travel. Ελάτε στη 
Γερμανία και αρχίστε την καριέρα σας στον 
τομέα της νοσηλευτικής στην GIP Gesellschaft 
für medizinische Intensivpflege mbH. 
Η GIP Gesellschaft für medizinische Intensivpflege 
mbH είναι, από το 1996, μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες υπηρεσιών νοσηλείας και εξωτερικής 
περίθαλψης στην Γερμανία. Η παροχή υπηρεσιών 
μας καθώς και οι υπηρεσίες νοσηλείας μας, είναι 
υψηλής ποιότητας.

Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας  
•Ελκυστική αμοιβή  
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα 
σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία  
•Πλήρη απασχόληση  
•Εργασία κατά βάρδιες σε ομαδική απασχόληση  
•Δωρεάν προγράμματα ένταξης, τα οποία 
συμπεριλαμβάνουν εντατική εκμάθησης της 
γερμανικής γλώσσας - σε συνεργασία με το 
υπουργείο μετανάστευσης  
•Ανταμοιβή κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
ένταξης  
•Στην αρχική περίοδο, παρέχεται κατάλυμα 
στα διαμερίσματα μας στο Βερολίνο, του 
προγράμματος Work&Travel  
•Μόνιμη παρουσία σε δυσκολίες, απορίες και 
ερωτήσεις μέσω της διοίκησης μας  
•Επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματικές 
προοπτικές  
 
Τομέας αρμοδιοτήτων: 
•Εντατική παρακολούθηση  
•Εξωτερική περίθαλψη  
•Νοσηλευτική φροντίδα με τεχνητή αναπνοή με 
μηχάνημα για κάθε κατηγορία ηλικιών  
 
Προϋποθέσεις 
Προφίλ Υποψηφίων: 
•Απόφοιτος πανεπιστημίου/νοσηλευτικής 
ανώτερης σχολής  
•Πτυχίο ως Νοσηλευτής/τρια η ως Νοσοκόμα/ος  
•Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
•Διάθεση και ετοιμότητα να μάθετε την Γερμανική 
γλώσσα  
•Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και 
συνείδηση ευθύνης  
•Ετοιμότητα νοσηλευτικής φροντίδας για 
ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή 
με μηχάνημα  
•Αρωγή για ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 
εντατική παρακολούθηση 
Σε περίπτωση ενδιαφέρον, παρακαλείσθε να 
αποστείλετε το Βιογραφικό σας σημείωμα, 
την συνοδευτική επιστολή σας, καθώς και 
το πτυχίο σας (pdf/jpg) στην Ελληνική ή στη 

ΙΜΕ&Ε

ΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης

Το ΙΜΕ&Ε είναι πιστοποιημένο Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ», από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(πρώην Ε.Κε.Πις), με έδρα στην Αθήνα και τρία
παραρτήματα στις πόλεις Ξάνθη, Θήβα και
Τρίπολη, στα θεματικά πεδία: Περιβάλλοντος,
Υγείας & Πρόνοιας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδαγωγικά,
Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουριστικά &
Παροχής Υπηρεσιών και Αγροτικά.
Το Ιανουάριο του 2006 η Διοίκηση του ΚΕΚ ΙΜΕ&Ε στο
πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της και με
προσανατολισμό την διαρκή βελτίωση, πιστοποιήθηκε στο
Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας DIN EN ISO 9001
(Αριθμ. Καταχ. Πιστοποιητικού: 331722QM) για τις
προσφερόμενες υπηρεσίες και ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες
εκπαίδευσης.

ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚ:
α) Έδρα, εμβαδού 444 τ.μ., στην οδό Ερατύρας 3, Σταθμός Λαρίσης, Αθήνα (στάση ΜΕΤΡΟ).
β) Παράρτημα 1, εμβαδού 245 τ.μ., στην οδό Λοξής Φάλαγγος 64, Θήβα.
γ) Παράρτημα 2, εμβαδού 170 τ.μ., στην οδό Λευκίππου 2Α, Ξάνθη.
δ) Παράρτημα 3, εμβαδού 160 τ.μ. στην οδό Καλαμών 89, Τρίπολη.

Οι δομές διαθέτουν:
 Αίθουσες Πληροφορικής και Διδασκαλίας, πλήρως εξοπλισμένες, με σύγχρονο τεχνολογικό

εξοπλισμό όπως video-projector, διαφανοσκόπιο, οθόνη προβολής, τηλεόραση, video-dvd.
 Γραφείο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
 Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο – Internet.

Όλοι οι χώροι των δομών είναι προσβάσιμοι από Άτομα με Αναπηρίες

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Αθήνα: 210-8259660-3
Θήβα: 22620-24249
Ξάνθη: 25410-66162
Τρίπολη: 2710-235544

Web Site:
www.imee.gr

E-mail:
imee@otenet.gr www.facebook.com/ImeeAe

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 14

Γερμανική γλώσσα στη διεύθυνση: christina.
Linou@gip-intensivpflege.de. Για περαιτέρω 
πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα: http://
www.nursing-career-europe.gr/.

