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

167 θέσεις εργασίας στον κλάδο της Πληροφορικής σελ. 16-17, 22, 24

Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα
σελ. 3

Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 4

Λογιστές,  
Οικονομικά Στελέχη

σελ. 6

Μηχανοργάνωση,  
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

σελ. 8

Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10

Πωλητές Υγείας, 
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Νοσηλευτές, 
Εκπαίδευση, Νομικοί,  
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Τεχνίτες, Τεχνικοί,  
Τεχνικοί Ιατρικών 
Μηχανημάτων,  
Μηχανικοί

σελ. 12-13

Logistics, Οδηγοί,  
Διανομείς, Αποθηκάριοι, 
Εστίαση

σελ. 14

Τουρισμός, Αισθητικοί
σελ. 18

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

2.314
25.000 Αντίτυπα



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

ΤΡΙΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20142 ΤΡΙΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 3

Τα 10 πιο συνηθισμένα λάθη στην αναζήτηση 
εργασίας. (Εσύ πόσα από αυτά κάνεις;)

Σας ενδιαφέρουν!

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
1. Δεν είναι ευπαρουσίαστο: Το βιογραφικό αποτελεί την πρώτη εικόνα 
του υποψηφίου προς τον υπεύθυνο προσλήψεων. Οφείλει να είναι 
ευανάγνωστο, και τακτοποιημένο. Πριν στείλεις το βιογραφικό σου, 
εκτύπωσε το και δες αν φαίνεται καλά σε αισθητικό επίπεδο.
2. Δε χρησιμοποίησες ειδική φόρμα: Το βιογραφικό πρέπει να παρου-
σιάζει άμεσα τα 5 βασικά στοιχεία που ζητούνται στην αγγελία. Απόφυγε 
τις γενικευμένες φόρμες βιογραφικών. Χρησιμοποίησε templates 
εξειδικευμένα για τον κλάδο στον οποίο απευθύνεσαι. Σκέψου: Πόσες 
είναι οι πιθανότητες ένα template να παρουσιάζει το ίδιο αποδοτικά 
έναν αρχιτέκτονα και έναν πωλητή;
3. Έχει ορθογραφικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη: Χρησιμοποίησε 
έναν αυτόματο διορθωτή (MS Word) και δώσε το βιογραφικό σας για 
proof reading σε κάποιον γνωστό σου. Τόσο απλά.
4. Έχει πολύ μεγάλη έκταση: Συχνά, βιογραφικά νέων ανθρώπων 
με ελάχιστη έως μηδενική προϋπηρεσία, έχουν μεγαλύτερη έκταση 
από αυτά στελεχών με 25ετή εμπειρία. Παρουσίασε μόνο τα σημαντικά 
στοιχεία σου σε ένα μονοσέλιδο βιογραφικό και θα αυξήσεις σημαντικά 
τις πιθανότητές σου να φτάσεις μέχρι το interview.
5. Δεν συνοδεύεται από μία συνοδευτική επιστολή: Το βιογραφικό αποτελεί 
μία στυφή, τυποποιημένη μέθοδο αποτύπωσης των επαγγελματικών 
σας προσόντων. Χρησιμοποίησε την πιο ελεύθερη δομή μίας σύντομης 
συνοδευτικής επιστολής για να αναδείξεις στοιχεία του χαρακτήρα και 
της πορείας σου που δε μπορούν να φανούν μέσα από το βιογραφικό.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
6. Ήρθες απολύτως απροετοίμαστος: Τα σημαντικότερα προβλήματα 
είναι ότι οι υποψήφιοι συχνά δε γνωρίζουν ούτε να παρουσιάσουν 
σωστά τον εαυτό τους ούτε γνωρίζουν τίποτα για την εταιρία στην οποία 
πάνε για να ζητήσουν δουλειά. Αναγνώρισε λοιπόν, 2-3 δυνατά σημεία 
σου και πρόβαρε πώς να τα παρουσιάζεις. Επίσης, μία απλή αναζήτηση 
της εταιρίας στο διαδίκτυο μπορεί να σου δώσει πολλές και χρήσιμες 
πληροφορίες.
7. Δεν έκανες καμία ερώτηση: Η συνέντευξη δεν είναι ανάκριση. Όσο 
ο συνεντευξιαστής εξετάζει αν είσαι εσύ ο κατάλληλος υποψήφιος, εσύ 
οφείλεις να δεις αν ταιριάζεις σε αυτήν την εταιρία. Κάνε ερωτήσεις 
για τη θέση και τις αρμοδιότητες καθώς επίσης και για το συνολικό 
περιβάλλον της εταιρίας (dress code κλπ).
8. Ντύθηκες για να αποτύχεις: Αυτό κι αν είναι συχνό φαινόμενο. Όταν 
επισκέπτεσαι μία εταιρία φρόντισε να ντυθείς λίγο πιο συντηρητικά 
από τους υπαλλήλους της. Επίσης - και αυτό αφορά περισσότερο τις 
γυναίκες - όσο πιο απλό τόσο πιο καλό. Αφήστε τα πολλά κοσμήματα 
και τα βαθιά ντεκολτέ για τα μπουζούκια.
9. Δε διαχειρίστηκες σωστά τη γλώσσα του σώματος: Χλιαρή χειραψία, 
μαζεμένοι ώμοι και χαμηλωμένο βλέμμα είναι η εγγύηση της αποτυχίας. 
Μπείτε μέσα με αυτοπεποίθηση, ευθυτενείς και με χαμόγελο. Μία σταθερή 
χειραψία αποτελεί το έναυσμα για μία σταθερή συνεργασία.
10. Δεν αξιοποίησες τη μετέπειτα επικοινωνία: Μετά τη συνέντευξη 
καλό θα είναι να αποστέλλεις ένα ευχαριστήριο email. Έτσι, σου δίνεται 
η ευκαιρία να διορθώσεις οποιαδήποτε λάθη μπορεί να προέκυψαν 
μέσα στη συνέντευξη, να παρουσιάσεις ακόμα περισσότερα στοιχεία 
του χαρακτήρα σου και τέλος, να τονίσεις το πόσο πολύ θα συνεισφέρεις 
στην εταιρία.

Θυμήσου:
• Το κάθε βιογραφικό έχει λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα για να κεντρίσει 
το ενδιαφέρον του υπεύθυνου προσλήψεων.
• Τα πρώτα 2 λεπτά της συνέντευξης είναι αρκετά για να αποφασίσει ο 
συνεντευξιαστής αν είσαι το κατάλληλο άτομο ή όχι.

Χρήστος Τσούνης - Ιδρυτής Jobnews.gr

ΧΡΗΣΙΜΑi

➤  Δήμος Αμαρουσίου: Δωρεάν 
μετακινήσεις των πολιτών με  
τα ποδήλατα. Ο Δήμος Αμαρουσίου 
εξασφάλισε δωρεάν μετακινήσεις  
των πολιτών με τα δημοτικά ποδήλατα 
μετά από ευγενική χορηγία. Την ευκαιρία 
για δωρεάν μετακινήσεις με τα δημοτικά 
ποδήλατα του Δήμου Αμαρουσίου έχουν  
οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης  
του Αμαρουσίου από τις 15 Σεπτεμβρίου 
2014, ώστε όλοι χωρίς κόστος να μπορούν 
να απολαμβάνουν τα οφέλη από την τακτική 
χρήση του ποδηλάτου. Όσοι είχαν ήδη 
ενεργό συνδρομή, αυτή θα επεκταθεί  
για όσο διαρκεί η προσφορά. Εάν όχι,  
η συνδρομή επανεργοποιείται αυτόματα. 
Όσοι δεν έχουν συνδρομή μπορούν να 
πάρουν άμεσα από το: http://maroussi.
cyclopolis.gr/index.php/el/? option= com_ 
users&view=registration 

➤  Δωρεάν Σεμινάρια κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής δράσης EduSupport του 
Δικτύου Κοινωνικής Προσφοράς του ΟΠΑ 
διοργανώνονται Σεμινάρια Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας την Πέμπτη 25 και  
την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014.  
Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους

➤  Λαμία: Δωρεάν φροντιστήριο σε μαθητές 
Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου. Για ακόμα 
μία χρονιά η Ενορία του Αγίου Γεωργίου 
Λαμίας προσφέρει μαθησιακή υποστήριξη 
σε μαθητές που αντιμετωπίζουν κοινωνικά 
και οικονομικά προβλήματα, με τη δωρεάν 
λειτουργία «Ενοριακού Φροντιστηρίου». 
Πιο συγκεκριμένα, τα δωρεάν 
φροντιστηριακά μαθήματα αφορούν  
σε μαθητές Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.  
Τέλος, οι αιτήσεις για συμμετοχή πρέπει  
να κατατεθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014, 
για να ενταχθούν στα τμήματα.  
Τηλ. επικοινωνίας: 22310 43466.

➤  Δωρεάν προγράμματα (σεμινάρια) 
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στη 
Δυτική Αχαΐα. Tο Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Δυτικής 
Αχαΐας δια της Γενικής Γραμματείας Δια 
Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την έναρξη 
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα 
δωρεάν προγράμματα (σεμινάρια) γενικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Για τη χειμερινή 
περίοδο η διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
συμμετοχής είναι ανοικτή. Νέα τμήματα 
μάθησης θα υλοποιούνται, αναλόγως του 
ενδιαφέροντος συμμετοχής, από τον μήνα 
Σεπτέμβριο. Για πληροφορίες μπορείτε να 
απευθύνεστε: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 
Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Σαγαίικα (πρώην 
Δημαρχείο Μόβρης), Υπεύθυνη Οργάνωσης 
Κωνσταντίνα Ζερδεβά (Κιν. 6934511011), 
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης 
και Διασφάλισης Ποιότητας Θανάσης 
Σακελλαρίου (Κιν. 6946101013).

➤  Δωρέαν ξενάγηση στο Κέντρο  
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.  
H Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου 
Αθηναίων, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» στο οποίο 
συμμετέχει, διοργανώνει το Σάββατο 27 
Σεπτεμβρίου στις 11π.μ., ξενάγηση στο 
Κέντρο Επισκεπτών του ΚΠΙΣ Νιάρχος, κατά 
τη διάρκεια της οποίας το κοινό θα έχει τη 
δυνατότητα να περιηγηθεί στον χώρο που σε 
λίγο καιρό θα «πλημμυρίσει» από μουσική, 
βιβλία και ανοιχτούς χώρους πρασίνου, 
βλέποντας από κοντά τα σχέδια του μεγάλου 
έργου και την πρόοδο των εργασιών.  
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν  
στην ξενάγηση θα πρέπει να δηλώσουν 
εγκαίρως συμμετοχή στην Βιβλιοθήκη στα 
τηλέφωνα 210 8810884 - 210 8846011.

