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Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές,
Οικονοµικά Στελέχη, Προγραµµατιστές

σελ. 6
Πληροφορική, Call Center

σελ. 8
Εµποροϋπάλληλοι,
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10
Ιατροί, Νοσηλευτές

σελ. 12
Ιατρικοί Επισκέπτες, Τεχνικοί,
Μηχανικοί, Υπάλληλοι Γραφείου,
Logistics

σελ. 14
Φύλακες, Εστίαση

σελ. 15
Τουρισµός, Αισθητική,
Promotion-Merchandisers

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

(οπισθόφυλλο)

35.000 voucher 
εισόδου στην αγορά

εργασίας για άνεργους 
νέους έως 29 ετών

www.enter.net.gr

ΜΠΕΣ

ΣΤΟ

ΚΟΛΠΟ

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

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

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

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

Η ∆ράση περιλαµβάνει:

• Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών

• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 5 µηνών

Ωφελούµενοι είναι:

• Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών

• Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και  
   µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έως 29 ετών

Οι παροχές για τους δικαιούχους ανέργους είναι:

• Επίδοµα θεωρητικής κατάρτισης αξίας 400 €

• Επίδοµα πρακτικής άσκησης 2.300 € & 2.000 € για τις δύο 

   κατηγορίες ωφελουµένων αντίστοιχα

• Ιατροφαρµακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη αυτών, 

   έναντι κινδύνου, ατυχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής 
   άσκησης

«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών».

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

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 
τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ: 210 9730280
site: www.skywalker.gr
e-mail: fpress@skywalker.gr

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

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης
 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές
 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή
Αλέξης Κυριαζόπουλος
 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

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

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος
αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας 
σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση
με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων 
και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας
σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία
για την καριέρα

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

Μετρό - Αιγάλεω

Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά

Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία

Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Κάτω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(Γραφείο Διασύνδεσης)

Δημαρχείο Ηλιούπολης 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

Η ACNielsen SA, πολυεθνική εταιρεία, με παρουσία σε 
180 χώρες στο κλάδο της Έρευνας Αγοράς καταναλωτικών 
προϊόντων, αναζητά εξωτερικούς Συνεργάτες για την 
πραγματοποίηση έργου διάρκειας 4 εβδομάδων (πιθανότητα 
παράτασης χρόνου συνεργασίας) για την θέση:

Ερευνητή
Περιοχές Aναζήτησης Συνεργατών: Καβάλα, Σέρρες, Βέροια, 
Νάουσα, Αγρίνιο, Χαλκίδα, Θήβα, Ιωάννινα, Λάρισα, Βόλος, 
Άργος, Καλαμάτα, Χανιά, Ηράκλειο.

Αντικείμενο Θέσης: Συλλογή δεδομένων καταναλωτικών 
αγορών σε Super Markets

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Βασική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
•Βασική γνώση H/Y σε επίπεδο χρήστη  
 
Προϋπηρεσία: 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία: 
•Ερευνητής σε εταιρεία Ερευνών Αγοράς 
 
Προφίλ: 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Εξωστρεφής προσωπικότητα  
•Ικανότητα εργασίας με αυτονομία  
•Επιμονή στο αποτέλεσμα  
•Ακρίβεια και επιμέλεια  
 
Αμοιβή & Παροχές: 
•Ικανοποιητικές απολαβές

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος στο e-mail:   
hr.greece@nielsen.com. Fax: 210 9578606 με τον κωδικό 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ στον τίτλο.

Dow AgroSciences, based in Indianapolis, Indiana, USA, 
develops leading-edge crop protection and plant biotechnology 
solutions to meet the challenges of the growing world. Dow 
AgroSciences is a wholly owned subsidiary of The Dow 
Chemical Company and had annual global sales of $5.7 billion 
in 2011. Learn more at www.dowagro.com. To support the 
continued growth of Dow AgroSciences we are looking for a:

Marketing Specialist 
For our location in Lavrion Greece

The role is responsible for leading the definition, development, 
communication, implementation of product and market business 
strategies within Greece & Israel. This includes development 
and implementation of the marketing plans (price, product, 
place, promotion) and business case inputs in accordance with 
global business strategies and local markets.

Primary responsibilities 
•Develop, communicate and implement marketing plans  
•Manage product and/or market  
•Identify and launch new market opportunities  
•Provide team leadership  
•Effectively liaison with key regional contacts  
 
Qualifications 
•Masters Degree in agronomy  
•Minimum 5 years of sales and/or Marketing experience  
•Understand customer needs, knowledgeable about crop 
protection business  
•Ability to work across cultures, analytical thinking, ability to 
prioritize/summarize  
•Fluent in English and Greek  
 
To apply 
•Step 1: Visit www.dow.com or www.dowagro.com 
•Step 2: Click on Careers 
•Step 3: Click on Explore Available Job Opportunities 
•Step 4: Click on Europe 
•Step 5: Choose job requisition number 1303526 
 
Or send your CV by e-mail to: hkaramalis@dow.com.

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

 Junior Financial Analyst 
Για τη Διεύθυνση Οικονομικών

Αντικείμενο εργασίας: Εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων 
και μελετών που αφορούν διάφορες δραστηριότητες της 
Οικονομικής Διεύθυνσης στους τομείς χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης, οικονομικού ελέγχου και κοστολόγησης 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2- 3 ετών σε αντίστοιχη θέση Οικονομικής 
Διεύθυνσης  
•Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικής Κατεύθυνσης  
•MBA ή MSc  in Finance  
•Άριστη  Γνώση MS Office  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
 
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων εντός 
προθεσμιών  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Δεξιότητες ανάλυσης και επεξεργασίας αριθμητικών 
δεδομένων  
•Γνώση της αγοράς  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτικές 
Επαγγελματικής Εξέλιξης  
•Συνεχή Εκπαίδευση 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα, στην παρακάτω 
διεύθυνση: Χρυσός Οδηγός Α.Ε. Έντυπη & Ηλεκτρονική 
Πληροφόρηση Α.Ε Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 
Μιχαλακοπούλου 184, Αθήνα Τ.Κ. 115 27, Fax: 210 9204172, 
E-mail: hr@yellowpages.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη 
διαχείριση των Βιογραφικών Σημειωμάτων.

Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της: 

Πωλητής/Πωλήτρια 
Ιδιόκτητου Καταστήματος Λάρισας 

Περιγραφή Θέσης/Καθήκοντα: 
•Επίτευξη του στόχου πωλήσεων  
•Προώθηση των επιχειρηματικών προϊόντων της εταιρίας  
•Εξειδικευμένη εξυπηρέτηση πελατών  
 
Τόπος Εργασίας 
•Λάρισα 
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 
Απαιτούμενα προσόντα (Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):  
•Πολύ καλή γνώση της τοπικής αγοράς  
•Πελατοκεντρική αντίληψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office  
•Προϋπηρεσία στην προώθηση επιχειρηματικών λύσεων 
επικοινωνίας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα  
 
Εμπειρία 
•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία στις πωλήσεις λιανικής, ιδανικά στον 
χώρο των τηλεπικοινωνιών.  
 
Ατομικές Ικανότητες 
•Ομαδικότητα  
•Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα  
•Προσανατολισμός στον Πελάτη  
•Αντίληψη/Κατανόηση  
•Επίλυση Προβλημάτων  
 
Γενικές Προϋποθέσεις 
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα 
προσόντα και προϋποθέσεις κατά την πιο κάτω αναφερόμενη 
ημερομηνία λήξης προθεσμίας. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
μέχρι τις 26/04/2013 πατώντας http://www.cyta.gr/el/aboutUs/
Jobs?sel ή στο fax: 215 5008801 με την ένδειξη «ΠΙΚΛ 4_13».

Η εταιρία Ελληνική Υφαντουργία ΑΕ, από τους μεγαλύτερους 
κατασκευαστές υφασμάτων Denim στην Ευρώπη, με πελάτες 
μερικά από τα μεγαλύτερα brands στο χώρο των jeans. Επιθυμεί 
να προσλάβει για την Διεύθυνση Πωλήσεων Denim, με έδρα στo 
Ν. Πέλλας:

Area Managers Πωλήσεων Εξωτερικού  
(κωδ. ΑΜ 600)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ  
•Εμπειρία σε πωλήσεις υφασμάτων  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Άριστος χειρισμό Η/Υ  

•Δυνατότητα για επαγγελματικά ταξίδια – άδεια οδήγησης  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση Υφάσματος Denim  
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
 
Η θέση αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή. 
 
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές 
εξέλιξης σε μια μεγάλη εταιρία του χώρου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:   
hrm@hellenicfabrics.com  αναφέροντας τον παραπάνω κωδικό.

One of the fastest growing innovation companies in Cyprus is 
looking for an:

Experienced Injection Mould Maker 
Who can 
•Design plastic 3D parts in mechanical software such as inventor  
•Design the injection moulds for prototype and for production 
(including complex moulds with hot runners)  
•Program and operate CNC machines and other auxiliary 
equipment in metal processing such as lathe, milling machines, 
EDM’s etc  
•Carry out maintenance and service of existing moulds  
•Set-up and maintain injection machines and other automatic 

packaging equipment  
•Organize and manage the production line 

University degree in plastics engineering or mechanical 
engineering is required and also 5 years minimum experience 
in mould making and injection process. Also good knowledge of 
English is required. 

The position is in Limassol, Cyprus and the selected 
candidate must be able to relocate for at least 3 years. 
Salary depends on qualifications. Send your cv to e-mail: 
csisamos@engino.com.



ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20134

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

γραπτό επίπεδο)  
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών  
•Πολύ καλή γνώση MS Office  
•Επαγγελματική εμπειρία από τον κλάδο 
υποστήριξης εξαγωγών/ logistics/ πωλήσεων  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:   
cv@anadeixi.gr. 

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

Έμπειρη Λογίστρια - (κωδ ACC-13)       

Το έργο: Κάλυψη όλων των λογιστικών 
και χρηματοοικονομικών ενεργειών και 
υποχρεώσεων της ΑΕ. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια σε όλο το 
φάσμα λογιστικών εργασιών ανώνυμης εταιρίας  
•Πολύ καλή γνώση Γενικής Λογιστικής και 
συνεχής ενημέρωση στις εξελίξεις για θέματα 
Λογιστικά, Φορολογικά, •Ασφαλιστικά, Εργατικής 
Νομοθεσίας  
•Αριστη γνώση χρήσης Η/Υ (έμφαση στο MS 
Office-Excel, Word) και συστημάτων ERP, κατά 
προτίμηση του Navision.  
•Γνώση προγραμμάτων μισθοδοσίας 
εργαζομένων  
•Γνώση αγγλικών  
•Καλή παρουσία, ευγένεια, καλή επικοινωνία και 
συνεργασία.  
•Δυνατότητα για ευέλικτα ωράρια εργασίας χωρίς 
χρονικές δεσμεύσεις  
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή ΙΧ 
αυτοκινήτου.  
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα 

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

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

1 Assistant Financial Manager

Με 5ετή προϋπηρεσία στο ξενοδοχειακό τομέα, 
πολύ καλά Αγγλικά και άριστη γνώση Η/Υ (Γνώση 
Λογισμικών προγράμμάτων OPERA, POS, SAP 
επιθυμητή).

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

In the framework of Tourism National Strategy, 
Marketing Greece S.A., the official company of 
the Greek private tourism sector, a non-profit 
organization, is aiming at the upgrade of visitors’ 
total experience in Greece by making the country 
a preferable destination of target markets through 
strategic planning and marketing services.

Based on its role, Marketing Greece S.A. is 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Client Service Director

•Five years and above of Advertising Experience  
•Worked with International Advertising Agencies 
with proven success and achievement  
•Healthcare experience is an asset  
•Ability to lead and motivate  
•Excellent Communication Skills & Teamwork  
•Excellent command of English  
•Attractive remuneration package 

If you are interested in the above opening, please 
send your CV, in English to Electra Maragoudaki 
to e-mail: electra@groupccm.com.

All candidacies will be treated confidentially. 

Η εταιρία Top Service (Θρασκιάς Γεώργιος) 
πληροφοριακά συστήματα αναζητά για το τμήμα 
υποστήριξης  εφαρμογών:

Consultant Εμπορικών & Λογιστικών 
Εφαρμογών

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) σε κλάδο 
Πληροφορικής  
•Άριστη γνώση εφαρμογών της εταιρίας 
Singularlogic ΑΕ  
•Προϋπηρεσία 3τουλάχιστον έτη σε θέση 
τεχνικού συμβούλου  
•Εμπειρία σε διαχείριση έργων, καταγραφή 
απαιτήσεων και παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών 
•Εμπειρία σε λογιστικές εφαρμογές και στην 
παραμετροποίηση / χρήση συστημάτων ERP / 
εμπορικών εφαρμογών  
•Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες  
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα  
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας  
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Microsoft SQL Server Queries, Stored 
Procedures / Functions, Triggers 
•Εμπειρία σε περιβάλλον Cloud / SaaS  
•Εμπειρία σε εργαλεία Business Intelligence / 
OLAP  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση  
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
secretary@topservice.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
2310 867660. 