Η Perikles Swiss Jobs είναι μία ελβετική 
εταιρία, που εξειδικεύεται στον τομέα εύρεσης και 
επιλογής κατάλληλα καταρτισμένουν ανθρώπινου  
δυναμικού από την Ελλάδα.  Στην Ελβετία υπάρχει 
μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού 
στον τομέα υγείας, σε νοσοκομεία, ιδρύματα 
χρονίων παθήσεων, καθώς και  οίκους ευγηρίας.  
Οργανώνουμε για όλους εσάς  τους επαγγελματίες 
στον τομέα της υγείας, που επιθυμείτε μια 
διεθνή καριέρα με άριστους όρους εργασίας, τις 
απαραίτητες διαδικασίες  για μια επιτυχημένη 
αλλαγή σε μια νέα επαγγελματική πρόκληση. 
Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στα 
Γερμανικά, Ελληνικά και Αγγλικά.Αναζητούμε για 
διάφορους εργοδότες:

Νοσηλευτές /Νοσηλεύτριες 
με την απαραίτητη επαγγελματική κατάρτιση  και 

σχετική προϋπηρεσία.

Ειδικότερα ζητάμε Ειδικευμένο Προσωπικό 
για: 
•Γενική νοσηλεία  
•Eντατική και αναισθησιολογία  
•Χειρουργείο  
•Μαιευτική  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών  
•Πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας 
(τουλάχιστον επίπεδο Β2).  
•Σχετική προϋπηρεσία 

Επιδιώκουμε άμεση συνεργασία με 
διπλωματούχους νοσηλευτές, γεμάτους όρεξη για 
δουλειά και την επιθυμία να προοδεύσουν στον 
επαγγελματικό τους τομέα. Είναι αυτονόητο ότι 
σας βοηθάμε με όλα τα απαραίτητα διαδικαστικά 
έγγραφα. Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Εάν ναι, 
Στείλτε μας το βιογραφικό σας στη Γερμανική ή 
Αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
info@perikles.ch. 

Outpatient Medical Centre in Santorini Messaria, 
is currently recruiting for a:

Qualified Nurse or Secretary

With a medical background, to assist with front 
and back office duties.

English and other foreign languages, 
IT skills, warm and friendly 
manner to welcome patient’s flow  
and waiting room experience. 

CVs: nurses@skywalker.gr. Tel: 22860 30577.

Η ZEINCRO είναι μία διεθνής εταιρία που 
προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον 
ιατροφαρμακευτικό τομέα και κυρίως στον τομέα 
της Κλινικής Έρευνας. Στα πλαίσια ανάπτυξής 
μας, ζητάμε συνεργάτες με την ειδικότητα:

Νοσηλευτή/τρια 
Για τις περιοχές: Κρήτης, Πάτρας, 
Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης

Για να καλύψει ανάγκες σε υπηρεσίες που 
αφορούν προγράμματα συμμόρφωσης ασθενών 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολών Νοσηλευτικής (απαραίτητη η 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος)  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και 
των Η/Υ  
 
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές καριέρας σε ένα δυναμικό και 
διαρκώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον  
•Συνεχής εκπαίδευση 

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, δηλώνοντας την περιοχή που σας 
ενδιαφέρει, υπόψη κας Μαλτέζου: Zeincro 
Hellas Α.Ε., Αναπαύσεως 30, 152 35 Βριλήσια, 
Αθήνα. Fax: 210-6134695, e-mail: smaltezou@
zeincro.com. 

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, που δραστηριοποιείται 
στον παραφαρμακευτικό χώρο, ενδιαφέρεται να 
προσλάβει άμεσα το ακόλουθο στέλεχος με σκοπό 

την επάνδρωση του τμήματός πωλήσεων (έδρα 
Ηράκλειο Κρήτης):

Πωλητή –τρια Φαρμακείου (REF: SALREP-
HRAKL)

Προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια στην 
επικοινωνία  
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής  
•Καλή γνώση Αγγλικών & χειρισμός 
προγραμμάτων MS Office  
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης  
•Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου  
•Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας σε πωλήσεις 
(όχι απαραίτητη)  
 
Για την παραπάνω θέση: 
•Είναι απαραίτητη η όρεξη για δουλειά σε μία 
ραγδαίως αναπτυσσόμενη εταιρεία  
•Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
και παροχών (bonus, αυτοκίνητο, κινητό 
τηλέφωνο, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό), όπως επίσης και 
ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας με σοβαρές 
προοπτικές εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (και στα Αγγλικά), 
αναφέροντας τον κωδικό θέσης, στην ακόλουθη 
ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: repgreece@yahoo.
gr έως και 31/05/2013. (Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια).

Μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, που δραστηριοποιείται 
στον παραφαρμακευτικό χώρο, ενδιαφέρεται να 
προσλάβει άμεσα τα ακόλουθα στελέχη με σκοπό 
την επάνδρωση του τμήματος πωλήσεων:

Πωλητή –τρια Φαρμακείου (REF:SALREP-
ALEX) (έδρα Αλεξανδρούπολη) 

Πωλητή –τρια Φαρμακείου (REF: SALREP-
LAR) (έδρα Λάρισα)

Προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια στην 
επικοινωνία  
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής  
•Καλή γνώση Αγγλικών & χειρισμός 
προγραμμάτων MS Office  
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης  
•Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου  
•Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας σε πωλήσεις 
(όχι απαραίτητη)  
 
Για την παραπάνω θέση: 
•Είναι απαραίτητη η όρεξη για δουλειά σε μία 
ραγδαίως αναπτυσσόμενη εταιρεία  
•Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
και παροχών (bonus, αυτοκίνητο, κινητό 
τηλέφωνο, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό), όπως επίσης και 
ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας με σοβαρές 
προοπτικές εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (και στα Αγγλικά), 
αναφέροντας τον κωδικό θέσης, στην ακόλουθη 
ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: repgreece@yahoo.
gr έως και 31/05/2013. (Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια). 

Εισαγωγική και κατασκευαστική εταιρία 
ορθοπεδικών ειδών με πολυετή εμπειρία στο 
χώρο ζητά:

Πωλητή - Ιατρικό επισκέπτη 
για την ανάπτυξη και επαφή του ιατρικού και 

νοσηλευτικού 
προσωπικού καθώς και των ασθενών με την 

εταιρία. 
(κωδ. θέσης: ΙΑΤ12/07)

Η Συνεργασία θα ειναι αρχικά αποκλειστικά 
με ποσοστά επί των πωλήσεων, με σκοπό να 
εξελιχθεί 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 τών 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. 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Από Φαρμακευτική Εταιρία ζητούνται:

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Κατά προτίμηση Φαρμακοποιοί ή Βιολόγοι, με 
εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων για το Ν. Αττικής.  
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στην διεύθυνση: 
cariera58@hotmail.com. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Our client, a leading internationally Dicount Retail 
Chain with premises at Thessaloniki, Greece, is 
seeking to hire a Food Technologist, who shall run 
the domestic Buying Function’s Quality Control 
department.

Ideally, incumbents must have University level 
education background in Chemical Engineering 
or similar, 1-3 years of relevant professional 
experience, and very good command of the 
German language. 

The Company offer prospects for healthy 
professional development and competitive 
remuneration.

Only the applicants whose profiles and background 
seemingly match with the position’s requirements 
and the client’s organizational culture will be 
contacted.
Send your cv to e-mail: ps@amrop.gr. 

Μεγάλη Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων αναζητά:

Μηχανολόγο / Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό 
Εργοστασίου 

με έδρα: Αθήνα - Κωδικός Θέσης: GR-
TECH-130500

Προσόντα / Ικανότητες: 
•Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογίας / Ηλεκτρολογίας 
/ Αυτοματισμού ή Πτυχίο Τεχνικής Σχολής 
(Ηλεκτρολογίας / Μηχανολογίας) ή Πτυχίο 
ΤΕχνικού Λυκείου (ειδικότητα Μηχανολόγου/
Ηλεκτρολόγου - Συντηρητή)  
•Τουλάχιστον 3 έτη εργασιακή εμπειρία στον 
βιομηχανικό κλάδο κατά προτίμηση σε τομέα 
τροφίμων. 
•Καλή γνώση Μηχανών Συσκευασίας, 
Ηλεκτροπνευματικούς μηχανισμούς, Ψυκτικά 
Συστήματα. 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και 
οργάνωσης 
•Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ομαδικό 
πνεύμα εργασίας

Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών και συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη 
σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: food@
skywalker.gr. Για όλες τις υποψηφιότητες θα 
τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Από ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ Πλαστικά Υλικά 
Συσκευασίας ζητείται:

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός 
Απόφοιτος Πολυτεχνείου 

για το τμήμα παραγωγής φιαλών στο εργοστάσιο 
με έδρα το Κορωπί Αττικής.

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Πτυχίο Πολυτεχνικής σχολής  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Άριστη γνώση Η/Υ   
 
Η θέση αφορά εργασία σε βάρδιες.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδ. 
ΗΜΠ, στο fax: 210-6625500 ή στο e-mail: cv@

argo-sa.gr. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Πολυεθνική Εταιρία με πολυετή δραστηριότητα 
στην ΒΙΠΕ Πατρών στον χώρο της πλαστικής 
συσκευασίας, ζητά έναν Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό, για την στελέχωση του τεχνικού 
τμήματος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•5ετη τουλάχιστον εμπειρία στον χώρο της 
βιομηχανίας  
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
•Άριστη χρήση Η/Υ  
 
Προϋπηρεσία σε θέσεις προϊσταμένου με 
διοικητική εμπειρία, θα προτιμηθεί. 
 
Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στην παρακάτω 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hrestructuring@yahoo.gr.

Η LEVER ΑΕ (www.lever.gr), εταιρία παροχής 
ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
ζητά για λογαριασμό εταιρείας Μελετών 
Τεχνικών Έργων στην Θεσσαλονίκη:

Μηχανικό Περιβάλλοντο / Χημικό Μηχανικό

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Εμπειρία σε μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων/μελέτες διαχείρισης αποβλήτων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και 
δυναμική εταιρεία 
 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lever.gr. 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Position: IT Administration & Software 
Development

Company Description: Investment management 
and advisory company specializing in alternative 
investments in the sectors of transport, 
commodities, and derivatives trading.

