
Περιεχόμενα
σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς, Στελέχη 
Επιχειρήσεων, Λογιστές, 
Οικονομικά Στελέχη  

σελ. 6
Μηχανογράφηση, 
Προγραμματιστές

σελ. 10
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,  
Promotion-Merchandisers 

σελ. 12
Εμποροϋπάλληλοι,  
Ιατρικοί Επισκέπτες,
Ιατροί, Εκπαίδευση,  
Θετικές Επιστήμες, 
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Τεχνικοί, Μηχανικοί

σελ. 14-15
Βιομηχανία, Διανομείς, 
Εστίαση, Τουρισμός

θέσεις εργασίας

Ζητείται Προσωπικό  
για τον κλάδο Πωλήσεων σελ. 8-9
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16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

25.000 Αντίτυπα
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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

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη
Σοφία Χουβαδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Χρήστος Δουληγέρης

ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος

• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού-Φιξ

• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Νομισματοκοπείο

• Μετρό - Χαλάνδρι

• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• 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. - Πετράλωνα

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

•    Δημαρχείο Ηλιούπολης  
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

• Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Δημαρχείο Βριλησσίων
• Δημαρχείο Αμαρουσίου 
•  Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Δημαρχείο Χαϊδαρίου 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Βύρωνα
•  Δημαρχείο Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος
•  Δημαρχείο Ελληνικού - 

Αργυρούπολης
•  Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων 

ΗΣΑΠ Μοσχάτου
• Δημαρχείο Κορυδαλλού
•  Δημαρχείο Νίκαιας -  

Αγίου Ιωάννου Ρέντη
• Δημαρχείο Πειραιά
• Δημαρχείο Αλίμου
• Δημαρχείο Περιστερίου
•  Δημαρχείο Αιγάλεω 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
• Δημαρχείο Αμαρουσίου
• Δημαρχείο Πεντέλης

•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Νέας Ιωνίας

•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Παλλήνης

•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Ηλιούπολης

•  Το σούπερ μάρκετ της Αλληλεγγύης 
στη Λ. Συγγρού

•  Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης 
στην Ηλιούπολη

•  Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού

•  Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Βύρωνα, Ελλησπόντου 12

• Δημαρχείο Αχαρνών
• Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού
• Δημαρχείο Χαλανδρίου
• Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής
• Δημαρχείο Μεταμόρφωσης
• Δημαρχείο Πετρούπολης
• Δημαρχείο Μαραθώνα
• Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης
• Δημαρχείο Παιανίας
• Δημαρχείο Παλλήνης
• Δημαρχείο Αθηνών
• Πολιτιστικό κέντρο Αθηνών 
• Δημαρχείο Βάρης
• Δημαρχείο Βούλας
• Δημαρχείο Βουλιαγμένης
• Δημαρχείο Σαρωνικού
• Δημαρχείο Ασπρόπυργου
•  Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

•  Πανεπιστημιούπολη -  
Φιλοσοφικη Σχολή 
(Γραμματείες Τμημάτων:  
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, 
Γερμανικής Γλώσσας  
& Φιλολογίας, Φιλολογίας)

• Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου
•  Mediterranean College Athens 

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

Αχαρνών
• Δημαρχείο Κηφισιάς
• Δημαρχείο Δάφνης
• ΙΕΚ Δομή
• ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κολλέγιο CNAM
• Κολλέγιο AIT
• Κολλέγιο BCA Αθηνών
• Κολλέγιο BCA Γλυφάδας
•  Οικονομικό Πανεπιστήμιο  

Αθηνών
• Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Πολιτιστικό Κέντρο  

Κάτω Πετραλώνων
•   Γραφείο Διασύνδεσης 

Γεωπονικής Σχολής
• Faust, Bar -Theatre - Arts

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος

αναζήτησης εργασίας

Κάθε Τρίτη - Σημεία 
διανομής εφημερίδας: Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

OSS Engineer 
Code: OSS 001 

Athens
Main tasks: 
•The role requires a detailed and thorough understanding of networking principals and significant 
experience of infrastructure management systems. 
•Participation in the design and deployment of NMS / OSS systems for the supervision and moni-
toring of mobile and fixed Network. 
•Coordinate new projects related to NMS and OSS Systems. 
•Design, develop the specification and deployment of Network Management systems 
•Monitoring network infrastructure, assessing the impact of systems on network performance and 
capacity / diagnosing reported performance issues; 
 
Basic Requirements: 
•Bachelor in electrical engineering or equivalent 
•MSc in telecommunications, Networking or similar technical fields will be considered as a plus. 
•2-3 years experience in Networks. 
•Experience of network and systems management solutions (fault, performance and capacity, 
change etc.); 
•Very good knowledge of english language 
•Functions as a reliable team member. 
•Excellent oral and written communication skills.

Candidates wishing to apply must forward their cv’s by 31/10/2013, quoting the position code at the 
following address: wind Hellas S.A., 66 Kifissias Ave, 151 25 Marousi, Athens, e-mail: jo@wind.gr, 
fax: (+30) 210 6106504. All applications will be treated in strict confidence.Candidates who meet 
the position requirements will be contacted via phone.

Medical Doctor
Terms of reference-Family: Medical-Mission: Greece-Project: Any MSF project within Greece

Médecins Sans Frontières (MSF) is an international medical humanitarian organization 
founded in 1971. Today, MSF provides independent, impartial assistance in more than 70 
countries to people whose survival is threatened by violence and armed conflict, epidemics, 
malnutrition, exclusion from health care, natural disasters. MSF offers assistance to people 
based on need, irrespective of race, religion, gender or political affiliation.Our actions are guided 
by medical ethics and the principles of neutrality and impartiality. MSF also reserves the right 
to speak out to bring attention to neglected crises, challenge inadequacies or abuse of the aid 
system, and to advocate for improved medical treatments and protocols. For the last 23 years MSF 
has been providing medical and humanitarian assistance to people living in Greece in targeted 
interventions to assist the most vulnerable and during national humanitarian and public health 
emergencies. In this context MSF launched a project in March 2012 in support of the Greek health 
authorities to respond to the first resurgence of malaria in Greece in nearly 40 years. In 2012 
and 2013 MSF made frequent emergency interventions to assist the homeless. Since 2008 MSF 
responds to the medical needs of migrants and refugees at arrival points and detention centers 
of Greece. MSF is continuously monitoring the humanitarian situation and is considering opening 
new projects responding to unmet medical needs of vulnerable groups in Athens or other areas 
of Greece.

Main objective of position:  
•Provides outpatient medical care according to MSF protocols, values and universal hygiene 
standards and as defined in the project objectives. 
•In charge of the referral and the follow up of patients: at the hospitals and other medical facilities. 
Supports the medical teams in the triage and provides medical care to the patients.

Functional and hierarchical lines:  
•Reports hierarchically to the Field Coordinator  
and functionally to the Medical Coordinator. 
•Collaborates with the project team and external actors as specified in project objectives.

Responsibilities and tasks:  
Medical activities: 
•Accept to follow all MSF protocols 
•Ensures that professional confidentiality is respected 
•Provides out-patient consultations: 
•Checks that triage is carried out according to emergency criteria and the vulnerability of patients 
•Refers emergencies to the hospital and re-orientates non-emergency patients if necessary 
•Carries out consultations following MSF treatment protocols and noting observations on health 
care forms 
•Provides patients with information on their illnesses, explaining the treatments involved and how 
to follow them, checking that patients have properly understood 
•Ensures the follow up of hospitalized patients  
in the outpatients department 
•Monitors the rational distribution of medicines  
at pharmacy level 
Works in collaboration with a multi-disciplinary team and participates in ongoing staff training  
(care techniques, updating protocols etc.) 
•Prescribes the care and treatments required, following MSF protocols and ensuring the rational 
use of medicines 
•Keeps the patients  forms up to date (details  
of examinations, diagnoses, treatments) and ensures the application of prescriptions 
•Works in collaboration with the different doctors  
and supervises transfers towards other facilities  
if necessary 
•Ensures ongoing training of the medical/paramedical team in order to optimize the quality  
of care 
•May be assigned to be responsible for Staff health issues. 
•Ensures MSF protocols always followed by medical staff members. 
•Ensures universal precautions followed at all times, contributes to reducing bio-hazard risk, and 
infection control improvements. 
 
Reporting: 
•Participates in the collection and analysis of epidemiological data (medical statistics), checking 
its validity 
•Monitor and inform about type of pathologies, abnormal increases in number of consultations as 
well as any epidemic potentials. 
•Inform line manager about any possible serious problem or complication, ex. worsening of state 
of patients, problems in medicines, etc. 
•Ensure that information is transferred to next duty team regarding patients and their status. 
•Inform line manager of any problems that might be linked to work of doctors as well as 
problematic equipment or material (ex. broken, missing). 
•Participates in the weekly meetings, regular medical meetings and meetings proposed to 
contribute to the monitoring and planning of the intervention. 
 
Equipment: 
•Look after all equipment provided. 
•Ensure that no material is taken out of doctors area without prior authorisation. 
•Keep an updated inventory of all material and equipment used and ask in advance for all 
renewable material needed. 
 
Emergencies: Participates in emergency activity or exploratory visit in or out of the MSF area  
of work upon request 
 
Requirements:  
•Education:  Medical doctor diploma 
•Languages: Greek and english essential 
•Experience: 2 year experience minimum as a Medical Doctor or in clinical work  
(can be within medical training). 
•Knowledge:  Computer literacy essential 
 
Other:  
•Ability to reside in different areas of Greece if needed    
•Flexibility to perform exploratory missions and deliver medical attention to different points  
in Greece 
•Flexibility with working hours 
 
Ppst condition:  
•Full time position 
•Annual gross salary based on MSF-GR national staff mission salary scale

To apply: Please send your cv and motivation letter under the reference “Medical Doctor-
Greece” to: Chrissa Baroga, msfe-athens-finco@barcelona.msf.org

Engineer για θέση 
Procurement manager 

κωδικός θέσης: EPM-510
Μεγάλη βιομηχανική εταιρία ζητά Engineer, με 
πολυετή εμπειρία, για να αναλάβει τη θέση του 
διευθυντή αγορών και προμηθειών.

Προσόντα που απαιτούνται:  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στο χώρο 
της Βιομηχανίας, με ευθύνες Αγορών και Προ-
μηθειών. 
•Άτομο με εξαιρετικές ικανότητες διαπραγμα-
τεύσεων και επικοινωνίας. 
•Άτομο φιλόδοξο, που παίρνει πρωτοβουλίες 
και συνεργάζεται πολύ καλά μέσα και έξω από 
την εταιρία. 

•Πτυχίο ΑΕΙ και πολύ καλά αγγλικά. 
 
Προσφέρονται:  
•Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα αναπτυσσόμενο 
εργασιακό περιβάλλον.

Εφόσον πληρείτε τα παραπάνω, στείλτε μας 
το σύντομο βιογραφικό σας, αναφέροντας εμ-
φανώς τον κωδικό EPM-510, στο παρακάτω 
e-mail : hr@exceed.gr. Exceed consulting S.A., 
Λεωφόρος Ποσειδώνος 67, 166 74, Γλυφάδα, 
τηλέφωνο: 210 89 83 610, fax: 210 89 83 450.

Company description: Founded in 1979, IRI (formerly Information Resources, Inc.) is the leading 
global provider of enterprise market information solutions and services, empowering its clients to 
grow their business profitably in a complex marketplace. Driving the transformation of the con-
sumer packaged goods (CPG), retail, and healthcare industries, IRI provides a unique combination 
of real-time market content, advanced analytics, enterprise performance management software, 
and professional services. The company’s portfolio of services, solutions, and technology enables 
leading retailers and their suppliers around the globe to see what they are missing, act faster with 
greater confidence and win at the shelf. The Analytics & Shopper Knowledge (ASK) Group is a 
dedicated team of marketing return on investment experts whose objective is to drive manufacturer 
and retailer profit by maximising the potential of electronic points of sale (EpoS) data, shopper 
data, as well as data from other sources. IRI is seeking to recruit a dynamic person with energy and 
dedication, looking for a challenging career in the research industry, for the position of:

Modelling Statistician 
 (MS0313)

Key responsibilities:  
•Working in Analytics with large datasets 
•Designing and managing data, building models and assessing their quality 
•Designing experiments and assessing their results 
•Developing and designing monitoring process for  model performance 
•Project management skills ability to manage multiple projects simultaneously to meet objectives/
key deadlines 
 
Qualifications: 
•University degree (BSc) in statistics / mathematics. 
•Masters degree in statistics, operational research,  or similar quantitative field of study 
•Minimum 1-2 years of experience in econometric models 
•Excellent command of MS office suite. 
•Experience in propensity models (logistic regression, logit and nested logit, chaid), design of 
experiment and other statistical techniques is a plus 
•Exposure in market research is a plus 
•Expertise in association rules, classification (regression tress), clustering techniques, segmenta-
tion and profiling is a plus 
•Experience with relational databases. Knowledge of SQL will be an advantage 
•Fluency in verbal and written english 
•Fulfilled military obligations.

The company offers unique career opportunities, competitive remuneration package, top class 
private medical insurance and continuous training within a stimulating and growing working envi-
ronment. Cv’s. in English only to be sent to Maria.Anastasiou@iriworldwide.com
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συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ζητείται νέα, με άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ, για 
τη στελέχωση τμήματος Customer service ναυτιλι-
ακής εταιρίας. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@navicon.gr

 
Η Κασίδης Α.Ε. meatland με έδρα την Λάρισα, μια 
από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κλάδο της επε-
ξεργασίας & του χονδρικού εμπορίου κρέατος, για το 
υποκατάστημα Αττικής στον Μαραθώνα ζητά:

Υπάλληλο γραφείου
Η ιδανική υποψήφια πρέπει να έχει: 
•Γνώσεις λογιστικής για την τιμολόγηση 
•Γνώση προγραμμάτων ERP, CRM, ms office 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες 
•Ικανότητα γραμματειακής υποστήριξης 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγων προσόντων 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη  
εταιρία 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
gbebis@kasidissa.gr

Όμιλος επιχειρήσεων ζητάει: 
2 φοιτητές / τριες  

για 6μηνη πρακτική άσκηση
Ευχάριστο περιβάλλον, προοπτική εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
creative@screation.gr

Το Ξενοδοχείο Knossos Beach BUNGALOWS 
& SUITES αναζητά προσωπικό με την παρακάτω 
ειδικότητα:

Δημοσίων Σχέσεων - 
Guest-relation Executive

Επιθυμητά προσόντα: 
•Ευχάριστη παρουσία, προθυμία και θετική διάθεση  
•Άνεση στην επικοινωνία σε γραπτό και προφορικό 
λόγο  
•Ικανότητα να πείθει  
•Οργανωτικότητα  
•Πνεύμα συνεργασίας  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και πολύ καλή γνώση 
τουλάχιστον δύο ακόμη γλωσσών (Γαλλικής και 
Γερμανικής)  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 2-3ετή σε 
ξενοδοχεία 4 η 5 *  
•Ηλικία 25 - 40 ετών  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακού 
προγράμματος 

Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 2810 761610, 
e-mail: manager@knossosbeach.gr, πληροφορίες 
στο τηλ. 2810 761204, υπόψη κ. Ιωάννη Βασιλάκη.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Γραμματεία πωλήσεων 

κωδικός θέσης: CO3
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολόγων ή ηλεκτρολόγων 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε  αντίστοιχη θέση 
•Οργανωτική ικανότητα ,ικανότητα ιεράρχησης προ-
τεραιοτήτων και διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων 
•Η άδεια οδήγησης Ι.Χ και η δυνατότητα ταξιδιών 
είναι απαραίτητη 
 
Προσφέρονται: 
•Προοπτική εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Μισθός και bonus αναλόγως προσόντων και από-
δοσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο e-mail: pepe@skywalker.gr 
αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπεύθυνος Τεχνικής Διεύθυνσης 

κωδικός θέσης: ΤD 10/13

Προφίλ υποψηφίου:  
•Κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος μηχανολόγου ηλε-
κτρολόγου μηχανικού 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε κτιριακές εγκαταστάσεις (καταστήματα) 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία τροφί-
μων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Διοικητικές, τεχνικές ικανότητες και προσανατολι-
σμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων τηρώντας χρο-
νοδιαγράμματα 
•Υπευθυνότητα, οργανωτικό & ομαδικό πνεύμα 
 
Καθήκοντα:  
•Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης  

ανακαινίσεων καταστημάτων 
•Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων  
& συντηρήσεων καταστημάτων 
•Εύρεση και συντονισμός συνεργείων συντήρησης 
διαφόρων ειδικοτήτων 
•Έκδοση οικονομικού προϋπολογισμού του έργου 
και διαπραγμάτευση για το καλύτερο δυνατό κόστος 
 
Προσφέρονται:  
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Η θέση αναφέρεται στην γενική διεύθυνση της εται-
ρείας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απο-
δοχών σε ένα δυναμικό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδι-
κό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr, 
fax: 22991 50799. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα 
εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Η Overmedia A.E. μία σύγχρονη εταιρία new media 
που εδρεύει στη Λεωφόρο Συγγρού και δραστηριο-
ποιείται στον τομέα της τεχνοεπικοινωνίας ζητεί στέλε-
χος για υπεύθυνη θέση τμήματος internet marketing.