Για το κατάστημά μας χονδρικής πώλησηςστην 
ΞΑΝΘΗ ζητάμε: 

 Διευθυντικά Στελέχη 
Κωδικός Θέσης: WS8901

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη 
θέση, σε διοίκηση καταστήματος λιανικής ή 
χονδρικής πώλησης  
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου 
δυναμικού  
•Ικανότητες οργάνωσης και 
προγραμματισμού  
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας 
και επίλυσης προβλημάτων  
•Άριστη διαχείριση χρόνου και 
προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν 

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές 
(συμπεριλαμβανομένου εταιρικού αυτοκινήτου), 
πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης, πριμ επίτευξης 
στόχων, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές 

συνέχεια στη σελ. 06

εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
Ελληνική εταιρεία.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό θέσης στη 
διεύθυνση: METRO Α.Ε.Β.Ε. Τ.Θ. 52020, 14410 
Μεταμόρφωση Αττικής, Fax: 210 2835030 ή  
email: hr@metro.com.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος

Ταχ. Δν/ση: Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 8846852 
Fax: 210 8846853 
Ιστοσελίδα: www.imegsevee.gr

Μητρώο Εμπειρογνωμόνων-Εξωτερικών 
Συνεργατών σε θέματα Καινοτομίας και 

Συνεργατικών Σχηματισμών

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου 
Εμπειρογνωμόνων-Εξωτερικών Συνεργατών 
σε θέματα Καινοτομίας και Συνεργατικών 
Σχηματισμών

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο 
της  υλοποίησης του Υποέργου 4 «Εφαρμογή 
δράσεων υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων 
σε θέματα καινοτομίας και μορφών συνεργασίας» 
της Πράξης με τίτλο «Δράσεις για την ενίσχυση 
του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών 
συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις», προτίθεται 
να δημιουργήσει Μητρώο Εμπειρογνωμόνων-
Εξωτερικών Συνεργατών σε θέματα 
Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών, 
για απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 
αίτησης ένταξης στο Μητρώο είναι η Τετάρτη, 8 
Μαΐου 2013. 
 
Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε μέσω 
του Link: http://www.imegsevee.gr/images/
diagwnismoi/prosklisi_mitrwo_kainotomia.pdf.  
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Ξενοδοχειακή μονάδα στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλίας ζητά:

Διευθυντή Ξενοδοχείου

Απαραίτητα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Συστάσεις  
•Γνώσεις  Η/Υ  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
hotelmanagerthessalia@gmail.com.

International Account Manager (Russia/ 
Ukraine) (SL 0420) 

 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Καταξιωμένη Εταιρεία παροχής 
εταιρικών υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας (Β2Β), από 
τις κορυφαίες στον κλάδο της, με διεθνή παρουσία 
και μεγάλες περαιτέρω προοπτικές διεθνούς 
ανάπτυξης αναζητά International Account Manager 
για την υποστήριξη της Ρωσικής αγοράς.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος 
θα διαχειρίζεται την τηλεφωνική και ηλεκτρονική 
επικοινωνία και συντονισμό ενεργειών παροχής 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών με τους εταιρικούς 
πελάτες στις χώρες ευθύνης (Ρωσία).

Απαραίτητα Προσόντα 
•Άριστη γνώση Ρωσικών (σε προφορικό και 

currently seeking to employ: 

Administrative & Financial Support 
Ref. Code: AF_01)

The position is reporting to General Manager 
 
Responsibilities: 
•Reception desk for Marketing Greece  
•Arranging meetings with Hellenic Republic and 
other key stakeholders  
•Personal assistance to General Manager  
•Assistant accountant to independent finance 
consultant  
•Accounting system management (support)   
•Keeping records and creating financial 
statements   
•Providing data to independent auditor  
•Assisting management of HR resources and 
payroll accounts  
 
Candidate profile: 
•3 years of experience in similar position  
•Degree in finance or accounting  
•Excellent knowledge of English language, 
Computer literacy (MS Office, Excel)  
•Excellent social, communication and 
organizational skills  
•Contract Negotiation  
 
The company offers: 
•Salary according to experience  
•Bonus based on set targets  
 
Those interested are advised to send the cv with 
recent photo to the following e-mail:  
info@marketinggreece.com. 

Ασφαλιστική Εταιρεία ενδιαφέρεται να 
προσλάβει:

Άτομα με επαγγελματική εμπειρία στο 
Bancassurance

Για τη στελέχωση των οργανωτικών της 
μονάδων στους εξής τομείς: 
•Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Reporting, 
Controlling, Διαχείριση Επενδύσεων, Εισπράξεις, 
Λογιστική) 
•Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management, 
Αναλογιστικής, Συμμόρφωσης και Εσωτερικού 
Ελέγχου) 
•Ανάληψης Ασφαλιστικών Κινδύνων, και 
Διακανονισμού ζημιών 
•Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και Εξυπηρέτησης 
Πελατών 
•Λειτουργικής Υποστήριξης (Διαχείριση 
Προμηθειών και Υποδομών, Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Ανθρώπινου Δυναμικού).  
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ασφαλιστική, 
πρακτορειακή ή μεσιτική εταιρεία με κύρια 
δραστηριότητα στον τομέα του Bancassurance 
•Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στον τομέα 
επαγγελματικής εξειδίκευσης ή αντίστοιχη 
επαγγελματική πιστοποίηση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και πολύ καλή γνώση 
εφαρμογών MS Office 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άντρες υποψήφιους.  
 
Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει:  
•Να είναι προσανατολισμένος/η στο αποτέλεσμα 
και να λειτουργεί με αίσθημα προσωπικής 
ευθύνης για την επίτευξή του 
•Να έχει διεισδυτική αντίληψη και αναλυτική 
σκέψη 
•Να επιτυγχάνει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας 
με μεθοδικότητα και δέσμευση.  
 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων με 
e-mail στο: humanResources@insurer.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Ασφαλιστικός όμιλος εταιριών ζητά να 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Υπάλληλο για τις Οικονομικές Υπηρεσίες                     
                  

               Απαιτούμενα προσόντα: 
 
     
               
                     
     

  
         
           
                       

                                                       Προσφέρονται άριστο περιβάλλον εργασίας και    
          ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα. 
                                        

         

 Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης. 
 Άριστη γνώση της αγγλικής. 
 Προϋπηρεσία 5 ετών σε μηχανογραφημένο 

λογιστήριο με αντικείμενο Financial Controlling. 
 Πολύ καλή γνώση IFRS και ΕΓΛΣ. 
 Γνώση ERP SAP, όπως και λοιπών συστημάτων 

Reporting, θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν. 
 

 
 
 
 
 
      
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

Αποστολή βιογραφικών: 
Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. 

Τ.Θ. 55 
Αγ. Μαρίνα 

35300 Στυλίδα 
Φθιώτιδας 

τηλ. 211 120 7881 
φαξ. 211 120 7899 
υπόψη: κας Βλαχάκη 

 

Η εταιρία Σούπερ Μάρκετ ΒΙΔΑΛΗΣ ενδιαφέρεται να στελεχώσει την παρακάτω θέση:

Διευθυντής  Καταστήματος 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Δυνατότητα μετοίκησης εκτός Αθηνών για χρονικό διάστημα 3ετών  
•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ επιθυμητό  
•Ηλικία 35-50 ετών  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Ικανότητα επικοινωνίας  
•Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού  
•Προσωπική παρακίνηση, ομαδικό πνεύμα  
•3ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
 
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων. 
 
Οι υποψήφιοι που δεν έχουν την επιθυμητή προϋπηρεσία σε Σούπερ Μάρκετ δεν θα 
ληφθούν υπόψιν.

Αποστολή βιογραφικών στην διεύθυνση: Λ. Κύπρου 156 και Κωνσταντινουπόλεως 95, 
Αργυρούπολη, Τ.Κ. 16451, Τηλ: 210-9959625, Fax: 210-9959044, E-mail: hr@vidalismarket.gr.

Ο Όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή ζητά, για απασχόληση σε εργοτάξιό της:

 Εργοταξιακό Πολιτικό Μηχανικό (Code CESH)
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Ανώτατης Σχολής Ελληνικού ή Διεθνούς Πανεπιστημίου  
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε οικοδομικά έργα και σε έργα υποδομής  
•Άριστη γνώση Η/Υ  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας 
τον αντίστοιχο κωδικό υπ’ όψη τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή στο e-mail:   
hr@techol.gr.

Freelance Consultant Trainers 
(Ref#CT04/13)

One of the world’s largest professional Consulting 
& People’s Development organization with word-
wide presence is searching talented associates, 
with proven track record of success in Training 
and Consulting in the areas of Sales, Customer 
Service, Management & Leadership, for its 
regional office in Athens, Greece.
 
As a Consultant Trainer you will:  
•Be assuming training and consulting 
responsibilities for our clients. 
•Be trained in our unique approach and be 
further equipped with Trainer  Excellence Skills.   
•Need to initially dedicate some time to study 
and observe our trainings, methodologies and 
company policies in order to become a certified 
trainer and be able to assume your training 
responsibilities.  
•Have the opportunity to gain multidiscipline 
experiences with a wide spectrum of clientele 
in various customized projects.  
•Broaden your professional knowledge and 
experience by developing your consulting skills 
and training approach, as well as improving 
your customer service culture through a very 
innovating approach and processes.  
 
Successful candidates should have the 
following qualifications:  
•Business University degree, preferably post 
graduate  
•A strong sales and consulting background in 
one or more of the following  areas: retail sales, 

B2B sales, customer service, management.  
•Proven training experience is an absolute 
prerequisite.  
•Experience in product development of new 
training material will be considered an asset.  
•Fluency in both Greek and English  
•Computer literacy (Microsoft Office Word, 
Excel, PowerPoint)  
•Expert technology user.  
•Very professional presence  
•Fast learner  
•Ability to understand business issues is 
essential.  
•Commitment and dedication through 
demonstrating a continuous client centered 
approach and highly professional and ethical 
standards.  
•Excellent communication skills and a highly 
analytical mind which lead to creative thinking 
and a problem solving approach and behavior.  
•Flexibility and Adaptability to changing 
circumstances and methodologies  
•Able to provide training mostly weekdays 
(9:00-18:00).  
•Able to travel within Greece as well as provide 
training during weekends. 

This is an outstanding opportunity for 
individuals who are looking for a career with 
excellent prospects in Training and Consulting. 
Candidates are kindly requested to send their 
CV’s either by fax or e-mail c/o κα Θάλεια 
Γιακουμάκη (Ref# CT04/13). Fax: +30 210 
6825889 or     
e-mail: k.sardella@learningsystems.gr.

Administrative - 
Marketing Assistant 

For Entry level Candidates

Description: We are seeking a motivated, 
detail oriented person to serve as assistant 
to the Executive Director and other staff as 
directed. She will perform a wide ranging set of 
administrative and marketing-related tasks. The 
office environment is a fast paced. This individual 
must possess outstanding communication and 
interpersonal skills, as well as the ability to 
organize, plan and prioritize work. A collaborative 
work ethic is critical in this role.

Responsibilities: 
•Prepare materials for Executive Director, 
including recording and preparation of minutes, 
agendas, and committee meeting packets.  
•Update and maintain various directories 
and documents including contacts, policies, 
procedures and others as directed.  
•Process invoices, bank deposits and check 
requests as appropriate.  
•Managing accounting information, journal 
entries and registration documents, invoices 
and cash accounts.  
•Interacting / dealing with customers, suppliers, 
banks.  
•Participate in clients meetings, team meetings, 
demonstrating punctuality and preparedness, 
effectively communicate and contribute in a 

positive manner.  
•Schedule meetings, prepare correspondence, 
develop and maintain an effective filing system.  
•Assist in planning and promoting special 
events. Maintain documentation and status for 
special event budgets and supplemental fees.  
•Manage creation and distribution of monthly 
e-newsletter.  
•Maintain/update company’s website and social 
media.  
•Order and keep inventory of office 
supplies, process incoming and outgoing 
correspondence, answer calls in a professional 
manner; and perform routine clerical work as 
needed.  
•Provide assistance to marketing initiatives as 
needed.  
 
Minimum Qualifications: 
•A University degree in Economics/Business 
(AUEB or UNIPI)  
•Excellent communication skills in English 
language - written and spoken- (Proficiency 
level).  
•Good working knowledge in all Microsoft 
Office applications, particularly in spreadsheets 
on Excel and creating •Power Point 
presentations  
•Familiarity of using a CRM program  
•Competency in the use of financial software 
such as X-Line.  
•Any equivalent combination of training and 
experience will be considered. 

Please submit resume to bd8@zeitkronen.
com to the attention of Ms Roumelioti. Only 
shortlisted candidates will be contacted. 

Οδηγός Φορτηγού Αυτοκινήτου / Αποθηκάριος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία έως 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση, σε οργανωμένη αποθήκη  
•Χειρισμός PDA  
•Καλή  γνώση Η/Υ  
•Προγραμματισμός, οργάνωση και υπευθυνότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας  
 
Προσφέρονται:  
•Προοπτικές συνεχούς εξέλιξης και εκπαίδευσης  
•Ακεραιότητα  
•Αξιοκρατία

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 
Άγιος Στέφανος Αττικής, 145 10, τηλ. 2106217691, fax: 2108140802, e-mail: info@dexim.gr. 
Κωδικός Αγγελίας: Ο.Α1.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

•Aware of emerging web-stack technologies  
 
Send your cv to e-mail:   
webengineer@skywalker.gr. 