Candidate Requirements: Ideal candidates 
will have a minimum of between 1-5 years work 
experience, in the areas of network architecture 
design, optimization, and administration as well 
as software development in languages ranging 
from C, C++, Python, SQL, R, Linux and others.  
Candidates should be exceptionally responsible, 
dynamic, honest, extremely strong work ethic, 
fluent in spoken and written English, comfortable 
working in a creative start-up environment while 
effectively meeting project deadlines and delivering 
high caliber corporate products.  Candidates should 
have excelled in their academic degrees, have an 
appetite for learning and a passion for working in 
network administration and software development, 
and an ability to work under pressure.

Job Description: The IT executive responsibilities 
will include network architecture and administration, 
optimization of code written in R, participation 
in software development projects in SQL, 
participation in software development projects 
developed in Python, and general management of 
all the IT needs of a small start-up organization 
that is essentially a technology company.
Send your cv to e-mail: silent@skywalker.gr.

Ζητείται Νέος -α με Ειδικότητα στο Post 
Production (μοντάζ και ψηφιακών εφέ) για τη 
δημιουργία εκπαιδευτικών video.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση με 
portofolio 
•Άριστη γνώση Premiere, After Effects, Adobe 
Audition, Photoshop 
•Γνώσεις υποτιτλισμού 

ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ  
Εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και 

υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών  
προγραμμάτων.  

√ Μακροχρόνια εμπειρία 

√ Σύγχρονα εποπτικά μέσα και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας 

√ Διαρκή ανανέωση και εκσυγχρονισμό των προσφερομένων υπηρεσιών 

√ Παροχή σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης : Ηλεκτρονική 
Εκπαίδευση  (e-learning – blended learning) 

√ Ευρύ δίκτυο επιστημονικών συνεργατών με ειδίκευση 
σε μεγάλο εύρος θεματικών πεδίων 

√ Εξειδίκευση στους τομείς της Πληροφορικής- Υγιεινής 
Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Τεχνικών 
Επαγγελμάτων 

√ Συνεργασία με επαγγελματικές Ενώσεις, Εργατικά Κέ-
ντρα και οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Επιχειρή-
σεις 

√ Ευρύ δίκτυο συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης των Βαλκανίων και της Μεσογείου. 

Αττική 
Λ. Δημοκρατίας 457 & 
Ρέας 4, Ν. Ικόνιο-Πέραμα,  
Τηλ. 210 4014249 Fax: 210 
4000651 
pyxida@kekpyxida.gr 

www.kekpyxida.gr 
Κυκλάδες- Σύρος 
Άνω Μάννα- Ερμούπολη 
Σύρου, Τηλ/Φαξ: 22810-
81405 
syros@kekpyxida.gr 

Έβρος 
Παλαιό Δημ. Σχολείο       
Αρίστηνου,  
Αλεξανδρούπολη 
Τηλ/Φαξ: 25510 51071 
evros@kekpyxida.gr 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: INTEGRATION ΚΕΚ ΑΕ:

ΑΘΗΝΑ Λ. Βουλιαγμένης 223, Δάφνη (Πλησίον σταθμού μετρό Δάφνης) 
Τηλ.: 210 9760129 & 210 9715411 

 info@integration.gr,  www.integration.gr.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νικοπόλεως 59-61, Ιωάννινα 
Τηλ.: 26510 30338 
i  oandep  @  otenet  .gr  

ΡΕΘΥΜΝΟ Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο
            Τηλ.: 28310 55119 
   rethdep@otenet.gr 

Χτίζει

τα όνειρα σου…

για επαγγελματική 

γνώση, 

εργασία και καλύτερη 

ζωή!
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Αποστολή CVs στο: pvschools@ath.forthnet.gr. 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Το ξενοδοχείο Lindos Imperial της εταιρείας 
Lindos Hotels, στην περιοχή Κιοτάρι της Ρόδου 
ζητεί για την σεζόν 2013:

Ηλεκτρολόγο / Συντηρητή
Αποστολή Βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: gmli@lindoshotels.
com. Τηλ: 22440 29200, κος Γουλόπουλος. 

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, 
το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό 
συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να 
προσλάβει για εποχιακή απασχόληση με έδρα 
το Πόρτο Καρράς:

Προϊστάμενο Συντήρησης  - Εργοδηγό 
(Code FRPC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης Σχολής  
•Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος  
•Τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία 
σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
(κλιματισμός, αντλιοστάσια, ύδρευση, 
αποχέτευση, ηλεκτρολογικά μέσης και χαμηλής 
τάσης κλπ) επιθυμητή σε Ξενοδοχεία και σε 
μεγάλες τουριστικές μονάδες  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και 
ομαδικής συνεργασίας  
 
Η εταιρεία προσφέρει διαμονή και σίτιση 
σε άτομα με τόπο κατοικίας μακράν του 
Συγκροτήματος του Πόρτο Καρράς.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη 
τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με 
e-mail στο: hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Ο πελάτης μας, βιομηχανία 
αρτοζαχαροπλαστικής, επιθυμεί να προσλάβει:

 Αρτεργάτη  
με έδρα το Λάκκωμα

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Αντίστοιχη προϋπηρεσία και εμπειρία στον 
κλάδο  
•Δυνατότητα νυχτερινής βάρδιας  
•Συνέπεια & εργατικότητα  
 
Η εταιρία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο 
εργασιακό περιβάλλον. 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23990 51 827. 
Πληροφορίες: κα Μαρινίδου.