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης

Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Διευθυντής πωλήσεων: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου

Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υποδοχή μικρών αγγελιών: Αθανάσιος Λογαράς

Υπεύθυνος διαφημίσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υποδοχή διαφημίσεων: Ελισάβετ Καλαρούτη

Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά

Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Κοινωνική διασύνδεση: Αρτίνα Γκέτση

Οριζόντια δικτύωση: Ιωάννα Παπαγγελή

Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου

Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Διόρθωση κειμένων: Ειρήνη Μήτση

Καταχώρηση κειμένων: Μαρία Γκούνη

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου

Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Λογιστήριο: Παναγιώτης Τριάντης

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου

Βοηθός διεκπεραίωσης: Γωγώ Δίγκα

Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

Υποστήριξη ιστότοπου: Human Factor M.E.Π.Ε.

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου

Σύβουλοι έκδοσης: Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

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

• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος
• Μετρό - Αιγάλεω
• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
• Η.Σ.Α.Π. - Ν. Ιωνία
• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών
• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Faust, bar-theatre-arts
• Αθήνα, Mediterranean College
• Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό  

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου 

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής Σχολής 

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

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Αθήνα, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
• Αθήνα, Κέντρο Ημέρας Praksis
• Αθήνα, Πολυιατρείο Praksis
•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 

 Αλληλεγγύης & Υγείας
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
•  Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Πειραιά
• Αιγάλεω, Γραφείο Ισότητας των Φύλων
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη

• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης  

στην Απασχόληση
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
•  Βριλήσσια, Οργανισμός Κοινωνικής  

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο, Βαφειχωρίου
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου  

Κοινωνικής Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Πολιτιστικό Κέντρο 
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλύβια Σαρωνικού, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Βιβλιοθήκη Ευγενείας
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο

• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
•   Νέα Χαλκηδόνα, Πέραν, το Καφέ Αμάν  

της Πόλης
• Νίκαια, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
•  Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτηρίων Σ. 

Αυγουλέα-Λιναρδάτου
• Πετρούπολη, Δημαρχείο
• Σαρωνικός, Δημαρχείο
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Σπάτων Αρτέμιδος, Δημαρχείο
•  Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού  

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

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Δημαρχείο
• Αυλώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Βόλος, Δημαρχείο
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Αγχιάλου
• Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Γύθειο, Καψάλειος Βιβλιοθήκη
• Διδυμότειχο, Δημαρχείο
•  Δράμα, Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού
•  Δομοκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ερέτρια Ευβοίας, Αγροτικός Σύλλογος
• Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ψαχνών

• Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
• Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
• Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων-Μεσσαπίων
• Εύοσμος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θερμαϊκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, Ευρωπαϊκή  

Πρωτεύουσα Νεολαίας
• Θεσσαλιώτιδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θήβα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
•  Ιωάννινα, Δημαρχείο
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
• Καλαμάτα, Δημαρχείο
• Καρδίτσα, Δημαρχείο
• Καρπενήσι, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Καστοριά, Δημαρχείο
•  Καστοριά, Λογιστικό Γραφείο Σάββας  

Μυταράς & Συνεργάτες
• Kοζάνη, Δημαρχείο
•  Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημιούπολης 

Ρεθύμνου
• Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ
•  Κρήτη (Άγιος Νικόλαος), Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Λάρισα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
•   Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Νάξος, Δημαρχείο
• Νάουσα, Δημαρχείο
•  Ναύπακτος, Παπαχαραλάμπειος,  

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Ορχομενός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πάτρα, Δημαρχείο
• Πάτρα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ρόδος, Δημαρχείο
• Σάμος, Δημαρχείο
• Σάμος, ΚΕΠ
• Σαμοθράκη, Δημαρχείο
• Σέρρες, Δημαρχείο 
• Σκόπελος, Δημαρχείο 
• Τήνος, Δημαρχείο
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Kαθενών
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιάς
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδας
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη

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

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

Το Διαδίκτυο πλέον αποτελεί ένα εργαλείο της καθημερινότητας 
μας, τι γίνεται όμως όταν το εργαλείο αυτό έχει κάποια ελαττώματα;

Ο κόσμος του Ίντερνετ έχει αρκετά πλεονεκτήματα αλλά και εξίσου 
αρκετά μειονεκτήματα. Η ζυγαριά γέρνει και στις δύο πλευρές, αφού 
υπεύθυνοι για την δημιουργία και την εξέλιξη του είμαστε εμείς, 
οι άνθρωποι. Όπως συναντάμε καθημερινά διαφορετικά άτομα, με 
διαφορετικές κουλτούρες, έτσι συναντάμε διάφορους χαρακτήρες στο 
Διαδίκτυο. Έχει μπει για τα καλά στην κοινωνία μας, αφού αποτελεί 
(καλώς ή κακώς) μέσο κοινωνικοποίησης και πληροφόρησης.

Ο κύριος παράγοντας για τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου είναι ο 
χρόνος και τα παράγωγά του. Πλέον με λίγες κινήσεις και σε ελάχιστο 
χρόνο ερχόμαστε σε ‘’επαφή’’ με άτομα που βρίσκονται μακριά στέλνοντας 
ένα email, κάνοντας μια video κλήση ή συνομιλώντας μέσα από κάποιο 
chat. Με τη σωστή χρήση του Ίντερνετ, γίνεται πλούσια ενημέρωση 
και καλύτερη έρευνα, όσο αφορά στην αναζήτηση κάποιων στοιχείων. 
Ως προς τις επιχειρήσεις, γίνεται διάδοση του ονόματος αρκετά πιο 
γρήγορα και διαφήμιση χωρίς μεγάλο κόστος. Ακόμα, με την εξέλιξη του 
Διαδικτύου κάθε άτομο ή επιχείρηση έχει το δικό του διαδικτυακό προφίλ, 
οπότε γίνεται σημείο συνάντησης φορέων, επιχειρήσεων, οργανισμών, 
μαθητών, φοιτητών, υποψηφίων και όλες τις ομάδες που ανήκουν 
σε μια κοινωνία. Τέλος, αυτός ο digital κόσμος δίνει την δυνατότητα 
δημιουργίας πρωτοποριακών και καινοτόμων δραστηριοτήτων σε 
ανθρωπιστικό, φιλανθρωπικό κ.ο.κ περιβάλλον.

Από την άλλη πλευρά του νομίσματος, υπάρχουν αρκετά μειονεκτήματα. 
Χάνεται η έννοια της ιδιωτικοποίησης και τα στοιχεία των χρηστών 
υπάρχουν παντού. Μπορεί τα email που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
να κάνουν πιο γρήγορη την επικοινωνία, αλλά ταυτόχρονα και πιο 
απρόσωπη. Υπάρχει ένα τεράστιος όγκος δεδομένων στο Διαδίκτυο, 
ο οποίος μεγαλώνει και μεγαλώνει όσο μπορεί να φτάσει η φαντασία 
και η δημιουργικότητα των ατόμων. Όμως αυτές οι πληροφορίες 
πολλές φορές δεν είναι έγκυρες. Επίσης, κυκλοφορούν κίνδυνοι 
όπως παιδική πορνογραφία, παιδεραστία και προσβλητικό υλικό. Το 
Ίντερνετ όσο μεγαλώνει τόσο κλέβει και τον δημιουργικό μας χρόνο, 
μας απομακρύνει από καθημερινά πράγματα που έχουμε ξεχάσει. 
Για παράδειγμα, κάποτε οι γειτονιές γέμιζαν από φωνές παιδιών και 
πάντα υπήρχε η φωνή ενός γείτονα που φώναζε ΄΄ΗΣΥΧΙΑ’’, τώρα 
τα περισσότερα παιδιά παίζουν με το tablet ή το Smartphone τους 
και η μόνη ηχορύπανση που τους αποσπά την προσοχή, είναι ένα 
συνηθισμένο Update ή κάποιο Antivirus. Ποιός είναι ο πραγματικός 
ιός εδώ; Τέλος, σοβαρά τραυματίας μέσα σε αυτήν την εξέλιξη είναι οι 
τέχνες, όπως ο κινηματογράφος και η μουσική. Τα άλμπουμ μουσικής 
και η παρακολούθηση μιας ταινίας στον κινηματογράφο, χάνονται με 
τον καιρό και αντικαθιστούνται με ένα ηλεκτρονικό φακελάκι στην 
επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας. 

Ένας κόσμος μέσα στον ανθρώπινο κόσμο. Μία λέξη, μία ιδέα αλλάζει 
την πορεία μας , η ανάγκη εξέλιξης του ανθρώπου δημιουργεί πολλούς 
διαφορετικούς ‘’κόσμους’’ ακόμη και ‘’γαλαξίες’’. Κάτι τέτοιο είναι και το 
διαδίκτυο που ήρθε σαν κομήτης, αν και φαινόταν από πολύ καιρό ότι θα 
συγκρουστεί με την γη, κι έγινε ένας μικρός πλανήτης πληροφόρησης.

*Κομήτης ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1975 από τον Richard West. 
Έμεινε ως ένας από τους πιο εντυπωσιακούς της ιστορίας με πανέμορφη 
τριπλή ουρά.

Ελισάβετ Καλαρούτη-Executive Marketing

Διαδίκτυο - ο νέος κομήτης West*
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Build your career with a company that is making an impact 
on a global scale!

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

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

Receptionist

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

Education: Degree in business administration or in 
secretarial studies. 
Experience: Minimum of one year experience as 
receptionist or secretary.

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

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

 
PA to Business Unit Director

A large importation-commerce company is seeking for  
a personal assistant to the business unit director.  
The ideal candidate should possess: 
•BA or BSc holder 
•Prior experience in sales support would be considered 
an asset 
•Experience in Microsoft Office especially Excel, Word, 
PowerPoint 
•English verbal and writing fluency 
•French verbal and writing fluency  
The company offers a competitive remuneration 
package and a competent environment that promotes 
development.  
Send your CVs to the following e-mail:  
s.a.groupforpa@gmail.com

Υπάλληλοι Γραφείου

Η εταιρία WHITE-UP προσλαμβάνει άμεσα 4 άτομα για 4ωρη 
πρωινή ή απογευματινή εργασία.

Προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Εμπειρία στις πωλήσεις επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη  
Προσφέρονται: 
•Βασικός μισθός - ασφάλιση 
•Πριμ παραγωγικότητας 
•Ευκαιρίες εξέλιξης 
•Εύκολη πρόσβαση (100μ από σταθμό μετρό Πανόρμου)  
•Τηλ. επικοινωνίας: 210 7716706 
•Fax: 210 7716708 
•E-mail:whiteup@whiteup.gr 

Η Ν. Σταφυλοπάτης Α.Ε. ζητά να προσλάβει για το τμήμα 
μίσθωσης μηχανημάτων Υπάλληλο Γραφείου, με έδρα τα 
κεντρικά γραφεία της Αθήνας. Η θέση αφορά εργασία από 
Δευτέρα έως & Παρασκευή 08.00 π.μ.-16.00μ.μ.

Καθήκοντα θέσης: 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Τηλεφωνικό κέντρο 
•Γραμματειακή υποστήριξη 
•Τιμολόγηση

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει ηλικία 28-40 ετών και 
να διαθέτει πτυχίο σχολής  τεχνικής κατεύθυνσης. Απαραίτητη 
είναι η πιστοποιημένη γνώση αγγλικών.

Επιπλέον, απαραίτητη είναι η γνώση χειρισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης με καθήκοντα που αφορούσαν 
την εξυπηρέτηση πελατών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Τέλος, θα εκτιμηθεί η γνώση και η 
προϋπηρεσία στη χρήση του λογισμικού SEN της Singular Logic.

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO9001 
και προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας ενώ αποτελεί 
έναν από τους πλέον αξιόπιστους εργοδότες στο χώρο.

Βιογραφικά στο e-mail: stafilop@otenet.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Ikos Resorts is a new hospitality company that creates and 
develops a collection of contemporary Greek resorts, based 
on the exciting concept of Infinite Lifestyle. The platform is 
a result of a joint effort of Oaktree Capital Management, 
one of the biggest global asset management firms and Sani 
SA, a pioneer in the Hospitality sector.

At Ikos Resorts, we envision to offer an outstanding customer 
experience, based on unparalleled operational excellence, 
exceptional hospitality talent, great teamwork and innovative 
approach. We are currently looking in building outstanding 
teams which will embody a high performance, customer-
centric culture, through selection of the right talent. We 
are currently looking for a:

Personal Assistant (to CEO)

Location: Halkidiki, Greece  
Reporting to the chief executive officer of Ikos Resorts, 
your main accountabilities will include: 
•Provides administrative support to the CEO and 
facilitates the effective use of CEO’s time by effectively 
preparing meetings, keeping minutes, screening calls, 
managing agenda, making travel arrangements for 
guests, filing and conducting other office management 
activities. 
•Consolidates or/and create Ikos Resorts company 
reports, as per CEO’s requirements. 
•Coordinates company’s meetings including BoD  
and senior management meetings. 
•Manages Head Office in terms of equipment, stationery, 
courier and mail as well as other requirements. 
•Handles head office budget. 
•Organizes travel, transport & hotel arrangements and 
arranges travel itineraries for CEO & CFO. Makes sure 
to keep track of air miles schemes and travel insurance 
(where applicable). 
•Answers telephone, screen callers depending on 
importance and urgency, responds to internal and 
external enquiries. 
•Prepares purchase orders, submits and reports monthly 
expenses claims as per Ikos Resorts policy. 
•Writes business letters, prepares presentations to be 
in line with Ikos Resorts corporate identity requirements 
and standards. 
•Leads any ad hoc projects, in relation with role or skills.  
Your main qualifications need to include: 
•6 to 8 years of working experience as a personal 
assistant at a senior level 
•BSc in any discipline /studies in secretarial 
administration would be considered as an asset 
•Excellent knowledge of MS Office (Word, Excel, 
Powerpoint) 
•Excellent Greek and English language skills 
•Experience in the hospitality industry would be 
considered as a plus  
You also need to be or/and have the following skills: 
•Great multi-tasking abilities. Ability to prioritize and 
understand sense of urgency/importance 
•Outstanding project management abilities 
•Self-reliance: Ability to work with limited guidance and 
make efficient decisions 
•Ability to deal with changing requirements 
•Excellent time management skills 
•Integrity and ability to manage confidential information 
and be discreet 
•Very good written communication skills 
•Excellent organizational skills 
•Flexibility in work time, according to CEO needs  
We are an equal opportunities employer.  
All applications will be considered as confidential. 
E-mail: careers@ikosresorts.com

 
Εταιρεία τροφίμων με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητά:

Νέο ή Νέα για Γραμματειακή Υποστήριξη  
(Παραγγελιοληψία - Τιμολόγηση κλπ.)

•Ηλικία έως 35 ετών 
•Άριστος τρόπος επικοινωνίας 
•Επιθυμητή ξένη γλώσσα - αγγλικά 
•Γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή, όχι απαραίτητη  
Αποστολή βιογραφικού στο fax: 210 4901886  
ή στο e-mail: info@stefanidis.com.gr

 
Η βιομηχανία παγωτών και γλυκισμάτων Bonito ΑΕΒΕ 
που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής επιθυμεί να 
προσλάβει:

Υπάλληλο για Γραμματειακή  
Υποστήριξη και Μηχανογράφηση

Καθήκοντα 
•Αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και εγγράφων 
•Τηλεφωνική παραγγελειοληψία. 
•Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία. 
•Τήρηση, ενημέρωση και ταξινόμηση μηχανογραφικού 
αρχείου. 
•Έλεγχος όλων των στοιχείων πριν και  

μετά την εισαγωγή τους στο μηχανογραφικό αρχείο.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής 
•Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών, ιεράρχησης 
προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων 
•Εμπειρία στην οργάνωση γραφείου 
•Άτομο ώριμο, ευέλικτο, εχέμυθο, οργανωτικό, εργατικό, 
συνεργάσιμο  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
bonito@otenet.gr. Fax: 210 5573215.

 
Η εταιρεία ΗΡΑ ΒΕΒΕ ζητά:

Υπάλληλο για Γραμματειακή 
Υποστήριξη και Μηχανογράφηση

Καθήκοντα 
•Αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και εγγράφων 
•Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία. 
•Τήρηση, ενημέρωση και ταξινόμηση μηχανογραφικού 
αρχείου. 
•Έλεγχος όλων των στοιχείων πριν και μετά την εισαγωγή 
τους στο μηχανογραφικό αρχείο.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ πληροφορικής 
•Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών, ιεράρχησης 
προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων 
•Εμπειρία στην οργάνωση γραφείου και στην ανάληψη 
δύσκολων καθηκόντων 
•Άτομο ώριμο, ευέλικτο, εχέμυθο, οργανωτικό, εργατικό, 
συνεργάσιμο 
•Ηλικίας 22-37 ετών  
Βιογραφικά στο e-mail: info@irabebe.gr.  
Fax: 210 9985706.

 
Η διαφημιστική εταιρία Green Promotions ζητά για λο-
γαριασμό πελάτη της:

Γραμματεία Πωλήσεων
Περιγραφή θέσης 
•Εκτελεί εργασίες γρ. υποστήριξης για την διοίκηση 
•Διαχειρίζεται αιτήματα πελατών & συνεργατών 
•Διαχείριση παραγγελιών 
•Αλληλογραφία  
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση Microsoft Office 
•Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Υπευθυνότητα και επαγγελματικό προφίλ 
•Χειρισμό συστημάτων ERP & CRM 
•Δυναμικό χαρακτήρα  
Επιθυμητά προσόντα 
•Προϋπηρεσία ως γραμματεία εμπορικής διεύθυνσης  
ή τμήματος πωλήσεων 
•Καλή γνώση αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενες-οι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταπο-
κριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται 
να στείλουν το βιογραφικό τους, μέσω e-mail careers@
sunsoft.gr, αναγράφοντας την θέση εργασίας.

 
Η ιατροφαρμακευτική εταιρεία CIMIFAR, με έδρα στην Και-
σαριανή, αναζητά:

Kυρία ή Kύριο για Yπεύθυνη Θέση 
Γραμματειακής Υποστήριξης

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα  
προσόντα / ικανότητες: 
•Άριστη γνώση αγγλικών, γραπτά και προφορικά.  
Κάτοχος Proficiency. 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητή. 
•Άριστη γνώση Ms Office. 
•Ικανότητα αντίληψης και οργάνωσης των καθημερινών 
αναγκών της εταιρείας. 
•Υπευθυνότητα και επαγγελματικό προφίλ. 
•Ηλικία έως 40 ετών. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή στον χώρο  
των πωλήσεων επιθυμητή. 
•Μη καπνιστές. 
•Μόνιμη κατοικία, κατά προτίμηση, κοντά στην εργασία.  
Η εταιρεία παρέχει: 
•Μισθό βάσει προσόντων. 
•Ασφάλιση και κάλυψη ΙΚΑ. 
•Δυνατότητα εξέλιξης. 
•5νθήμερο συνεχόμενο ωράριο.  
Μόνο σοβαρές προτάσεις.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
miralis@cimifar-miralis.gr.  
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 7252222.  
Υπεύθυνος: Μυράλης Χρήστος.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σύμβουλος Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

(Κωδ. Θέσης: 25-2014)  
με έδρα τη Θέρμη, Θεσσαλονίκης

Αρμοδιότητες: 
•Τεχνική υποστήριξη πελατών (παρακολούθηση 
επενδυτικών έργων) σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα  
(ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμο, κλπ) 
•Εκπόνηση μελετών, αναφορών και προτάσεων 
χρηματοδοτούμενων έργων 
•Σύνταξη προτάσεων και υποβολή τους σε εθνικά  
& ευρωπαϊκά προγράμματα  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ (επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών) 

•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών, στον τομέα  
των συμβουλευτικών υπηρεσιών 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό, διαχείριση και παρακολούθηση 
συγχρηματοδοτούμενων εθνικών & ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
(Word, Excel, PowerPoint κ.α.) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή: εμπειρία στην εκπόνηση & εφαρμογή 
μελετών ΣΔΠ (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, ISO 
18000)  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
•Αποτελεσματικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 
επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών:  
(Υπ’ όψιν: τμήματος ανθρώπινου δυναμικού),  
στο e-mail: info@cosmoshellas.com

 
Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει (μέσω τοπικού 
συνεργάτη):

Σύμβουλους Διαφήμισης 
 Για τους Νομούς Βοιωτίας και Εύβοιας

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Aνεύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες  
της εταιρείας 
•Προσωπικές πωλήσεις 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα / θέση πωλήσεων 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
(Windows, Excel, Word, PowerPoint, Internet) 
•Δυνατότητα μετακίνησης 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων  
για του άντρες υποψήφιους 
•Απαραίτητη εντοπιότητα  
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση της τοπικής αγοράς  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές 
παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε. διεύθυνση 
ανθρώπινου δυναμικού, Γ. Αβέρωφ 26-28, 142 32, Νέα Ιωνία-
Περισσός. Fax: 210 9204172. E-mail: hr@yellowpages.gr. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών 
σημειωμάτων.