Απαραίτητα προσόντα: 
Χρόνια εργασιακή εμπειρία σε:  
•SEO 
•Google adwords  
•Social media  
•E-mail marketing 
•Marketing plan  
•Σπουδές και παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών 
με Internet Marketing 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Επικοινωνία, οργάνωση και σωστή διαχείριση του 
χρόνου

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας, 
μόνο εφόσον πληροίτε τα απαραίτητα προσόντα-
στο info@overmedia.gr με κωδικό mkt1.

Εταιρεία φαρμακευτική ζητεί Εμπορικό Διευθυ-
ντή για την ανάπτυξη πελατολογίου και στελέχωση 
τμήματος πωλήσεων προϊόντων αισθητικής, φαρ-
μακευτικών προϊόντων και μηχανημάτων laser. 

Απαραίτητη προϋπόθεση:  
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: lika@skywalker.gr ή στο fax: 
210 6654554.

Η εταιρία MARKET IN είναι σήμερα μία από τις 
μεγαλύτερες αλυσίδες super market στην Ελλάδα με 
περισσότερα από 100 καταστήματα.
Τα MARKET IN εφαρμόζοντας στρατηγική ανά- 
πτυξης με εστίαση στον Πελάτη, την Ποιότητα και 
προσφέροντας Χαμηλές Τιμές, αναζητά το κατάλ-
ληλο στέλεχος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης 
εργασίας.

Διευθυντές - Υποδιευθυντές 
(Κωδ. Θέσης MG 9/12) 

για τα καταστήματα των Αθηνών
Προφίλ Υποψηφίου: 
•Εμπειρία στο χώρο του Λιανεμπορίου απαραίτητη.  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή.  
 
Προσφέρονται 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαρκή Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό 
της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr, 
Fax: 2299 150 799. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα 
εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο του Ομίλου Ακμή 
ζητά να προσλάβει για το Campus Αμαρουσίου:

Στέλεχος Marketing & Επικοινωνίας 
(Κωδ. Θέσης MARK13)

Ο(η) κατάλληλος(η) υποψήφιος(α) θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής με κατεύθυνση Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Marketing  
•Προϋπηρεσία σε δομημένο τμήμα Marketing 8-10 έτη  
•Εμπειρία σε Social Media Marketing  
•Γνώση και εμπειρία σε Event Management  
•Άριστα Αγγλικά 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας 
απαραίτητα τον Κωδικό Θέσης, στη διεύθυνση: 
cv@amc.edu.gr.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
 Bοηθός Λογιστή

Πτυχιούχος ΤΕΙ, με 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
σε βιβλία Γ’ κατηγορίας.

Απαραίτητη η γνώση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα-
τος, Κ.Φ.Α.Σ.,ΦΠΑ, Εργατικής και Ασφαλιστικής Νο-
μοθεσίας καθώς και η χρήση  E.R.P., microsoft office 
(excel, word κτλ).

Η γνώση της  αγγλικής γλώσσας θα αξιολογηθεί. 
 
Αποστείλατε cv, υπόψη κας Δαρεμά στο e-mail: 
administration@medisyn.eu

 

Office Administrator  
Υπάλληλος Λογιστηρίου

Η Εταιρία: Η Business Effect Α.Ε. είναι πάροχος 
ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων που αυτο-
ματοποιούν αποτελεσματικά επιχειρηματικές διαδικα-
σίες αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα 
της αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων μέσω ραδι-
οσυχνοτήτων (radio frequency Identification - RFID).

Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Διοίκησης επιχειρήσεων / λογιστικής 
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
•Καλή γνώση microsoft office 
•Καλή γνώση αγγλικών (γραπτός & προφορικός 
λόγος) 
•Κάτοχος voucher θα θεωρηθεί πλεονέκτημα 
 
Αρμοδιότητες: 
•Διεκπεραίωση λογιστικών υποθέσεων εταιρίας σε 
συνεργασία με εξωτερικό λογιστήριο (καταχώρηση, 
τιμολόγηση).  
•Η εταιρεία διαθέτει S.E.N. (E.R.P. της singular 
Logic) 
•Διαχείριση παραγγελιών (επικοινωνία με προμηθευ-
τές εξωτερικού) 
•Υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων (προσφορές, 
προωθητικό υλικό) 
•Επικοινωνία με πελάτες 
•Γραμματειακή υποστήριξη 
•Τήρηση αποθήκης 
 
Η εταιρία παρέχει: 
•Σύμβαση ορισμένου χρόνου 
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 
•Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
marina_chatzianastasiou@businesseffect.gr

Βοηθός Λογιστή 
κωδικός θέσης: A-AC-13)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω 
προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης - ΤΕΙ 
Λογιστικής, επιθυμητό μεταπτυχιακό 
•2ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αντικείμενο 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση και ευχέρεια στην χρήση λογιστικού πακέτου 
και Ε.Γ.Λ.Σ. 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (word, excel, κλπ.)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον 
αντίστοιχο κωδικό στο fax: 210 6401070 ή με 
e-mail στο p.konidari@finas.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Head Accountant - Part time 
[Position Code: HAPT1013]

VoiceWeb is an international Speech Application, 
Value-Added Services and Mobile Marketing 
Provider.  Utilizing and combining a multitude of 
emerging technologies in order to enable more 
natural, intuitive, human-like interactions, VoiceWeb 
is committed to providing next generation interactive 
value-added, mobile marketing and customer care 
services to its clients so that they can enhance their 
relationship with their customers. Our list of clients 
includes leading telecom, banking and entertainment 
firms as well as public sector organizations such 
as OTE, Vodafone, WIND, Cosmote, Piraeus 
Bank, National Bank of Greece, First Data, Village 
Roadshow, Telefonica, América Móvil, Tigo, Umniah, 
Globacom, Mobinil, Warid, Airteland many others.

Job description: The company is seeking a Head 
accountant to supervise and manage the accounting 
office on a part-time basis (2-3 days/week).

Key responsibilities 
•Be accountable for the production of reliable and 
consistent accounting and financial data 
•Perform monthly closing activities and account 
reconciliations 
•Review and monitor ERP entries and general 
ledger accounts 
•Be responsible for tax and VAT filings 
•Prepare annual financial statements under greek 
GAAP and ad hoc financial reports 
•Manage, organize and supervise accounting 
department 
•Participate in annual budget preparations and 
reviews 
•Assist with and review group financial statements 
under IFRS 
•Assist with financial and tax audits 
•Assist with implementing and maintaining internal 
financial controls and procedures 

Minimum requirements 
•At least 5 years of experience in similar position 
•University / TEI degree or equivalent in finance / 
accounting / business 
•Greek accountant signatory right A’ class 
•Not older than 45 years old 
•Excellent command of English language both oral 
and written 
•PC literacy- excellent working knowledge of 
Microsoft Office 
•Strong accounting fundamentals and analytical 
skills 
•Strong sense of responsibility and multi-tasking 
abilities 
•Attention to detail and accuracy 
•Easy/fast adjustment to a rapidly changing 
environment 
•Strong organizational, problem solving and time 
management skills 
 
Voice Web offers: 
•A highly attractive remuneration package 
•Private insurance 
•An excellent opportunity for career development 
within a young, dynamic, fast moving company, 
offering career challenges both in Greece and 
internationally. 
•Continuous learning and training 
•An international environment

If you want to make a difference and work with a top-
rated team of talented individuals, please send your 
cv  to hr@voiceweb.eu referencing the position code. 
All applications will be treated in strict confidentiality. 
Only suitable candidates will be contacted.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Εταιρία παραγωγής και εμπορίας ενδυμάτων με 
έδρα το Περιστέρι Αττικής, ζητά:

Υπεύθυνο τμήματος μισθοδοσίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση εργατικής νομοθεσίας και προγραμ-
μάτων μισθοδοσίας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Επαγγελματική νοοτροπία και αντίληψη με καθορι-
σμό προτεραιοτήτων 
•Οργανωτικός και δυναμικός χαρακτήρας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το πλή-
ρες βιογραφικό τους με την ένδειξη «Μισθοδοσία» 
στο e-mail: hrmanagerdata@gmail.com 

Προϊστάμενος εισπρακτέων 
πληρωτέων λογαριασμών

Περιγραφή θέσης: Οργανώνει βασικές οικονομικές 
– λογιστικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
οικονομικών καταστάσεων, ταμειακής ροής και παρα-
κολούθησης όλων των λογαριασμών.

Απαιτούμενα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 5 ετών 
•Ιδιαίτερες αναλυτικές ικανότητες και μεγάλη  
ενεργητικότητα 
•Οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα, καθώς και  
ιδιαίτερες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Απαιτούμενη εξοικείωση στη χρήση Η/Υ, γνώση 
βασικών προγραμμάτων (MS office  κλπ) καθώς  
και του διαδικτύου για τραπεζικές συναλλαγές και 
συναλλαγές με τους δημόσιους οργανισμούς 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
 
Αποστείλατε cv, υπόψη κας Δαρεμά στο e-mail: 
administration@medisyn.eu

MetLife Alico, a major International Life Insurance 
company and its regional european management 
center for Eastern & Southern Europe (ESE), is seek-
ing a high potential individual to join our Head Office 
based in Athens, for the position of:

Junior financial analyst -  
Eastern & Southern Europe 

(Code: JFA)

He/She will work in the financial planning and 
analysis team which support the regional CFO office 
with data forecasts, analysis of past performance and 
providing recommendations to realize the business’s 
strategic goals.

Main responsibilities of the role: 
•Participating in the business’s forecasting  
process and annual budgeting process 
•Analysis of sales, income and profitability  
per distribution channel / line of business 
•Participating in the development and design 
of database strategies, system monitoring and 
improving database performance and capacity. 
 
Required experience, qualifications, and Skills: 
•University degree in finance, accounting  
or mathematics 

Η Forthnet, ο πρώτος μεγαλύτερος πάροχος συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών και ο δεύτε-
ρος μεγαλύτερος πάροχος Ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει:

Monitoring Technician 
για το ψηφιακό κέντρο εκπομπής 

των καναλιών της ψηφιακής πλατφόρμας NOVA 
κωδικός θέσης: NMT_13-10

Ο κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη: 
•Του ελέγχου των καναλιών και των ψηφιακών συστημάτων του Κέντρου Εκπομπής 
•Της επίλυσης των προβλημάτων εντός αρμοδιοτήτων 
•Της ενημέρωσης των αρμόδιων μηχανικών, τμημάτων και συνεργατών σχετικά με  
τα προβλήματα που προκύπτουν 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα/ χαρακτηριστικά: 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη ή παρεμφερή θέση 
•Γνώσεις Video/Audio, ψηφιακών συστημάτων επεξεργασίας video / audio καθώς και μετάδοσης 
(εκπομπής/λήψης) 
•Γνώση στα πρωτόκολλα DVB/Mpeg 
•Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρονικής ή αντίστοιχης ειδικότητας 
•Ικανότητες άριστης χρήσης ελληνικών και αγγλικών τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό 
λόγο 
•Άριστη χρήση προγραμμάτων Η/Υ, Msoffice, outlook 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και πολλαπλών εργασιών 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν το  βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
mkof@forthnet.gr

Τεχνικός ηλεκτρονικών  
υπολογιστών

Οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:
 
•Άριστη γνώση συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης φορητών  
υπολογιστών. 
•Άριστη γνώση συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης επιτραπέζιων υπολογιστών. 
•Άριστη γνώση διάγνωσης και επίλυσης βλαβών hardware. 
•Άριστη γνώση διάγνωσης και επίλυσης βλαβών software. 
•Απαραίτητες γνώσεις σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων, λογισμικού πακέτου εφαρμογών  
office και υπηρεσιών δικτύου  LAN – WAN. 
•Άριστη τεχνική κατάρτιση σε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις πληροφορικής. 
•Παροχή τεχνικών συμβουλών δεύτερου και τρίτου επιπέδου (2nd και 3rd level support)  
στο δίκτυο καταστημάτων μας. 
•Τηλεφωνική υποστήριξη πελατών. 
•Επικοινωνία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες για τεχνικά θέματα.
 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα/ 
χαρακτηριστικά:
 
•Πτυχίο ΤΕΙ - ΙΕΚ με κατεύθυνση στην πληροφορική, τηλεπικοινωνίες. 
•Άπταιστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στα αγγλικά. 
•Άριστη και αποτελεσματική επικοινωνία, γραπτή και προφορική. 
•Προϋπηρεσία 2- 4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση. 
•Γνώσεις σε δορυφορικές επικοινωνίες και certifications  Microsoft θα εκτιμηθούν. 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη. 
•Επιπλέον γνώσεις ηλεκτρονικών θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν  
το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας www.kotsovolos-careers.gr 

Η αλυσίδα υποδημάτων VOI & NOI, ενδιαφέρεται να προσλάβει: 

Επιθεωρητή / Διευθυντή  
δικτύου καταστημάτων

Σύντομη περιγραφή θέσης / αρμοδιότητες: Ο  κάτοχος της θέ-
σης θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των στόχων της εται-
ρίας. Θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των 
καταστημάτων, τον συντονισμό και την οργάνωσή τους, καθώς 
και για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμι-
κού. Η θέση θα αναφέρεται στον εμπορικό διευθυντή.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη διοικητική θέση. 
•Διοικητική και οργανωτική ικανότητα, άνεση στην επικοινωνία. 
•Γνώση στην ανάπτυξη στρατηγικών αλλά και αποδεδειγμένη 
ικανότητα στην άμεση εμπλοκή, χειρισμό και επίλυση •καθημερι-
νών εκτάκτων καταστάσεων, 
•Άριστη γνώση αγγλικών και άνεση στη χρήση Η/Υ 
•Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Αττικής. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@zancoushoes.gr

Medical Specialist (Senior) 
 in Neurology 

South Germany at the border 
to Switzerland

The Department of Neurology covers the entire acute euro logical 
treatment in the county and the region. We treat more than 1,000 
patients per year, hospital, of which approximately 400 patients on 
the stroke unit with a certified local thrombolysis in approximately 
10% of patients. There is a neurophysiological laboratory (extra-
and intracranial Duplex-/Dopplersonographie, EEG, evoked 
potentials, EMG and neurography). We perform inpatient 
consultations to about 2500 per year in the other departments 
of the hospital. We are pleased if you bring existing skills and 
establish professional focus in our own responsibility. We offer 
a share in the liquidation pool and more revenue opportunities, 
such as through our Private Ambulance and opinions.

Salary: 80.000 - open (Gross/Year) / depending on experience 
 
Requirements: 
•German language in B2 level or at least in the very near future 
•Experienced specialist in neurology

If you want to apply for the above position please send an e-mail to 
application@kluge-recruitment.com or call us over + 30 694 565 
1372. You are also welcome to apply via our online form: http://
www.kluge-recruitment.com/Doctors/form.php. We’ll get back to 
you as soon as possible.

Hellenic Foodservice AE

Η εταιρία είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα διανομής και 
logistics τροφίμων στην Βόρεια Ελλάδα και επιθυμεί να προσλά-
βει με έδρα Θεσσαλονίκη: 

Υπεύθυνο πωλήσεων  
για το τμήμα προϊόντων café

Προφίλ υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία πωλήσεων σε επαγγελματικούς χώρους που 
σχετίζονται με café τουλάχιστον 3ετης 
•Εμπειρία πωλήσεων σε καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιμα, 
καφέ, ποτά) τουλάχιστον 6ετης 
•Δυνατότητα εργασίας σε ωράριο αντίστοιχων καταστημάτων 
•Αριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, ERP, MS office και αγγλικών 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: info@hellenicfoodservice.com. Όλες οι αιτήσεις 
διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ενημερωθούν 
τηλεφωνικώς μόνο οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης.

Join the leader in online Trading
FXCM is a leader in the rapidly expanding field of online 
currency trading services for retail and institutional traders. The 
firm operates out of offices in New York, Plano, San Francisco, 
London, Paris, Hong Kong, Milan, Berlin, Athens, Tokyo and 
Sydney. With substantial operations around the world, FXCM 
currently has over 174,000 live accounts trading via trading 
platforms offered by FXCM from over 180 different countries.  
FXCM, a profitable and stable company, registered in NYSE, 
has a proven track record of reliability and success, executing 
on average 6,700,000 trades per month accounting for $250 
billion in notional trading volume. Additional information can be 
found at www.fxcm.com / www.fxcm.gr.Is the greek division of 
forex capital markets. We offer complete forex services to our 
clients, promoting one of the most successful forex and CFD 
trading platforms in the world. FXCM Hellas is now seeking a 
creative and motivated Intern for the position of:

Junior analyst
Responsibilities: 
•Performs technical analysis, including one daily analysis 
•Writes / translates articles concerning the global market 
•Translates weekly forecasts 
•Submits daily reports 
 
Qualifications and skills: 
•Student or graduate in finance or economics 
•Fluency in english is a must 
•Proficiency in MS office 
•Excellent writing ability and analytical skills 
•Knowledge and interest in the global financial markets is a plus

Our offer: You will be able to showcase your skills and 
enthusiasm in a dynamic and friendly work environment with 
opportunities for career development

Please, submit your cv to: info@stentorgroup.com

Λογιστής 
(κωδ. A-Fo-13)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω  
προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης - μεταπτυχιακό επιθυμητό 
•5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αντικείμενο 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση και ευχέρεια στην χρήση λογιστικού πακέτου 
κεφάλαιο, xline κλπ. 
•Γνώση σε θέματα Κ.Φ.Ε., ΦΠΑ και Ε.Γ.Λ.Σ. 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (word, excel, κλπ.) 
•Γνώση Δ.Λ.Π. επιθυμητή όχι απαραίτητη
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυ-
τικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό 
στο fax: 210 6401070 ή με e-mail στο p.konidari@finas.gr. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Pharmassist Ltd. is a Contract Research Organization that 
delivers high quality services to the pharmaceutical enterprise. 
Our team is involved with the regulatory strategy and 
regulatory submissions, scientific writing, pharmacovigilance, 
pharmaceutical and clinical development of pharmaceutical 
products.