Ανώνυμη εταιρία ζητά Web Developer που 
διαθέτει εμπειρία σε Web applications & 
sites development, με εστίαση στο back-end, 
server/hosting configuration & optimization. 
Οι δραστηριότητές μας εκτείνονται από την 
κατασκευή απλών ιστοσελίδων & e-commerce/e-
learning sites, μέχρι την δημιουργία full fledged 
applications, στοχεύοντας όλες τις πλατφόρμες & 
τη δημιουργία Web Services & APIs.

Απαραίτητα προσόντα: 
•PHP 5.3+  
•MySQL  
•Javascript/jQuery  
•HTML/CSS3 (εμπειρία σε LESS επιθυμητή)  
•Βασικές γνώσεις SEO  
•Ικανότητα γρήγορης εκμάθησης και 
παραμετροποίησης open source πλατφορμών 
(Wordpress, Presta, Moodle, Joomla κτλ)  
•Portfolio με δείγματα δουλειάς  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εξοικείωση με PHP Frameworks (Zend, 
CakePHP, Laravel)  
•Τεχνικές front-end design: Graceful degradation, 
responsive design, CSS effects, design patterns/
antipatterns  
•Mobile development  
•Web analytics/Google Ads Campaigns  
•Photoshop/Illustrator  
 
Άμεση πρόσληψη - με ασφάλεια + bonus για τον 
κατάλληλο υποψήφιο, με μεγάλες προοπτικές 
εξέλιξης. 
 
Αποστείλλετε το βιογραφικό σας και τυχόν 
portfolio στο webdev@skywalker.gr.

System Administrator - Software Engineer

System Administrator with Software Engineering 
skills required to join IT department of Spandidos 
Publications, a leading publishing group in the 
biomedical sciences that publishes eight journals.

The successful candidate will be responsible for 
the maintenance and operation of the company’s 
network infrastructure, office interconnection, 
intranet servers and router, backup procedures, 
data sycnhing / replication, fault tolerance, task 
automation, etc. 

The successful candidate will also participate in 
the development of the company’s web application 
(http://www.spandidos-publications.com) that 
enables users to search, read and purchase 
research articles, create personal accounts, 
receive newsletters and submit manuscripts, 
along with the admin panel functionalities. 

Knowledge of linux/unix administration is required, 
as well as background in Java and J2EE web 
applications deployment.

Required Skills / Knowledge: 
•Unix / Linux system administration 
•Experience with command line tools and 
scripting languages (shell scripting, perl, python, 
etc.)  
•Database Administration (preferably MySQL)  
•Apache Http Server / Apache Tomcat Servlet 
container  
•Java / J2EE  
•HTML / CSS / JavaScript / AJAX, including 
JavaScript libraries (e.g., JQuery)  
•XML Technologies  
 
Preferred Skills: 
•J2EE application frameworks, such as 
SpringMVC, Thymeleaf, Wicket, ZK, Struts  
•Object-Oriented programming and Design 
Patterns  
•Eclipse IDE using SVN  

•Ευελιξία  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων  
•Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω e-mail: 
hr@linakis.com.

Η Διαφημιστική εταιρεία Green promotions με 
έδρα στο Χαλάνδρι (πλησίον Μετρό Δ.Πλακεντίας 
για το νέο της project couponomico.gr αναζητεί για 
πλήρη απασχόληση Προγραμματιστή. 

Προγραμματιστής (κωδ.WEBC)

Η θέση αναφέρεται στον New Business Director. 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα συμμετέχει στον 
σχεδιασμό και την παραγωγή λογισμικού στα 
πλαίσια της ανάπτυξης των προϊόντων της 
εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης.  
•Εργασιακή εμπειρία 3 έτη.  
•Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων.  
•Ουσιαστική γνώση  Java Servlets,Apache 
Tomcat, Javascript, JSON, Web Development, 
MySql, Jsp, Jstl, Jquery, PHP  
•Γνώση σχεδιασμού και χρήσης e shop, 
cms, Ajax, Facebook applications, Mobile 
applications(I phone – Android), Geo  
•Απόλυτη υπευθυνότητα.  
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.  
•Ευχέρεια επικοινωνίας  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία  και ταλέντο στον σχεδιασμό user 
interfaces στο Web (javascript, ajax) και σε 
Mobile Apps  
•Εμπειρία σε NoSQL databases  
•Εμπειρία χρήσης τεχνολογίας XML και σχετικών 
εργαλείων. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αμοιβές βάσει προσόντων και 
στόχων  
•Δημιουργικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον.  
•Δυνατότητες εξέλιξης σε μια δυναμική και 
αναπτυσσόμενη εταιρία. 

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις 
της θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους με φωτογραφία μέσω e-mail στο 
akis@couponomico.gr. 

Full-time Web Engineer

reEmbedit is looking for a Web Engineer 
who is passionate about problem solving and 
optimization of big-data in real time. Currently, 
we have completed our Angel round of funding, 
and our product is used by the majority of Greek 
news sites, including Zougla.gr, Newsbeast.gr, 
Gazzetta.gr, and Nooz.gr.

Job Description: We are looking for an 
experienced engineer, that will work on improving 
our platform in terms of efficiency, whilst optimizing 
our technology stack. The ideal candidate will be 
able to design a highly scalable system capable of 
handling all the data when reEmbedit moves out 
of private beta.

Requirements: 
•PHP5.3+ (OOP frameworks)  
•MySQL (Database design, Optimization, 
Scalability)  
•Analytical thinking and problem-solving  
 
Ideal: 
•NoSQL (MongoDB, Redis)  
•Node.js  
•Javascript MV* (Backbone, Angular)  

προσλάβει στη διεύθυνση πληροφορικής:

Junior Web Developer

Τόπος απασχόλησης: Μαρούσι, Αθήνα 
 
Αρμοδιότητες 
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη Web-based 
εφαρμογών  
•Συντήρηση, βελτίωση και υποστήριξη Web 
εφαρμογών  
•Έλεγχος εφαρμογών και εκπαίδευση χρηστών  
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση στην Πληροφορική  
•Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στον 
αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (Java, C++ )  
•Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στις τεχνολογίες: 
HTML, Javascript, CSS, PHP, XML, SQL  
•Αναλυτικός τρόπος σκέψης  
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
(γραπτά και προφορικά)  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
άνδρες υποψήφιους  
 
Επιθυμητά προσόντα 
•Γνώση και εμπειρία σε διαδικασίες του 
ασφαλιστικού κλάδου  
 
Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 
•Υπευθυνότητα - σχολαστικότητα  
•Πνεύμα συνεργασίας – ικανότητα εργασίας σε 
ομάδες  
•Δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
•Ευχάριστος χαρακτήρας 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα, στο email: 
schatziioannidis@skywalker.gr, αναφέρονρας τον 
κωδικό ΙΤ.

Η Linakis Digital ιδρύθηκε το 2002 και 
δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης 
εφαρμογών για το διαδίκτυο, του διαδραστικού 
marketing και της ανάπτυξης mobile εφαρμογών. 
Στόχος της εταιρίας είναι να δημιουργεί άριστες και 
αποτελεσματικές διαδραστικές λύσεις οι οποίες θα 
ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες του πελατολογίου 
της. Διαρκής επιδίωξη είναι η παρακολούθηση 
της αιχμής της τεχνολογίας, η αναγνώριση των 
νέων τάσεων, ο μελετημένος πειραματισμός 
και η διαρκής εξέλιξη. Οι δύο βασικές δυνάμεις 
της εταιρίας είναι το ανθρώπινο δυναμικό και το 
πελατολόγιό της. Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία 
έχει επιτευχθεί μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία 
η οποία υπογραμμίζεται από πολλαπλές κλαδικές 
βραβεύσεις. Αναλυτικότερα στο .www.linakis.com.

.Net Web Programmer (WP/02)

Κύρια καθήκοντα 
•Υλοποίηση websites, web εφαρμογών και 
mobile applications  
•Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός βάσεων δεδομένων  
•Προγραμματισμός σε περιβάλλον ASP.NET (C# 
- Visual Studio)  
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο Πανεπιστημίου σε Πληροφορική  
•Άριστη γνώση ASP.NET (C#) και Object 
Oriented προγραμματισμού  
•Άριστη γνώση SQL (Microsoft SQL)  
•Άριστη γνώση HTML, DHTML, CSS, Javascript  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία σε ανάλογη θέση  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πρότερη εμπειρία σε πλατφόρμα Sitecore θα 
θεωρηθεί πλεονέκτημα  
•Πιστοποιήσεις Microsoft ή άλλων σχετικών 
φορέων  
•Βασικές γνώσεις Photoshop  
 
Προφίλ 
•Αναλυτική σκέψη  
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα  
•Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης  
•Ικανότητα επικοινωνίας  

συνέχεια στη σελ. 08

•Experience with Mac OSX environment 

Please send your CV and a cover letter, stating 
salary expectations and quoting the job 
reference (SP/SE1/SP) by e-mail to:   
jobs@spandidos-publications.com.

G.N.T. Information Systems S.A., an IT 
Company specialized in the development of 
custom enterprise software applications, is 
seeking:

Java Developer (code JDEV)

Required skills: 
•2+ years of Java EE development experience  
•Experience in developing web applications , web 
services  
•Understanding of OOA/OOD and design 
patterns  
•Good knowledge on databases (Oracle, 
MySQL), Hibernate  
•Experience with JSF  
•Familiarity with Junit framework  
•Fluency in English and Greek  
 
This would be a plus: 
•Good communication skills  
•Ability to work productively without supervision 

Company offers a competitive compensation 
(either on contract basis or remuneration with 
full benefits package), based on qualifications 
and experience.  All applications will be treated 
as confidential. G.N.T. Information Systems 
S.A.,Eleytherias Sq. 2-4, 15669 Papagou, 
Athens, Greece. Tel. 210-6560640, Fax. 210-
6544993. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@gnt.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Consultants Εμπορολογιστικών Εφαρμογών-

ERP

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Σπουδές με ειδίκευση στην Πληροφορική ή 
Οικονομικά (Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ)  
•Εμπειρία και μεθοδολογία εφαρμογών σε 
υλοποίηση (παραμετροποίηση και εκπαίδευση)  
•Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ ανανεωμένη-ενεργή  
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα 
εργασίας  
 
Επιπλέον Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Προϋπηρεσία 2 ως 5 χρόνια σε εταιρία 
Πληροφορικής σε ανάλογη θέση  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Ηλικία ως 39 ετών  
•Μεταφορικό μέσο  (προτιμάτε δίκυκλο) 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μόνιμη και πλήρη απασχόληση σε μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη επιχείρηση  
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο 
δημιουργικό περιβάλλον εργασίας  
•Συνεχής εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
support@infoanalysis.gr. Τηλ. Επικοινωνίας 
2107212146, fax:2107211644. 

CALL CENTER
Η εταιρία LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε., ζητά 
για άμεση πρόσληψη:

Υπάλληλο Για το Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Πελατών

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου  
•Ηλικία έως 25 χρονών  
•Άνεση επικοινωνίας  

Zητείται 
 

Απόφοιτος Σχολής 
Εικονοληψίας και Μοντάζ  

 
για πρακτική στο site Infokids.gr (για web tv). 

 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:

info@infokids.gr.

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar ζητεί:

 Βοηθό Οικονομικού Διευθυντή (FCA)

Η θέση αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή και στο Δ.Σ. του 
Ομίλου με έδρα την Αθήνα 
 
Κυριότερα καθήκοντα:  
•Χρηματοοικονομική Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων 
•Οικονομικός Προγραμματισμός 
•Έλεγχος Λογιστηρίων   
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγουμένη εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο Ελληνικού Οικονομικού Πανεπιστημίου 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Άριστη γνώση Λογιστικής 
•Άδεια εξασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος Α’ Τάξης 
•Άριστη γνώση Αγγλικής 
•Άριστη γνώση Η/Υ και συστημάτων MIS 
•Πολύ καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (IFRS) 
•Πολύ καλή γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IAS) 
•Δυναμική προσωπικότητα και ικανότητα επίτευξης στόχων 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές Αποδοχές 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή επιμόρφωση – εκπαίδευση   
•Πρόσθετη Ιατροφαρμακευτική κάλυψη

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας, αναφέροντας τον 
κωδικό FCA. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας 2 εβδομάδες μετά την 
αποστολή του βιογραφικού εφόσον το βιογραφικό ανταποκρίνεται 
στα προσόντα της θέσης. www.aldemarhotels.com. * Όλες 
οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. * Η 
ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά μόνο για τους υποψήφιους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Software Competitiveness International (SOFTCOM 
INTERNATIONAL), is a rapidly growing company, specializing 
in Software Research & Development and Information & 
Communications Technologies Services, located in Athens, 
and headquartered in Crete. The skills, the experience and the 
methodologies  of the company and its experts, most of them with 
a long presence and a high recognition internationally, provide to 
its clients, both locally and internationally,  technical excellence 
and valuable services, and to its employees the working 
conditions to further develop their technological expertise within a 
multi-national environment.