 
Για το κατάστημά μας χονδρικής πώλησης στην Καστοριά 
ζητάμε:

Διευθυντικά Στελέχη

Υπεύθυνα για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος 
καθώς επίσης και για τη διαχείριση του πελατολογίου και 
την ανάπτυξη  των πωλήσεων στον τομέα ευθύνης τους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων και αποδεδειγμέ-
νη ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
σε καταστήματα λιανικής ή χονδρικής πώλησης 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας, διαπραγματευτικές ικανότητες 
καθώς και ομαδικής εργασίας 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές (συμπερι-
λαμβανομένου εταιρικού αυτοκινήτου), πρόγραμμα ιδιωτικής 
ασφάλισης, πριμ επίτευξης στόχων, συνεχή εκπαίδευση και 
προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελ-
ληνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα μέσω του link: http://Mycareer.metro.com.gr. Κω-
δικός Θέσης: WS8801. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 
Η Fullah Sugah του oμίλου Skondras Fashion & Accesso-
ries S.A, με εμπορική - εξαγωγική δραστηριότητα και ηγετική 
θέση στον κλάδο της μόδας, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Στέλεχος Fashion Marketing 
 με έδρα την Αθήνα

Αρμοδιότητες/responsibilities 



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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•Διαχείριση / προώθηση προϊοντικών κατηγοριών  
με σκοπό την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων 
•Σύνταξη / συντονισμός του fashion marketing plan 
καθώς και των υποστηρικτικών στρατηγικών marketing 
•Επικοινωνία / συνεργασία με διαφημιστικές εταιρίες, 
περιοδικά μόδας, fashion bloggers κλπ. 
•Παρακολούθηση, ενημέρωση και βελτίωση  
των websites, social media και online/ digital projects 
της εταιρίας 
•Δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση digital fashion 
marketing campaigns που να αυξάνουν τις πωλήσεις  
και το brand awareness 
•Παρακολούθηση και φροντίδα προϊοντικών - 
ηλεκτρονικών καταλόγων 
•Παρακολούθηση των πωλήσεων σε συνεργασία με 
την εμπορική διεύθυνση και ανάπτυξη διορθωτικών 
ενεργειών όπου κρίνεται απαραίτητο 
•Συντονισμός local store marketing και fashion event 
marketing της εταιρίας 
•Υποστήριξη εξαγωγικού fashion marketing  
Προσόντα/requirements 
•Πτυχίο marketing ή business administration απαραίτητο, 
μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3-5 χρόνια τουλάχιστον  
στο χώρο της μόδας και γνώση των εκδόσεων μόδας 
•Άριστη γνώση αγγλικών και καλή γνώση μιας δεύτερης 
γλώσσας 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office 
•Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 
•Επιχειρηματικότητα και στρατηγική σκέψη 
•Πρωτοβουλία και ομαδικότητα  
Προσφορά/offer 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Άριστο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
commercial@skondras.gr 
  

Προσωπικό για τη Στελέχωση 
 του Τμήματος Αγορών Εξωτερικού

Aπό εταιρεία με αλυσίδα καταστημάτων και έδρα το Κορωπί.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3-4 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχο 
τμήμα 
•Γνώσεις αγγλικών επίπεδο Proficiency 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα επιθυμητή 
•Γνώσεις Microsoft Office 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις γύρω περιοχές  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
customercare@petcity.gr

 
Άτομο για το Τμήμα Μάρκετινγκ 

Από εισαγωγική εταιρεία με αλυσίδα καταστημάτων 
και έδρα το Κορωπί.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ τμήματος marketing 
•Τουλάχιστον 2-3 χρόνια προϋπηρεσία στο marketing 
•Γνώσεις αγγλικών & Η/Υ 
•Γνώσεις χειρισμού Social Media Ads 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Συστάσεις απαραίτητες  
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις γύρω περιοχές.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@petcity.gr

 
Από ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητούνται εξωτε-
ρικοί Συνεργάτες με υψηλή και αποδεδειγμένη πρακτική 
εμπειρία σε: 
•επιχειρηματικά σχέδια (business plan) 
•business analysis tests 
•marketing plan 
•business consulting 
•business coaching 
•μελέτες σε τομείς σχετικούς με την αγορά εργασίας  
(ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: μελέτης  
χαρτογράφησης αγοράς εργασίας, προτάσεων  
•χρηματοδότησης επιχειρηματικότητας κλπ)  
Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία των υποψηφίων σε: 
•επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ της διαχειριστικής 
αρχής EQUAL και κατά προτίμηση ΤΟΠΣΑ - ΤΟΠΕΚΟ. 
•προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων 
•οργάνωση θεματικών εργαστηρίων 
•δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων 
(mentoring) 
•σύνταξη εκθέσεων/ προτάσεων σε θέματα ανάπτυξης 
επιχειρηματικότητας ή και ανάπτυξης ανθρώπινου  
δυναμικού  
Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχίο σε όλες τις ειδικότητες οικονομικών, πολιτικών 
και κοινωνικών σπουδών, λογιστικής, χρηματοοικονομι-
κής ή διοίκησης επιχειρήσεων επιπέδου ΠΕ ή ΤΕ 
•Τεκμηριωμένη σχετική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Δυνατότητα έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών  
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
και δυνατότητα εξέλιξης.  
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infojobath@gmail.com 

 
Gepaworld is seeking for an:

E-commerce / Content Manager

Highly self motivated, with strong personality  
to oversee the creation and accuracy of the web content 
on company’s websites.  
Job description: 
•Responsible for all online activities 
•Daily check of the company’s website 
•Creative writing of company’s news and product 
descriptions 
•Communication and follow up with cooperating e-shops 
•Content administration 
•Manage social media and participate to marketing 
planning 
•Manage online sales and goal achievements  
Desired skills & experience: 
The candidate must have: 
•1-4 years previous work experience in relevant position  
•Effective communication and strong administrative 
skills 
•Strong attention to detail and target oriented 
•Team spirit, flexibility and positive attitude 
•Experience in decision making and problem solving 
•Fluency in English (more languages will be appreciated) 
•Computer skills: Fluently knowledge of MS Office  
(Adobe programs knowledge required) 
•IT knowledge will be appreciated

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

Apply for this job by contacting us to the following e-mail: 
info@gepaworld.com

 
Our company is dedicated to play a major role in the asset 
management sector in the Asia Pacific region and for our 
current needs we are seeking to employ an:

Office Operations Manager

The office operations manager will be responsible to organize 
and coordinate office operations and procedures in order to 
ensure organizational effectiveness and efficiency.

Main activities: 
•Managing day-to-day activities 
•Organize office operations and procedures 
•Control correspondences 
•Assign and monitor clerical functions 
•Supervise staff and evaluate staff performance 
•Coaching and disciplining staff  
Qualifications: 
•5+ years of experience working in operations, 
administration in a managerial position 
•Excellent verbal and written communication skills  
in English 
•Able to work in a highly complex, cross-functional 
environment. 
•Able to work with minimal supervision 
•Bachelor’s degree in business preferred, MBA/ MSc  
will be considered an asset 
•Must be positive, open-minded and ready for new 
challenges 
•Willing to relocate in South East Asia  
We are offering: 
•Excellent remuneration package 
•3 months living accommodation paid by the company  
in a very pleasant apartment in the city center 
•One return air ticket paid by the company 
•Working schedule: Monday to Friday

If our offer is of further interest to you, please send us promptly: 
Your resume + cover letter in english to the attention of the 
HR Department: hr@davenportlaroche.com. Resumes not 
in English will not be taken into consideration. Short-listed 
candidates will be contacted later for an interview on Skype 
so please have a Skype account handy.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Έμπειρος Λογιστής για Εργασία  

σε Οργανωμένο Λογιστικό Γραφείο 

Περιοχή απασχόλησης: 
•Κέντρο Αθήνας  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής λογιστικής κατεύθυνσης 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Ά τάξεως 
•Τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε φορολογικά θέματα 
•Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε Δ.Λ.Π 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση  
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας: EX-LOG 
•Στο e-mail: cv.atoa@hotmail.com 
•Στο fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας: 215 5158845

 
Βοηθός Λογιστή

Ζητείται από όμιλο εταιριών στον τομέα της παροχής υπηρεσιών 
με μεταφορικό μέσο, για εξωτερική και εσωτερική εργασία.

•Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας.  
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@recycling-center.gr

Ελληνική εταιρεία αναζητά:

Βοηθό Λογιστή 
στην Πάτρα

Προσόντα: 
•Πτυχίο οικονομικής σχολής ή ΤΕΙ λογιστικής 
•Καλή γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 
•5 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση Microsoft Office (Word - Excel). 
•Δυνατότητα άριστης διαπροσωπικής επικοινωνίας  
και έμφυτο ομαδικό πνεύμα. 
•Ευελιξία σκέψης και δράσης, εποικοδομητική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων. 
•Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διακατέχεται  
από φιλομάθεια και να θέτει υψηλούς στόχους  
στην επαγγελματική του κατάρτιση.  
Αρμοδιότητες: 
•Καταχώρηση παραστατικών - τιμολογίων 
•Καταχωρήσεις κινήσεων τραπεζών και έλεγχος  
των υπολοίπων 
•Παρακολούθηση και εγγραφή εξοδολογίων - δαπανών. 
•Πληρωμές τραπεζών. 
•Διεκπεραίωση διαδικασίας εισαγωγών / εξαγωγών 
και όλες τις απαιτούμενες εργασίες με αυτή ώστε να 
εξασφαλίζεται η ορθή διακίνηση των προϊόντων της 
εταιρείας. 
•Προετοιμασία μισθοδοσίας. Ηλεκτρονική υποβολή 
εντύπων ΣΕΠΕ.  
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
hum.res.ci@gmail.com

 
Η BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. επιθυμεί 
να προσλάβει:

Βοηθό Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Κωδ. Θέσης: BUAH14)

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, ΤΕΙ λογιστικής. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση  
και εταιρεία. 
•Γνώση ασφαλιστικού software, κατά προτίμηση  
blue byte. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
•Ηλικία έως 40 ετών.  
Προσφέρονται 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-
mail: hr@brokersunion.gr, Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

 
Η βιομηχανία παγωτών και γλυκισμάτων Bonito ΑΕΒΕ που 
εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•5 έτη προϋπηρεσίας σε τήρηση βιβλίων Γ΄κατηγορίας 
•Καλή γνώση φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 
•Άριστη γνώση Η/Υ, ERP, Ms Office 
•Ικανότητα επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης 
και επικοινωνίας.  
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, μεθοδικότητα, οργάνωση 
•Ευελιξία σκέψης και δράσης, εποικοδομητική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
•Δυναμική κι ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα / υπευθυνότητα  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: bonito@otenet.gr. 
Fax: 210 5573215.