We are currently seeking to recruit a number of talented people 
to cover the following position based in Thessaloniki, Clinical 
Research Associate.

Τhe ideal candidates for the CRA position should fulfil the 
following qualifications/requirements: 
•Life Science Bachelor’s degree or higher 
•1-2 years of experience in monitoring of clinical trials and 
submissions to Health Authorities 
•Excellent verbal and written communication skills in both 
greek and english 
•Excellent computer skills 
•Excellent communication and interpersonal skills 
•Self-motivated and able to work independently 
•Effective time management skills 
•Driving license and ability to travel on a regular basis 
 
For the right individuals we offer a competitive 
remuneration package and:  
•Excellent working environment 
•Company car and mobile phone 
•Private medical insurance 
•Continuous training 
 
To apply please send your cv to info@pharmassist.gr
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Η επιχείρηση Entypa.net δραστηριοποιείται στο χώρο του διαφημιστικού εντύπου από το 2008, στο 
πλαίσιο της στελέχωσης της ομάδας μας ζητάμε:

Γραφίστρια / στα 
για πλήρη (8ωρη) 5νθήμερη απασχόληση

Μέσω πρακτικής άσκησης ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ ή επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (κάτοχος voucher 
29) ή μέσω επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ (κάρτα ανεργίας σε ισχύ).

Βασικά προσόντα: 
•Πτυχίο ιδιωτικού ή δημοσίου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος (δεκτοί και τελειόφοιτοι) 
•Ηλικία έως 25 ετών 
•Με ή χωρίς προϋπηρεσία 
 
Επιπλέον προσόντα: 

•Επικοινωνιακές δυνατότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Υπευθυνότητα 
•Αποτελεσματικότητα 
 
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: info@entypa.net

•Prior experience in a multinational company  
is an asset 
•Excellent microsoft excel and powerpoint skills 
•An exposure to database administration and 
maintenance is an asset 
•Strong communication skills, written and verbal  
in greek and english language 
•Highly motivated and able to work independently 
within a close team environment 
•Critical thinking capability with the ability to quickly 
and accurately evaluate and analyze financial 
information 
•Exceptional attention to detail

The company offers a competitive compensation 
package, which includes additional Life, accident, 
medical and pension insurance and the prospect to 
work in a dynamic international environment with a 
great potential for further career development.
Please apply with a full cv in english, (quoting code JFA), 
to: Metlife Alico, Human Resources department 119 
Kifissias Avenue, 151 24 Marousi, by fax to: 210 6123728 
or by e-mail to the address: resumes.hr@metlifealico.gr

Hotel Financial Controller
Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, 
currently operating properties in Mykonos and 
Santorini.

The group is rapidly expanding both in Greece and 
on an International scale with fresh & innovating 
projects opening in different destinations 
developing Grace into a well established brand in 
the tourism sector.

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

The group is under preparation for another 
successful season by putting together a strong 
team of well experienced individuals and is 
currently seeking to recruit a financial controller 
for the operation of Grace Santorini during the 
2014 season. Responsibilities and qualifications 
required are the following:

Main Responsibilities: 
•Reconcile receivables, liabilities and fixed 
assets accounts.  
•Prepare daily and monthly revenue reports, 
P&L.  
•Payroll.  
 
Essential Qualifications:  
•At least one year experience as a Financial 
Controller.  
•Strong accounting skills.  
•Ability to communicate fluently in both Greek 
and English language.  
 
Desirable Qualifications 
•Knowledge of hotel business.  
•Knowledge of Singular Logic Hospitality System/
Microsoft Fidelio/Epsilon.  
 
Personal Skills and Qualities 
•Polite and hospitable nature.  
•Neat, punctual, organizing, responsible, and self 
motivated.  
•Being able to work productively in a group. 

The financial controller will work closely with 
Grace Hotels Group Financial Controller.  The 
group offers a competitive salary, accommodation, 
meals at the hotel, a friendly work environment, 
and opportunities for career development within a 
dynamic group.
Please send CV with photograph: Kostas.
Nikolou@fmi.gr. All applications will be treated 
with strictest confidence.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
H εταιρία ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΑ Α.Ε. επιθυμεί να καλύψει τη θέση του «Μηχανι-
κού Τηλεπικοινωνιών και Ασφάλειας».

Μηχανικός IP

Περιγραφή ρόλου: “Μηχανικός τηλεπικοινωνιών 
και ασφάλειας” – Telecom and Security Engineer. Ο 
μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση, 
ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακών έργων αλλά και 
έργων ασφάλειας τα οποία βασίζονται σε εξοπλισμό 
των οίκων Juniper, Alcatel, Cisco, Huawei. Ο μηχανι-
κός θα είναι μέρος μιας ομάδας έργου μηχανικών που 
συμμετέχουν στη υποστήριξη λύσεων και υποδομών 
αλλά και στη δοκιμή και την δημιουργία νέων δικτυα-
κών προϊόντων αλλά και προϊόντων ασφαλείας που 
αφορούν συνδυαστικές λύσεις υλικού και λογισμικού. 
Θα πρέπει να έχει λεπτομερή κατανόηση και εμπειρία 
στο πλήθος των τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων 

αλλά και των γενικότερων τεχνολογιών διαχείρισης 
και ασφάλειας όπως και στην διεξαγωγή λεπτομερών 
τεστ στην αναπαραγωγή προβλημάτων στα δίκτυα 
των πελατών στο εργαστήριο. Θα παρέχει τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια 
των δοκιμών, και τις φάσεις εγκατάστασης και υλο-
ποίησης του τηλεπικοινωνιακού έργου. Ως μηχανικός 
υλοποίησης θα είναι υπεύθυνος επίσης για την ανά-
πτυξη τεχνικών ειδικοτήτων όπως και της γνωσιακής 
διαχείρισης του χρόνου του και θα προετοιμάζει τα 
αντίστοιχα τεχνολογικά κείμενα τεκμηρίωσης του έρ-
γου (HLD/LLD, RFPs/RFIs).

Απαραίτητα προσόντα / πιστοποιήσεις: 
•Πτυχίο σε computer science  / IT/ μηχανικών  
τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο 
•Μεταπτυχιακό 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε έργα τηλεπικοι-
νωνιών και 2 χρόνια στον τομέα της δικτυακής και ΙΤ 
ασφάλειας 
•Πιστοποιήσεις στα δικτυακά προϊόντα Juniper  
(προτιμητέα E-Series, M/MX-Series) ή/και Cisco 
•Ικανότητες προγραμματισμού σε Java/Perl/scripting 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@kestrel-is.gr, 
υπεύθυνη επικοινωνίας: Στέλλιου Κωνσταντίνα.

Εταιρία Συμβουλευτική-Μελετητική-Νέων Τεχνο-
λογιών ζητά για απασχόληση στη Θεσσαλονίκη: 

Στελέχη IT 

Με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε έναν ή περισ-
σότερους από τους τομείς:  
•Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών 
(html5, css, java script, joomla, php, sql 
•Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών virtual reality 
•Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών augmented 
reality. 

Οι υποψήφιοι(ες) θα πρέπει να διαθέτουν σχετικό 
πτυχίο ανώτατης σχολής και άριστη γνώση της αγ-
γλικής γλώσσας. Εμπειρία σπουδών ή/και εργασίας 
στο εξωτερικό και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα 
εκτιμηθούν ως πρόσθετα προσόντα. Οι ενδιαφερό-
μενοι / ες θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά 
πλήρες βιογραφικό τους. Οι υποψήφιοι/ ες που θα 
επιλεγούν μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών 
θα κληθούν σε προγραμματισμένες συνεντεύξεις. 
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση για αποστολή βιογραφικών: 
techno@skywalker.gr

 

Εταιρία πληροφορικής επιθυμεί να συνεργαστεί με 
SAP BW Consultant με κωδικός θέσης: (Ref BW/10-
13), για την ανάπτυξη και υποστήριξη SAP BW λύ-
σεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•Πτυχίο ΑΕΙ με ειδίκευση στην πληροφορική 
•Πολύ καλή γνώση και πρακτική εμπειρία στην υλο-
ποίηση SAP BW έργων 
•Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον ετών σε ανάπτυξη 
λύσεων SAP BW 
•SAP BW certification 
•Επιθυμητή γνώση SAP Business Objects 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας και συνερ-
γασίας

Εάν ο κόσμος της προηγμένης τεχνολογίας Λογι-
σμικού σας ενδιαφέρει και πιστεύετε ότι μπορείτε να 
ανταποκριθείτε στις προσδοκίες μας, στείλτε μας το 
βιογραφικό σας με e-mail: it@skywalker.gr

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

Προγραμματιστής εφαρμογών Internet 
(κωδ.: ΑΤΗ.PRGRM.WEB)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών με τη χρήση 
ASP.NET, C#, AJAX και MicrosoftSQLServer 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα-πνεύμα  
συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψήφιους) 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας απαραιτήτως 
τον κωδικό της θέσης στην παρακάτω διεύθυνση 
info@epsilonnet.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 
981700. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν 
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα βιογραφικά ση-
μειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό 
θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά για τo 
υποκατάστημα Αθηνών:

Προγραμματιστή εφαρμογών  
ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(κωδ.: ATH.PRGRM.A)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλ-
λον Microsoft .NET, C# καιMicrosoftSQLServer 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα-πνεύμα συ-
νεργασίας και ομαδικότητας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψήφιους) 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας απαραιτήτως 
τον κωδικό της θέσης στην παρακάτω διεύθυνση 
info@epsilonnet.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 
981700. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν 
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα βιογραφικά ση-
μειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό 
θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Company profile: CRI, established in 1981 
in Luxembourg, is a european group operating 
within the IT & telecoms ecosystem. Currently the 
group is present in 8 countries, serving through a 
comprehensive technology offering, the european 
Union Headquarters, telecom operators, financial 
lnstitutions and governmental bodies in 23 countries. 
CRI I.C.T. Greece, part of the CRI group, is seeking to 
recruit in Athens a software develop. The department 
is associated with telecom organizations and delivers 
highly demanding solutions.

Software Developer
The right candidate will be part of the development 
team that has strong experience in the industry and 
will be offered opportunities on many research areas 
and involvement in all the parts of product lifecycle.

Nature of the tasks:  
•Analysis of requirements and design of new 
information systems. 
•Data analysis, data modeling. 
•Implementation of the solution 
•Following quality assurance methodologies 
(including: TDD, stress testing). 
•Installation and Integration 
•Support of the product 
•Documentation. 
 
Knowledge and skills: 
Required qualifications: 
•BSc / MSc in computer science or equivalent. 
•Ability to participate in multi-languages meeting, 
ease of communication. 
•Capability of integrate in an international 
environment, rapid self-starting capability and 
experience in team working are mandatory. 
•J2EE 
•JMS 
•MySQL 
•Hibernate 
•UNIX 
•Web services 
 
Desired qualifications: 
•JBOSS 4.3 or later (JBOSS 7 will be an asset) 
•Apache \ Tomcat 
•Oracle 
•No SQL DBs 
•PHP, JSF, JAVASCIPT, CSS, HTML5. 
•JPA 
•Spring (spring batch, spring Integration, spring 
MVC, spring security, spring JMS) 
•MAVEN 
•JBPM 
•Design patterns. 
•Team development tools 
•File sharing tools 
•Writing unit tests with proven experience of unit 
testing best practices. 
 
Experience: 
•Minimum 3 year experience in IT (In 
telecommunication industry will be an asset). 
•Minimum 3 year experience with Case tools. 
•Minimum 3 year experience with Java. 
•Minimum 2 year experience with requirements 
analysis.

Salary & benefits: We offer a very competitive 
base salary and benefits, directly dependent on 
candidates’ qualifications and skills. 
 
Please send us your detailed cv in english to the 
following e-mail address: greece@cri-group.eu

Upcom is looking for a Java Developer (UPC131003) 
to join its development team. The successful candidate 
will have strong java skills and will be passionate about 
his/her field.   

The project requires an initial period of 6 months in 
Brussels, Belgium and after that period it will carry 
on in Athens. 
 
Task: Design and develop web-based applications 
 
Skills:  
•Degree from university or technical education (AEI 
or TEI) in information technology 
•At least 3 years experience as a java developer 
•Java, J2EE, JSF, JSP, eclipse, tomcat 
•Build, unit test and deploy 
•High knowledge and understanding of core 
business processes 
•Analysis and functionality 
•Unit test-code development and deployment 
•Fluency in english, knowledge of french will be 
highly appreciated 
 
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 (UPC131003)

MedNet International is a unique information 
technology company. We are specialists in Health 
Insurance and since 1992 we have been exclusively 
developing and implementing innovative IT software 
solutions worldwide. We are a member of Munich 
Health - one of three business segments of Munich 
Re that brings together Munich Re’s global healthcare 
know-how in primary insurance, reinsurance and 
risk-management. This gives us access to more than 
5,000 experts at 26 locations who provide input to our 
solutions.

Due to our increasing demand of designing and 
implementing “best in industry IT solutions”, at our 
Athens Office, we are seeking specialists for the 
following position:

Technical Project Manager
Profile: Candidates develop and maintain a detailed 
project plan. Assist and coordinate the project team 
so as to ensure maximum efficiency in the allocation 
of common resources and skills. Manage project 
issues and risks. Monitor overall progress and 
initiate corrective action as appropriate. Ensure that 
deliverables are produced on time and to the required 
quality standards. Candidates report project’s 
progress to their Manager and the Project Executive.

Qualifications: 
•University level degree (at postgraduate level is a 
plus) in computer science, information technology or 
relevant field of study. 
•2-3 years of experience in project management of 
IT projects. 
•Previous experience in software development life-
cycle is preferred. 
•Certification in project management is considered 
an asset. 
•Very strong organizational and analytical skills. 
•Excellent oral and written communication skills. 
•Fluency in english and/or any other language. 
 
We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology

Send your cv  c/o HR Department: e-mail: 
recruitment@mni.gr, fax: 210-6141366, address: 15 
Neratziotissis & Thiseos str. 151 24 Marousi, Athens, 
Greece.

 

Investment Bank of Greece 32, Aegialias str, 151 
25 Marousi, Greece, www.ibg.gr seeks a: 

DotNet Senior Software Engineer 
 (ref: DOTNET13A)

The perfect candidate should have the following 
expertise:
Required: 
•Excellent skills in .Net programming (C#) 
•Excellent experience with ASP.NET programming 
(Web Forms) 
•Very good knowlegde of web development (CSS, 
HTML, Javascript) 
•Very good experience in Javascript development 
and relative frameworks (Jquery, Knockout js, 
Typescript) 
•Very good knowledge on WCF (windows 
communication foundation) programming. 
•Excelent Windows Forms programming skills 
•Multithreading programming experience (Threads, 
Tasks, TPL) 
•Excelent knowledge of Microsoft SQL server 
systems, TSQL and SQL server optimization tricks. 
•Experience in programming on multi-tier 
environments 
•Aware of design patterns and OOD. 
•Military services: completed (for men) 
Optional: 
•Knowledge on Bank and equities software / domain 

Η ομάδα του Skywalker.gr, του μεγαλύτερου site αγγελιών εργασίας στην Ελλάδα, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της:

Υπεύθυνο Τύπου
Η θέση υπάγεται στο τμήμα Δημοσί-
ων Σχέσεων και τα κύρια καθήκοντα 
περιλαμβάνουν:

•Σύνταξη και προώθηση Δελτίων Τύ-
που  
•Δημιουργία και διαχείριση των σχέσε-
ων με τα Μ.Μ.Ε.  
•Παρακολούθηση και αποδελτίωση 
θεμάτων που αφορούν στο Skywalker.
gr και την εργασία.  
•Υποστήριξη θεμάτων περιεχομένου 
και ρεπορτάζ. 

Επισημαίνεται ότι η θέση είναι καινού-
ρια στην εταιρία και το καινούριο μέλος 
της ομάδας θα πρέπει να χτίσει σταδια-

κά τις σχέσεις του Skywalker.gr με τα 
Μ.Μ.Ε.