Η ManpowerGroup για λογαριασμό μεγάλης 
αλυσίδας Ξενοδοχείων αναζητά:

Συντηρητές Ξενοδοχείων  
(Κωδ. Θέσης: GRC/6476)

Περιγραφή εργασίας: Επισκευή, έλεγχος 
και συντήρηση μηχανημάτων ξενοδοχειακού 
εξοπλιμού. 
 
Προφίλ Υποψηφίου: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις ηλεκτρολογικές ή 
υδραυλικές εγκαταστάσεις και συντηρήσεις.  
•Εμπειρία στην επισκευή μηχανημάτων 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν.  
•Πτυχίο μηχανικού, υδραυλικού ή ηλεκτρολόγου.     
•Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου.  
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και λήψης 
γρήγορων αποφάσεων. 

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να δείτε 
την αγγελία:  www.manpowergroup.gr 
εγγραφείτε δημιουργώντας το δικό σας 
λογαριασμό MYMANPOWER, ενημερωθείτε για 
τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, και κάνετε αίτηση για 
όλες όσες σας ενδιαφέρουν. 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Από Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία στην περιοχήτης 
Θεσσαλονίκης, με αυξανόμενη δραστηριότητα και 
ισχυρή παρουσία στο εξωτερικό, ζητούνται τα 

κάτωθι άτομα για το Τμήμα της Αποθήκης:

Εργάτης Αποθήκης

•Με προϋπηρεσία στη χρήση MANTIS ή 
παρόμοιου προγράμματος ηλεκτρονικής 
διαχείρισης αποθήκης.  
•Καλού χειρισμού πεζού ή υψηλού τύπου 
ηλεκτρικού κλαρκ (picking ). 

Εργάτης Αποθήκης

•Συσκευασίας δεμάτων (packing), διαχείρισης 
εκθετηρίου και συμμετοχής σε εκθέσεις.  
•Επιδιόρθωσης & συντήρησης επίπλων και 
αντικειμένων. 

Βοηθός Προϊσταμένου Αποθήκης με γνώσεις 
MANTIS ή παρομοίου προγράμματος. Η 
προϋπηρεσία θα μετρήσει θετικά. Επιθυμητή η 
γνώση διαχείρισης εισαγωγών-εξαγωγών. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Κάτοχος κάρτας ανεργίας και  
•Ηλικία κάτω των 29 ετών.  
 
Αμοιβή αναλόγως προσόντων. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
accounting3@inart.gr ή στο Fax: 2310 755466.

H αλυσίδα MARKETIN αναζητά το κατάλληλο 
στέλεχος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης 
εργασίας.

Υπεύθυνος Κεντρικής Αποθήκης 
(Κωδικός Θέσης LOG 05/13)

Προφίλ Υποψηφίου 
•Επαγγελματική Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 
έτη σε αντίστοιχη θέση ευθύνης  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο των 
τροφίμων.  
•Άριστο επίπεδο Αγγλικών και Η/Υ  
•Επικοινωνιακές, Οργανωτικές και Διοικητικές 
Ικανότητες.  
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες  
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου 
Εξωτερικού Διοικητικής Κατεύθυνσης.  
 
Προσφέρονται 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαρκής  Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης 

Η θέση αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση της 
Εταιρείας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών σε ένα δυναμικό εργασιακό 
περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα 
τον κωδικό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@
market-in.gr. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα 
εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Το ξενοδοχείο NOVOTEL Athens επιθυμεί να 
προσλάβει για εποχική απασχόληση τις παρακάτω 
ειδικότητες και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/
μενες να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους:

Μάγειρες 
Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών 

στην αντίστοιχη θέση. 
Ηλικία μέχρι 40 ετών.

Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα 
αποσταλούν στα γραφεία του NOVOTEL Athens 
– Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μιχαήλ 
Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, Τηλ: 210 8200716, 
Fax: 210 8200777, E-mail: h0866-hr@accor.
com. Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως 
εμπιστευτικές.

Andronis Luxury Exclusive Group ζητούν:

Μaitre

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  

•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
andronisexclusive.com. 

Restaurant Manager

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 4*- 5* 
ξενοδοχείου της Ελλάδος ή του εξωτερικού.  
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση 
πελατών.  
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης 
γλώσσας  
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ  
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
 
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: fbmanager@
doryssa.gr. Απαραίτητες συστάσεις. 