 
Accounting Supervisor 
(ACC 169)  Thessaloniki

Περιγραφή: Well known company, with extensive presence in 
the Foreign markets, seeks to fulfill the position of accounting 
supervisor.

Καθήκοντα θέσης: The suitable candidate will be responsible 
for the full range of accounting functions, the compliance 
with chart of accounts and tax code requirements and the 
preparation of company’s financial statements.

Απαραίτητα προσόντα: 
•University degree in economics 
•At least 5 years of relevant professional experience 
•Knowledge of International accounting standards 
•IT literate and very good knowledge of accounting 
software 
•Fluency in English  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

 
Ο όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή ζητά να προσλάβει:

Λογιστή (Code: ACC4) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής λογιστικής κατεύθυνσης 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Ά τάξεως 
•Τουλάχιστον 7ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε φορολογικά θέματα 
•Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε Δ.Λ.Π. και reporting 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών    
•Απαραίτητη η άριστη γνώση και η ευχέρεια στη χρήση SAP 

•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα

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

Εμπορική εταιρία με εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος για το Λογιστήριο 
 της στη Θεσσαλονίκη 

Λογιστή Α’ τάξης ή εναλλακτικά Β’ προς Α’ τάξη, ικανό  
να αντιμετωπίσει διευρυμένες αρμοδιότητες.

Απαραίτητη προϋπηρεσία 4 ετών σε πλήρως μηχανογραφημένο 
λογιστήριο Γ’ κατηγορίας. Η ηλικία του υποψηφίου /ας, θα 
πρέπει να είναι 30-40 ετών και κατά προτίμηση γυναίκα. Ο/Η  
υποψήφιος θα πρέπει να έχει εμπειρία σε λογιστήριο υψηλών 
απαιτήσεων.

Απαραίτητα προσόντα για τη θέση:  
•Εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας άνω των 5 ετών  
και κατά προτίμηση με δικαίωμα υπογραφής ισολογισμών 
Ο.Ε. 
 •Πολύ καλή ομιλία και γραφή αγγλικών ή και 
γερμανικών.  
•Άριστη χρήση Η/Υ, γνώση Microsoft Office Suite  
και γνώση όλων των δημοφιλών internet browser. 
•Απόφοιτος ανώτερου ή τεχνολογικού ιδρύματος 
οικονομικής κατεύθυνσης.  
Τα κάτωθι επιπλέον προσόντα θα θεωρηθούν επίσης 
σημαντικά: 
•Εμπειρία στην διενέργεια και ολοκλήρωση συναλλαγών 
μέσω web banking. 
•Ικανότητα επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης 
και επικοινωνίας. 
•Γνώση χειρισμού εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών 
Singular, Atlantis, SoftOne, Epsilon. 
•Γνώσεις προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης  
θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων. 
•Πενθήμερη εργασία.  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μια εταιρία με συνεχή 
άνοδο του κύκλου εργασιών της.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:info@infocopy.gr  
με αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων στην εργασιακή 
εμπειρία.

Εμπορική εταιρεία με έδρα τη Ν. Ιωνία ενδιαφέρεται να 
προσλάβει νέο για τη θέση του:

Βοηθού Λογιστή 

Έως 30 ετών, με διάθεση για σταδιοδρομία και εξέλιξη 
στο λογιστήριο, μισθός βασικός σύμφωνα με την ισχύουσα 
γενική συλλογική σύμβαση.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε βιβλία  
Γ’ κατηγορίας 
•Πολύ καλή γνώση windows - MS office 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Στείλτε το βιογραφικό σας μέσω email στο: 
b.tsouvelekakis@gmail.com 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Συνεργάτης Τμήματος Οικονομικών

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αναζητά συνεργάτη 
πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 
και Συντονισμού Προγραμμάτων της Οργάνωσης στην Αθήνα.

Καθήκοντα 
O/Η συνεργάτης του τμήματος οικονομικής  
διαχείρισης και συντονισμού προγραμμάτων  
θα είναι υπεύθυνος για: 
•τη διαχείριση και παρακολούθηση των 
χρηματοοικονομικών υποθέσεων της οργάνωσης 
•τη συγκέντρωση και ανάλυση των οικονομικών 
στοιχείων και τον συντονισμό διαφόρων τμημάτων  
με σκοπό τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού  
της οργάνωσης 
•την οργάνωση και παρακολούθηση του ετήσιου 
προϋπολογισμού και την έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν 
αποκλείσεις ή την ανάγκη διορθωτικών ενεργειών 
•την οργάνωση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού 
των προγραμμάτων που υλοποιούνται καθώς  
και τη σύνταξη των σχετικών οικονομικών αναφορών  
των προγραμμάτων αυτών 
•την οργάνωση και τήρηση των υποχρεώσεων 
οικονομικής μορφής και την πραγματοποίηση των 
καθημερινών χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
•τη συμμετοχή στη σύνταξη του προϋπολογισμού 
προτάσεων προγραμμάτων 
•τη συμμόρφωση με τις φορολογικές αρχές καθώς  
και για τα εργασιακά θέματα της οργάνωσης.  
Προσόντα 
Απαραίτητα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής οικονομικής επιστήμης, 
διοίκησης - οργάνωσης επιχειρήσεων ή λογιστικής 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων MS Office  
(ειδικά EXCEL) 
•Δυνατότητα σύνταξης και παρακολούθησης 
χρονοδιαγραμμάτων 
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•Αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων (ειδικά προγράμματα LIFE+) 
•Συναφή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για άντρες υποψηφίους)  
Επιθυμητά: 
•Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οικονομικής επιστήμης, 
διοίκησης - οργάνωσης επιχειρήσεων ή λογιστικής 
•Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

Διαδικασία συλλογής βιογραφικών: Αιτήσεις (συνοδευτική 
επιστολή και βιογραφικό σημείωμα) μπορούν να αποστέλλονται 
στην Ορνιθολογική υπόψη κου. Γιώργου Σγούρου (οπωσδήποτε 
ηλεκτρονικά σε μορφή .doc ή .pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
gsgouros@ornithologiki.gr. Αποδοχή βιογραφικών έως 
26/09/2014.

 
Μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Β. Ελλάδος, με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη (κύκλος εργασιών: 55 εκ ευρώ, προσωπικό: 
300 άτομα) μέλος πολυεθνικού ομίλου (leader σε παγκόσμιο 
επίπεδο), ζητεί:

Οικονομικό Διευθυντή C.F.O.
Αρμοδιότητες: 
•Επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου  
και της οικονομικής διεύθυνσης γενικότερα 
•Συμμετοχή στο μηνιαίο και τριμηνιαίο reporting 
•Συμμετοχή και παρακολούθηση του ετήσιου budget 
πωλήσεων, εξόδων και εισπράξεων 
•Συμμετοχή και παρακολούθηση κοστολόγησης 
•Συμμετοχή, παρακολούθηση και διαχείριση του Cash 
Flow της εταιρείας 
•Επίβλεψη της πορείας της τιμολόγησης και της έγκαιρης 
είσπραξης. 
•Επίβλεψη της τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής  
της εταιρείας 
•Έλεγχος και παρακολούθηση των εξόδων 
•Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, πελάτες, 
προμηθευτές 
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης με τράπεζες και λοιπές 
δημόσιες αρχές, όπου απαιτείται  
Προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άδεια φοροτεχνικού Ά τάξης 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη οργανωμένη 
επιχείρηση σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση ERP (SAP) συστημάτων και ΜS Office 
•Αρίστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη 
εσωτερικού & εξωτερικού 
•Εμπειρία σε έκδοση περιοδικών οικονομικών  
και εμπορικών αναφορών 
•Εμπειρία σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης  
και credit control 
•Πολύ καλή γνώση σε ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, φορολογίας 
επιχειρήσεων  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
•Αποτελεσματικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 
επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης  
Βιογραφικά στο e-mail: info@cosmoshellas.com

 
Are you interested in complex tasks? 
Are you strong in communication and analysis? 
Does project management in practice attracts you? 
Are you ready to invent and immplement new 
approaches in office work?  
Konica Minolta’s team is looking for:

Junior Process Analyst 
to Join its Team

Your new job description: 
•Auditing, analysis and create complex proposals  
for optimizing company business core processes 
•cooperate with other colleagues in order to collect 
inputs and prepare proposals for new processes 
•present the new process proposals to top management 
•coordinate implementation of given proposals  
What we expect: 
•English knowledge 
•completed higher education 
•High level communication and analytical skills 
•Proactive and creativity approach 
•IT and technical orientation, or business administration 
study direction 
•Strong computing skills with MS Office, mainly Excel, 
SAP business warehouse advantage 
•working experience 1-2 years advantage  
What we can offer: 
•Supporting background of multinational company with 
opportunity for international knowhow sharing (trainings, 
workshops abroad) 
•Challenging tasks - opportunity to self realization  
and carrier building 
•Professional development 
•Competitive package.  
Workplace: Athens 
You can start: immediately, resp. upon agreement

If you comply with the above described, please take a look 
at us at www.konicaminolta.com.gr, and please send your 
professional English CV with a photo, and your motivation 
letter to the following address: Cv2@skywalker.gr

 
Baker Tilly Hellas is one of the largest providers of audit, 
tax, financial, accounting and consulting services in Greece 
and a member firm of Baker Tilly International, the world’s 
8th largest accountancy and business advisory network by 
combined fee income of its independent members.

We are seeking to employ a Senior Auditor with his main 
role including participation in assurance and non-assurance 
services (statutory and financial audits), managing time and 
resources to meet deadlines and objectives and responds 
to job needs in a timely and professional manner.