Ποιό είναι το προφίλ που θα ταίρια-
ζε στη θέση; 
•Είστε απόφοιτος σχολής δημοσιογρα-
φίας ή Μ.Μ.Ε.;  
•Έχετε εμπειρία, 3-5 χρόνων, σε 
Μ.Μ.Ε. ή σε αντίστοιχη θέση;  
•Έχετε διαχειριστεί σχέσεις με δημοσι-
ογράφους;  
•Έχετε εμπειρία στη σύνταξη και προ-
ώθηση Δελτίων Τύπου;  
•Θεωρείτε ότι οι πελάτες και οι επισκέ-
πτες του Skywalker.gr έχουν υψηλές 
απαιτήσεις από τα job sites;  
 
Τι προσφέρουμε; 

•Ευκαιρίες για αξιοποίηση  
των ικανοτήτων και της εμπειρίας  
του κάθε μέλους της ομάδας μας  
•Ευκαιρίες για προσωπική και  
επαγγελματική ανάπτυξη μέσα  
από προγράμματα εκπαίδευσης.  
•Ισορροπία προσωπικής και  
επαγγελματικής ζωής. 
•Ελάχιστες νόμιμες αποδοχές 

Εάν απαντήσατε θετικά στις παραπάνω 
ερωτήσεις και ενδιαφέρεστε να γίνετε 
μέλος της ομάδας μας, τότε μπορείτε να 
στείλετε το βιογραφικό σας και θα επι-
κοινωνήσουμε μαζί σας για συνέντευξη.
Αποστολή βιογραφικών:  
marketing@skywalker.gr

IT Audit / risk consultant 
Deloitte, assurance &  

enterprise risk services
The opportunity: Deloitte offers excellent career opportunities for IT Audit / Risk specialists within 
our Enterprise Risk Services department based in Athens. The role calls for someone who is suitably 
experienced, with attention to detail, excellent communication skills and has the ability to work on 
his own initiative and as part of a team. We provide a challenging and exciting work environment, 
interesting and varied projects, scope for personal development and on-going training towards 
completion of a relevant qualification.

Company profile: 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

Deloitte enterprise risk services (ERS): Deloitte ERS offers a wide array of services designed to 
understand IT and business risks, determine acceptable exposure levels, provide security, privacy 
& resilience services, implement controls and provide follow-up and constant monitoring of the risk 
and regulatory environment. We partner with clients in both an assurance and consulting capacity 
and based on increasing demand for our services, we are looking to recruit an IT Audit / Risk 
consultant to join our expanding team.

Principal duties & responsibilities: Deloitte is the leading provider of risk services and therefore 
offers a wide array of project types and the opportunity to work on high profile projects and clients 
that are leaders in their industry. You will be given the opportunity to develop your knowledge on 
various technology tools and systems. Indicatively, work as an IT Audit / Risk consultant will involve 
the following:

•Assessing clients IT environments and IT related processes that support the preparation of 
financial statements to determine the extent to which reliance can be placed on the control 
environment. 
•Providing an independent evaluation of, and opinion on, processes, systems and controls and 
detail any required remedial action where weaknesses are identified with a focus on using best 
practice standards and frameworks such as ISO27002, COBIT and COSO. 
•Conducting IT risk assessments and developing IT policies and procedures towards establishing 
an effective and secure IT Governance framework. 
•Be part of a team completing specialized projects such as data analysis, data protection and 
information security reviews. 
•Maintaining detailed documentation of work undertaken

Skills, experience & qualifications: University degree in Information technology or computer 
science and a postgraduate qualification in Information technology / information security / business 
/ finance / internal audit or

•University degree in business administration or finance and a postgraduate qualification in 
information technology or related field. 
Ideally elementary client facing experience in the provision of IT audit / risk services (1-2 years). 
•Strong verbal and written communication skills in both greek and english. 
•Professional certification CISA, CISSP or CISM (partially completed or completed) will be 
considered a plus. 
•Ability to manage a number of projects, meet deadlines and manage stakeholder expectations. 
•Strong problem solving and communication skills. 
•Ability to maintain professionalism and strive for high ethical standards at all times. 
•Strong technical skill-set across various technologies and platforms including Operating Systems 
(Windows, Unix, •Linux), Databases (Oracle, SQL etc.), Network Infrastructure (firewalls, routers, 
networking protocols) and enterprise wide applications (SAP, Navision etc.) will be desirable.

We offer: A competitive remuneration package, continuous learning and development 
opportunities, excellent career prospects in our international firm and pleasant working conditions 
within a dynamic environment.

Interested applicants should forward their curriculum Vitae to career@deloitte.gr quoting the 
reference code ITA/10.2013. All applications will be considered in strict confidence and will be 
acknowledged promptly. Any personal information you submit through the recruitment process will 
be used in accordance with the laws of the Hellenic Data Protection Authority.

Restaurant’s captain
Το ξενοδοχείο Kivotos μέλος των Leading hotels of the world δίνει την δυνατότητα σε λίγους και 
ικανούς, να συμμετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και φέτος τις υψηλότερες προδιαγραφές 
υπηρεσιών.
Η θέση του Restaurant Captain θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα, για την 
ολοκληρωμένη συνεργασία του μαζί μας αλλά και την προσφορά του στο έργο του.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης  
Τουριστικής σχολής, δημόσιας ή ιδιωτικής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία  
5* η εστιατόρια σε Ελλάδα η Εξωτερικό σε θέση 
αντίστοιχη 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Οργανωτική ικανότητα  
•Εμπειρία επάνω σε προγράμματα POS  
κατά προτίμηση σε MICROS 

Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα θα επι-
σημανθούν επίσης: 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών 
•Γνώση αγοράς Μυκόνου η προϋπηρεσία στην 
Μύκονο 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο  
e-mail: cv@skywalker.gr. Συστάσεις απαραίτητες.

Υπεύθυνη τομέα Νοσηλευτών (MISC 1018) 
Αθήνα

Περιγραφή: Εταιρεία παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών αναζητά Υπεύθυνη Τομέα Νοσηλευτών 
για την άριστη διαχείριση των έργων της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια Α.Ε.Ι με σημαντική σχετική επαγγελματική εμπειρία 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων 
•Κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Οργανωτική, μεθοδική επαγγελματίας με επιθυμητή εμπειρία στην οργάνωση και συντονισμό  
εργαζομένων 
•Καλή γνώση αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Θέλουμε να δώσουμε στο κάθε πελάτη μας ξεχωριστά την εξυπηρέτη-
ση και τη γνώση εκείνη, ώστε να αισθάνεται σιγουριά και ικανοποίηση 
που επέλεξε εμάς για τις ανάγκες του στον εξοπλισμό της κουζίνας. 
Αναζητάμε άτομα που αγαπάνε την ενασχόληση με τα είδη κουζίνας 
και θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε το στόχο μας «Χαρείται την κου-
ζίνα σας». Για να πετύχουμε αυτό.

Χρειάζεται: 
 
•Να χαμογελά αβίαστα 
•Γνώση και εμπειρία για τα είδη 
κουζίνας 
•Να απολαμβάνει να εργάζεται 
με άλλους 
•Να είναι ενεργητικό και ενθου-
σιώδης 
•Να ασχολείται και να αγαπάει 
τον εξοπλισμό κουζίνας 

Αναλαμβάνουμε να σας παρέ-
χουμε ένα περιβάλλον:  
•Ασφαλές 
•Ευχάριστο 
•Εξελίξιμο 
•Ξεκάθαρο 
 
Αν θέλετε να γίνεται μέλος της 
ομάδας αποστείλετε το βιογρα-
φικό σας στο e-mail: career@
tzambaspiti.gr



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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Sales Consultants 

Ref number: SKY-ATH-13

Purple Travel UK, part of Hays travel UK, is an 
established travel agency within the UK travel 
industry, the company is looking to recruit for sales 
consultants to join our call centre in Athens. The 
position requires experienced sales agents who 
thrive working in a lively, deadline driven sales 
environment. This is a full time, all year round, 
position based in our call center in Agios Dimitrios.

Overview: This is an english speaking role selling 
long and short haul holidays to a variety worldwide 
destinations to the British public over the phone. 
Working to weekly and monthly targets, using 
sales experience converting sales leads gained 
through our call centre. Professionalism in dealing 
with customers and having a genuine interest 
in developing a rapport with them is essential. 
This position is shift based, will include morning 
and evening shifts as well as weekend work, so 
therefore flexibility is important.

Role and responsibilities: 
•Working to regular targets and KPIs within a fast 
paced travel industry call centre 
•Resourcing many supplier systems simultaneously 
for availability and prices 
•Understanding the customer’s needs to provide 
advice and options that reflect their holiday 
requirements 
•Using sales skills to maximise the potential profit 
on each booking made 
•Developing and building relationships with 
customers for repeat business 
•Cross and switch selling when necessary 
•Excellent attention to detail 
 
Knowledge, skills and experience: 
•Fluent native english speaker 
•Excellent computer skills essential 
•Proven sales ability 
•Driven to succeed in a pressurised environment 
•Organisational and time management skills 
•Self-motivated 
•Excellent communication and negotiation skills 
•Flexibility due to shift work 
•General geographical knowledge required 
•Experience working in the travel industry desired 
 
We offer: 
•Commission based salary with excellent earning 
potential 
•Induction, product and on-going sales training 
•Opportunity for progression 
•Full time, year round position 
•A fantastic working environment, within a 
successful team 
 
Please apply with your cv to  
jobs@purpletravel.co.uk quoting the above 
reference number in the subject line.

 

MELTKO S.A. αντιπροσωπείες βιομηχανικού εξο-
πλισμού, ζητά: 

Υπεύθυνο Πωλήσεων
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τεχνική εκπαίδευση 
κατά προτίμηση Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος μέ-
σης ή ανώτερης σχολής, ηλικία έως 30 ετών με καλή 
γνώση της αγγλικής γλώσσας, Η/Υ και αποδεδειγμέ-
νη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλήσεις.

Βιογραφικά που δεν έχουν πρόσφατη  
φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη.  
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στο e-mail: meltko@ath.forthnet.gr

 

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Πωλήσεων 

Ηγέτιδα εταιρία στο χώρο της ανάπτυξης και βελ-
τίωσης της απόδοσης στελεχών, ομάδων και δι-
κτύων, αξιοποιώντας εμπειρία 100 ετών στο χώρο 
της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και 15 ετών 
στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την 
ανάπτυξη δικτύων, αναζητεί έμπειρο συνεργάτη για 
την ανάληψη ρόλου ανάπτυξης πωλήσεων στους 
παραπάνω τομείς. Ο υποψήφιος είναι ένας δυνα-
μικός επαγγελματίας, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ (διοίκη-
ση επιχειρήσεων, marketing, μεταπτυχιακός τίτλος 
θεωρείται επιθυμητός) και με προϋπηρεσία τουλά-
χιστον για 3 έτη και αποδεδειγμένα αποτελέσματα 
ανάπτυξης πωλήσεων σε θέση. Εμπειρία σε εταιρία 
παροχής υπηρεσιών θεωρείται προσόν. Ο ιδανικός 
συνεργάτης πρέπει να έχει ανεπτυγμένες ικανότητες 
επικοινωνίας, προσέγγισης νέων πελατών, δικτύω-
σης, συμβουλευτικής προσέγγισης  και επιχειρημα-
τικής οξύνοιας.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων:  
•Προσέγγιση νέων και υφιστάμενων πελατών για 
την ανάπτυξη νέων συνεργασιών στον τομέα της 
βελτίωσης απόδοσης ομάδων και τμημάτων εται-
ριών 
•Υπεύθυνος ανάπτυξης δικτύων 

Προφίλ υποψηφίων: 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ 
ή σχετικό αντικείμενο. 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε 
διευθυντική θέση και αποδεδειγμένα αποτελέσματα 
ανάπτυξης πωλήσεων 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με 
μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων 
•Δεξιότητες δικτύωσης και προσέγγισης νέων πε-
λατών 
•Αξιοπιστία, business acumen, επιχειρηματική 
προσέγγιση 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, 
πελατοκεντρική αντίληψη. 
 
Παροχές: 
•Εκπαίδευση ανάπτυξης πωλήσεων από την Dale 
Carnegie Training 
•Μοντέλο αμοιβών με συνδυασμό σταθερής αμοι-
βής και έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν ανα-
λυτικά βιογραφικά σημειώματα με την ένδειξη BD4 
στην παρακάτω διεύθυνση. Εθνικής Αντιστάσεως 
84 Α, Χαλάνδρι, τ.κ.152 31, fax: 210 6752864, ή 
ηλεκτρονικά στο e-mail: oroussopoulos@tfc.gr

 

Industrial Πωλητής

Looking tο immediately hire a Business oriented 
university graduate, to be based in Athens in order 
to enhance our exports sales team, promoting the 
products of the group.

Requirements: 
•Previous experience in international sales. 
•Fluency in english – knowledge of other foreign 
languages, especially French, will be considered 
a plus. 
•Excellent computer knowledge especially MS 
office software. 
•Excellent communication, cooperation, and 
organizational skills. 
•Holder of a driver’s license. 
•Ability to travel abroad. 
•Up to 30 years of age.

Applicants are kindly asked to send their cv only 
in english by email latest by October 30th, 2013, 
tofea@thraceplastics.gr

 

Η εταιρεία EXTRAPLASTICA ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ ΑΒΕΕ βιομηχανία ρολών αλουμινίου & ηλεκτρο-
στατικής βαφής & χρωμάτων ξύλου ζητά:

Πωλητές για Αθήνα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία από 28 - 45 ετών 
•Επικοινωνιακές & δια-πραγματεύτηκες ικανότητες 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα 
•Δίπλωμα οδήγησης 
 
Παροχές: 
•Ικανοποιητικός μισθό 
•Βοnus 
•Ασφάλιση 
•Εταιρικό αυτοκίνητο (ώρες λειτουργίας  
της εταιρίας) 
•Εταιρικό τηλέφωνο 
 
Η εταιρεία προσφέρει: Μόνιμη συνεργασία

Αποστείλατε Βιογραφικά με φωτογραφία  
απαραίτητη, υπόψη Κ. Καρατσιώρη,  
στο e-mail: k.karatsioris@extraplastica.gr,  
τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2406828.

 

Η IN Group ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εται-
ρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελ-
λάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυ-
πο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής 
προσωπικού ζητά  για λογαριασμό πελάτη της:

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
(HR 20618)

Ο νέος συνεργάτης  θα διαχειρίζεται ένα ευρύ πε-
λατολόγιο μικρών σημείων διανομής (ψιλικά – πε-
ρίπτερα) σε μια συγκεκριμένη περιοχή ευθύνης του.

Προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ σε διοίκηση μάρκετινγκ 
•Μετ/χος τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις ( ιδανικά 
FMCG) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των ¨αναγκών¨ του πελάτη 
•Προσαρμοστικότητα- ευελιξία 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψης  πρωτοβουλιών, πνεύμα συ-
νεργασίας 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Σταθερή συνεργασία 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της 

αγγελίας (HR 20618) μέχρι τις 30/10/2013, μέσω 
e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 210 8210230.

 

Auto Marin A.E. αναζητά: 

Σύμβουλο Πωλήσεων

H Auto Marin λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας 
αναζητά άμεσα για πρόσληψη συμβούλους πωλή-
σεων. Εάν είστε ένας από τους καλύτερους πωλητές 
στο χώρο του αυτοκινήτου και έχετε φιλοδοξίες για 
το μέλλον σας, ελάτε στην εταιρία μας. Σας προ-
σφέρουμε τον καλύτερο μισθό και τα περισσότερα 
ποιοτικά και ποσοτικά bonus, στο πιο σύγχρονο πε-
ριβάλλον στο χώρο του αυτοκινήτου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ ή Α.Ε.Ι. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (τουλάχιστον 5 
έτη) 
•Γνώση Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft office 
•Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας

Στα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι εν-
διαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@automarin.gr. Για 
ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E  επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.automarin.gr

 

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρό-
τημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει: 

Διευθυντή Πωλήσεων  
Code: DOS

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στη διοί-
κηση επιχειρήσεων, ή στα οικονομικά ή ανώτερης 
σχολής με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα 
•Τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 
•Γνώση ελληνικής και ευρωπαϊκής ξενοδοχειακής 
αγοράς 
•Άριστη γνώση αγγλικών. Γνώση ρώσικων θα θεω-
ρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών   
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
Γνώση του sysco epitome system θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Γνώση internet sales 
•Δυνατότητα ταξιδιών και συμμετοχής σε εκθέσεις 
εξωτερικού 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Δυνατότητα διαμονής στη Σιθωνία Χαλκιδικής

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απο-
στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέ-
ροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος 
προσωπικού στο fax 2109955586 ή με e-mail στο  
careers@portocarras.com. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

 

Το ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens city  
centre αναζητά: 

Sales Executive 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής- ξενοδοχειακής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 
ετών 
•Αυτοκίνητο απαραίτητο

Παρακαλώ όπως μας στείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: 
salesmanager@cpathens.com

 

MetLife Alico, a major international life insurance 
company is seeking a high potential individual to join 
our head office based in Athens, for the position of:

Account Executive  
(code: AccE)

The job holder will be responsible for the achievement 
of sales and service targets for the assigned group 
of clients, in line with company strategy and growth 
objectives.

Main responsibilities: 
•Responsible for a group of corporate clients 
portfolio, ensuring achievement of sales targets and 
high quality of service.   
•Develop and maintain long term & sustainable 
relationships with MetLife Alico’s existing and 
potential customers. 
•Collaboration with other company stakeholders to 
ensure that business objectives are met properly 
and on schedule. 
•Maintain detailed knowledge of new and existing 
products. 
•Analyze competition and market trends in search 
of  new sales opportunities 

Desired qualifications and experience: 
•University degree preferably in business 
administration or related field 
•Excellent Knowledge of english and MS office 
•Experience in corporate sales, preferably in 
pension, life and accident insurance products 
•Hard working and flexible 
•Sales and customer oriented 
•Excellent communication and negotiation skills

The company offers a competitive compensation 
package, which includes additional Life, accident, 
medical and pension insurance and the prospect to 
work in a dynamic international environment with a 
great potential for further career development.