Currently we are looking for Mainframe Software 
Developers (Seniors – Experienced)

to offer their services (SW architecture, analysis, design, coding, 
testing)  for one of our international projects. Work will be carried 
out mainly in our company’s premises in Athens. 

In case 
•You are a software engineer with a passion for writing and 
maintaining software,  
•You are able and you like to handle complex software  
•You are able to understand fast and use code written by others, 
with limited guidance  
•You like to cooperate within a multi-national environment,  
•You are flexible enough to work in a fast paced environment, 
according to the customer’s needs,  
•You like to be part of a very dynamically working company,  
 
and you cover the following set of skills: 
•University Degree in Computer Science or relevant discipline  
•Mainframe Software development (ASS, PL/I, COBOL and / or 
C programming) experience of 2 to 10 years  
•Experience with Mainframe Database Systems and languages 
(4GL, ODBC, OLTP.)  
•Experienced with several OS: UNIX, LINUX, Windows, 
Mainframes related  
•Processes orientation, familiarity with Waterfall or V-model  
•Fluency in English (spoken, written)  
•Good in German (spoken, written) 

Please, apply for an interview, sending your detailed CV in 
English, quoting reference ref: ST/04/13, to the following e-mail 
address: hr@softcom-int.com, not later than 15.5.2013. We offer 
a competitive remuneration package based on qualification and 
experience, and work in a challenging multinational environment. 
All applications will be treated as confidential. For information 
regarding our company, please consult our web site: www.
softcom-int.com. 

Παγκόσμιος Τραπεζικός Οργανισμός αναζητά:

Συμβούλους Πωλήσεων για την Αθήνα
Οι οποίοι θα προωθούν συμβάσεις συνεργασίας σε εμπορικές 
επιχειρήσεις, για την αποδοχή των πιστωτικών καρτών της 
Τράπεζας. 

Εξασφαλίστε μια καριέρα με υψηλό εισόδημα στο χώρο των 
πωλήσεων!

Η εταιρία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ  
•Πλήρης απασχόληση  
•Δυνατότητα υψηλών αποδοχών σε μορφή προμηθειών/ bonus  

•Περιβάλλον εργασίας οικείο με καθημερινή εμφάνιση στα 
πλαίσια και τη φιλοσοφία που ορίζει ένας οργανισμός με ηγετική 
παρουσία στο χώρο  
•Δυνατότητα αξιοποίησης των πιο εμπορικών σημείων  
•Εργασιακή εμπειρία σε τραπεζικά προϊόντα  
•Συνεχή εκπαίδευση στο χώρο των πωλήσεων και των 
τραπεζικών προϊόντων  
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις συνεργασίας: 
•Δυναμικούς συνεργάτες ηλικίας 25-35 ετών  
•Απόφοιτους λυκείου / (Πανεπιστημιακός τίτλος θα θεωρηθεί 
προσόν)  
•Εμπειρία σε Πωλήσεις ή Προωθητικές ενέργειες  
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων  
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
•Δυναμική προσωπικότητα, φιλοδοξία, θετική διάθεση  
•Επαγγελματικά ταξίδια  
•Μεταφορικό Μέσο  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: polites8@skywalker.gr.

Μηχανικός/ Χημικός/ 
Τεχνολόγος Τροφίμων 
(TEC 418) Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή εταιρεία τροφίμων αναζητά Μηχανικούς 
όλων των βαθμίδων (Χημικοί, Μηχανικοί, Τεχνολόγοι 
Τροφίμων) με εμπειρία από τον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας 
(απαραίτητη).

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα υποστηρίξουν 
οργανικές θέσεις της εταιρείας, ανάλογα με την σχετική 
προυπηρεσία τους στον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Κάτοχος σχετικού πτυχίου Ανώτερου ή Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  
•Σχετική επαγγελματική εμπειρία από τον κλάδο της 
γαλακτοβιομηχανίας  
•Καλές γνώσεις Αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr.

Η βιομηχανία Α. Χατζόπουλος Α.Ε., με ηγετική θέση στην Ελλάδα 
στο χώρο της εύκαμπτης συσκευασίας και ισχυρή παρουσία στις 
διεθνείς αγορές, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

 Στέλεχος Ομάδας Εξυπηρέτησης 
Πελατών Γαλλίας  

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε ανάλογη θέση back 
office πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών  
•Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση διοίκησης 
επιχειρήσεων ή marketing  
•Δεξιότητες Επικοινωνίας σε άπταιστα Γαλλικά και Αγγλικά  
•Ικανότητα Συνεργασίας και τάση προς την εξυπηρέτηση του 
πελάτη  
•Υπευθυνότητα και εμμονή στην λεπτομέρεια 
•Δεξιότητες σε MS Office και ERP  
 
Κύριες Αρμοδιότητες: Η εξυπηρέτηση πελατών εξαγωγών 
και η έγκαιρη και πλήρης παροχή πληροφοριών σε πελάτες και 
πωλητές. 
 
Γραμμή Αναφοράς: Η θέση αναφέρεται στην Υπεύθυνη 
Εξυπηρέτησης Πελατών. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας  
•Ευκαιρίες εκπαίδευσης εντός κι εκτός της εταιρείας  
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος: zontanos@hatzopoulos.
gr. Διεύθυνση Πωλήσεων, κ. Ζωντανός Θεόδωρος, 26ης 
Οκτωβρίου 162, 54628, Θεσσαλονίκη. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια. Θα ληφθούν υπόψη μόνο βιογραφικά που 
καλύπτουν τα προσόντα που αναφέρονται. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, επισκεφθείτε την εταιρική 
ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.hatzopoulos.gr.

Bolton Hellas is distributing leading brands such as Rio Mare, 
Softex and Merito and other famous, well established brands 
like WC net, Omino Bianco, Neutro Roberts, Overlay, Fornet, 
maintaining its continuous growth by combining international 
best practices and thorough understanding of local FMCG 
environment. We are looking for brilliant business graduates who 
are willing to pursue a commercial carrier by achieving results 
in a team environment, are dynamic, self motivated and result 
oriented, demonstrate excellent communication skills and are 
able to inspire and motivate others.

Management Trainees 
in Marketing and Sales Area 
Reference code: MKTS - 101

Candidates’ Qualifications: 
•Graduate in Marketing, Business Administration  
•Postgraduate degree in relevant subjects  
•Possession of proficiency degree in English  
•Second European language is a strong plus  
•Competency in using software packages  
•No military obligations pending for male candidates  
•Little (1-2 years), or no business  experience 

The job: After an adequate training period, the newcomer 
shall undertake specific responsibilities within the commercial 
organization of Bolton Hellas working closely with the Area or 
Brand manager to achieve ambitious growth and qualitative 
goals set by the group as well as to develop managerial and 
commercial skills required for further carrier development.

If you get excited with the idea of competing for success and 
recognition of your talent and you demonstrate the above 
competencies and qualifications, then send your CV, including 
ref. code to the following address: ab413gr@yahoo.gr. 
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•Ικανότητα συνεργασίας  
•Ομαδικό πνεύμα, φιλοδοξία, εργατικότητα  
•Άριστη  γνώση αγγλικών σε προφορικό και 
γραπτό επίπεδο  
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές  
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
 
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Εξυπηρέτηση πελατών (Customer Service), 
γραμματειακή υποστήριξη και υποστήριξη 
πωλήσεων . 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
ndrossiadis@lsc.gr.

Μισθοδοσόα κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της εβδομάδας  για Τηλεπωλήτριες 
Προϊόντων Υγείας. 
 
Απαραίτητα προσόντα:   
•Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο  
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Απολυτήριο λυκείου(πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα 
εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν 
για προοπτικές εξέλιξης)  
•Εμπειρία στις πωλήσεις (επιθυμητή)  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή    
 
Παρέχονται:  
 
!!! Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσμο 
τηςεβδομάδας !!!   
 
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες αποδοχές  
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας  
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Διαρκής και επαναλλαμβανόμενη εκπαίδευση    
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας 
WE4:   
•Στο fax: 211 101 8808  
•Στο e-mail: hr@aerotel.gr 
•Στη διεύθυνση: HR Department, Aerotel, Λ. 
Βουλιαγμένης 564, (κοντά στο σταθμό μετρό Αγ. 
Δημήτριος) 

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

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

•Καλή γνώση Η/Υ  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).  
•Ευελιξία ωραρίου 

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

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

Υπάλληλος Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 
Κωδικός Αγγελίας: COL_42

Δικηγορική εταιρία, προσλαμβάνει άμεσα 
υπαλλήλους για θέσεις Διαχείρισης 
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.Οι αρμοδιότητες της 
θέσης περιλαμβάνουν εξερχόμενες τηλεφωνικές 
κλήσεις καθώς και καταχώρηση των δεδομένων 
στο σύστημα της εταιρίας.

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Απόφοιτος Λυκείου  
•Τουλάχιστον 6 μήνες προϋπηρεσία σε 
διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι 
απαραίτητη  
•Καλή Χρήση Η/Υ (Ms Office)  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία  
•Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Ευελιξία ωραρίου  
 
Προσφέρονται: 
•Πλήρης Απασχόληση (8ωρο)  
•Σταθερός Μηνιαίος  Μισθός (συν νόμιμες 
προσαυξήσεις)  
•Bonus  
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
call2@skywalker.gr. 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού 
τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να εντάξει στο 
δυναμικό της: 

Πωλητή/Πωλήτρια Ιδιόκτητου Καταστήματος 
Ιωαννίνων 

Περιγραφή Θέσης/Καθήκοντα: 
•Επίτευξη του στόχου πωλήσεων  
•Προώθηση των επιχειρηματικών προϊόντων της 
εταιρίας  

•Εξειδικευμένη εξυπηρέτηση πελατών  
 
Τόπος Εργασίας: Ιωάννινα 
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
Απαιτούμενα προσόντα (Ακαδημαϊκά/ 
Επαγγελματικά):  
•Πολύ καλή γνώση της τοπικής αγοράς  
•Πελατοκεντρική αντίληψη και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας  
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office  
•Προϋπηρεσία στην προώθηση επιχειρηματικών 
λύσεων επικοινωνίας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα  
 
Εμπειρία: Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία στις 
πωλήσεις λιανικής, ιδανικά στον χώρο των 
τηλεπικοινωνιών.  
 
Ατομικές Ικανότητες 
•Ομαδικότητα  
•Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα  
•Προσανατολισμός στον Πελάτη  
•Αντίληψη/Κατανόηση  
•Επίλυση Προβλημάτων  
 
Γενικές Προϋποθέσεις 
•Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα 
απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις κατά 
την πιο κάτω αναφερόμενη ημερομηνία λήξης 
προθεσμίας. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα μέχρι τις 26/04/2013 μέσω του 
link: http://www.cyta.gr/el/aboutUs/Jobs?sel=%20
{A960EABA-54B8-4FF1-A5BA-D68902C12CCE} 
ή στο fax: 215 5008801 με την ένδειξη «ΠΙΚΙ 
4_12».

Πωλητές/-τριες Κατάστημα Κινητής 
Τηλεφωνίας

Περιοχή: Ανατολική Θεσσαλονίκη – 
Καλαμαριά 
 
Περιγραφή Θέσης 
•Πώληση/Εξυπηρέτηση πελατών του 
καταστήματος  
•Παρουσίαση των οικονομικών πακέτων και όλων 
των προιόντων της εταιρείας  
•Διερεύνηση αναγκών των πελατών,ενημέρωση 
για τα προϊόντα της εταιρείας και πώληση.  
•Τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες.  
 
Προφίλ Υποψηφίων 
•Απόφοιτοι ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ, ηλικία έως 28 ετών  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ Καλή γνώση χειρισμού Ηλ./Υπολογιστών  
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Ευγενική και ευχάριστη παρουσία  
•Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού 
εργασιών  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Διαρκή εκπαίδευση  
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  
•Ευκαιρίες εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
katastima@skywalker.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Senior Sales Executive - Consultant (Ref#SSE 

01/13)

Η AchieveGlobal Consulting Group που 
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, Κύπρο και 
Βουλγαρία πολυεθνικές εταιρίες με μεγάλη 
εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης ανθρωπίνου 
δυναμικού (training, consulting services & tools, 

assessments tools), στα πλαίσια μιας συνεχούς 
ανάπτυξης ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα 
ταλαντούχο στέλεχος με αποδεδειγμένη εμπειρία 
στις πωλήσεις B2B και το consulting για να 
αναλάβει τη θέση του Senior Sales Executive - 
Consultant για τον σχεδιασμό και την προώθηση 
λύσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και 
την ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου.
 