Το ILIOMARE a 5* HOTEL & RESORTS στη 
Θάσο επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για 
την περίοδο 2013:

Bartender

Περιγραφή Εργασίας: Υπεύθυνος για την 
οργάνωση, λειτουργία και καθαριότητα του χώρου 
του σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας. 
Διατηρεί υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών και 
προϊόντων, συνεργάζεται άριστα με τον Maître και 
τον Bar Supervisor, όπως και με το προσωπικό 
του σέρβις, έχει έλεγχο των αποθηκευμένων 
προϊόντων και καταγράφει τις καθημερινές 
αναπληρώσεις του στοκ. Αναφέρει παράπονα και 
επιθυμίες πελατών.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Τουριστικής σχολής η σχολής 
Bartenders  
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία 4 και 
5 αστέρων  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και 
Ρωσική γλώσσα  
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας   
•Ευχέρεια λογού και συμβολή στην αύξηση 
πωλήσεων  
•Άριστη γνώση Η/Υ (Windows, Excel)  
•Εμπειρία σε προγράμματα POS 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Διαμονή και Διατροφή  
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στην 
ακόλουθη διεύθυνση: hrd@iliomare.gr ή στο fax: 
25930 72085. 

Μάγειρας 

Για σχάρα ή τηγανιά σε εστιατόριο με θαλασσινά 
στο νησί της Κέας-Τζιά. 
 
Παρέχονται: Ευχάριστο και φιλικό 
περιβάλλον, αποδοχές, διατροφή και ασφάλιση. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
adoptastray@hotmail.com ή επικοινωνία στο 
τηλέφωνο: 6978907060. 
 
Εστιατόριο ΜΑΓΑΖΕΣ Κέα – Τζιά - www.
magazes.gr. 

Σερβιτόρος Α’

Εργοδότης: Santikos Hotels & Resorts, Skiathos 
Princess 
Περιοχή: Σκιάθος 
Απασχόληση: από Μαϊο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική Απασχόληση 
  
Προϋποθέσεις 
•Καλή γνώση Αγγλικών και κατά προτίμηση μιας 

τρίτης γλώσσας  
•Tουλάχιστον τρία με τέσσερα χρόνια 
προϋπηρεσίας ως επαγγελματίας σερβιτόρος σε 
ξενοδοχείο ή εστιατόριο αντίστοιχης κατηγορίας 
(5 star / luxury hotel)  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, καθαριότητα και 
συνέπεια  
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω από 
συνθήκες πίεσης 

Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά τη 
διάρκεια της εργασίας σας στο ξενοδοχείο 
Skiathos Princess στην Σκιάθο.

Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται 
μέλος της ομάδα μας, παρακαλούμε να στείλετε το 
βιογραφικό σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω 
email: hr@santikoshotels.com. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα του Ομίλου www.santikoshotels.com.

Η Barcelò Hydra Beach, μέλος γνωστής διεθνούς 
αλυσίδας με περισσότερα από 75 χρόνια εμπειρίας 
στον ξενοδοχειακό τομέα, αναζητεί εργαζόμενους 
στις ακόλουθες θέσεις με πάθος στην υποδοχή, 
την εξυπηρέτηση, την ποιότητα, την επικοινωνία 
και την φιλοξενία.

Bartenders

Με τουλάχιστον 3 ετή προυπηρεσία σε 5 άστερα 
ξενοδοχεία και πολύ καλά αγγλικά. Προσφέρεται 
πέραν του μισθού διαμονή.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους στα Αγγλικά και τα 
Ελληνικά, στο ακόλουθο email: hydrabeach.
hr@barcelo.com.

A 4* Hotel & Resort, in North Aegean Islands 
is seeking to recruit:

Chef

Key accountabilities: 
•Create buffet & a la carte menu & breakfast  
•Price items on menu  
•Conduct training for personnel  
•Direct & coordinate the preparation and cooking 
of beverage and food  
•Monitor worker performance  
•Investigate customer complaints  
•Maintain production or work records  
•Determine food or beverage costs  
•Modify work procedures or processes to meat 
deadlines  
•Direct and coordinate activities of staff  
•Inspect facilities or equipment for regulatory 
compliance  
•Dealing with customers and staff  
 
Qualifications required: 
•College cooking certificate  
•High knowledge of Greek cuisine  
•Minimum of 2 years proven experience on a 5* 
or 4* hotel restaurant, catering or restaurant  
•Capable of working under pressure  
•Organization and leadership skills  
•Must speak Greek and English fluently  
•Dynamic, productive and hard working  
•Cooperate well with colleagues  
•Proficient in Excel and Word  
 
Company offers: Accommodation, Competitive 
compensation, and very good career 
advancement opportunities. 
 
If you possess all the above qualifications, 
please send your CV to:  plom@skywalker.gr. 

Το Ιαπωνέζικο-Fusion Restaurant Inbi, που 
στεγάζεται στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa 
Navarino της Μεσσηνίας, επιθυμεί να προσλάβει 
για την καλοκαιρινή σεζόν:

Ζαχαροπλάστη και Βοηθό Ζαχαροπλάστη

Προσόντα:  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  
•Προϋπηρεσία σε εστιατόρια ή ξενοδοχεία 
πολυτελείας.  
•Εργατικότητα.  
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή 
•Διατροφή  

•Στολές εργασίας  
•Άψογο, φιλικό, επαγγελματικό και σταθερό 
επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας.  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: careers@
inbi.gr. 
Επισκεφτείτε μας στο www.inbicostanavarino.
com και στο www.inbi.gr.