Please apply with a full cv in english, (quoting 
code AccE), to: MetLife Alico, Human Resources 
department 119 Kifissias Avenue, 151 24 Marousi, 
by fax to: 210 6123728 or by e-mail to the address: 
resumes.hr@metlifealico.gr

 

Area Sales Manager: 
OTC products (pharmacy channel)

Our client, an international company that promotes 
primarily OTC products, well established in Greece, 
wants to hire an area sales manager for north 
Greece, located in Thessaloniki.
Requirements:  
•University degree. 
•Upto 40 years old. 
•About eight (8) years experience in the Sales 
function in the OTC segment/pharmacy channel, 
or, alternatively, the FMCGs segment.  Proven 
experience in both of these fields (pharmacy and 
FMCGs) will be considered a definite advantage.  
•Solid experience in people management.  
•Good command of the english language. 
•Effective communication and presentation skills, 
analytical, able to motivate and guide his/her sales-
team, result-driven. 
 
The company offers an attractive remuneration 
package. 
 
Interested candidates may forward their cv, quoting 
reference code: LC/AMT/DK,  
athens@amrop.gr

Ο εκδοτικός οίκος Μιχάλης Τούμπης ΑΕ δραστη-
ριοποιείτε στο χώρο των τουριστικών εκδόσεων και 
ειδών βιβλιοπωλείου από το 1965. Διαθέτει οργανω-
μένο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα, ζητείται: 

Πωλητής Χονδρικής

Για την διατήρηση και την ανάπτυξη του  
υπάρχοντος πελατολογίου σε Αττική και επαρχία

Προϋποθέσεις: 
•Ο υποψήφιος πρέπει να είναι 24-30 ετών  
με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Να έχει πτυχίο ΤΕΙ / ΙΕΚ 
•Να είναι κάτοικος Αθηνών (στο βιογραφικό είναι 
απαραίτητο να αναγράφεται η τωρινή διεύθυνση 
κατοικίας & o δήμος) 
•Να έχει την δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία 
(όλα τα έξοδα καλύπτονται από την εταιρία) 
•Να είναι ενθουσιώδης, επικοινωνιακός, σοβαρός, 
μεθοδικός, να έχει επαγγελματικούς στόχους και 
επιθυμία για μακροχρόνια συνεργασία 
•Η προϋπηρεσία στις πωλήσεις χονδρικής θα  
αξιολογηθεί θετικά αλλά δεν είναι απαραίτητη 
•Γνώσεις χειρισμού Η / Υ 
•Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου Ι.Χ. καθώς  
και μοτοσυκλέτας 
 
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
στο: info@toubis.gr. Υπεύθυνος Κος Γεωργίου.

 

Victoria chenicals: Η εταιρεία μας, αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος μεγάλων οίκων του εξωτερικού στο 
χώρο των χημικών προϊόντων για χώρους βιομηχα-
νίας, βιοτεχνίας και μαζικής εστίασης, ζητά: 

Πωλήτριες

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Προϋπηρεσία στις εξωτερικές πωλήσεις 
•Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
isoilemes@skywalker.gr

H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει: 

Account Manager
Σύντομη περιγραφή εργασίας:  
H θέση αναφέρεται στον merchandising director 
με τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες: 
•Είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της εταιρείας και του 
πελάτη 
•Διαχειρίζεται και ελέγχει  την ομάδα merchandising  
η οποία αναφέρεται σε αυτόν 
•Οργανώνει εγκαίρως τα δρομολογιακά πλάνα  
της ομάδας merchnadising 
•Φροντίζει για την παρακολούθηση και επίτευξη 
των Kpi’s 
•Φροντίζει για τις έγκυρες και έγκαιρες αποστολές 

των αναφορών στον πελάτη 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ 
•Άπταιστα αγγλικά 
•Γνώσεις Η/Υ 
•3 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
ή merchandising σε FMCGs 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άντρες υποψήφιους 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την ένδειξη 
MERCAM στο e-mail: west@westsa.gr,  
στο fax: 210 9735005

Ο πελάτης μας, εταιρία με ηγετική θέση στον κλάδο 
της, ενδιαφέρεται, στα πλαίσια της δυναμικής της 
ανάπτυξης, να προσλάβει ένα φιλόδοξο και δυναμι-
κό στέλεχος για τη θέση του Area Sales Manager
Η θέση: Αναφερόμενος / η στον Διευθυντή πωλή-
σεων ο / η ιδανικός / ή υποψήφιος / α αναμένεται 
να ασχοληθεί με τα παρακάτω:

•Συμμετοχή στην χάραξη του πλάνου πωλήσεων 
για την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και της Ν. 
Ελλάδος ενώ είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των 
στόχων πωλήσεων της περιοχής ευθύνης του 
•Μέριμνα για την άμεση και αποτελεσματική ανά-
πτυξη και εξυπηρέτηση του υφισταμένου και δυνη-
τικού πελατολογίου για την περιοχή ευθύνης του 
•Συνεχής έρευνα των αναγκών των μεγάλων εμπο-
ρικών συνεργατών της εταιρίας και κατάρτιση και 
εφαρμογή προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην 
αποτελεσματικότερη συνεργασία των δύο μερών 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση της διαπραγματευτικής 
πολιτικής της Διεύθυνσης Πωλήσεων σε σχέση με 
τους μεγάλους πελάτες της 
 
Ο υποψήφιος  
Ο/ η ιδανικός/ ή υποψήφιος/α αναμένεται να 
διαθέτει:
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής  
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και MS office 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 έτη, 
κατά προτίμηση σε καταναλωτικό αγαθό, και συνο-
λική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών 
στις πωλήσεις 
•Αποδεδειγμένα αποτελεσματική στη διαχείριση 
ομάδας τουλάχιστον 5 ανθρώπων 
•Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες ικανό-
τητες αποτελεσματικής παρουσίασης και διαπραγ-
ματεύσεων, δημιουργικότητα 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών και επιμονή στα αποτε-
λέσματα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας με εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς συνεργάτες 
•Ικανότητες και φιλοδοξία ανέλιξης στο τμήμα πω-
λήσεων της εταιρίας 
•Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης

Η εταιρεία προσφέρει: Η εταιρία προσφέρει ένα 
ελκυστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και εξαιρετικές 
προοπτικές εξέλιξης σε έναν δυναμικό και συνεχώς 
αναπτυσσόμενο οργανισμό. 

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα (αναφέροντας τον κωδικό ASM/10.13) στο τμήμα 
εξεύρεσης και επιλογής στελεχών, mycv@deloitte.gr. 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές 
και θα απαντηθούν.

Βιομηχανιή και εξαγωγική εταιρία, στον Γέρακα 
Αττικής, ζητά: 

Στέλεχος Πωλήσεων
•Mε πτυχίο ανωτάτης σχολής, (εφαρμογών στο 
βιομηχανικό χώρο) για δυναμική καριέρα με πλήρη 
απασχόληση, κατά ¾ των εργασίμων του μήνα 
στην αλλοδαπή. 
•Ηλικία : από 30 έως 42 ετών. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία: από 5 έως 10 έτη πω-
λήσεων βιομηχανικών ειδών σ επίπεδο Α΄ ύλης. 
•Ξένες γλώσσες: άπταιστα Αγγλικά, κάτοχος 
proficiency, αυστηρά αποδεδειγμένη γνώση με 
χρήση, και άλλες γλώσσες. 
 
Προσόντα - χαρακτηριστικά: 
•Επικοινωνιακός 
•Δεινός διαπραγματευτής 
•Επιμελής 
•Οργανωτικός 
•Με όρεξη για δουλειά και διάκριση 
 
Αποστολή cv στο e-mail: ian@zafranas.com

 

Ανώνυμη εισαγωγική εταιρία στο χώρο  
των ποτών και Α’ υλών ζαχαροπλαστικής 
ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητή / τρια
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 

τα εξής προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης 
•Εμπειρία από 2 έως 8 έτη στην αγορά ποτών, 
κρασιού, μπύρας ή και Α’ υλών ζαχαροπλαστικής  
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Ευχάριστο χαρακτήρα, δυναμική προσωπικότητα, 
ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, ομαδικότη-
τα και προσήλωση στην επίτευξη στόχων 
•Δυνατότητα για ταξίδια στην περιφέρεια 
•Η γνώση της αγοράς Horeca θα θεωρηθεί  
πρόσθετο προσόν 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προμήθεια επί των πωλήσεων ανάλογα  
με την επίτευξη στόχων 
•Χρήση κινητού τηλεφώνου και κάλυψη εξόδων 
μετακινήσεων 
•Προοπτική καριέρας σε ένα δυναμικό περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hor@skywalker.gr

 
Εταιρία ιατροτεχνολογικών προϊόντων ζητεί: 

Πωλητή ιατρικών μηχανημάτων  
& μηχανημάτων Laser 

σε κλινικές & νοσοκομεία.

Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: lika@skywalker.gr  
ή στο fax: 210 6654554.

Meet the Future
Η Manpower, για λογαριασμό μεγάλης εταιρίας 
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων αναζητά:

Εξωτερικό Πωλητή φωτοβολταϊκών  
συστημάτων 

με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
(Κωδ. Θέσης: GRC/6839)

Περιγραφή εργασίας: 
•Πραγματοποίηση καθημερινών επισκέψεων  
σε πελάτες της εταιρείας.  
•Διεύρυνση και ανάπτυξη πελατολογίου  
στην περιοχή ευθύνης του.  
 
Προφίλ Υποψηφίου: 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει  
τα κάτωθι: 
•Επιτυχημένη προϋπηρεσία στις εξωτερικές 
πωλήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων  
•Πελατοκεντρική αντίληψη  
•Διαπραγματευτικές και οργανωτικές ικανότητες  
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
•Δυνατότητα ταξιδίων εκτός έδρας  
 
Παροχές: 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Σταθερό μισθό  
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
•Κινητό τηλέφωνο  
•Bonus

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να δείτε την αγγελία: 
www.manpowergroup.gr εγγραφείτε δημιουργώντας 
το δικό σας λογαριασμό MY MANPOWER, ενημε-
ρωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και κάνετε 
αίτηση για όλες όσες σας ενδιαφέρουν, στείλτε το 
βιογραφικό σας στο e-mail:  
mroussos@manpowergroup.gr. 
 
Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που πληρούν 
τις παραπάνω προϋποθέσεις. Για όλες τις αιτήσεις 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

Σύμβουλος Διαφήμισης / 
Advertising Executive

Οι Ελληνικές Κατασκευές είναι ένα μηνιαίο περι-
οδικό αρχιτεκτονικής και design που, παράλληλα 
με τις ετήσιες εκδόσεις «Villas», «Apartments», 
«Maison de Campagne», «Products», «Σύγχρονες 
Πολυκατοικίες» και «MykonosVillas», έχει σαν στόχο 
την προβολή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, τόσο 
στους επαγγελματίες όσο και σε ένα ευρύτερο ενη-
μερωμένο κοινό.

Αντικείμενο εργασίας:  
•Πώληση Διαφημιστικών χώρων  
•Διαχείριση και Ανανέωση Υπάρχοντος  
Πελατολογίου  
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου  
•Εξυπηρέτηση Πελατών  
•After-Sales Service 
•Προβολή περιοδικού και εναρμόνιση στρατηγικών 
κινήσεων για την ενδυνάμωση της εταιρικής εικό-
νας/PR  
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε θέση πωλήσεων  
•Πτυχίο στο marketing ή τις δημόσιες σχέσεις  
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και  
διαπραγμάτευσης 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Windows, Excel, Word,  

Internet) και χρήση Social Media  
•Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
•Δυναμική Προσωπικότητα  
 
Αποστολή βιογραφικών: cv@skywalker.gr

Gepaworld is seeking for a Sales Representative 
/ Brand Development Associate, highly self moti-
vated, with leadership skills and strong background 
in International Sales.

Job Description 
•Ongoing communication and portfolio  
development of existing accounts  
•Identification of potential customers through  
research, networking, trade shows, etc.  
•Establishment of new clientele and creation of 
partner relations  
•Creating and implementing penetration strategies 
for new customer affiliations  
•Participation in building Brand Awareness  
•Promoting company products  
•Assisting in annual Company Development  
planning to achieve Corporate market targets  
 
Desired Skills & Experience 
The candidate must have: 
•2-4 years previous work experience in relevant 
position   
•Effective communication skills  
•Strong customer service skills  
•Familiarity with realization of everyday quantitative 
and qualitative objectives as required by the sales 
department  
•Strong attention to detail and target oriented  
•Administration skills, team spirit, flexibility  
•Possibility of frequent travelling  
•Positive attitude  
•Experience in decision making, problem solving 
and analytical skills  
•Fluency in English (more languages will be  
appreciated)  
•Computer Skills: Fluently knowledge of MS Office 

Company Description: GEPAWORLD is a verti-
cally integrated design, production and distribution 
apparel company. From design and production right 
through marketing and distribution, these activities 
are consolidated under one umbrella. This gives us 
the flexibility to improve our products fast, always 
maintaining high quality standards. Based always 
on our corporate ethical values, we are committed 
to build long term business relationships.

Apply for this job by contacting us:  
info@gepaworld.com

Στελέχη Πωλήσεων - Αθήνα

Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος για την θέση θα εντα-
χθεί στην διεύθυνση πωλήσεων της εταιρείας και οι 
αρμοδιότητες του θα περιλαμβάνουν την πώληση 
προγραμμάτων των εταιριών HOL και Vodafone.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι Λυκείου, Ι.Ε.Κ.  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικές 
πωλήσεις  
•Με εργατικότητα και αυτοπεποίθηση  
•Με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
•Με ομαδικό πνεύμα  
•Με βασικές γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικού  
Υπολογιστή  
•Με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
 
Επιθυμητά προσόντα: Προϋπηρεσία σε εταιρία 
call center  
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Βασικός μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ  
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων  
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις  
•Σύγχρονο ευχάριστο περιβάλλον  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
p.berdou@homenet.com.gr.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 0396600.

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως 
και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύ-
ρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής 
απασχόλησης.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας 
εμπορικής εταιρίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη 
στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Sales Consultant 
(κωδ. θέσης: S-722/36439)

Περιγραφή Θέσης 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου - επικοινω-
νία και εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών  
•Εύρεση νέων πελατών B2B  
•Διερεύνηση νέων αγορών  
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η Κολλεγίου / ΤΕΙ/ AEI  

•Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τριών (3) 
ετών σε αντίστοιχη θέση  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (σε γραπτό 
και προφορικό επίπεδο)  
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office  
•Άριστες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα, μεθοδικότητα, συνέπεια και 
ευελιξία  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό 
•Bonus βάσει απόδοσης 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 
6180376, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ. Κων-
σταντίνου 40, 151 24 Μαρούσι.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψη-
φίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέ-
σης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για 
συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε 
το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Sales Representative

H VARIO CLEAN A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο 
των συστημάτων καθαρισμού και υγιεινής, προ-
σφέροντας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά 
καινοτόμα και ποιοτικά επαγγελματικά προϊόντα, 
κατέχοντας κορυφαία θέση στο χώρο. Διαθέτει ένα 
εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα 
και αναπτύσσεται δυναμικά με στρατηγικές συνερ-
γασίες προσεγγίζοντας νέες αγορές.

Σκοπός Θέσης: Ο/Η υποψήφιος/α είναι υπεύθυ-
νος/η για την ανάπτυξη των πωλήσεων και επίτευξη 
των στόχων της εταιρείας σε προκαθορισμένη πε-
ριοχή.

Υπευθυνότητες Θέσης 
•Εκπαίδευση, ανάπτυξη και υποστήριξη του υπάρ-
χοντος δικτύου συνεργατών (Β2Β).  
•Παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων στους 
υφιστάμενους συνεργάτες.  
•Επισκέψεις σε τελικούς πελάτες για ανάλυση ανα-
γκών, παρουσίαση προϊόντων, σύνταξη πρότασης 
συνεργασίας και κλείσιμο συμφωνίας.  
•Έρευνα ανεύρεσης νέων συνεργατών, σε νέες 
περιοχές.  
•Ανάλυση στατιστικών στοιχείων πωλήσεων και 
οικονομικών στοιχείων των πελατών, σχεδιασμός 
και εφαρμογή πλάνου δράσεων.  
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό και ευθύνη υλοποίησης 
και παρακολούθησης του ετήσιου προϋπολογισμού 
στόχου πωλήσεων για τις περιοχές ευθύνης του.  
•Ανάλυση στοιχείων πωλήσεων και υποβολή προ-
τάσεων για στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.  
•Προετοιμασία εβδομαδιαίων και μηνιαίων αναφο-
ρών.  
•Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση του ανταγω-
νισμού της περιοχής ευθύνης του και των τάσεων 
της αγοράς.  
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα (λογιστήριο, 
marketing, customer service) με στόχο την καλύτε-
ρη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών του.  
 
Προφίλ/Προσόντα Υποψηφίου 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ  
•3-5 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις B2B κατά 
προτίμηση, ή σε πωλήσεις γενικότερα  
•Δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα  
•Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα  
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση των πελα-
τών και στην επίτευξη των στόχων  
•Διαθεσιμότητα για συχνά ταξίδια στην επαρχία  
•Καλή γνώση εφαρμογών MS office (excel, word, 
powerpoint)  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προ-
σόντων  
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop και κινητό τηλέφωνο  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
•Επιπρόσθετες παροχές (ομαδική ασφάλιση κ.ά.)  
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης 

Αναγνωρίζουμε ότι ένας σημαντικός παράγο-
ντας της επιτυχίας μας είναι οι άνθρωποί μας. Γι’ 
αυτό προσφέρουμε άριστο περιβάλλον, με ομα-
δικό πνεύμα, ενώ παράλληλα επενδύουμε στους 
εργαζόμενους μας με τη συνεχή εκπαίδευση και 
τη δυνατότητα για επαγγελματική ανάπτυξη.

Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα, παρα-
καλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: marketing@varioclean.
gr. Site: www.varioclean.gr
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•Team foundation server experience 
 
Extra benefits: Full private health and medical 
insurance for you and your family. 
 
If you are interested please send an email with your 
attached cv at: itjob@ibg.gr with DOTNET13A as a 
subject.

Ζητείται από ναυτιλιακή εταιρία στον Πειραιά: 

Προγραμματιστής / Software Developer

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να :  
•Είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής 
•Έχουν καλή γνώση αγγλικής 
•Έχουν τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε προγραμματι-
σμό με τεχνολογίες microsoft. 
•Συγκεκριμένα γνώση .ΝΕΤ / Visual Studio / SQL 
Server. 
•Επιθυμητή γνώση ανάπτυξης web εφαρμογών. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: hrm.
personnel2013@gmail.com

Εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού αναζητά Junior 
Προγραμματιστή/τρια Java για την ανάπτυξη web 
services.

Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις σε ζητήματα HTML 
και JavaScript Programming καθώς και Database 
Design. Παρακαλούμε, να σταλεί βιογραφικό στη 
διεύθυνση e-mail: open2013@protocol.gr

Η Forthnet, ο πρώτος μεγαλύτερος πάροχος συν-
δρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών και ο δεύτερος 
μεγαλύτερος πάροχος Ευρυζωνικών υπηρεσιών 
στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει:

Προγραμματιστή Ανάπτυξης  
Web Εφαρμογών .ΝΕΤ

Κωδ. Θέσης: SEnet07-13

O κάτοχος της θέσης ανήκει στην ομάδα ανά-
πτυξης διαδικτυακών εφαρμογών της εταιρίας. 
Συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια ανάπτυξης 
λογισμικού και έχει την ευθύνη για:
•Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών 
εφαρμογών
•Την ανάπτυξη τεχνικής τεκμηρίωσης
•Την εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμο-
γών
•Τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα στάδια 
ανάπτυξης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
τα εξής προσόντα/ χαρακτηριστικά:
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 έτη σε προγραμματι-
σμό web εφαρμογών
•Άριστη γνώση ASP.NET (C#)
•Άριστη γνώση τεχνολογιών web (HTML, HTTP, 
DOM, CSS, Javascript, XML, XSL)
•Εμπειρία στη χρήση και διαχείριση σχεσιακών βά-
σεων δεδομένων (MS SQL Server, MySQL)  
και Νο-SQL (MongoDB)
•Eμπειρία στη χρήση/διαχείριση λειτουργικών συ-
στημάτων Windows Server
•Εμπειρία στη χρήση συστημάτων version control 
(Git / SourceSafe)
•Θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα οι γνώσεις 
και η εμπειρία σε ανάπτυξη mobile web εφαρμογών, 
σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού και συστήμα-
τα (PHP, Linux) και σε διαχείριση/ανάπτυξη συστη-
μάτων διαχείρισης περιεχομένου
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας και 
πολλαπλών εργασιών
•Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης 
αποφάσεων
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσ-
σας (γραπτά και προφορικά)
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 
τους άνδρες υποψήφιους)

Η εταιρία προσφέρει:
•Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν 
το  βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
cv@calderacollection.gr

Our Cilent, a start-up web-accounting-and-tax-
reporting firm is seeking for a:

PHP developer
The ideal incumbent shall have: 
 
Essential Skills/Experience: 
•At least 3 year experience programming PHP5 
(object-oriented) in a professional environment  
•Background in object-oriented programming  
•Solid leadership, communication, and teamwork 
skills  
•Deep familiarity and understanding with Linux/Unix 
environments  

Desirable Skills/Experience: 
•Excellent knowledge of HTML/CSS; HTML5 
and CSS 3 preferred  
•Experience with PHP frameworks 
and MVC architecture  
•Relational database design experience, including 
knowledge of MySQL 5  
•Excellent knowledge of Javascript, especially 
jQuery framework  
•Knowledge of version control systems, especially 
Git  
•Positive, can do attitude  
•University level Degree  
 
Send your cv to e-mail: ps@amrop.gr

Project Manager (Ref: PM.07) 
Location: Athens

Company Profile: Uni Systems S.A. is the largest 
Greek Information Services company, which 
engineers software products and undertakes large-
scale complex technology projects, providing end-
to-end professional services for Banking & Finance, 
Telecommunications and Government business 
sectors. Uni Systems is considered among the top 
5 ICT solutions providers in the region of South-
Eastern Europe having established subsidiaries in 
Belgium, Romania, Bulgaria and Cyprus. Due to our 
current expansion course, we are seeking a:

Project Manager 

Position Requirements:The ideal candidate will 
be part of PMO and will be involved in several IT 
projects locally (Public Sector) and abroad (European 
Commission, SE Europe). Main responsibilities of the 
role are described bellow but are not limited to the 
following activities:

•Manage the development and implementation of 
information systems to meet identified business and 
user needs, acquiring and utilizing the necessary 
resources and skills, within agreed parameters of 
cost, timescales, and quality 
•Set up and enforce the respect of organization, 
procedures and project office tasks, raising warnings 
in case of non-respect of these 
•Assist with the planning and follow-up of the project 
and enforce the schedule and deliverable timetable 
Participate in the definition of the project vision and 
strategy, the planning, the cost estimations, the 
definition of tasks and deliverables, the definition of 
quality metrics and quality control measures, risk 
analysis and management 
•Co-ordinate on administrative matters, clarifying 
issues and preventing potential problems 
•Prepare and maintain project and quality plans and 
tracks activities against the plan, provide regular and 
accurate reports 
•Assist in the follow up and co-ordination of technical 
matters, acting as a facilitator to converge all efforts 
towards the project objectives 
•Review the quality and conformance of the 
technical deliverables (specification, software, 
documentation) and services 
•Participate in functional working groups and 
progress meetings

Candidate Profile  
•University degree in Computer Science, Information 
Technology or other relative discipline in IT 
•Post-Graduate Degree (Msc, MBA) will be 
considered a strong asset 
•Minimum 3-5 years experience in Project 
Management of information systems and application 
development projects, in complex IT projects in 
Greece or Abroad  
•Proven experience with project management 
methodologies and guidelines (e.g. Prince2, PMI-
PMBOK, etc.) 
•Occupation of relevant project management 
certifications (Prince2,PMI) are highly desired 
•Knowledge of It Technologies (web,3-tier), 
Architectures (J2EE,.NET) and in SW development 
methodologies (SCRUM,RUP etc)   
•Outstanding written and verbal communication skills 
in both Greek and English 
•Excellent presentations skills, strong service 
and customer orientation, team abilities, time 
management efficiency 
•Able to perform under pressure and deliver results 
against highly challenging targets in a demanding 
environment that requires  task-orientation 
•Fulfilled military obligations (for male candidates) 
•Availability to travel abroad according to project’s 
needs

Remuneration 
Company offers: A competitive remuneration 
package, based on qualifications and experience, 
Private health insurance, a dynamic and fast paced 
work environment, continuous Training, Career 
opportunities.

Contact Details: Candidates who meet the above 
requirements may forward an English version of their 
CV quoting the reference code PM.07 at: careers@
unisystems.gr. All applications will be treated in the 
strictest confidentiality

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η εταιρία Gepaworld Α.Ε που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ειδών 
ένδυσης στο πλαίσιο ανάπτυξης του δημιουργικού 
τμήματος επιθυμεί να καλύψει την θέση του γραφίστα.

Ειδικότερα, η θέση αφορά στο σχεδιασμό και τη δη- 
μιουργία προϊόντικών συλλογών, εμπορικών καταλό- 
γων, σχεδιασμό μακέτας, επεξεργασία εικόνας, δημι- 
ουργία διαφημιστικών καταλόγων και προωθητικού 
υλικού.

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
προσόντα/ ικανότητες 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού  
(Corel Draw X5, Illustrator CS5, Photoshop CS5, 
Indesign CS5)  
•Δυνατότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης της 
στρατηγικής marketing  
•Σχεδιασμό έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
των ενεργειών  προβολής (mail campaigns κλπ)  
•Σχεδιασμό newsletters σε συνεργασία με το τμήμα 
πωλήσεων  
•Συμμετοχή στη δημιουργία εμπορικών καταλόγων  
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία 2-4 ετών σε ανάλογη θέση στο 
Δημιουργικό τμήμα – προϋπηρεσία στον κλάδο της 
ένδυσης επιθυμητή  
•Εμπειρία στον σχεδιασμό εμπορικών καταλόγων  
•Δημιουργική σκέψη  
•Άριστη γνώση Αγγλικών 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται 
για τις οργανωτικές του δυνατότητες, τη δημιουργική 
του σκέψη, τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε ομάδα 
και τη δέσμευσή του στο αποτέλεσμα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@gepaworld.com.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

H 3CS commerce communication consulting 
www.3cs.gr που βρίσκεται ακριβώς στην έξοδο του 
μετρό του Αγ. Δημητρίου  προσλαμβάνει άμεσα:

Τηλεφωνητές/ τριες

Απαραίτητα προσόντα:  
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευγένεια 
•Καλή άρθρωση και ζεστή χροιά φωνής   
•Ηλικία άνω των 27 ετών 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αρχικές αποδοχές άνω των 700€ 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Μηναίο bonus για όλους τους εργαζόμενους 
•Επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη  
•Ωράριο εργασίας ευέλικτο 
 
Για ραντεβού άμεσα καλέστε στο 211 7151401.

Η BFS 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.

Qualco is a software house and an IT 
professional services provider. The company 
designs and develops state-of-the art software 
solutions and integrated IT systems, aimed at 
systematic improvements in the profitability of our 
customers. This is achieved through a substantial 
and measurable increase in the efficiency of 
business processes, and the timely provision of clear 
information to management. Qualco is active in the 
following fields:

•Development and support of Software Solutions 
for the wider financial and construction sectors  
•Design, implementation and support of complex 
Business Intelligence and MIS systems  
•Provision of a wide range of IT Infrastructures 
related services  
•Provision of Custom Software Development 
services 

Client Support Manager 
(Code: CSM-SK-1307)

Overview: Qualco is seeking for a Client Support 
Manager, directly reporting to Client Management 
Director, will be responsible for leading and motivating 
Client Support team to deliver excellent business and 
technical support with outstanding client service and 
timeline. 

Job Description: 
•Oversee 100% of the requests, incidents and 
problems 
•Manage and coordinate urgent and complicated 
support issues 
•Develop and coordinate request / problems 
escalation processes to ensure free flowing 
escalation and information within the organization 
•Determine root cause of issues and communicate 
appropriately to internal and external customers 
•Schedule weekly and daily work and assign 
requests / incidents to appropriate support engineers 
•Manage the creation, distribution and analysis of 
operational, business and financial reporting 
•Participate in the development of Client Support 
service level agreements and manage ognoing 
service level compliance 
•Maintain excellent knowledge of Qualco products 
and services, Client business needs and industry 
trends and 
•Train, coach and mentor Client Support team 
and prepare Client support team for new product / 
service releaases. 
Qualifications: 
•8+ experience in a client service environment 
working with collection or banking software products 
•3+ years experience supervising staff in a client 
service role 
•Bachelor’s Degree with coursework in Computer 
Science, information System or Business 
Management 
•Excellent communication skills (written and verbal), 
and interpersonal skills, as well as outstanding 
organizational skills 
•Experience working in cross-functional teams 
•Excellent analytical and problem-solving skills and 
•Ability to drive issues to closure and work well 
within a deadline-driven environment.

If you are willing to become part of our team of 
professionals and make a difference, please send a 
detailed CV to jobs@qualco.gr including the job code 
in the subject line.

Η Forthnet, ο πρώτος μεγαλύτερος πάροχος 
συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών και ο 
δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος Ευρυζωνικών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει για τα 
γραφεία της στον Ταύρο:

Υποστήριξη Συνδρομητών:  
5ωρης απασχόλησης, 

για εργασία σε κυλιόμενο ωράριο 
(Κωδικός Θέσης: CCCA)

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
τα εξής προσόντα/ χαρακτηριστικά: 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ σε περιβάλλον 
Windows  
•Ευχέρεια στη δακτυλογράφηση  
•Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και 
προφορικά)  
•Άριστη τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία  
•Αυξημένες οργανωτικές ικανότητες  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης  
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης  
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν 
το βιογραφικό τους (CV) στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: jobs@forthnet.gr

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η εταιρεία Gepaworld Α.Ε. που δραστηριοποιείται 
στην παραγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών 
ειδών ένδυσης αναζητά Merchandiser με έδρα την 
Αθήνα. Ειδικότερα, ο συνεργάτης θα είναι υπεύθυ-
νος/η για το merchandising σε συνεργαζόμενα κατα-
στήματα λιανικής καθώς και για τον έλεγχο ελλείψε-
ων προϊόντων αλλά και να μεριμνά για την καλύτερη 
δυνατή εικόνα της τοποθέτησης των προϊόντων της 
εταιρείας.

Ο / η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
προσόντα/ ικανότητες 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση κατά προτίμηση 
στον κλάδο της ένδυσης 
•Άδεια οδήγησης Ι.Χ. και μηχανής 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργα-
σίας, δέσμευση στους στόχους 
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•Καλή γνώση αγγλικών καθώς και των προγραμμά-
των Ms Office 
 
Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και συνεχή 
εκπαίδευση. 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό  
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
vdamianos@gepaworld.com ή με fax  
στο 210 3213008.

Η αλυσίδα υποδημάτων VOI & NOI, ενδιαφέρεται να 
προσλάβει: 

Visual Merchandiser  
(βιτριναδόρο)

Σύντομη περιγραφή θέσης / αρμοδιότητες: 
•Τοποθέτηση προϊόντων στις βιτρίνες βάσει  
χρονοδιαγράμματος. 
•Εξασφαλίζει την υψηλή αισθητική του καταστήματος 
σε όλους τους χώρους. 
•Ομαδοποιεί και προβάλει τα προϊόντα -  
κατηγορίες προϊόντων, βάσει της εμπορικής  
πολιτικής της εταιρίας με σκοπό την αύξηση  
των πωλήσεων. 
 
Κύρια προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοιο ρόλο στο χώρο 
της μόδας του κλάδου λιανικού εμπορίου (τομέας 
υπόδησης). 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα αντα-
πόκρισης σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς. 
•Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός  
Αττικής. 
 
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: hr@zancoushoes.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η Mini Raxevsky Α.Ε. ζητά:

Διακοσμήτρια / Στυλίστρια 
για τις Βιτρίνες των Καταστημάτων της 

και Visual Merchandising

Περιγραφή θέσης 
•Επιμέλεια εταιρικής εικόνας και σωστής προβολής 
προϊόντων στα σημεία πώλησης  
•Σχεδιασμός & Styling βιτρινών, εκθεσιακών 
περιπτέρων και καταλόγων εταιρείας  
•Ευθύνη για στήσιμο και άνοιγμα νέων 
καταστημάτων  
•Visual Merchandising στα καταστήματα & Show 
Room της εταιρείας  
•Μόνιμη Απασχόληση  
 
Προσόντα 
•Γνώση Adobe Photoshop / Illustrator   
•Αποτελεσματική χρήση και γνώση Η/Υ, γνώση 
αγγλικών  
•Καλή παρουσία, αποτελεσματική επικοινωνία  
•Δίπλωμα και εμπειρία οδήγησης αυτοκινήτου  
•Δυνατότητα για ευέλικτα ωράρια εργασίας και 
ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό  
•Απαραίτητα εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Βιογραφικά με Κωδ. θεσης: ST 1 υπόψη  
κας Παλαντζιάν, fax: 210 5776217, e-mail:  
marie@mini-raxevsky.gr. Τηλ: 210 5787852-4,  
εσωτ. 132. Site: www.mini-raxevsky.com

Υπεύθυνο / η καταστήματος  
Πωλήτριες για πλήρη απασχόληση

Ζητούνται από την μεγαλύτερη γαλλική αλυσίδα παι-
δικών ενδυμάτων ORCHESTRA για τα κατάστηματά 
της στην Πάτρα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
degr@orchestrahellas.gr, fax: 210 9889140.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλήτρια Καταστήματος Πληροφορικής 
(Κωδ. ΠΚΠ 0913)

Ρόλος/ Αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα 
γίνει μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που 
εργάζεται στο κατάστημα λιανικής πώλησης της 
εταιρείας στο Χαλάνδρι (Λεωφ. Κηφισίας 298) και 
έχει ως στόχο την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 
των πελατών της εταιρείας. Οι βασικές αρμοδιότητες 
περιλαμβάνουν:

•Εξυπηρέτηση των πελατών τόσο εντός του 
καταστήματος, όσο τηλεφωνικά και μέσω internet.  
•Παροχή συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων και 
λύσεων που συνάδουν με τις ανάγκες κάθε πελάτη 
ξεχωριστά.  
•Πώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων και 
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης συσκευών.  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση.  
•Γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής.  
•Ηλικία έως 28 ετών.  