Requirements 
•Working experience between 2-3 years in the field  
of assurance services 
•Degree qualification in economic studies (AEI) 
•Excellent knowledge of MS Office 
•Effective communication and excellent writing skills  
in Greek and English 
•Age between 25-29 years old 
•Military service completed 
•JES /ACCA F cycle completed (desired)  
Please send your CV with the code SA 079  
by e-mail at: hrt@bakertillyhellas.gr

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
IT Technical Support Officer

A freelance IT technician is needed for a yachting 
company in Athens; responsible for: 
•installing and configuring computer hardware operating 
systems and applications 
•monitoring and maintaining computer systems  
and networks 
•talking staff or clients through a series of actions, either 
face to face or over the telephone to help set up systems 
or resolve issues 
•troubleshooting system and network problems and 
diagnosing and solving hardware or software faults 
•replacing parts as required 
•providing support, including procedural documentation 
and relevant reports 
•following diagrams and written instructions  
to repair a fault or set up a system 
•supporting the roll-out of new applications 
•setting up new users’ accounts and profiles and dealing 
with password issues 
•testing and evaluating new technology 
•conducting electrical safety checks on computer 
equipment.  
Please send your CV to: ekoudigeli@gmail.com. 
CVs in English only. 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ - εισαγωγική εταιρεία βιομηχανικών 
εργαλείων: Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύ-
εται και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών 
εργαλείων εντός και εκτός Ελλάδος. Με το πολύ καλό 
της δίκτυο πωλήσεων Ελλάδος εξυπηρετεί όλα τα καλά 
καταστήματα της αγοράς και αναπτύσσεται και σε αγορές 
του εξωτερικού. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και 
άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας η εταιρεία μας 
είναι σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία βιομηχα-
νικών εργαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή την στιγμή 
στην λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες 
του κλάδου. Ζητεί:

Web Designer (Wordpress ή Drupal CMS)

Ψάχνουμε ένα άτομο για το δημιουργικό τμήμα της εταιρί-
ας μας με νέες ιδέες και γνώσεις σχεδιασμού και υλοποί-
ησης web sites και newsletters.

Περιγραφή θέσης: 
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη των web sites της εταιρείας 
μας σε Wordpress ή Drupal CMS 
•Γνώση των τρέχοντων trends & τεχνικών στο graphic 
και web design 
•Δημιουργία templates για εταιρικά emails και γνώση 
σχεδιασμού banners. 
•Οργανωτική σκέψη και ικανότητα παρουσίασης έργου  
και εκτίμηση παράδοσης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ επιθυμητό 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 χρόνων και παρουσίαση 
Online Portfolio έργων 
•Πολύ καλή γνώση HTML5, CSS3 
•Γνώση τεχνικών σχεδίασης responsive sites  
με frameworks όπως bootstrap. 
•Καλή γνώση CMS κατά προτίμηση σε Wordpress  
ή Drupal CMS 
•Γνώση Javascript 
•Καλή γνώση Adobe Photoshop, Illustrator 
•Επιθυμητή γνώση Adobe Dreamweaver & Adobe Flash, 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική και κέφι για 
φρέσκες ιδέες 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής  
σε νέες τεχνολογίες. 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικές ικανότητες και διαθεσιμότητα εργασίας 
επιπλέον του ωραρίου με την ανάλογη αμοιβή 
•Πολύ καλά αγγλικά τουλάχιστον Lower 
•Ηλικία έως 37 ετών  
Παροχές: 
•Υπερσύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  

με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση  
Βιογραφικά στο e-mail: Cv2@fournarakis.gr,  
website: www.fournarakis.gr

  
Βιομηχανία αναζητά:

Υπάλληλο  
για το Σχεδιαστικό Τμήμα

Στην αρχή για εργασία μερικής απασχόλησης και με τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών. Υποχρεωτική είναι η άριστη γνώση του 
autocad και η καλή γνώση των αγγλικών.

Βιογραφικά στο e-mail: gr.alu@skywalker.gr
 

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

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

Σχεδιαστής/ρια (Κόρινθος) 
(κωδ. θέσης: S-722/44538)

Περιγραφή θέσης: Ο/ η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυ-
νος/ η για τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό και την κοπή δειγμάτων. 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/η σχολής μηχανικού σχεδιασμού 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Artios, Autocad, 
Solid Works, Rhino)  
Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

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

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειω-
μάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταπο-
κρίνονται 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. Follow 
Adecco Greece on Facebook, Linkedin, Twitter. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η εταιρία TELEPHONE NET E.Π.Ε. ως εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του ομίλου Forthnet - Nova στα πλαίσια της 
δυναμικής και ραγδαίας ανάπτυξής της αναζητά:

Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης  
 Πελατών Forthnet - Nova  

(5ωρη Απασχόληση, για Εργασία  
σε Κυλιόμενο Ωράριο)

Οι θέσεις αφορούν σε εισερχόμενες κλήσεις κι έχουν σαν 
στόχο την εξυπηρέτηση των συνδρομητών του πελάτη μας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ σε περιβάλλον Windows 
•Ευχέρεια στη δακτυλογράφηση 
•Επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 
•Άριστη τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία 
•Αυξημένες οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ασφάλιση, 
σταθερός μισθός) 
•Προοπτική αορίστου σύμβασης εργασίας. 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς  
Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail:nchatzi@telephonenet.gr 
•Τηλ. επικοινωνίας: 211 1030581

Από κέντρο αισθητικής στο Σύνταγμα ζητούνται:

Υπάλληλοι Τηλεφωνικού Κέντρου

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
athens@figura.com.gr, ή στο fax: 210 3210355.  
Υπόψη κας Καβουκοπούλου & κας Γαλάνη.

 
Η εταιρεία PowerCall ζητάει:

30 Υπάλληλους Τηλεφωνικού Κέντρου

Με αντικείμενο τη διαχείριση εξερχόμενων κλήσεων 
των μεγαλύτερων τηλεπικοινωνιακών εταιρειών.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 20-50 ετών 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Εμπειρία στις πωλήσεις επιθυμητή (όχι απαραίτητη)  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηναίο μισθό με συνέπεια στην καταβολή  
του (ανεξαρτήτως πωλήσεων) 

•Υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ 
•Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•Έξτρα ιδιωτική ασφάλιση 
•Υψηλά bonus 
•Ωράρια εργασίας ευέλικτα  
Προοπτικές ανάπτυξης καριέρας και εξέλιξης  
σε πιο σύνθετους ρόλους 
Άνετη πρόσβαση σε ΗΣΑΠ - Τρόλεϊ - Λεωφορεία  
Αποστολή βιoγραφικών στο e-mail:  
powercall54@gmail.com

 
Τηλεφωνητές - Τηλεφωνήτριες  

Ζητούνται για call center.  
Περιοχή απασχόλησης: 
•Πλατεία Κάνιγγος  
Αντικείμενο απασχόλησης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι  
θα εργασθούν σε εξερχόμενες κλήσεις με αντικείμενο  
την προώθηση επώνυμης κάρτας υγείας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα - ευελιξία στον λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Εμπειρία στις πωλήσεις προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
θα θεωρηθεί προσόν  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση 
•Ευέλικτο ωράριο, πρωινό - απογευματινό   
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας: CC-SL-T 
•Στο e-mail: cv.atoa@hotmail.com 
•Στο fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας: 215 5158845

Für einen Multinationalen Konzern sucht Randstad Hellas, 
Deutschsprachige Mitarbeiter für den Kundendienst und 
der technische Unterstützung.

Responsibilities 
Sie sind verantwortlich für: 
•die telefonische Beratung von Kunden 
•die Vorstellung und Empfehlung von weiteren Service 
Diensten über webchat Kontext 
•die genaue Dateneingabe von allen Anfragen  
& Feedback auf der Kundendienstdatenbank 
•das richtige ausarbeiten von Kundenklagen nach 
Richtlinien der Firma 
•einen top Kundendienst, und den Kunden stets zu 
versorgen 
•das Behandeln aller Fragen und auch erste Lösungen 
anzubieten 
•1rst Level Technical Support  
Requirements: 
•Absolventen von Sekundärschule 
•Muttersprachler Deutsch, oder fließend in Deutsch 
•Fließende englische Sprache ist erfordert 
•Vorherig IT Support/Helpdesk Erfahrung ist 
wünschenswert 
•Aufmerksamkeit zu Details 
•Teamplayer

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

Send your cv to the following link:  
http://www.randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=3445.  
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter,  
website: www.randstad.gr

 
Η Aerotel είναι μία από τις δυναμικότερες εταιρείες προώθησης 
τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρεσιών contact center. Η 
πολυετής εμπειρία της στον χώρο του direct marketing και 
telemarketing, αλλά και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό 
της, διασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης και προώθησης στο καταναλωτικό κοινό.

Η Aerotel επενδύει συνεχώς, σε νέες τεχνολογίες, και σε 
επιλεγμένο προσωπικό, ώστε να πετυχαίνει τον απώτερο 
της σκοπό, που δεν είναι άλλος από το να καλύπτει κάθε 
ανάγκη της διαρκώς μεταβαλλόμενης σημερινής αγοράς.

Η Aerotel επιθυμεί να επιλέξει και εντάξει στην ομάδα των 
δραστήριων και επικοινωνιακών εργαζόμενων της, Νέοι και 
Νέες οι οποίοι θα απασχοληθούν σαν εκπρόσωποι προώθησης 
υπηρεσιών επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και θεάματος Nova.

Το ωράριο απασχόλησης θα είναι από τις 10:00 μέχρι  
και τις 15:00 κατά τις εργάσιμες μέρες ΔΕ-ΠΑ.  
Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα απασχόλησης 
προαιρετικά Σάββατο και Κυριακή.  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση στην επικοινωνία 
•Απόφοιτος/η λυκείου 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πρωτοβουλία - ευελιξία - συμμετοχή στην ομάδα 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης υπηρεσιών, 
θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους τα παρακάτω:

•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη,  
και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα  

συνέχεια στη σελ. 10 www.voluntaryaction.gr



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 12

•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη  
και δυναμική επιχείρηση 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα  
και ικανά στελέχη  
Άμεση πρόσβαση σε σταθμό metro -είσοδος μπροστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@aerotel.gr

 
Νέοι / Νέες για Προώθηση  
Κάρτας Υγείας - Πειραιάς

5ήμερη ημιαπασχόληση πρωινή ή απογευματινή κατά τις 
εργάσιμες μέρες ΔΕ-ΠΑ.

Προηγούμενη εργασιακή διετής εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση αμείβεται με 400 ευρώ.

Από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης στον Πειραιά, ζητά να εντάξει άμεσα στην ομάδα 
της νέους - νέες για να εργαστούν στο  τμήμα τηλεφωνικών 
πωλήσεων κάρτας υγείας.