Το Ιαπωνέζικο-Fusion Εστιατόριο Inbi, που 
στεγάζεται στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa 
Navarino της Μεσσηνίας, επιθυμεί να προσλάβει 
για την καλοκαιρινή σεζόν:

Α’ και Β’ Μαγείρους

Προσόντα:  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  
•Προϋπηρεσία σε εστιατόρια ή ξενοδοχεία 
πολυτελείας.  
•Εργατικότητα.  
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή 
•Διατροφή  
•Στολές εργασίας 
•Άψογο, φιλικό, επαγγελματικό και σταθερό 
επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας.  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: careers@
inbi.gr.  
Επισκεφτείτε μας στο www.inbicostanavarino.
com και στο www.inbi.gr.

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort & 
Mystique 5* Luxury Collection of 
Starwood Hotels & Resorts Σαντορίνη  
για την θερινή  σεζόν 2013 ζητούν προσωπικό 
κουζίνας για τις παρακάτω θέσεις.

Λαντζιέρη

Προσφέρεται μισθός + επιδόματα, διαμονή, 
διατροφή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη 
τμήματος προσωπικού στο e-mail: hr@vedema.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort & 
Mystique 5* Luxury Collection of 
Starwood Hotels & Resorts Σαντορίνη  
για την θερινή  σεζόν 2013 ζητούν προσωπικό 
κουζίνας για τις παρακάτω θέσεις.

Μάγειρες Γ’

Προσόντα 
•Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει 2 χρόνια 
προϋπηρεσία σε a la carte τμήμα ξενοδοχείου 5*.  
•Να είναι εργατικός/η με ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας  
•Να έχει αντίληψη και να εκτελεί με ακρίβεια και 
συνέπεια τις εντολές του Chef

Προσφέρεται μισθός και επιδόματα, διαμονή, 
διατροφή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη 
τμήματος προσωπικού στο e-mail: hr@vedema.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας Vedema Resort & 
Mystique 5* Luxury Collection of Starwood 
Hotels & Resorts στη Σαντορίνη ζητούν προσωπικό 
για την θερινή σεζόν 2013.

Σερβιτόρους -ες

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προυπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο 5 αστέρων  
•Πτυχίο τουριστικής σχολής  
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση 
πρόσθετων ξένων γλωσών  
•Άριστη γνώση του Α la carte, Οίνου και ποτών  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
•Ευελιξία στα ωράρια  
•Ηλικίας έως 35 ετών  
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  

•Διαμονή και διατροφή  
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο 
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής 
εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία. Οι 
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
στο e-mail: hr@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

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 
προσλάβειγια την σαιζόν 2013: 

Captain

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: Ξενοδοχείο 
Elounda Blue Bay, Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, 
ΤΚ 72053  Τ.Θ. 34, Τηλ: 28410 – 41924, Φαξ: 
28410 – 41816, e-mail: katerina.papadaki@
ledrahotelsandvillas.com.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο NOVOTEL Athens επιθυμεί να 
προσλάβει για εποχική απασχόληση τις παρακάτω 
ειδικότητες και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/
μενες να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους:

Καμαριέρες 
Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών 

στην αντίστοιχη θέση. 
Ηλικία μέχρι 40 ετών.

Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα 
αποσταλούν στα γραφεία του NOVOTEL Athens 
– Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μιχαήλ 
Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, Τηλ: 210 8200716, 
Fax: 210 8200777, E-mail: h0866-hr@accor.
com. Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως 
εμπιστευτικές.

For a luxury multi-spaced villa in Messinia, 
Peloponnese, inhabited by its owners and not by 
rental guests, we are currently seeking to recruit 
a super talented, young and dynamic woman 
professional with the ability and willingness to 
prosper for the position of

Villa Manager (Code: VLMGR)

Requirements: 
•STRICTLY Woman  
•STRICTLY up to 35 years old  
•Photograph attached to the CV  
•University degree Managerial studies  
•Administration skills  
•Housekeeping experience  
•Service oriented  
•At least 3 years work experience in the 
hospitality industry (hotels 5*)  
•English language qualifications and at least one 
more (preferably Russian)  
•Excellent Communication skills  
•IT Literacy (MS Office)  
 
Prerequisite: 
•12 months employment and stay in 
Peloponnese (Messinia). 
•The Villa is inhabited by its VIP owners and is 
not used for rentals. 
 
The employer offers: 
•12 month employment  
•House  
•Excellent business enviroment  
 
Those interested can send their resumes with 
a recent photo attached to the following e-mail: 
kaliakon@gmail.com. 