•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα 
και ομαδικό πνεύμα.  
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην άψογη 
εξυπηρέτηση των πελατών.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.), 
σύγχρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον 
εργασίας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο 
μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο 
της πληροφορικής.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες 
για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα www.e-
gate.gr

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας στο 
email: hr@e-gate.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η Humana Hellas: Μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
παγκοσμίως στον παιδιατρικό χώρο, ενδιαφέρεται να 
προσλάβει:

Ιατρικό επισκέπτη 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση αγγλικής ή γερμανικής Γλώσσας 
•Χειρισμός Η/Υ word, excel) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός, bonus) 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Ιδιωτική ασφάλιση 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@humana.gr 
ή στο fax: 210 6466174. Κωδικός θέσης: MR 1. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχα-
ροπλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για 
Πωλήτριες για τα καταστήματα της Δροσιάς, του Π. 
Φαλήρου και του Ν. Ψυχικού.

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις, σας 
αρέσει ο χώρος της εστίασης και να δουλεύετε ομαδι-
κά, τότε θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία του μαγαζιού το πρωί 
•Προετοιμασία φρέσκων σάντουιτς κάθε μέρα 
•Παρασκευή καφέ και άλλων ροφημάτων 
•Εξυπηρέτηση πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις, με προϋπηρε-
σία σε αρτοζαχαροπλαστείο, καφετερία, ξενοδοχείο, 
catering 
•Γνώση αγγλικών (επίπεδο Lower) 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Βασικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Προοπτικές εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραίτη-
τη) στείλτε μας e-mail στο jobs@frankzepaul.com ή 
στο fax 210 6836298, αναγράφοντας στο θέμα τον 
κωδικό FZP-POL-13/Δροσιά, FZP-POL-13/Φάληρο 
ή FZP-POL-13/Ψυχικό, ανάλογα με την περιοχή που 
σας ενδιαφέρει. 

Η Ariti A.E., ζητά να προσλάβει για την στελέχωση 
ορθοπεδικού τμήματος: 

Συνεργάτες-Τεχνικούς 
με εμπειρία στο χώρο του χειρουργείου

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να: 
•Έχει απαραιτήτως προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Να γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα 
•Να έχει γνώσεις στο χειρισμό Η/Υ 
•Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρε-
ώσεις 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που καλύπτουν τα πα-

ραπάνω να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείω-
μα στο e-mail: hr@ariti.gr, υπ’ όψιν κου Ν.Κ.

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

Ιατρούς τηλεφωνικού κέντρου 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ιατρικών σχολών (Α.Ε.Ι.)  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χρήσης Η /Υ 
•Επιθυμητή η γνώση άλλων ξένων γλωσσών και η 
προϋπηρεσία σε συντονιστικό κέντρο 
 
Η θέση αφορά συγκεκριμένο έργο αμειβόμενο με 
δελτίο παροχής υπηρεσιών.

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

 

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

Ιατρούς τηλεφωνικού κέντρου 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ιατρικών σχολών (Α.Ε.Ι.)  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χρήσης Η /Υ 
•Επιθυμητή η γνώση άλλων ξένων γλωσσών  
και η προϋπηρεσία σε συντονιστικό κέντρο 
 
Η θέση αφορά συγκεκριμένο έργο αμειβόμενο  
με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

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

 

Medical specialist (Senior) in psychiatry 
Area of hannover

Information departmanet / Hospital: “The hospital 
has 35 clinics, departments and institutes and covers 
almost all major medical disciplines. We supply the 
region with around 1 million inhabitants, and support 
each year more than 56,000 patients and inpatients. 
The Department of Psychiatry and Psychotherapy 
has 93 inpatient and 20-patient treatment places. 
It is divided into an acute treatment unit sheltered, 
stations of General Psychiatry, Psychotherapy with a 
focus on behavioral therapy and depth psychology, 
addiction medicine, geriatric psychiatry, social 
psychiatry, a psychiatric outpatient clinic, emergency 
department, and the Konsiliar service. By engaging 
in a large hospital has an extensive interdisciplinary 
collaboration with other disciplines in the treatment of 
psychiatric and somatic comorbidity.

Salary: 80.000 - open (Gross / year) / depending on 
experience

Requirements: 
•German language in B2 level or at least in the very 
near future 
•Experienced specialist in psychiatry

If you want to apply for the above position please send 
an e-mail to application@kluge-recruitment.com or call 
us over + 30 694 565 1372. You are also welcome to 
apply via our online form: http://www.kluge-recruitment.
com/Doctors/form.php. We’ll get back to you as soon 
as possible.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδευτικοί αντιπρόσωποι

Μεγάλη εκδοτική εταιρία ζητεί κύριο άνω των 27 ετών 
για τη θέση του εκπαιδευτικού αντιπροσώπου, στην 
περιοχή της Αθήνας, για προώθηση αγγλικών εκπαι-
δευτικών βιβλίων σε κέντρα ξένων γλωσσών.

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή ως καθηγητής 
αγγλικών (με εμπειρία) 
•Δυνατότητα μετακίνησης και δίπλωμα ΙΧ 
•Καλή γνώση MS office 
•Άριστες οργανωτικές - επικοινωνιακές  
και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Θετική προσωπικότητα και ευελιξία 
 
Ικανοποιητικές αποδοχές και παροχή Ι.Χ.  
από την εταιρία. 
Αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία 
στοe-mail: grivasho@yahoo.com

Oργανισμός εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ζητάει 
Εκπαιδευτικούς συμβούλους

Στα αντικείμενα οικονομίας και διοίκησης. 
 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικής γλώσσας.  
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@peac-edu.com.gr

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ο πανελλήνιος συνεταιρισμός μικροβιολόγων –  
Medisyn, ζητά: 

Βιολόγο  
για το κεντρικό εργαστήριο Αθηνών

•Σχετική προϋπηρεσία, θα εκτιμηθεί 
•Γνώσεις Η/Υ και αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψήφιους) 
 
Αποστείλατε cv, υπόψη κας Δαρεμά στο e-mail: 
administration@medisyn.eu

Από μεγάλη εταιρία Φυτοπροστατευτικών Προϊ-
όντων ζητείται για το τμήμα πωλήσεων Β. Ελλάδος 
με έδρα την Θεσσαλονίκη: 

Γεωπόνος  
απόφοιτος ΑΕΙ

Προϋπηρεσία στον ίδιο χώρο απαραίτητη. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: agro@skywalker.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μηχανικοί Πωλήσεων 

Κωδ: CO1
Προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλήσεις  
βιομηχανικού εξοπλισμού 
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολόγων ή ηλεκτρολόγων 
•Εμπειρία σε ενεργειακά θέματα επιθυμητή 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Για τους άνδρες υποψήφιους εκπληρωμένες  
στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Η άδεια οδήγησης Ι.Χ και η δυνατότητα ταξιδιών 
είναι απαραίτητη. 
 
Προσφέρονται: 
•Προοπτική εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Μισθός και bonus αναλόγως προσόντων και από-
δοσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  
pepe@skywalker.gr, αναφέροντας απαραίτητα τον 
κωδικό θέσης.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που βρίσκεται 
στην Κώ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Υπεύθυνο Συντήρησης 
Ξενοδοχειακών Μονάδων

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

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ENOIA has an opening for a: 

Mechanical Engineer 
with knowledge of rotating equipment 

(pumps, compressors, turbines).

Minimum 5 years experience, university degree, 
relevant post-graduation welcome, english 
fluent, computer literate, travel availability.
Please send your cv to mail@enoia.eu, for the 
attention of Human resources head.

Ζητούνται άμεσα για εργασία στη Γερμανία: 

Μηχανολόγοι μηχανικοί

•Με γνώσεις Γερμανικών Α2 ή B1 
•Με εμπειρία σε Siemens 840D/ γνώση του 
Software 
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•Με γνώσεις τόρνευσης & φρεζαρίσματος (εμπειρι-
κές γνώσεις) 
•Χειριστές Μηχανημάτων (όχι Προγραμματιστές) 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας, πολύ καλός μισθός, 
συμβόλαιο αορίστου χρόνου.
Αποστολή βιογραφικού στην αγγλική ή γερμανική 
γλώσσα σε μορφή Europass, πληροφορίες: MD 
Studien & Vermittung, ώρες γραφείου 09:00 – 14:00: 
2810330009, κα Εύα Βενιανάκη: 6973348931, κα 
Αναστασία Καλπακτσή: 6973326214. Αποστεί-
λατε βιογραφικό στα γερμανικά με φωτογραφία:  
info@md-hellas.gr

ENOIA has an opening for a: 

Mechanical Engineer 
with knowledge of static equipment 

(vessels, tanks, exchangers).

Minimum 5 years experience, university degree, 
relevant post-graduation welcome, english 
fluent, computer literate, travel availability.
Please send your cv to mail@enoia.eu, for the 
attention of Human resources head.

Expression of job interest 
If you are a greek citizen and you want to be 
considered for a career in Greece or abroad, with 
one of the world leading groups (see http://www.
technip.com). If you are at the top of your academic 
class and you have successfully completed your 
military obligations. If you are of good character, 
team player and hardworking,

If you are fluent in english, check the positions 
descriptions and apply to the position of your interest 
by submitting your cv and cover letter (indicating the 
position of your interest and outlining your career 
objectives) both in the English language, at the 
following address: http://www.technip.com/en/
careers/available-positions/locations/18
 
Please consider that:  
•Process positions refer to chemical engineers 
•Stress positions refer to mechanical engineers 
•Mechanical positions refer to mechanical 
engineers 
•Planning / project control positions refer to 
mechanical, civil, chemical or other engineers 
•QSHE positions refer to mechanical, civil, 
chemical or other engineers
Experience in the above positions will be 
appreciated but it is not a must. For more info on 
technip in Athens (Technipetrol Hellas S.A.) please 
check: http://www.technipetrol.gr/presentation

Dräger is an international leader in the fields 
of medical and safety technology. Its Medical 
division’s product range which covers anesthesia 
workstations, ventilation equipment for intensive 
and home care, emergency and mobile ventilation 
units, warming therapy equipment for infants, 
patient monitoring equipment, IT solutions and gas 
management systems is seeking to appoint for its 
established Greek subsidiary, located in Salonica 
(Draeger Hellas A.E.):

Biomedical-Electronic engineers

The position / s report directly to the 
Biomedical Dpt manager and includes the 
following  
responsibilities: 
•Ensure service assistance as directed  
(geographically, by product line, by task, etc.) for 
customer satisfaction and revenue and contract 
development to internal & external customers. 
•Performs warranty 
•Performs installation 
•Executes technical corrective actions 
•Performs corrective repairs / maintenance visits 
•Feedback quality situation and issues from field to 
the Service management in his country 
•Tracks installed base accuracy & variances 
•Provides support to sales for replacement / special 
sales programs 
•Provides basic technical training after installation 
•Provides support to sales and marketing for 
congresses, exhibitions, demos, workshops, etc. 
•Co-operates with sales engineer service / 
accessories for contract development and 
implementation 
 
The ideal candidate should have: 
•Excellent command of the english language 
•1-2 years at least, experience in the job in medical 
field and it will be an advantage if this experience 
is in the area of medical equipments for operating 
room, ICU etc.

The Company offers an attractive remuneration 
package and full training program as well as the 
opportunity to develop in a multinational business 
environment, cv’s should be submitted in english, 
to: demi.martiadi@draeger.com or by fax 210 

2821 214. All applications will be treated in strict 
confidentiality. Only suitable candidates will be 
contacted.

 
About Huawei Technologies: Huawei 
Technologies Co., Ltd. is one of the leading players 
in the global telecom market based in China. Our 
products and solutions have been deployed in over 
140 countries, serving more than one third of the 
world’s population. We have over 62,000 product 
and solution R&D employees, which comprise more 
than 44% of Huawei’s total employees worldwide.
Together with customers and partners, we endeavor 
to bring better communication services to more 
people to help them live a better life.

For further information, please visit us now at http://
www.huawei.com. We are offering a challenging 
position, the opportunity to grow with us!

Transmission engineer

Responsibilities: 
•Optical Network Design of NG-WDM domain, Low 
Level Design (LLD) 
•Rollout activities and Acceptance testing of 
networks and/or their elements 
•Provide the contracted customer support services 
according to established processes like: 
•Emergency support 
•Customer Service Request (CSR) handling 
•Software upgrading 
•Network maintenance 
 
Candidate profile: 
•University degree in communication engineering, 
physics, or equivalent degree 
•3 years experience in optical networks 
•Good knowledge of optical systems: NG-WDM,  
NG-SDH, and Microwave technology 
•Good knowledge of transmission network 
architecture 
•Able to work in a multicultural environment 
Fluent in English 
•Well developed written and oral communication 
skills, including the ability to liaise with people  
at all levels of the organization 
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development in a 
multinational company

You can email your updated cv in english  
referring the job title  of the position  
to christina.dorva@huawei.com

Control Systems Engineer
Job description: We are a distribution company 
of control systems software and Hardware. We 
are seeking a Control Systems Engineer to 
join our systems integration team. Knowledge 
of programming PLC and SCADA systems is 
preferable but not mandatory. Our company places a 
large amount of importance on our staff with training 
and development. It is a key factor of our business 
strategy. This role will offer the successful candidate 
the opportunity to progress within the company. The 
ideal candidate will have an Electrical/Electronics 
Engineering degree from a Polytechnic university.

Candidates will have to display a positive attitude 
with a drive to take on new challenges and help the 
company grow and develop our customer base. 
The role will involve the design and implantation of 
a range of control systems including PLC, SCADA, 
and remote monitoring systems.

Responsibilities: 
•You will be responsible for assisting in the design 
and implementation of control system solutions. 
•To be involved in full project lifecycle activities, , 
like the preparation of design specifications and 
reports, electrical drawings, panel construction, 
software programming,  testing, installation and 
commissioning. 
•Providing technical support, including fault-finding 
and consultancy to our clients. 
•Assisting colleagues to ensure the successful 
completion of projects on time, to budget and at the 
relevant level of quality. 
•Responsible for maintaining and developing 
customer relationships in a highly professional 
manner. 
 
Skills: 
•Applicants must be able to communicate in greek 
and english effectively both formally and informally, 
orally and in written 
•Knowledge of at least one industry leading PLC 
and SCADA system will be a plus. 
•Knowledge of databases such as SQL will be a 
plus. 
•Knowledge of autocad or eplan will be a plus. 
•Must have a valid driver’s license. 
•Must be willing to travel. 
 
Send your cv on this e-mail: sales@boreas.gr

Μηχανικός Εργοστασίου (TEC 1019) 
Romania

Περιγραφή: Μεγάλη βιομηχανία αναζητά Μηχανικό 
εργοστασίου για τις ανάγκες στελέχωσης παραγω-
γικής μονάδας στην Ρουμανία.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
αναλάβει τον συντονισμό και επίβλεψη όλων των 
παραγωγικών διαδικασιών και την οργάνωση προ-
σωπικού και εξωτερικών συνεργατών για την επί-
τευξη του παραγωγικού έργου της εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι Μηχανικού - Μεταλλουργού ή 
Χημικού Μηχανικού 
•Τουλάχιστον δεκαετής σχετική επαγγελματική και 
διοικητική εμπειρία 
•Πολύ καλή γνώση ρουμανικών 
•Δυνατότητα εργασίας και διαμονής  
στο εξωτερικό 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Χειριστής εμφιαλωτικών μηχανών  

και μηχανών συσκευασίας 
Η ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. είναι μια ελληνική εταιρία η 
οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της βιομηχα-
νίας τροφίμων. Αντικείμενό της είναι η παραγωγή 
πουρέ από φρούτα, όπως ροδάκινα, μήλα, αχλά-
δια καθώς και η εμφιάλωση χυμών σε συσκευασί-
ες PET και TetraPak. Η εταιρία ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. 
επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο χειριστή εμφιαλω-
τικών και πακεταριστικών μηχανών για συσκευα-
σίες PET και TetraPak, για τις αντίστοιχες γραμμές 
παραγωγής που βρίσκονται στις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις της στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.
Ο χειριστής αναφέρεται στον προϊστάμενο  
του τμήματος εμφιάλωσης και τα καθήκοντά  
του είναι: 
•Η έγκαιρη προετοιμασία των γραμμών εμφιάλω-
σης και συσκευασίας σύμφωνα με το πρόγραμμα 
παραγωγής και το παραγόμενο προϊόν. 
•Η ρύθμιση και ο χειρισμός των γραμμών  
εμφιάλωσης και συσκευασίας για ομαλή  
λειτουργία εντός προκαθορισμένων αποδόσεων. 
•Ο καθαρισμός των γραμμών εμφιάλωσης και  
συσκευασίας. 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει  
τα ακόλουθα προσόντα: 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση, σε βιομηχανία τροφίμων.  
•Ομαδικό πνεύμα και διάθεση για συνεργασία. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Καλή γνώση αγγλικών. 
•Να είναι κάτοικος της ευρύτερης περιοχής  
των Κουφαλίων Θεσσαλονίκης. 
•Ηλικία από 25 έως 35 ετών. 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδια 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανικού συντηρητή τάξης Α, Β ή Γ. 
•Τεχνική κατάρτιση που να αποδεικνύεται με πτυ-
χίο τεχνικής σχολής μηχανολογικής ή ηλεκτρολο-
γικής κατεύθυνσης. 
•Γνώσεις βιομηχανικών αυτοματισμών. 
•Εμπειρία σε συντήρηση μηχανών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
N.James@vitom.gr

Design Manager  
Highways & infrastructure

Norconsulting is currently looking for principal 
project engineers with experience the design and 
engineering for several principal engineers. Our 
client is a major multi-national advisory and design 
consultancy, working on some of the world’s most 
iconic landmarks and infrastructure including Burj 
Khalifa, the Sydney Harbour Bridge, Tower Bridge 
in London and the Taiwan High Speed Railway. 
Employs 4000 employees worldwide. We are 
urgently recruiting talented individuals to fill our 
current vacancy for Design Manager - Highways 
& Infrastructure to work on our clients projects 
in Doha, Qatar.