Απαραίτητα προσόντα 
•Άνεση στην επικοινωνία & την διαπραγμάτευση 
•Διάθεση για εργασία & προσήλωση στην επίτευξη στόχου 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη & όλα τα νόμιμα δώρα - επιδόματα 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα & ικανά στελέχη 
•Σύγχρονο, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Άμεση πρόσβαση σε στάση Η.Σ.Α.Π και λεωφορείων 
 
•Μισθός μεγαλύτερος του βασικού 320 ευρώ καθαρά. 
•Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή προκαταβολικά. 
 
Βιογραφικά στο e-mail:boutosd@hellasphone.gr, 
Πειραιάς σταθμός. Υπεύθυνος Κος Παπαδόπουλος,  
τηλ: 211 8000085 - 6937875761.

 

H εταιρία RELATE A.E. από τις δυναμικά αναπτυσσόμενες 
εταιρίες στην παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 
και διαχείρισης επαφών, αναζητά για τη στελέχωση κέντρων 
εισερχόμενης και εξερχόμενης επικοινωνίας:

Εκπρόσωπους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης  
(ετε-14) για Μερική Απασχόληση 

Επιθυμητά προσόντα 
•Απόφοιτοι λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ - μέχρι 30 ετών 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών -  
θα προτιμηθούν κάτοχοι ECDL 
•Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας γραπτή  
και προφορική 
•Γνώση αγγλικών 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες και ευέλικτα 
ωράρια 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
Προσφέρονται: 
•Σύμβαση απασχόλησης μισθωτού με ασφαλιστική 
κάλυψη ΙΚΑ 
•Δυνατότητα αυξημένων αποδοχών βάσει πρόσθετων 
ωρών/βραδινής απασχόλησης/Κυριακών -αργιών 
•Συνεχής εκπαίδευση σε διαφορετικά προϊόντα 
των πελατών μας και σε μεθόδους εξυπηρέτησης 
καταναλωτών 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Εύκολη πρόσβαση με metro (στάση Πανόρμου)  
και λεωφορεία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους στη διεύθυνση e-mail: hr@relate.gr ή με fax: 210 
2805001, αναγράφοντας τον κωδικό ΕΤΕ-14.

 
Εταιρεία που δραστηριοποιείται στις δημόσιες σχέσεις, την 
επικοινωνία και το marketing, ζητά κυρίες για την προώθηση 
εφαρμογής (application) για κινητά τηλέφωνα (i-phones, an-
droid) και tablets, σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία: 27-42 
•Άνεση στη τηλεφωνική επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εκπαίδευση 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Επιπρόσθετα bonus με την επίτευξη μηνιαίου στόχου 
•Ασφάλιση 
•Εύκολη πρόσβαση (ηλεκτρικός, λεωφορεία, τρόλεϊ)  
Ωράριο εργασίας:  
•Πενθήμερη πεντάωρη απασχόληση (ΔΕ - ΠΑ) 
•Πρωινό: 09:30 - 14:30 
•Απογευματινό: 16:00 - 21:00  
Αποστολή βιογραφικών: info@medvoi365.gr, κωδικός 
θέσης: CL - TM

 
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ - εισαγωγική εταιρεία βιομηχανικών 
εργαλείων: Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται 
και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργαλείων 
εντός και εκτός Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο 
πωλήσεων Ελλάδος εξυπηρετεί τα περισσότερα καταστήματα 
«χρωμάτων - εργαλείων - σιδηρικών». Με υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις και άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας 
η εταιρεία μας είναι σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία 
βιομηχανικών εργαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή την 

στιγμή στην λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες 
του κλάδου. Ζητεί:

Call Center Sales Team Leader

Έχοντας ήδη πολύ το μεγαλύτερο δίκτυο πελατών, τους 
περισσότερους ευχαριστημένους πελάτες και τα καλύτερα 
προϊόντα, ψάχνουμε τoν καλύτερο sales team leader για να 
απογειώσει την απόδοση του call center μας. Εργαλεία του 
θα είναι η άριστη γνώση των τεχνικών του τηλεφώνου, της 
χρήσης της τεχνολογίας και η προσωπική του ενασχόληση 
και Ηοbby το do it yourself.

Περιγραφή καθηκόντων: 
•Σχεδιασμός, υλοποίηση εκπαίδευσης και αξιολόγησης 
της ομάδος σε θέματα τεχνικών πωλήσεων, διαδικασιών 
τμήματος και μεταφοράς γνώσης προϊόντων από το τμήμα 
marketing. 
•Ορισμός ομαδικών και ατομικών στόχων. 
•Οργάνωση, συντονισμός και παρακολούθηση εκτέλεσης 
του καθημερινού προγράμματος. 
•Ορισμός διαδικασιών τμήματος 
•Οργάνωση πλάνων πωλήσεων και προώθησης σε 
συνεργασία με το τμήμα marketing και ευθύνη τήρησης 
αυτών.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος deree ή ανώτερης - ανώτατης σχολής  
με οικονομική 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
σε οργανωμένο περιβάλλον call center  
(με ειδίκευση την Πωλήσεις κατά προτίμηση) 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία ως team leader και εμπειρία 
σε δημιουργία εκπαιδεύσεων 
•Αποδεδειγμένη Ικανότητα στη διαχείριση και σωστή 
αξιολόγηση προσωπικού 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office, CRM και ERP. 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας  
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία 28 - 35 ετών 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές, τεχνολογία 
•Ενθουσιασμό στο do it yourself!  
H εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικός σταθερό μισθό αναλόγως προσόντων 
•Μεγάλο bonus επίτευξη στόχου 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης

Βιογραφικά στο e-mail:  
cv1@fournarakis.gr, website: www.fournarakis.gr. 
(Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία).  
Αποστόλη βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν 
ακριβώς τα ζητούμενα προσόντα.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η εταιρία Apopsis, που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
προώθησης πωλήσεων (promotion), ζητά:

Νέες για Part - Time Εργασία   
για Προγράμματα In Store Προώθησης 

 σε Καταστήματα και Super - Market

Προσόντα 
•Διάθεση και όρεξη για δουλειά 
•Επαγγελματισμός και επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ενδεχόμενη εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα θα 
συνεκτιμηθεί 
•Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα ασφάλισης  
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφάλιση  
Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να καλέσουν  
στο 210 9249506 αναφέροντας τον κωδικό SM1. 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού 
ζητά:

Εξειδικευμένη Πωλήτρια  
στο Χώρο του Επίπλου

Αντικείμενο εργασίας 
•Εξυπηρέτηση προσερχομένων στα καταστήματα πελατών 
μας 
•Διερεύνηση αναγκών τους και προτάσεις πώλησης  
στους πελάτες 
•Υποστήριξη του καταστήματος λιανικής σε όλες  
τις λειτουργίες του 
•Τήρηση των διαδικασιών και των αρχών λειτουργίας  
Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Δυναμικός χαρακτήρας με ικανότητα επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επαγγελματική παρουσία και ήθος 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του λιανικού εμπορίου 
τουλάχιστον 2 χρόνια και ιδιαίτερα στην πώληση επίπλου  
Η εταιρία προσφέρει 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των προϊόντων  
της εταιρείας 
•Μισθός βάσει προϋπηρεσίας 
•Bonus επί των πωλήσεων 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση 
e-mail: hr@andreadis.com

H ALOUETTE Α.Ε. αναζητά να προσλάβει:

Διευθυντή/ντρια  
Καταστήματος / Store Manager

Αρμοδιότητες: 
•Αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές και τις πολιτικές της εταιρείας 
•Επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του 
καταστήματος 
•Αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 
του καταστήματος 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε διευθυντική 
θέση καταστήματος λιανικής. Προϋπηρεσία σε ένδυση  
θα προτιμηθεί 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη 
στόχων 
•Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικός και 
γραπτός λόγος) 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης H/Υ  
(Word, Excel, Powerpoint, Internet)  
Η εταιρεία παρέχει ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον 
εργασίας, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνιστικό πακέτο 
σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας και διαθέτετετα 
παραπάνω προσόντα, κάντε τώρα αίτηση για τη θέση στο 
ακόλουθο e-mail: hrm@alouette.gr

 

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει: 

Πωλητές / Πωλήτριες  
για Πλήρη Απασχόληση,  

για το Νέο Κατάστημα στην Άρτα 

Απαραίτητα προσόντα / ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο των πωλήσεων 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες  
Επιθυμητά προσόντα:
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο της υπόδησης
•Γνώση της αγοράς υπόδησης  
Η εταιρία προσφέρει:
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές πωλήσεων, 
σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: DEXIM A.E.: 
22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών -Λαμίας, Άγιος Στέφανος Αττικής, 
145 10, Τηλ. 210 6217691, fax: 210 8140802, e-mail: 
cv@dexim.gr. Κωδικός αγγελίας: 2014026

 
Η γνωστή εταιρία λευκών ειδών ΚΕΝΤΙΑ ζητά για τα εταιρικά 
καταστήματα λιανικής στη Νέα Ερυθραία και το Μοσχάτο:

Έμπειρους Πωλητές / Πωλήτριες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 28+ 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην λιανική πώληση 
λευκών ειδών. 
•Η εμπειρία στην λιανική πώληση κουρτινών θα θεωρηθεί 
σημαντικό επιπλέον προσόν. 
•Γνώση MS Office 
•Γνώση αγγλικών 
•Δυναμική & ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια λόγου  
& επικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι /ες παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
hr2@tenbusiness.gr 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Αναζητάς ένα δυναμικό ξεκίνημα στην επαγγελματική 
σου σταδιοδρομία;

Vodafone Franchise συνεργάτης επιθυμεί να απασχολήσει 
Sales Representative, με πλήρη απασχόληση για τη στελέ-
χωση καταστήματος Vodafone στην περιοχή της Χαριλάου 
Θεσσαλονίκης.

Εάν διαθέτεις ευχέρεια στην επικοινωνία και τις διαπροσω-
πικές σχέσεις και σου αρέσει να εργάζεσαι ομαδικά σε ένα 
περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις στείλε σήμερα το βιογραφικό 
σου για τη θέση του:

Sales Representative

Από τη θέση αυτή θα είσαι υπεύθυνος/η για την παροχή ολο-
κληρωμένης εξυπηρέτησης στους πελάτες που επισκέπτονται 
τo κατάστημα. 
Βιογραφικά στο e-mail: VF042@vfshop.gr

 
Software Sales Manager 
(Κωδικός θέσης: SM01)

Η Envision, καινοτόμα και καταξιωμένη εταιρία στην παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής ενδιαφέρεται να 
εντάξει στο δυναμικό της νέα στελέχη που θα καλύψουν τις 
αυξανόμενες ανάγκες της.