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe 
Resort στη Λίνδο ζητεί για την σεζόν του 2013:

Assistant Housekeeper 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής  
•Τουλάχιστον 4ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε Ξενοδοχειακές Μονάδες 5 αστέρων.  
•Γνώση Αγγλικών   
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες  
•Ικανότητα στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με 
φωτογραφία  στον αντίστοιχο κωδικό. Στοιχεία 
Επικοινωνίας: E-mail: staff@maritour.gr, 
Fax: +30 22410 22751, Ταχ. Διεύθ.: T.Θ 214/ 
85100 ΡΟΔΟΣ. 

Andronis Luxury Exclusive Group is seeking 
for the season of 2013:

Receptionist

Qualifications: 
•Excellent English both oral and written  
•Team spirit and communication  
•Excellent communication, interpersonal and 
organizational skills  
•Available from May till October  
•The knowledge of a second language will be 
considered as an extra qualification  
•At least two years of experience on a similar 
position in a luxurious 5* boutique hotel  
 
We offer: 
•Accommodation  
•1 meal per day  
•Competitive salary  
•Pleasant working environment and opportunities 
for career progress  
 
Send your CV at email: info@andronis-suites.
com.

Υπεύθυνος προμηθειών και Cost controller

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση  
•Επιθυμητός ο τίτλος τουριστικών σπουδών  
•Πνεύμα συνεργασίας και καλή επικοινωνία  
•Διαθέσιμος/η από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο  
•Γνώση του προγράμματος ESTIA θα θεωρηθεί 
βασικός παράγοντας επιλογής  
•Απαραίτητη η γνώση του ξενοδοχειακού 
προγράμματος ΕΣΤΙΑ  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή  
•3 γεύματα την ημέρα  
•Απασχόληση 6 μήνες  
•Μισθός βάσει προσόντων  
 
Please send your CV to info@ekies.gr indicating 
the requested position.

Η Barcelò Hydra Beach, μέλος γνωστής διεθνούς 
αλυσίδας με περισσότερα από 75 χρόνια εμπειρίας 
στον ξενοδοχειακό τομέα, αναζητεί εργαζόμενους 
στις ακόλουθες θέσεις με πάθος στην υποδοχή, 
την εξυπηρέτηση, την ποιότητα, την επικοινωνία 
και την φιλοξενία.

Beach Boys

Με τουλάχιστον 3 ετή προυπηρεσία σε 5 άστερα 
ξενοδοχεία και πολύ καλά αγγλικά. Προσφέρεται 
πέραν του μισθού διαμονή.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους στα Αγγλικά και τα 
Ελληνικά, στο ακόλουθο email: hydrabeach.
hr@barcelo.com.

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία 
του, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου, δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη 
και αξιοσημείωτη παράδοση. Θέλοντας να 
συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλογες υπηρεσίες 

και προϊόντα και το 2013, ζητάμε συνεργάτες για 
την παρακάτω θέση εργασίας:

Καμαριέρες

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
πολυτελείας  
•Πνεύμα συνεργασίας  
•Απαραίτητα συστάσεις  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο  
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα)  
•Ασφάλιση  
•Δυνατότητες εξέλιξης  
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία να σταλούν στο: kassavetis@
saintjohn.gr. Τηλ: 6977 439894.

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία 
του, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου, δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη 
και αξιοσημείωτη παράδοση. Θέλοντας να 
συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλογες υπηρεσίες 
και προϊόντα και το 2013, ζητάμε συνεργάτες για 
την παρακάτω θέση εργασίας:

Guest Relations

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Γνώση ξένων γλωσσών 
•Απαραίτητη η γνώση PROTEL 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
•Πνεύμα συνεργασίας  
•Απαραίτητες συστάσεις  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο  
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα)  
•Ασφάλιση  
•Δυνατότητες εξέλιξης  
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία να σταλούν στο: kassavetis@
saintjohn.gr. Τηλ. 6977 439894.

Το ξενοδοχείο Cavo Tagoo στη Μύκονο ζητά για 
την σαιζόν Μάιος - Οκτώβριος 2013:

Υπαλλήλους Υποδοχής & Guest Relations

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή άλλης τουριστικής σχολής  
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5 αστέρων  
•Δύο ξένες γλώσσες  
•Γνώση του PROTEL  
•Όριο ηλικίας 30 ετών 
 
Αποστείλατε βιογραφικό και φωτογραφία στο 
e-mail: gm@cavotagoo.gr.

PROMOTION 
MERCHANDISERS

Η εταιρεία Δερμοκαλλυντικών προϊόντων 
Frezyderm, αναζητά υποψήφιους για τη θέση:

Merchandiser σε Φαρμακεία

Προσόντα υποψηφίου: 
•Ελάχιστη εμπειρία 3 χρόνων σε παρόμοια θέση  
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ επιθυμητό  
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και 
διαπραγμάτευσης με τους πελάτες  
•Οργανωτικότητα και συνέπεια  
•Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα  
•Αυτοπεποίθηση και προσήλωση στους στόχους  
•Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών βάσει 
προσόντων  
•Ασφάλιση  
•Φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον  
•Συνεχής εκπαίδευση 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: kolivanis@
frezyderm.gr ή στο fax: 210 5244433.  