Η/Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει:  
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στις πωλήσεις Β2Β 
(field sales experience) και στην ανάπτυξη νέων 
και υφιστάμενων πελατών τουλάχιστον  5 -10 έτη  
•Εμπειρία στο consulting / παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών  και εκπαίδευσης 
ανάπτυξης στελεχών θα θεωρηθεί σημαντικό 
πλεονέκτημα  
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή / και μεταπτυχιακό με 
κατεύθυνση Business σε κάποια από τις 
ακόλουθες θεματικές ενότητες Business 
Administration, Marketing, Organizational 
Development, Human Resources)  
•Πολύ καλή γνώση και χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας για παρουσιάσεις σε πελάτες  
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Αγγλικών – 
επίπεδο Proficiency  
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ και εφαρμογών 
του Microsoft Office, ιδιαίτερα Word, PowerPoint 
και Excel για σχεδιασμό και δημιουργία reports, 
παρουσιάσεων, προτάσεων σε πελάτες  
•Εμπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων πέραν των 
παραπάνω θα θεωρηθεί πλεονέκτημα  
•Επαγγελματική παρουσία  
•Επιχειρηματικό πνεύμα και ενέργεια   
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
•Ταχύτητα και ποιότητα στην εκμάθηση, ώστε να 
μπορέσει να δραστηριοποιηθεί γρήγορα   
•Αίσθηση του επείγοντος και ανάληψη ευθύνης 
(ownership)  
•Αυτο-παρακίνηση (self-motivation) και 
προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
(achievement orientation)  
•Νέες και καινοτόμες ιδέες και δημιουργικότητα 
στον τρόπο σκέψης  
•Πρωτοβουλία για δράση και συνεχή βελτίωση  
•Θετική διάθεση και ευελιξία  
 
Η/Ο νέα/ος συνεργάτης θα: 
•Εστιάσει στην ανάπτυξη των πωλήσεων της 
εταιρίας  
•Κάνει προσπάθειες ανάπτυξης νέων πελατών 
μέσω prospecting calls και marketing campaigns   
•Σκέφτεται και θα σχεδιάζει στρατηγικές κινήσεις 
προσέγγισης υπαρχόντων πελατών  
•Σχεδιάζει και θα κάνει παρουσιάσεις λύσεων / 
προτάσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 
σε πελάτες  
•Διαχειρίζεται διαφορετικούς λογαριασμούς 
πελατών και θα παρέχει συμβουλευτική 
εξυπηρέτηση και καθοδήγηση σε συστηματική 
βάση  
•Συνεργάζεται με την υπόλοιπη ομάδα 
πωλήσεων και consultants σε project πελατών 
αλλά και σε προωθητικές ενέργειες  
•Σκέφτεται μακροπρόθεσμα και θα αναζητεί 
νέες και καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις για 
νέες συνεργασίες με εταιρίες του εξωτερικού ή 
συνεργίες με εταιρίες εντός του region.  
•Παρέχει συμβουλευτική εκπαίδευση σε 
προγράμματα της εταιρίας  σε πελάτες όταν 
χρειάζεται  
 
H Εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχή Εκπαίδευση & Ανάπτυξη  
•Άριστο εργασιακό κλίμα και υποστηρικτικό 
περιβάλλον και συνεργάτες  
•Πακέτο Αποδοχών (Μισθός & Βοnus βάσει 
ετήσιων στόχων)  
•Ευκαιρίες για μελλοντική εξέλιξη ως partner 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα Y/O κα Θάλεια 
Γιακουμάκη με fax ή e-mail στα Fax: +30 210 
6825889 ή e-mail    
t h a l i a . g i a k o u m a k i @ a c h i e v e g l o b a l . g r . 
Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τον κωδικό 
της θέσης (Ref# SSE 04/13) και cover letter 

με φωτογραφία σας. Βιογραφικά που δεν 
πληρούν τα παραπάνω κριτήρια δεν θα 
ληφθούν υπόψη. 

H Manpower Professional, μέλος 
του ομίλου Manpower, προσελκύει, 
αξιολογεί και παρέχει επαγγελματίες και 
ανώτερα στελέχη σε σημαντικές για 
την εταιρίες θέσεις απασχόλησης 
στους τομείς της Πληροφορικής, 
Τεχνολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Οικονομικών 
& Λογιστικής, Μηχανικών, Πωλήσεων & 
Μάρκετινγκ.

Για λογαριασμό πελάτη μας  εταιρία εξόρυξης, 
επεξεργασίας και διάθεσης μαρμάρων, αναζητά:

Πωλητή Εξαγωγών (Κωδικός θέσης: GRC/ 
6370) 

Είδος απασχόλησης: Μόνιμη 
Τόπος εργασίας: Ναύπλιο

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Πλήρης γνώση της γκάμας των προϊόντων μέσω 
όλων των πηγών πληροφόρηρησης που παρέχει 
η εταιρεία  
•Έρευνα αγορών εξωτερικού και ανάπτυξη νέων 
σχέσεων με δίκτυα αντιπροσώπων  
•Επικοινωνία γραπτή και τηλεφωνική με πελάτες 
εξωτερικού  
•Προώθηση και εκπαίδευση των αντιπροσώπων 
όσον αφορά τα προϊόντα, τεχνικά χαρακτηριστικά 
και τεχνικές προώθησης  
•Εξυπηρέτηση πελάτων για την κάλυψη αναγκών 
που προκύπτουν όσον αφορά τις παραγγελίες, 
προσφορές και τιμές  
•Συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το 
τμήμα Μάρκετινγκ, Προμηθειών, Παραγωγής και 
Αποθήκης  
•Τακτικά ταξίδια στο εξωτερικό σε χώρες κυρίως 
της Μέσης Ανατολής και Ασίας με σκοπό 
επαγγελματικές συναντήσεις με υπάρχοντες ή 
μελλοντικούς πελάτες  
 
Προφίλ Υποψηφίου: 
•Κοινωνική και εξωστρεφής προσωπικότητα, 
αλλά με ικανότητα να λειτουργεί αυτόνομα στα 
ταξίδια και να περνάει πολύ χρόνο μόνος  
•Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι 
διατεθειμένος να μετακομίσει στην περιοχή του 
Ναυπλίου  
•Διαθεσιμότητα να ταξιδεύει από 100-150 ημέρες 
τον χρόνο για επαγγελματικά ταξίδια και να 
διαμένει  1-3 εβδομάδες ανά ταξίδι  
•Διαθέτει άριστες ικανότητες επικοινωνίας 
και  επικοινωνεί πολύπλοκες προϊοντικές 
πληροφορίες συνοπτικά και με σαφήνεια  
•Ενθουσιώδης να αποκτήσει νέες δεξιότητες 
και την ικανότητα να αφομοιώνει μεγάλο όγκο 
πληροφοριών  
•Εμπειρία πωλήσεων με στελέχη/ιδιοκτήτες 
εταιρειών και εξαιτερικές διαπροσωπικές 
ικανότητες  
•Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες και 
διαχείρηση χρόνου χωρίς επίβλεψη  
•Ικανότητα να ακολουθεί τις διαδικασίες και την 
στρατηγική της εταιρείας  
•Υψηλή ικανότητα προσαρμογής και ευλιξίας σε 
διαφορετικές συνθήκες και προτεραιότητες  
•Άριστη Γνώση Αγγλικών σε γραπτό και 
προφορικό λόγο  
•Άριστη γνώση MS Office και κυρίως Excel και 
PowerPoint 

Επισκεφθείτε τώρα την σελίδα μας [www.
manpowergroup.gr]. Δημιουργήστε λογιαριασμό 
MY MANPOWERGROUP, δείτε τις ανοικτές 
θέσεις εργασίας και κάντε αίτηση για το ρόλο που 
σας ενδιαφέρει.

Κατηγορία: Πωλήσεις 
Τίτλος: Στελέχη Πωλήσεων - Σύμβουλοι 
Διαφήμισης 
 
H Reason to στα πλαίσια της επέκτασης του 
τμήματος WEB – MARKETING αναζητά Στελέχη. 
Απαραίτητα προσόντα: 

•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
•Ηλικία έως 38 ετών  
•Δυναμικός χαρακτήρας  
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
•Γνώση Η/Υ/Internet  
•Αναλυτική σκέψη και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχων 
•Φιλοδοξίες εξέλιξη  
 
Προσφέρεται: 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης στην οργάνωση του 
τμήματος  
•Σταθερός Μισθός  
•Ασφάλιση  
•Ποσοστά επί των πωλήσεων  
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική απασχόληση  
•Κινητό τηλέφωνο  
 
Τηλ: 210-34.69.007   
Fax: 210-34.69.001 
E-mail: info@practivities.gr

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» ζητά:

Πωλητές/Πωλήτριες Χονδρικής 
(κωδ. Ret/Whol) 

για άμεση πρόσληψη.

Περιγραφή θέσης: 
•Πραγματοποίηση δειγματισμών πελατών 
Χονδρικής στα showroom της ΡΑΚΑΣ  
•Καταχώρηση παραγγελιών Χονδρικής  
•Δημιουργία και παρακολούθηση Budget για 
πελάτες Χονδρικής  
•Επικοινωνία με οίκους του εξωτερικού για την 
κάλυψη αναγκών του τμήματος Χονδρικής  
•Σύνταξη report για την πορεία των πωλήσεων 
του τμήματος  
•Επικοινωνία με πελάτες για κάλυψη αναγκών 
τροφοδοσίας τους  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στο 
χώρο της επώνυμης ένδυσης  
•Εξαιρετική άνεση στην επικοινωνία και στην 
εξυπηρέτηση πελατών  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικών  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ και MS Office  
•Εξαιρετική εμφάνιση  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο 
περιβάλλον  
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@rakas.gr. 
Υπ’ όψιν υπεύθυνου προσωπικού.

In the framework of Tourism National Strategy, 
Marketing Greece S.A., the official company of 
the Greek private tourism sector, a non-profit 
organization, is aiming at the upgrade of visitors’ 
total experience in Greece by making the country 
a preferable destination of target markets through 
strategic planning and marketing services.

Based on its role, Marketing Greece S.A. is 
currently seeking to employ: 

Sales Manager (Ref.Code: SM_01)

The position is reporting to General Manager 
 
Responsibilities: 
•Developing from scratch the commercial 
strategy  
•Penetrated business segments, set appropriate 
targets and reporting systems  
•Decide the advertising pricing scheme and 
design (number of banners, size etc) based 
on advertising sales proposals and on current 
advertising program performance  
•Determine the pricing scheme for campaigns 
executed on behalf of clients and the accounting 
of resources provided for co-op scheme  
•Approve the cooperation with companies that 
want to be advertised applying the predefined 

criteria for potential companies  
•Build lists with potential interested domestic and 
international companies not active in the tourism 
industry, proactively approach and offer on-line 
advertising space to them  
•Keep records of revenues and costs of MG and 
create financial statements  
•Ensure the transparent operation of the directory 
and its effective inclusion in the website  
 
Candidate profile: 
•5 years of experience in similar position  
•Marketing or Business Administration or other 
degree, M.Sc or MBA would be considered an 
asset  
•Experience in services/tourism industry will be 
considered as an asset  
•Excellent knowledge of English language, 
Computer literacy  
•Excellent social and communication skills  
•New business development  
•Competitive Intelligence, Contract Negotiation  
 
The company offers: 
•Salary according to experience  
•Bonus based on set targets 

Those interested are advised to send the cv with 
recent photo to the following e-mail:   
info@marketinggreece.com.

Ο πελάτης μας είναι επώνυμη αλυσίδα 
καταστημάτων λιανικής. Στα πλαίσια της περαιτέρω 
ανάπτυξης του δικτύου της εταιρίας, αναζητούνται 
κατάλληλοι/ες υποψήφιοι με στόχο την κάλυψη της 
παρακάτω θέσης στελέχους στη Χαλκίδα:

Στέλεχος Πωλήσεων Καταστήματος 
κωδ STΧΑ-13

Το έργο: Οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική 
λειτουργία του καταστήματος, με επίτευξη των 
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του.

Προσόντα: 
•Επιθυμητές σπουδές σε τομείς διοίκησης ή 
μάρκετινγκ  
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε 
Υπεύθυνες θέσεις πωλήσεων καταστήματος 
λιανικής.  
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη και  ικανότητα 
πολύ καλής επεξεργασίας, ανάλυσης και 
κατανόησης αριθμητικών δεδομένων  
•Αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία στη 
διοίκηση καταστήματος και αποτελεσματικής 
καθοδήγησης της ομάδας πωλητών. Εμπειρία 
σε κατάστημα στην περιοχή της Δυτ. 
Μακεδονίας θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και 
αυτενέργειας, και λήψη αποφάσεων σε συνθήκες 
πίεσης  
•Απαραίτητη προϋπόθεση η εντοπιότητα των 
υποψηφίων στην ευρύτερη περιοχή 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε διευρυμένο 
ωράριο λειτουργίας καταστήματος  
•Ικανότητα προώθησης και ανάπτυξης 
πωλήσεων, επίτευξη αποτελεσμάτων  
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής 
επικοινωνίας  
•Ατομο με πολλαπλά προσόντα (multi skilled), με 
ευγενική παρουσία, επαγγελματική εμφάνιση, και 
έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών  
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, 
επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα  
 
Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με φωτογραφία) αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης στο   
careers@peopleatwork-hellas.gr ή στο fax: 
2310-517.494. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.
peopleatwork-hellas.gr.  Όλες οι υποψηφιότητες 
λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται 
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

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

ΕΘΝΙΚΗ θυγατρική του μεγαλύτερου τραπεζικού 
και  χρηματοοικονομικού Ομίλου αδιαμφισβήτητης 
φήμης με εξαιρετικούς πόρους και οικονομικά μεγέθη 
με μακροχρόνια εξειδίκευση στην ανάπτυξη και 
εξυπηρέτηση των πελατών της μέσω των δικτύων 
πωλήσεων της, από τα πιο κορυφαία, αναπτύσσει 
το ανθρώπινο δυναμικό στελεχών πωλήσεων 
της με την δημιουργία 2 θέσεων εργασίας και 
παράλληλα δίνει την δυνατότητα σταδιοδρομίας.  
Οι θέσεις εργασίας αφορούν το εξειδικευμένο 
τμήμα πωλήσεων στελεχών της εταιρίας, με κύρια 
καθήκοντα την πωλησιακή δραστηριότητα μέσω 
πιστοποιημένων διαδικασιών.