Duties and responsibilities: 
•Manage and coordinate specialised activity, 
discipline or team of moderate size and 
complexity. 
•Leads in the formulation of advanced technical 
competencies/ Provides specialist services  
in support of project requirements. 
•Independently performs highly complex 
professional assignments demanding 
contributions calling for the application  

of specialised principles.

Qualifications and experience: Candidate 
should have 10 years’ experience, chartered, 
5 years minimum similar experience in the 
design of major highways and drainage projects, 
infrastructure design on rural motorways, 
carriageways and interchanges, national roads 
and urban streets, storm/foul water drainage.
Key competencies and values: 
•Client focus – differentiating through tailored 
skills and depth of client understanding 
•Excellence – striving for excellence, recognising 
that excellence is defined by our clients 
•Trust – building and retaining relationships of 
trust with our clients, colleagues and business 
partners 
•Teamwork – working together as a team for the 
Group, not just the individual 
•Responsibility – taking responsibility for our 
performance and our safety 
•People – we create an environment for people  
to realise their full potential 
 
Send your cv on this e-mail:  
miguel@gruponorconsulting.com

Μηχανικός τεχνικής υποστήριξης 
κωδ: CO2

Προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συντήρηση  
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
•Απόφοιτο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων / Μηχανολόγων 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και τεχνι-
κής ορολογίας 
•Για τους άνδρες υποψήφιους εκπληρωμένες  
στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Η άδεια οδήγησης Ι.Χ και η δυνατότητα ταξιδιών 
είναι απαραίτητη. 
 
Προσφέρονται: 
•Προοπτική εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Μισθός και bonus αναλόγως προσόντων  
και απόδοσης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  
pepe@skywalker.gr, αναφέροντας απαραίτητα τον 
κωδικό θέσης.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η διαφημιστική εταιρεία Green Promotions με 
έδρα στο Χαλάνδρι (πλησίον του Μετρό Δ. Πλακε-
ντίας), αναζητά άμεσα part time courier.

Part time courier 
 (κωδ. P.T. COURIER)

Περιγραφή θέσης: Ο courier, είναι υπεύθυνος για 
τη διανομή υλικών των πελατών μας βάσει των 
διαδικασιών της εταιρείας. Οι διανομές γίνονται 
εντός Αττικής και σε συγκεκριμένες περιοχές κά-
λυψης σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας.

Αρμοδιότητες / καθήκοντα υποψηφίου/-ας: 
•Διανομή βάσει των διαδικασιών υλοποίησης. 
•Επίτευξη στόχων διανομής. 
•Αναφορά διανομής. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος μηχανής, απαραίτητα με αποθηκευτικό 
χώρο. 
•Ικανότητα ανάγνωσης χάρτη Αττικής 
•Άριστη εμφάνιση.  
•Άπταιστα ελληνικά. 
•25-35 ετών. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
•Απόφοιτος λυκείου. 
•Δραστήριος με θετική προσωπικότητα. 
 
Προσφέρονται: 
•Part time απασχόληση. 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Διαρκής εκπαίδευση και επαγγελματική εξειδί-
κευση. 
•Προοπτικές καριέρας και επαγγελματικής ανά-
πτυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπο-
ρούν να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαι-
τήσεις της θέσης παρακαλούνται να αποστεί-
λουν τα βιογραφικά τους με φωτογραφία μέσω 
e-mail στο hr@greenpromotions.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στον χώρο  
της εστίασης, αναζητά για το νέο της κατάστημα 
στην Γλυφάδα: 

 Ζαχαροπλάστη
Προσφέρουμε: Άριστο περιβάλλον εργασίας,  
δυνατότητες εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: jobs@paulgreece.com

Υπεύθυνος καταστήματος

Τομείς ευθύνης: 
•Γενική επιμέλεια καταστήματος 
•Ενεργή – προσωπική -  συμμέτοχη στην καθη-
μερινή λειτουργία του καταστήματος 
•Έλεγχος των τελικών προϊόντων που σερβίρο-
νται / αποστέλλονται στον πελάτη 
•Χειρισμός και άμεση επίλυση τυχόν προβλημά-
των με πελάτες 
•Χειρισμός ελέγχων κρατικών φορέων 
•Εφαρμογή προωθητικών ενεργειών (βάσει πο-
λιτικής της επιχείρησης)έλεγχος και παραλαβή 
προϊόντων από προμηθευτές 
•Έλεγχος λειτουργίας και συντήρησης μηχανημά-
των καταστήματος 
•Ευθύνη για τη σωστή τήρηση όλων όσων  
προβλέπει η φιλοσοφία ή και ο τρόπος λειτουργί-
ας της επιχείρησης 
•Προετοιμασία περιοδικών αναφορών  
(φυσικής απογραφής, ταμείο, κλπ) 
•Παραγγελίες α’ υλών 
•Παραγγελιοληψίες πελατών 
•Σερβίρισμα παραγγελίας, καθάρισμα, μεταφορά  
και τοποθέτηση στο πλυντήριο 
•Καθαρισμός χώρου εργασίας (μπαρ) 
•Μεταφορά και τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 
στον εξωτερικό χώρο   
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άρρεν 27 - 35 ετών 
•Απόφοιτοι σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Προϋπηρεσία 3-5 έτη 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρι-
σης χρόνου 
•Πελατοκεντρικός προσανατολισμός 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Μεταφορικό μέσον 
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Άριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μόνιμη εργασία, πλήρης απασχόληση, έναρξη 
άμεση 
•Ωράριο: Τετάρτη – Πέμπτη – Κυριακή 17:00 – 
01:00, Παρασκευή 18:00 – 02:00, Σάββατο 20:00 
– 04:00 
•Ρεπό: Δευτέρα – Τρίτη 
•Μισθός: Ικανοποιητικός   
•Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ

Βιογραφικά που δεν θα έχουν επισυναπτόμενη φω-
τογραφία και τα ανώτερο αναφερόμενα προσόντα 
δεν θα ληφθούν υπόψη. Αποστολή βιογραφικών στο  
e-mail: info@beertime.gr

 
Unique opportunity for a Job as Chef  

de Cuisine in Singapore
Mangiatutto group of restaurants, which man-
ages three Italian restaurants and one spanish 
taberna & tapas Bar, is now opening a new greek 
traditional tavern, Mykonos on the bay, and seeks 
vibrant & dynamic chef with proven experience 
and outmost dedication to the job.We are cur-
rently looking for:

Greek chef de cuisine

Responsibilities: 
•Manage and supervise the kitchen-team;  
•Make sure all Menu lines are prepared 
according  
to specification; 
•Keep stock up-to-date, fresh and duly stored; 
•Manage all food suppliers; 
•Be accountable for the perfect cleanliness and 
order of the kitchen, 
•All other duties as assigned by Executive Chef 
 
Requirements: 
•Proven track record of experience in high 
standard preparations of main greek food 
cuisine. 
•Hard working attitude. 
•Able to work long hours, weekends and public 
holidays 
•Diploma or professional course in culinary 
schools, preferable 
•It is very important to let us have in advance 
a sample of a menu that the candidate has 

executed in the past and some pictures of his / 
her dishes. 
We offer: 
•Attractive wage 
•Food and accommodation 
•5 ½ days work week 
•Start: end of October
Submissions: It is essential  that you send  
your cv, sample menu, and pictures of your  
dishes in order to receive a formal offer with more 
details, Mr. Corrado, tel: +65 85222734, e-mail:  
corrado@mangiatutto.onmicrosoft.com 

 

A  new italian restaurant, situated in the smartest 
area of the capital city Sofia, is looking for an 
experienced Head Chef. The restaurant will 
combines very well authentic recipes from Italy 
passing through other Mediterranean and all the 
way to Middle East (Lebanon) using its authentic 
recipes in a new modern way. Entire menu and 
training, for the opening, will be made by  the 
culinary director of our restaurant.
The ideal candidate: ale between 28 and 40 
years of age, Hospitality college education, pre-
opening experience, english language.

A fantastic opportunity for an experienced 
Executive sous chef. 
 
Who are you?  Head Chef 
•You have a passion for food and a mastery  
of creating flavourful and nutritious menus. 
•You have a passion for healthy eating, 
sustainability and the use of natural, organic and 
local product. 
•Specialized culinary training, strong 
understanding of butchery cuts of meat, 
experience in catering and/or high •volume 
production, and a professional dedication will be 
the key ingredients to your success. 
•You have high energy, are easy to get along with 
and thrive in a fast paced environment. You have 
the ability to work under tight time constraints 
and meet established goals. 
•You have great leadership, planning and 
organizational skills. 
•You have shown loyalty and longevity 
throughout your career. 
 
Where: Sofia / Bulgaria  
Why you want to work for us! 
•Supported and advised by experienced culinary 
director of our restaurant , in a  growing company 
provides lots of opportunity to expand your 
professional profile. 
•Surround yourself with a harmonious,  
young and professional oriented team. 
Innovative recipe development and cooking 
technology 
 
What: 
•The successful individual will collaborate with 
culinary director about create& cost menus, 
manage employees, establish and maintain 
contacts with vendors and oversee some 
customer relations. 
•Responsible for food preparation, directing and  
co-ordinating employees activities. 
•Lead off site catering jobs including working  
with the catering manager and general manger  
in logistical planning whenever necessary. 
•Responsible for inventory management, 
organization and purchasing. 
•Assist in determining both temporary and 
permanent staffing requirements. 
•Quality control: ensures all food items meet 
expectations and standards before leaving the 
kitchen. 
•Most importantly, individual will successfully lead 
the kitchen team, motivating their team to put 
forth their best efforts at all times and encourages 
creativity and feedback. 
•This individual works with and reports to 
the culinary director of the restaurant and is 
responsible for overall kitchen operations 
•Thorough knowledge of culinary best practices 
and safe food handling standards ( formerly 
HAACP). 
•Excellent verbal, written, organizational and 
documentation skills; 
•Ability to prioritize, maintain confidentiality, and 
interact with all levels of management across the 
organization; 
•Possession of excellent knife skills and 
comprehensive knowledge of cooking methods.

Single accommodation:  
•Start date: Immediately 
•Salary: Depends on experience 
If the above information is an attractive challenge  

to you, please send cv and photo on:  
viaggio.sofia@gmail.com. Due to volume  
of applications, only successful candidates  
will be contacted.

Η εταιρία  καταστημάτων  καφεστίασης  ‘’MIKEL’’ 
εστιάζει στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών της. Διακρίνεται για την 
οργάνωση των τμημάτων– τον εκσυγχρονισμό 
των εγκαταστάσεων – την εντατική εκπαίδευση 
και ειδίκευση του προσωπικού της. Απώτερος 
σκοπός της εταιρίας η διασφάλιση μιας γκάμας 
εξαιρετικών προϊόντων και η άψογη εξυπηρέ-
τηση των πελατών της. Με γνώμονα την φιλο-
σοφία αυτή η εταιρία ‘’MIKEL’’ προκειμένου να 
επανδρώσει το νέο της κατάστημα στην περιοχή 
της Νέας Σμύρνης στην Αθήνα ζητά προσωπι-
κό ηλικίας 20-35 ετών για τις παρακάτω θέσεις: 

Υπεύθ. Καταστήματος 
 Service (με εμπειρία) 

Barista 
Ταμία 

Κουζίνα

Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη 
φωτογραφία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr, fax: 
2410 534020, τηλ. 2410 255260.

 

Ξενοδοχείο Castello city hotel *** Ηράκλειο 
ζητά: 

Σερβιτόρο / α εστιατορίου  
για πρακτική άσκηση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος / η ξενοδοχειακής σχολής. 
•Άριστη γνώση αγγλικής. 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά. 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης. 
•Εξαιρετικές συνθήκες διαμονής. 
•Διατροφή (τρία γεύματα ημερησίως). 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων. 
 
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία,  
στο e-mail: kasmirlis@castellohotels.com.  
Συστάσεις απαραίτητες.

Rauschenberger Group Stuttgart, Germany: 

Chef de partie  
στην κουζίνα παραγωγής 
Catering και Δεξιώσεων  

(ηλικίας 25-40 ετών)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικής και ει δυνατόν καλή 
γνώση γερμανικής γλώσσας.  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας σε 
εστιατόρια ή catering. 
•Εξοικείωση με την fusion και την gourmet κου-
ζίνα. 
•Ικανότητες διαχείρισης ασφαλείας και γνώσεις 
υγιεινής τροφίμων.  
•Επιπλέον επιθυμητό προσόν: ευρωπαϊκό δί-
πλωμα οδήγησης. 

Προσφέρονται:
Αρχικός μισθός: 1600 €, καθαρά, για 194 ώρες το 
μήνα και επιπλέον πλήρη ασφάλιση. Καθώς και 
αμοιβή 10 € για κάθε επιπλέον ώρα υπερωρίας. 
Στέγη, φαγητό τις εργάσιμες ημέρες. Αεροπορικά 
εισιτήρια για να έρθετε στην Στουτγάρδη και να 
επιστρέψετε όταν λήξει το συμβόλαιο σας. Εξαι-
ρετικές συνθήκες εργασία, σε νεανική ομάδα, με 
θετικό πνεύμα συνεργασίας, σε μια εταιρία που 
ενδιαφέρεται για την πρόοδο σας και παρέχει εκ-
παίδευση στους εργαζόμενους της, όχι μόνο σε 
επαγγελματικό, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. 

Τι μπορείτε να περιμένετε από την εργασία 
σας: Θα εργάζεστε σε μια από τις 100 πιο επι-
τυχημένες, οικονομικά, εταιρίες στον κλάδο της 
εστίασης, στην Γερμανία και σε ένα από τα 5 πιο 
σημαντικά catering της χώρας, με συνθήκες εργα-
σίας που ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο εργασι-
ακό όρο. Θα εργάζεστε σε διαφορετικές θέσεις, εκ 
περιτροπής και σε βάρδιες που λαμβάνουν υπό-
ψη και τις προσωπικές σας ανάγκες. 

Αποστολή βιογραφικού, με φωτογραφία:  
pm@rauschenberger-catering.de, υπόψη:  
κ. Προκόπη Μεταξά (συνιδιοκτήτη της 
Rauschenberger), pm@rauschenberger-catering.
de • www.rauschenberger-catering.de. Κινητό 
τηλέφωνο  
(ελληνικό):6970804075. Συνάντηση για προσω-
πικό ραντεβού: στην Αθήνα, μόνο Σάββατο ή 
Κυριακή, κατόπιν ειδοποίησης.

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που βρίσκε-
ται στην Κω, ζητά για τη σεζόν 2013:

Αρτοποιό με γνώσεις  
αρτοζαχαροπλαστικής

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο σχολής Μαγειρικής 
•10ετή εμπειρία στην αρτοποιεία 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χη θέση σε Ξενοδοχείο άνω των 400 δωματίων 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας  
•Γνώση αγγλικών 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχιακή απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο φαξ: 22420 55656 ή μέσω e-mail στο:  
cv@kipriotis.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα “Afitis hotel” & 
“Renaissance Hanioti Resort” στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής, μέλοι του ομίλου Exclusive Hotels, ζη-
τεί να προσλάβει:

Night Auditor - 
Νυχτερινό /ή Ρεσεψιονίστ

Προσόντα: 
•Απόφοιτη Τουριστικής ή ανάλογης Σχολής  
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4* ή 5*  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας & μίας 
τουλάχιστον ακόμη (η άριστη γνώση της Γερμανι-
κής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, Powerpoint, 
Access, Outlook) & γνωση τουλάχιατον ενός 
PMS Software ( Ermis, Protel, Fidelio) 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Άριστη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων και 
επικοινωνίας με όλο το φάσμα επαφών (clientele, 
reps, tour operators, agents, journalists) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα δια-
χείρισης προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημε-
ρινή προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολα-
βές / αναλόγως προσόντω 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προ-
σφορά μόνιμης θέσης εργασίας

Υπόψιν Human Resources Department of Exclu-
sive Hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία μέσω e-mail: meniaboe@exclusive-
hotels.gr. Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβά-
νουν πρόσφατη φωτογραφία δεν θα αξιολογού-
νται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.  Όλα 
τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & 
σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. μέλος του 
γερμανικού πολυεθνικού ομίλου εταιρειών Klüh 
Service Management GmbH, αποτελεί μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.

Πελάτης: Ο πελάτης μας, μεγάλο ξενοδοχείο 
στο κέντρο της Αθήνας, ζητεί Καμαριέρες & 
Οροφοκόμους.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας  
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Ευγένεια  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε 
στο θέμα τον κωδικό θέσης,  μέσω fax στον 
αριθμό 2118008866 ή στη διεύθυνση: Klüh 
Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., Περικλέους 
32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 2107472010.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@klueh.gr
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Μπες στο 
www.walker.gr

και δημοσίευσε δωρεάν 
την αγγελία σου για 
προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών. Δώσε σε 
όσους ενδιαφέρονται

την ευκαιρία να 
σε βρουν.