Αρμοδιότητες: 
•Προγραμματισμός επισκέψεων και συναντήσεις 
με υποψηφίους πελάτες με τελική στόχευση στην 
δημιουργία πελατειακής βάσης.  
•Πρόταση λύσεων στους πελάτες για τις 
επενδυτικές και ασφαλιστικές ανάγκες τους.  
•Συνεχής υποστήριξη στους υφιστάμενους 
πελάτες (service follow up) για να εξασφαλίζεται 
η βιωσιμότητα των προϊόντων.  
 
Επιχειρησιακές και Πωλησιακές Δεξιότητες: 
•Εξερχόμενη προσωπικότητα με ικανότητα να 
αναπτύσσει σχέσεις πρόσωπο με πρόσωπο.  
•Να διακατέχεται από θετική στάση και επιθυμία 
για συνεχή μάθηση.  
•Επικοινωνιακός με άριστες ικανότητες ακρόασης 
και την ικανότητα επεξήγησης και μετάδοσης 
πληροφοριών στον πελάτη με απλό και 
συνοπτικό τρόπο.  
•Επιθυμία για επιτυχία και προσδοκίες υψηλού 
εισοδήματος.  
•Δεξιότητες κλεισίματος στην πώληση καθώς και 
προφορικές και γραπτές δεξιότητες επικοινωνίας.  
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ  
•Προηγούμενη εμπειρία σε τμήματα πωλήσεων 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.  
•Επιχειρηματικό πνεύμα  
•Δυνατότητα ημερήσιου προγραμματισμού 
και επίτευξη στόχων με παράλληλη επίτευξη 
οικονομικής επιτυχίας.  
•Ηλικία 26-38 ετών.  
 
Παροχές του Ομίλου: 
•Εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την 
κατάλληλη προετοιμασία και την δημιουργία 
αυτοπεποίθησης κατά την συνεργασία με τους 
πελάτες  
•Εταιρική ηλεκτρονική και τηλεπικοινωνιακή 
υπηρεσία υποστήριξης.  
•Αναγνωρισμένο και αδιαμφισβήτητο εμπορικό 
σήμα εταιρίας με υψηλό αίσθημα ευθύνης.  
•Παροχή γραφείου σε επαγγελματικό περιβάλλον 

Η εταιρεία 3CS AE (ακριβώς στην έξοδο μετρό Αγ. Δημήτριος) 

προσλαμβάνει 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

για εργασία 4ωρη-6ωρη -8ωρη.

Αποδοχές 700 € - ΙΚΑ – Μηνιαία καταβαλλόμενα bonus – Προοπτικές εξέλιξης.

Τηλ επικοινωνίας  :211-7151401 
Κιν τηλ: 6946-428245

Ευκαιρίες καριέρας
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 12

με την υποστήριξη και τα εργαλεία που 
απαιτούνται.  
•Πιστοποίηση επαγγελματικής ιδιότητας από 
αρμόδιο ελεγκτικό φορέα.  
•Εταιρικό σύστημα εκμάθησης προϊόντων και 
τεχνικών πωλήσεων.  
•Σταθερές αμοιβές πλαισιωμένες από εταιρικά 
bonus επίτευξης.  
•Εξέλιξη στην ιεραρχία του Ομίλου. 

Η αξιολόγηση των στελεχών και η ένταξή τους 
στο εταιρικό δίκτυο διέπεται από αξιοκρατικό 
σύστημα αξιολόγησης στο οποίο θα ενταχθούν 
μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τις απαιτήσεις 
των θέσεων εργασίας και είναι προσανατολισμένα 
στη εταιρική φιλοσοφία.  Αποστολή βιογραφικών 
με κωδικό θέσης sales-job 012 στο e-mail:  
hum-res@otenet.gr. 

Εταιρεία Πληροφορικής επιθυμεί να προσλάβει:

Sales Operations Assistant 
Κωδικός Θέσης: (Ref: S 04/12)

Responsibilities: 
•Provide daily admin support to Operation/ Sales 
department in HQ branches and subsidiaries.  
•Assist in monitoring and control, ensuring all 
the product and services orders are properly 
processed and sales collections accurately 
accounted for, and all goods and services are 
properly and accurately dispensed/delivered.  
•Assist in monitoring the requirements and 
needs of branches / subsidiaries, and monitoring 
the smooth running of branch / subsidiaries 
operations.  
•Prepare quotations, sales reports, administrative 
duties.  
•Liaise and coordinate with customers on sales 
orders.  
•Support the sales cycle according to company 
needs.  
 
Requirements: 
•At least 4-5 years working experience in similar 
capacity, and/or in service industry.  
•Good working attitude may be considered.  
•Greek and English.  
•Must be Computer literate in Microsoft 
Application (Excel, Power Point & Words).  
•Hands-on experience in handling Customer 
Service and Sales Operations would be 
an  added advantage.  
•A good & committed team player who takes 
initiate to act and able to work under pressure 
and able to travel. 

Interested candidate may apply via email to 
operations@skywalker.gr with recent CV and 
photograph referring current and expected 
salary.

Αλυσίδα Λιανικής Ηλεκτρικών Συσκευών 
ζητάει για άμεση πρόσληψη:

Υπεύθυνο Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη εμπορικής πολιτικής ηλεκτρονικού 
καταστήματος  
•Δημιουργία του marketing plan του e-shop.  
•Παρακολούθηση αγοράς e-shopping και 
ανταγωνισμού.  
•Πρόταση και υλοποίηση ευέλικτων και 
επίκαιρων προωθητικών ενεργειών διαδικτύου 
(διαφημιστικές καμπάνιες, διαγωνισμοί κτλ.)  
•Καθοδήγηση και ανάπτυξη της εξειδικευμένης 
ομάδας του e-shop.  
•Παρακολούθηση των ετήσιων και μηνιαίων 
στόχων πωλήσεων του e-shop.  
•Διαχείριση των social media (Facebook, twitter, 
pinterest, Google)  
•Διαχείριση ιστοσελίδας  
•Κατασκευή και αποστολή Newsletter  
•Επιμέλεια του sight της εταιρίας  
•Επιμέλεια της σειράς των προϊόντων 
(περιγραφή & προσθήκη)και αλλαγές τιμών.  
 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ  
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία 2-4 έτη σε e-shop 
κατάστημα  
•Άριστη χρήση Η/Υ  
•Γνώση προγράμματος Adobe Photoshop 
προαιρετική  
•Γνώση πλατφόρμας Magento επιθυμητή  
•Δημιουργικότητα και καινοτομία στην σκέψη  
•Δυνατές επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Έμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών  
•Έως 35 ετών 

Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, εξαίρετο εργασιακό περιβάλλον, 
δυνατότητες εξέλιξης σε μία συνεχώς 
αναπτυσσόμενη εταιρία. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: cvkservices@hotmail.com.

Θυγατρική Ελληνικού Τραπεζικού Ομίλου ζητά 
Δύο άτομα για τη στελέχωση του τμήματος 
πωλήσεων

Η θέση προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, management, επαγγελματική εξέλιξη, 
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, ομαδική 
ασφάλιση και συνεχή εκπαίδευση. 

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 
career@skywalker.gr. Κατόπιν αξιολόγησης θα 
σας αποσταλεί πρόσκληση για συνέντευξη. 

Ο όμιλος ΑΦΟΙ Μουσαμά ΑΞΕ αναζητά Sales 
Executive με τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα 
για τα ξενοδοχεία του Crowne Plaza Athens City 
Centre & Holiday Inn Athens Attica Airport 
West:

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής-ξενοδοχειακής σχολής  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 
ετών  
•Αυτοκίνητο 

Παρακαλώ όπως μας στείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail:  
salesexec@cpathens.com. Όλες οι αιτήσεις 
διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η εταιρία Λαϊνάς Promotional Paper Product 
ζητά:

Product Manager – Πωλητή Χονδρικής

Αρμοδιότητες: Η θέση αναφέρεται στο Δ/ντη 
Εμπορικής Ανάπτυξης με βασικές αρμοδιότητες 
την ανάπτυξη πελατολογίου και νέων συνεργασιών 
στην Ελλάδα & στο Εξωτερικό στα πλαίσια της 
εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.

Προσόντα: 
•3-5 χρόνια εμπειρίας σε παραγωγική θέση 
πωλήσεων στο χώρο των διαφημιστικών δώρων, 
εκτυπώσεων ή στο φαρμακευτικό τομέα. 
•Ικανότητα εξεύρεσης νέων πελατών  
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες.  
•Ευχέρεια Επικοινωνίας (Γραπτή – Προφορική)  
•Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών (internet, 
e-mail, word, excel)  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  
•Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων / Marketing 
 
Δεξιότητες: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και αισιόδοξη στάση  
•Μεθοδικότητα και ικανότητα ατομικής 
οργάνωσης  
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης  
 
Παροχές:  
Η συνεργασία θα είναι μόνιμη και ολικής 
απασχόλησης, με τις παρακάτω παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών  

•Συνεχής Εκπαίδευση  

Περιμένουμε το βιογραφικό σας μαζί με μια 
σύντομη εισαγωγική επιστολή στο e-mail: 
dimitris@lainasprinting.gr.

ΙΑΤΡΟΙ
Μία άμεση θέση εργασίας για Ειδικό 
Ακτινολόγο 
 
Consultant International Radiology 
 
Η Globalmedirec έχει μια άμεση θέση 
εργασίας σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου 
του Λονδίνου

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant 
είναι μεταξύ £74,504-£100,476 (αναλόγως 
προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  
37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες), με 
αρχικό 6 μηνών. Το αρχικό συμβόλαιο  μπορεί να 
ανανεωθεί εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς. Στις υπηρεσίες 
της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται: 
Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του 
Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια 
με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα 
λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος Ειδικότητας στην Ακτινολογία  
•3 Χρόνια Προϋπηρεσίας στην Ακτινολογία (ως 
Επικουρικός ή Επιμελητής)  
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical 
Council  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

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

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ζητείται από τους SOS IATPOYΣ 
της Αθήνας. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sosiatroi@sosiatroi.gr. Περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλ. 210 8211888 
και στην ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr.

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ζητείται από τους SOS 
IATPOYΣ της Αθήνας. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sosiatroi@sosiatroi.gr. Περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλ. 210 8211888 
και στην ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr.

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

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στα 
Γερμανικά, Ελληνικά και Αγγλικά. 

Αναζητούμε για διάφορους εργοδότες: 
 
Νοσηλευτές /Νοσηλεύτριες με την απαραίτητη 
επαγγελματική κατάρτιση  και σχετική 
προϋπηρεσία. 
 
Ειδικότερα ζητάμε Ειδικευμένο Προσωπικό 
για: 
•Γενική νοσηλεία  
•Eντατική και αναισθησιολογία  
•Χειρουργείο  
•Μαιευτική  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών  
•Πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας 
(τουλάχιστον επίπεδο Β2).  
•Σχετική προϋπηρεσία 

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

Νοσηλευτές/ Νοσηλεύτριες

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

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: INTEGRATION ΚΕΚ ΑΕ:

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

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

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

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

Χτίζει

τα όνειρα σου…

για επαγγελματική 

γνώση, 

εργασία και καλύτερη 

ζωή!

ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ  
Εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και 

υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών  
προγραμμάτων.  

√ Μακροχρόνια εμπειρία 

√ Σύγχρονα εποπτικά μέσα και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας 

√ Διαρκή ανανέωση και εκσυγχρονισμό των προσφερομένων υπηρεσιών 

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

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

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

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

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

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

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

Έβρος 
Παλαιό Δημ. Σχολείο       
Αρίστηνου,  
Αλεξανδρούπολη 
Τηλ/Φαξ: 25510 51071 
evros@kekpyxida.gr 
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 14

Σε περίπτωση ενδιαφέρον, παρακαλείσθε να 
αποστείλετε το Βιογραφικό σας σημείωμα, 
την συνοδευτική επιστολή σας, καθώς και 
το πτυχίο σας (pdf/jpg) στην Ελληνική ή στη 
Γερμανική γλώσσα στη διεύθυνση: christina.
Linou@gip-intensivpflege.de. Για περαιτέρω 
πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα: http://
www.nursing-career-europe.gr/.

Νοσηλευτής / Νοσηλεύτρια / Επισκέπτης 
Υγείας (MISC 0327) 

Λάρισα

Περιγραφή: Εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας 
επιθυμεί εξωτερική συνεργασία με Νοσηλευτές, 
Νοσηλεύτριες και Επισκέπτες Υγείας (κατόχοι 
άδειας άσκησης επαγγέλματος) στην αναφερόμενη 
περιοχή.

Καθήκοντα Θέσης: Προσφορά κατ’ οίκον 
ιατρικής υποστήριξης σε ασθενείς. 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχίο ΤΕΙ 
Επισκεπτών Υγείας ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής 
Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής ή Πτυχίο 
ΤΕΕ Βοηθών Νοσηλευτών  
•Βασική προϋπόθεση η κατοχή άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος  
•Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•Κάτοχος αυτοκινήτου 
 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail:   
cv@anadeixi.gr. 

Ζητούνται Νοσηλευτές για εργασία στη 
Γερμανία. 

Προσφέρονται: Άριστες συνθήκες εργασίες, 
εργασία 40 ωρών εβδομαδιαίως και δωρεάν 
διαμονή. Δεν απαιτείται η γνώση της Γερμανικής 
γλώσσας. 

Προϋπόθεση: Κλινική εμπειρία.

Για πληροφορίες: Ώρες γραφείου 09:00 – 14:00 
: τηλ. 2810-330009, Εύα Βενιανάκη: 6973348931. 
Αποστείλατε βιογραφικό σε μορφη Europass στη 
Γερμανική ή Αγγλική γλωσσα με φωτογραφία στο 
e-mail: info@md-hellas.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρεία SANTE PLUS δραστηριοποιείται στο 
χώρο της εντερικής διατροφής από το 2006. Η 
εταιρεία αναπτύσσεται δυναμικά, με νέα προϊόντα 
στο χώρο, κυρίως, της Ογκολογίας. Στόχος μας 
είναι η δημιουργία μιας νέας ομάδας έμπειρων 
Ιατρικών Επισκεπτών, με έδρα την Αθήνα.

Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να έχει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στις πωλήσεις 
στον ιατρικό χώρο, με προτίμηση σε αναλώσιμα 
είδη (Homecare) 
•Ικανότητα επικοινωνίας με γιατρούς και ασθενείς 
•Εργατικότητα / Μεθοδικότητα  
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα μετακινήσεων στην επαρχία 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές  
•ΜΗΝΙΑΙΟ Bonus βάσει στόχων (τζίρου)  
•Εκπαίδευση  
•Αυτοκίνητο  
•Κινητό τηλέφωνο  
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 
αγορά 
 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο fax: 
210-9245625 ή στο e-mail: sante.plus@otenet.gr. 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Ο Όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή ζητά, για 

απασχόληση σε εργοτάξιό της:

 Εργοδηγό (Code FRM-ESH)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο Αντίστοιχης Σχολής  
•Εμπειρία ως εργοδηγός σε οικοδομικά έργα 
και σε έργα υποδομής με τουλάχιστον πενταετή 
προϋπηρεσία  
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα 
ομαδικότητας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπ’ όψη 
τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή 
στο e-mail: hr@techol.gr.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Όμιλος εταιρειών, ένας από τους δυναμικά 
ανερχόμενους ομίλους στο τομέα των κατασκευών 
και μελετών στην Ελλάδα και διεθνώς, στα πλαίσια 
της ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων 
και έργων της, ζητά να προσλάβει: 

Σχεδιαστή - Μηχανολόγο ή Τεχνολόγο 
Μηχανικό

Περιγραφή θέσης:  
•Σχεδιασμός μηχανολογικών κατασκευών με την 
χρήση Unigraphics και Autocad.  
•Επίβλεψη κατασκευών ως προς την τήρηση των 
προδιαγραφών του εκάστοτε σχεδίου.  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3-6 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
•Άριστη γραπτή και προφορική χρήση της 
Αγγλικής γλώσσας.  
•Πτυχίο Βιομηχανικού Σχεδιασμού  
•Ικανότητες σχεδίασης σε μεγάλης διάρκειας 
project  
•Παρουσίαση του έργου σε επίπεδο σχεδίασης  
•Δημιουργία manual και τεχνικών προδιαγραφών  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Δυνατότητα εξέλιξης  
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Διαρκής επιμόρφωση ακολουθώντας την εξέλιξη 
της τεχνολογίας στο χώρο. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στo 
e-mail: michanikoi@skywalker.gr.

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει άμεσα: 

Νέα Αρχιτέκτων για επίβλεψη έργου 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε εργοταξιακή επίβλεψη 
πολυτελών κατασκευών  
•Άριστη Ικανότητα συντονισμού συνεργίων και 
διαχείρισης εργασιών  
•Εμπειρία σε μελέτες και κατασκευές χώρων 
πισίνας και spa  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων  
 
Απαραίτητη φωτογραφίας. Συστάσεις 
απαραίτητες. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
eliasuites@hotmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Manpower Professional, member of 
ManpowerGroup, intensively attracts, assesses 

and delivers in-demand professionals (interim, 
permanent and project solutions) and executives 
for mission-critical workforce opportunities 
in the fields of Information, Technology and 
Communications, Finance & Accounting, 
Engineering, Sales & Marketing.

On behalf of our client, a facilities and workplace 
services company, we’re looking for a

Facilities Assistant – Receptionist (Code: 
GRC/6368) 

Employment place: Athens 
Employment type: Permanent, Part-time

This is a key front of house position within the 
Real Estate and Workplace Services section. 
The position requires a real people person to 
ensure a warm and friendly welcome to all, has 
an eye for detail and exacting standards to ensure 
customer expectations are met and is organized 
and structured to enable the smooth and efficient 
running of the office.

Main Responsibilities 
•Provide switchboard support directing calls in 
an efficient, accurate, professional and pleasant 
manner. 
•Co-ordinate the activities of 3rd party service 
providers to ensure that work is carried out as 
agreed, POs generated and invoices processed. 
•Act as REWS ambassador coordinating all local 
services.  
•Working with the Services Manager, carry out 
periodic reviews of sub-contractors to ensure a 
quality service is being provided to the client. 
•Oversee all internal moves and provide 
assistance to the FM for large projects such as 
space expansions and upgrades. 
•Ensuring office intranet site is kept up to date 
and support department administration. 
•Manage all requests for access card, 
programming and cancellations. 
•Process invoices and assist with budget 
management including raising purchase orders 
•Ensure appropriate levels of office consumables 
(such as stationery points) are maintained at all 
times. 
•Ad hoc tasks as requested by the Services 
Manager 
•Secure all deliveries, verifying receipt of all 
items prior to signing vendor delivery log/note. 
 
Candidate Profile 
•College Graduate; University degree would be 
an asset 
•Professional experience of minimum 3-4 years 
in a similar position 
•Possess a high competency of verbal and 
written English in addition to fluency in local 
language(s). 
•Very good knowledge of MS Office applications 
(especially advanced Word and Excel 
knowledge) 
•Flexibility, adaptability, and ability to deal 
with ambiguous situations on a consistent 
basis as well as advanced writing, verbal, and 
presentation skills 
•Excellent communication skills. 
•Ability to interact with all & handle a busy 
telephone and customer facing reception desk. 
•Ability to handle multiple requests and work in a 
fast paced office environment. 
•Ability to accurately complete tasks assignments 
& responsibilities in timely manor. 
•Demonstrate a high level of initiative and be 
proactive. 
•Dependable and flexible, able to work 
independently as well as part of a team. 
•Responsiveness to customer requests/service 
issues.

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

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 

υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως 
και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς 
εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής 
απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη 
της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της 
παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Γραφείου (κωδ. θέσης: 
S-722/32494) 

(Αφορά Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου)

Περιγραφή Θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης 
θα είναι υπεύθυνος/η για τη διασταύρωση και 
αντιπαραβολή στοιχείων των πελατών σύμφωνα 
με λίστες ονομάτων που θα τους δοθούν, για 
την υποστήριξη του τμήματος Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης.

Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η  Λυκείου / ΙΕΚ / Κολεγίου  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση του 
τμήματος Compliance  
•Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού των εφαρμογών 
του MS Office  
•Ικανότητα επικοινωνίας  
•Οργανωτικές ικανότητες και έμφαση στη 
λεπτομέρεια  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον 
αριθμό 210 7297907, ή στη διεύθυνση: Adecco 
HR, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41 Αθήνα.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί 
συνάντηση για συνέντευξη. Για περισσότερες 
θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.adecco.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

LOGISTICS
Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού 
τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να 
απασχολήσει: 

Δύο (2) τελειόφοιτους σπουδαστές  
ΤΕΙ τμημάτων 

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 
(Logistics) 

για την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση

Καθήκοντα: Οι πρακτικά ασκούμενοι θα 
εκπαιδευτούν στα παρακάτω: 
•Διακίνηση Προϊόντων, Εξοπλισμού και 
Προωθητικού Υλικού προς Πελάτες, Συνεργάτες 
και Τοπικά Γραφεία  
•Διαχείριση των Αποθεμάτων Προϊόντων, 
Εξοπλισμού και Προωθητικού Υλικού  
 
Τόπος Εργασίας: Μεταμόρφωση Αττικής

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει 
να είναι φοιτητές των Τμημάτων Διοίκησης 
Συστημάτων Εφοδιασμού και σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών να μπορούν να ξεκινήσουν 
άμεσα την πρακτική τους άσκηση.

Ατομικές Ικανότητες 
•Προφορική Επικοινωνία  
•Ομαδικότητα  
•Αντίληψη/Κατανόηση 

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα 
σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

ΙΜΕ&Ε

ΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης

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

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

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

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

Όλοι οι χώροι των δομών είναι προσβάσιμοι από Άτομα με Αναπηρίες

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

Web Site:
www.imee.gr

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. Οι 
υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό 
τους Σημείωμα μέσω του link: http://www.cyta.gr/
el/aboutUs/Jobs?sel ή στο fax: 215 5008801. Για 
οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να 
αποτείνονται στο τηλέφωνο 2155008995. 

ΦΥΛΑΚΕΣ
Security Team Leader (Ref.Code:STL.13)

Are you attentive, efficient and committed in 
ensuring that your hotel remains a safe, enjoyable 
workplace and travel destination?  Costa Navarino 
team is capable, dedicated and determined in 
providing exceptional services to all our guests. 
As the ambassadors of this unique destination 
we focus on flawless and authentic service 
which turns every moment of our guests into an 
unforgettable experience.  If you want to ensure 
the overall safety and security of the hotel guests, 
colleagues and hotel premises and take pride 
in providing professional, friendly and engaging 
service, then Costa Navarino may be an ideal 
career opportunity for you. 

Being part of our Security team you will:  
•Act as a member of the Emergency Response 
Team, responding in cases of fire, accident, 
safety concerns and calls for medical  
•Ensure that any violations to law or hotel policy 
is investigated and reported  
•Respond to all emergency situations and 
provide First Aid and C.P.R. as required  
•Correct and report any fire hazards or health 
and safety hazards  
•Assist guests regarding hotel facilities in an 
informative and helpful way  
•Follow department policies, procedures and 
service standards  
•Follow all safety policies  
 
To be successful in this role you will have: 
•3-5 years of experience of working in a 
management/supervisory role within a security 
department.  
•Strong communication skills both verbal and 
written in Greek and English  
•A valid security license as stated in N.3629/97  
•Ability to work effectively as part of a team  
•PC literate  
•Time management, organizational and problem 
solving skills 
 
Navarino Dunes offers: 
•Chance to be developed within the most 
innovative operator of lifestyle hospitality brands 
in the world.  
•Competitive compensation package  
•Οn going training opportunities  
•Accommodation in the vicinity of Navarino 
Dunes (for non - Messinian residents)  
•Meals within the premise.  
•Private Medical Plan  
•Use of Navarino Dunes Facilities, according to 
the relevant policies. 

CVs to be sent at:    
career@costanavarino.com. Please note: CVs 
with no reference code and not fulfilling 
the above prerequisites won’t be taken under 
consideration.

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

Βοηθούς Σερβιτόρους 
Για ημιαπασχόληση και πλήρης απασχόληση

Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα 
αποσταλούν στα γραφεία του NOVOTEL Athens 
– Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μιχαήλ 
Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, Τηλ: 210 8200716, Fax: 

210 8200777, E-mail:    
h0866-hr@accor.com. Όλες οι υποψηφιότητες 
είναι απολύτως εμπιστευτικές.

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

Ημερομίσθιους Σερβιτόρους &  
Βοηθούς Σερβιτόρους 

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

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

Σερβιτόρους 
Για ημιαπασχόληση και πλήρης απασχόληση

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

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

Μάγειρες

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

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

Barman/Barmaid 

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

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

1 Restaurant Manager

Με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε 
ξενοδοχεία, πολύ καλά Αγγλικά και καλή χρήση 
Η/Υ.

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

Νεόκτιστο πολυτελές ξενοδοχείο Castello 
Boutique Resort & Spa ***** στο Σίσσι Λασιθίου 
Κρήτης αναζητεί συνεργάτες για την σαιζόν 2013:

Μάγειρα Α’ για Ζεστή Κουζίνα

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχιούχος σχολής μαγειρικής.  
•Προϋπηρεσία 5 ετών σε ανάλογη θέση 
ξενοδοχείων πολυτελείας.  
•Εμπειρία στην Μεσογειακή, Δημιουργική, 
Σύγχρονη Κουζίνα.  
•Γνώση αρχών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά.  
•Ομαδικό πνεύμα, με ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα.  
 
Επιθυμητά επιπλέον Προσόντα: 
•Εμπειρία σε à la carte εστιατόρια πολυτελείας.  
•Καλή γνώση ζαχαροπλαστικής.  
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:  
•Εποχιακή εργασία 6 μήνες  
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης  
•Διαμονή και Διατροφή  
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
 
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: kasmirlis@castellohotels.com. Συστάσεις 
απαραίτητες.

Ζητείται Προσωπικό για στελέχωση Bar-
Restaurant στο Μαρούσι.  
 
Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
restaurant@skywalker.gr.

Εταιρεία Catering, ταχέως αναπτυσσόμενη που 
δραστηριοποιείται στην Αττική, αναζητεί Μάγειρα 
για πλήρη απασχόληση.

Τι ζητάμε 
•Εμπειρία σε οργανωμένες επαγγελματικές 
κουζίνες  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Διάθεση για μάθηση και δημιουργικότητα  
•Εργασία κάτω από πιεστικές συνθήκες  
•Ομαδικότητα  
 
Τι  προσφέρουμε 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Εργασία σε ένα ιδιαίτερα επαγγελματικό και 
δημιουργικό περιβάλλον  
•Ομαδικό περιβάλλον εργασίας  
 
Για αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
mageiras2@skywalker.gr.

Baristas

Τόπος: Αττική 
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης και μερική 
απασχόληση 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  
•Ομαδικό Πνεύμα, όρεξη για εργασία και 
πρωτοβουλία  
•Γρήγορη Απορρόφηση νέας εφαρμοσμένης 
γνώσης  
•Δυνατότητα διαφορετικών Βαρδιών (Δευτέρα 
έως Παρασκευή)  
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Γνώση Αγγλικών επιθυμητή 
 
Η Γευσήνους προσφέρει: 
•Αναταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική 
ανάπτυξη σε έναν χώρο που αναπτύσσεται 
τάχιστα 
•Διαρκής Εκπαίδευση στην τεχνογνωσία της 
Εταιρίας και στην εξυπηρέτηση πελατών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: Γευσήνους 
ΑΒΕΕ, Βιλτανιώτη 34 Α, Κ. Κηφισιά, 145 64, 
Υπ’ όψη Διευθυντή Λειτουργίας ή στο φαξ: 210 
6254954 ή στο e-mail: hr@gefsinus.gr.

Μπουφετζήδες

Τόπος: Αττική 

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης και μερική 
απασχόληση 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  
•Ομαδικό Πνεύμα, όρεξη για εργασία και 
πρωτοβουλία  
•Γρήγορη Απορρόφηση νέας εφαρμοσμένης 
γνώσης  
•Δυνατότητα διαφορετικών Βαρδιών (Δευτέρα 
έως Παρασκευή)  
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Γνώση Αγγλικών επιθυμητή 
 
Η Γευσήνους προσφέρει: 
•Αναταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική 
ανάπτυξη σε έναν χώρο που αναπτύσσεται 
τάχιστα 
•Διαρκής Εκπαίδευση στην τεχνογνωσία της 
Εταιρίας και στην εξυπηρέτηση πελατών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: Γευσήνους 
ΑΒΕΕ, Βιλτανιώτη 34 Α, Κ. Κηφισιά, 145 64, 
Υπ’ όψη Διευθυντή Λειτουργίας ή στο φαξ: 210 
6254954 ή στο e-mail: hr@gefsinus.gr.

Μάγειρες Α’ & Β’

Τόπος: Αττική 
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης και μερική 
απασχόληση 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  
•Ομαδικό Πνεύμα, όρεξη για εργασία και 
πρωτοβουλία  
•Γρήγορη Απορρόφηση νέας εφαρμοσμένης 
γνώσης  
•Δυνατότητα διαφορετικών Βαρδιών (Δευτέρα 
έως Παρασκευή)  
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Γνώση Αγγλικών επιθυμητή 
 
Η Γευσήνους προσφέρει: 
•Αναταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική 
ανάπτυξη σε έναν χώρο που αναπτύσσεται 
τάχιστα 
•Διαρκής Εκπαίδευση στην τεχνογνωσία της 
Εταιρίας και στην εξυπηρέτηση πελατών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: Γευσήνους 
ΑΒΕΕ, Βιλτανιώτη 34 Α, Κ. Κηφισιά, 145 64, 
Υπ’ όψη Διευθυντή Λειτουργίας ή στο φαξ: 210 
6254954 ή στο e-mail: hr@gefsinus.gr.

Ο Όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κώ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Μάγειρα Α’ με εξειδίκευση στην κρύα κουζίνα

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής  
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη 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 φωτογραφία 
στο Φαξ: 22420 55656 ή μέσω e-mail στο:  
cv@kipriotis.gr. 

Το ξενοδοχείο PRESIDENT της Αθήνας ζητεί για 
την παρακάτω θέση εργασίας:

Bartender 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση   

•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής  
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
•Πολύ καλή γνώση παρασκευής κοκτέιλ  
•Kαλή γνώση Η/Υ  
•Ηλικία μέχρι 32 ετών 
 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
•Μόνιμη εργασία  
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στην 
διεύθυνση: hr-manager@president.gr, fax: 210 
6924900.

Το ξενοδοχείο PRESIDENT της Αθήνας ζητεί για 
την παρακάτω θέση εργασίας:

Captain

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση Μεγάλου Ξενοδοχείου  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής  
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
•Άριστες διοικητικές ικανότητες  
•Kαλή γνώση Η/Υ  
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής  
•Ηλικία μέχρι 35 ετών  
 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου  
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
•Μόνιμη εργασία  
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στην 
διεύθυνση: hr-manager@president.gr, fax: 210 
6924900. 

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

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

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

Πλύντες – Βοηθούς Λινοθήκης 

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

Barceló Hydra Beach Resort, member of an 
important hotel international chain with more 
than 75 years of experience in hotelier sector, is 
looking for employees for the following positions, 
with hosts attitudes as passion, service, quality, 

communication and hospitality.

1 Executive Houskeeping Manager

•At least 5 years experience in the hotelier 
sector.  
•Fluently english.  
•Computer skills.  
 
Send your CVs in English and Greek language 
at: hydrabeach.hr@barcelo.com.

BLUE HEAVEN  is seeking to recruit: 

Hotel Manager (Operation) for a hotel 
Complex in Zakynthos

Job Description: The Hotel Manager is 
responsible for achieving optimal guest satisfaction 
and a good working environment to attain all set 
objectives. .

Requirements: 
•General education related to hospitality, on 
middle and higher management level.  
•Good knowledge of the Tourism Market  
•Excellent written English and copy-writing skills.  
•Proficiency in Word, Excel, PowerPoint.  
•Skillful in project planning/ tasks and able to 
prioritize projects/ tasks.  
 
Send your cv to e-mail: info@zanteroyalresort.gr.

MTS S.A. is looking for a RESERVATION AGENT, 
who will be part of a dynamic team, having as a 
main responsibility handling and management of 
individual bookings from across the world.

Requirements: 
•2 - 4 years of experience in a relevant account 
position in the travel sector 
•Customer focused, independent, reliable and 
target oriented 
•Good communication and commercial skills 
•Fluent in English (written and oral) 
•Knowledge of additional languages will be 
considered an asset, especially Turkish & 
Russian 
•Excellent computer skills 
•Education BSc level 

MTS S.A offers attractive remuneration package & 
Private Insurance coverage. Suitable candidates 
are requested to send their updated CV to  
cv@mts.com.gr. 

Unit Managers

Τόπος: Αττική 
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης και μερική 
απασχόληση 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  
•Ομαδικό Πνεύμα, όρεξη για εργασία και 
πρωτοβουλία  
•Γρήγορη Απορρόφηση νέας εφαρμοσμένης 
γνώσης  
•Δυνατότητα διαφορετικών Βαρδιών (Δευτέρα 
έως Παρασκευή)  
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Γνώση Αγγλικών επιθυμητή 
 
Η Γευσήνους προσφέρει: 
•Αναταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική 
ανάπτυξη σε έναν χώρο που αναπτύσσεται 
τάχιστα 
•Διαρκής Εκπαίδευση στην τεχνογνωσία της 
Εταιρίας και στην εξυπηρέτηση πελατών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: Γευσήνους 
ΑΒΕΕ, Βιλτανιώτη 34 Α, Κ. Κηφισιά, 145 64, 
Υπ’ όψη Διευθυντή Λειτουργίας ή στο φαξ: 210 
6254954 ή στο e-mail: hr@gefsinus.gr.

Το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ στο Π. Φάληρο 
αναζητά:

Καμαριέρα

Με αντίστοιχη προυπηρεσία για μόνιμη 
απασχόληση. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@poseidonhotel.com.gr. 

Dream Job in GREECE and CYPRUS. Hotel 
Animator and Activity Instructor 
 
Be a Hotel Entertainer–Animator in one of our 
Sunny Mediterranean Holiday Resorts! 
 
Visit our web site: www.sunseafun.com

Our Hotel Animation involves sport coaching, 
ability to communicate in foreign languages, 
singing, acting, dancing, leading summer kid’s club, 
or organizing various events for Hotel Guests. We 
are always welcome new Agency members with 
various talents, modern communications skills, 
outgoing personalities and experience regarding 
Entertainment, Sports, Animation and PR. We need 
to be able to perform all our programs either in 
English, German, Italian, French, Russian, Greek, 
or any other language as per hotel request. We 
need Animators from NOW until End of October. 
Contract can start from Now, May, or June.

If you think that you are young and open mined 
If you are looking forward to meet people from 
the entire world 
If you speak foreign languages and you want to 
learn some more 
If you think positive, you are willing to keep fit and 
most of all to have fun 
If you are ready for a challenge and free to travel 
for at least four months 
If you like sports, music, acting or dance but you 
never had a chance to express yourself 
 
Be a Hotel Entertainer–Animator in one of our 
Sunny Mediterranean Holiday Resorts! 
 
What you received from us:  
We offer Accommodation on share basis (two 
person per room) 
Full Board ( Breakfast, Lunch, Dinner) 
6 soft drinks per day 
Free 7 days training in the Hotel where you will 
be placed. 
Salary is between Net 550 -750 Euros depends 
on expiriance languages spoken and position in 
the Team. 
So If you like to be on beautiful sandy beach, 
working together with your colleagues from 
the whole world 
Send your application now! Send your application 
with CV Photo and AVAILABILITY DATES now to 
jakorem@otenet.gr. 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Spa Therapist

Με την φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη 
κομψότητα που το διακρίνει, 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 στις υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών. 
Η θέση για την Spa Therapist θα πρέπει να 
διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα για την 
εποικοδομητική συνεργασία της μαζί μας αλλά και 
την προσφορά της στο έργο της.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Γυναίκα  
•Κάτοχος πτυχίου Σχολής Αισθητικής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετών σε ξενοδοχεία 5*  ή 
κέντρα αισθητικής Ελλάδος ή Εξωτερικού 
•Γνώση μανικιούρ/πεντικιούρ 
•Άριστη γνώση massage 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Ευχάριστη Προσωπικότητα 
•Εμφανίσιμη Παρουσία 

•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
 
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα θα 
επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση μιας ακόμη γλώσσας 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης  
•Διαμονή και Διατροφή  
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας, 
bonus από τις πωλήσεις

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο fax: 
210 6749299, ή στο e-mail: cv@skywalker.gr. 
Συστάσεις απαραίτητες. 

PROMOTION
MERCHANDISERS

Η GREEN PROMOTIONS μια από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες εταιρίες Below the line marketing 
στην Ελλάδα, ζητά:

Εμφανίσιμες Προωθήτριες (Κωδ. Ρ1)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή εμφάνιση , με ύψος 1.75 και άνω.  
•Επικοινωνιακή δεξιότητα, ευχέρεια λόγου.  
•Ευχάριστη προσωπικότητα.  
•Άτομο με διάθεση να ενταχθεί σε νέο 
περιβάλλον και να εκπαιδευτεί.  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο του 
promotion .  
•18-30 ετών.  
 
Προσφέρονται: 
•Υψηλές  αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο απασχόλησης  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις 
της θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους και φωτογραφίες μέσω e-mail 
στο hr@greenpromotions.gr.

Merchandiser/ Promoter (SAL 0416) 
 Ηράκλειο, Κρήτη

Περιγραφή: Γνωστή ελληνική εταιρεία οίνου 
αναζητά για πρόσληψη, Merchandiser/ Promoter 
για τον χώρο των super markets της περιοχής 
Ηρακλείου Κρήτης, για σαββατιάτικη εργασία 
προώθησης εταιρικών προιόντων, μέχρι το τέλος 
του έτους (26 Σάββατα μέσα στο 2013).

Καθήκοντα Θέσης: Η κατάλληλη υποψήφιος 
θα αναλάβει την προώθηση και γευστική δοκιμή 
των προιόντων, μέσω εκθεσιακού stand στον 
χώρο κεντρικών super markets στην πόλη του 
Ηρακλείου.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Ανεση στην προσέγγιση, ευγένεια, φιλική 
διάθεση  
•Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή  
•Δυνατότητα αυτόνομης εργασίας χωρίς συνεχή 
επίβλεψη  
•Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου  
•Δυνατότητα εργασίας κάθε Σάββατο (09:00-
17:00)  
•Δέσμευση στον χρόνο υλοποίησης της 
συνεργασίας  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr.