Αντικείμενο της θέσης είναι η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέους 
και υφιστάμενους πελάτες, η παρουσίαση των καινοτόμων 
προϊόντων και λύσεων της εταιρίας, η δημιουργία υλικού 
marketing, η παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς στο 
τομέα της πληροφορικής και η διαχείριση των πελατειακών 
σχέσεων.
Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ΑΕΙ χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
•Εξοικείωση με social media 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Απαραίτητα χαρακτηριστικά του υποψηφίου: 
•Ήθος και διάθεση για συνεχή βελτίωση 
•Επαγγελματισμός κι εχεμύθεια 
•Άριστες οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Δύο χρόνια τουλάχιστον εμπειρία σε πωλήσεις 
πληροφοριακών συστημάτων  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε πωλήσεις ERP  
Παρέχονται: 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον με εξασφαλισμένες 
προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης που 
ενδιαφέρονται μέσω e-mail στη διεύθυνση: hr@envision.gr 
ή ENVISION ΕΠΕ, Λ. Ιωνίας 80, 174 56, Αθήνα. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

 
Η εταιρεία ILIS ΗΟΜΕ που δραστηριοποιείται στον τομέα των 
λευκών και τουριστικών ειδών, επιθυμεί να προσλάβει:

(Έμπειρο) Πωλητή  
για την Αττική

Με ευχέρεια να ταξιδεύει και στην επαρχία για: 
•ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου 
•συντονισμό δικτύου πωλήσεων 
•παράδοση εμπορευμάτων εντός Αθήνας.  
Απαιτούνται: 
•Επιθυμητή ηλικία 25-40 ετών 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις ή εναλλακτικά στον τομέα 
των λευκών ειδών τουλάχιστον 2 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδίων 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (άδεια οδήγησης μηχανής 
θα εκτιμηθεί)  
Βιογραφικά στο e-mail: contact@ilishome.gr

 
H Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, 
πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύθηκε το 1982 και η 
εμπορική της δραστηριότητα περιλαμβάνει είδη θέρμανσης, 
μόνωσης, υδραυλικών & φυσικού αερίου. Η εταιρεία διαθέτει 
οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, καλύπτοντας ολόκληρη 
την ελληνική αγορά με υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, 
που είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση των πελατών της 
στη Β. Ελλάδα. Για την υποστήριξη των αναγκών της στη Β. 
Ελλάδα, η εταιρεία ζητά να προσλάβει:

Πωλητή με  
έδρα τη Θεσσαλονίκη

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας.  
Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου  
σε περιοχές ευθύνης του σε νομούς της Β. Ελλάδας 
•Παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς, τις ενέργειες  
του ανταγωνισμού, εντοπίζει ανάγκες πελατών,  
και ενημερώνει την εταιρεία 
•Διατηρεί άριστες σχέσεις τόσο με τους πελάτες  
όσο  
και με τους συνεργάτες 
•Συμμετοχή στην επίτευξη εταιρικών στόχων  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα, επιμονή και θέληση  
για επιτυχία 
•Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων 
•Θέληση για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, κατ’ ελάχιστον 2 έτη, 
επιθυμητή 
•Γνώση αγγλικών 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές και οργανωτικές ικανότητες  
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών μέσω fax: 210 2819210 ή μέσω 
e-mail: hr@tzanos.gr (υπ’ όψιν Κου Τσουρέ) αναφέροντας 
το κωδικό της θέσης ΠΘ/1.

 
Βιομηχανία που κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της διέ-
λασης αλουμινίου, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Sales Manager  
(Κωδ.: SALES)

Βασικές αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη των πωλήσεων 
•Σχεδιασμός και τήρηση εμπορικής πολιτικής 
•Επαφή με προμηθευτές για ένταξη νέων προϊόντων με 
στόχο την αύξηση των πωλήσεων και του πελατολογίου 
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•Παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τις τάσεις  
και τις αλλαγές στην αγορά 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών και προσανατολισμός  
στην επίτευξη αποτελεσμάτων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πέντε (5) τουλάχιστον έτη σχετική εμπειρία σε ανάλογη 
θέση στον κλάδο του Αλουμινίου 
•Ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα στην λύση προβλημάτων και στην διαχείριση 
project 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας, οργανωτικότητα, μεθοδικότητα

H εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών - 
μεταφορικό μέσο - πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 
- Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε-mail: kampouris@
profil.gr.Tηλ: 22620 32202 ή κινητό: 6945 957509. Υπ’ όψιν 
δ/σης προσωπικού.

Η εταιρεία DRAPA chemie βιομηχανία χρωμάτων και αποκλει-
στικός αντιπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας συστημάτων 
δόμησης Sto AG με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, ζητεί:

Στέλεχος Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 28 - 45 ετών 
•Προϋπηρεσία πωλήσεων τουλάχιστον 3 ετών στο χώρο 
των δομικών υλικών - χρωματοπωλείου 
•Γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus βάσει απόδοσης 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•Tηλ.: 210 5570191 
•Fax: 210 5593945 
•E-mail:ssakkiotou@drapa.gr 
•Website: www.drapa.gr, www.stohellas.gr

 
Η εταιρεία MeliAlice, από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
εταιρείες υπηρεσιών marketing & προώθησης πωλήσεων, ζητά 
για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας:

Πωλητές Ηλεκτρονικών Προϊόντων 
 (κωδ. GrL-09.2014)

Η θέση αφορά πώληση προϊόντων της εταιρείας σε μεγάλες 
αίθουσες καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών. Η θέση αφορά 
ημι-απασχόληση (Πέμπτη ή Παρασκευή και Σάββατο).

Απαραίτητα προσόντα: Οι υποψήφιοι που θα στελεχώσουν 
τις συγκεκριμένες ενέργειες, θα πρέπει να είναι τυπικοί, 
επαγγελματίες και το σημαντικότερο να έχουν ταλέντο στις 
πωλήσεις καθώς η ενέργεια αφορά πωλήσεις. Πιο συ-
γκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά των ομάδων που θα δημι-
ουργηθούν είναι τα εξής:

•Ελληνική γλώσσα: άριστα ομιλούμενη 
•Ξένες γλώσσες: Αγγλικά (επιθυμητή αλλά όχι απολύτως 
απαραίτητη) 
•Χαρακτηριστικά: ευχάριστη προσωπικότητα, επικοι-
νωνιακή δεξιότητα & ευχέρεια λόγου, πειθώ, συνέπεια, 
ακεραιότητα 
•Εμφάνιση: απαραίτητα περιποιημένη και προσεγμένη 
•Προϋπηρεσία: απαραίτητη η προϋπηρεσία σε πώληση 
προϊόντων FMCG ή προϊόντων τεχνολογίας σε μεγάλες 
αίθουσες καταστημάτων βάσει στόχου πωλήσεων 
•Ηλικία: 25 - 35 ετών 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός συν ασφαλιστική κάλυψη 
•Bonus επί των πωλήσεων 
•Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικές πώλησης 
•Ευχάριστο περιβάλλον απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται να 
αποστείλουν άμεσα τα βιογραφικά τους, αναγράφοντας τον 
κωδικό GrL-09.2014 μέσω e-mail στο hr@melialice.gr ή να 
καλέσουν στα τηλέφωνα: 211-18.28.239, 6951-66.89.47 
(10:00-15:00) για ραντεβού.

Στελέχωση Τμήματος Πωλήσεων

Τίτλος θέσης: Πωλητής 
Έδρα: Νάουσα Ημαθίας    
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Χρήση Η/Υ, Μ/S Office 
•Επιθυμητή ηλικία: Άνω των 30 - 45 ετών 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 4 - 8 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Δυνατότητα εβδομαδιαίων ταξιδιών ανά την Ελλάδα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Αυτοκίνητο 
•Πτυχίο μηχανολόγου ή χημικού μηχανικού ή τεχνολόγου 
τροφίμων  
Περιγραφή θέσης: 
•Γνώση των βιομηχανιών τροφίμων  
•Προώθηση πωλήσεων μηχανημάτων παραγωγής  
και συσκευασίας τροφίμων 
•Οργάνωση και ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή ικανότητα 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες και ε μπειρία  
στις πωλήσεις παραπλήσιων προϊόντων 

•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Ακεραιότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα  
Προσφέρεται: 
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Πελατολόγιο 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό οικονομικό πακέτο  
Βιογραφικά στο e-mail:  
m.kokkinou@foodin.gr, fax: 210 2717003.

 
Όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
χρωμάτων και κονιαμάτων ζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων

Τίτλος σπουδών: Κατά προτίμηση, απόφοιτους ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
Ηλικία: Κατά προτίμηση 25 - 40 ετών 
Έδρα: Αττική

Εργασιακή εμπειρία: Απαραίτητη προϋπόθεση για τους 
υποψηφίους είναι η εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον τομέα 
των πωλήσεων χρωμάτων και κονιαμάτων σε χρωματοπωλεία 
ή / και σε καταστήματα οικοδομικών υλικών.

Υποχρεώσεις του εργαζομένου: Στις υποχρεώσεις των 
υποψηφίων συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα να ταξιδεύουν 
και να διανυκτερεύουν στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους και 
να παρευρίσκονται στην έδρα της εταιρείας ανά διαστήματα, 
για συναντήσεις και ότι άλλο χρειαστεί, όταν αυτό απαιτείται. 
Επιπλέον, στις υποχρεώσεις των υποψηφίων είναι η επικοινωνία 
με το εμπορικό δίκτυο, το οποίο ενδέχεται να αποτελείται 
από διαφορετικούς χώρους.

Γνώσεις πληροφορικής: Απαραίτητες οι γνώσεις  
των κύριων εφαρμογών του Office. 
Ξένες γλώσσες: Επιθυμητή η γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. 
Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες 
Έδρα: Αττική

Σημειώσεις: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανοικτό 
χαρακτήρα και πειθώ. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν αυτο-
πεποίθηση και ικανότητα να αποκτήσουν την τεχνική κατάρτιση 
που απαιτείται.

Η εταιρεία παρέχει αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο εφόδιο κρίνεται απαραίτητο για την άρτια 
τεχνική εκπαίδευση των υποψηφίων.

Η εταιρεία προσφέρει, ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πακέτο 
χρηματικών απολαβών ακόμα και για τους πιο φιλόδοξους 
υποψήφιους.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
e.koutsoulelou@thrakon.gr

 
Πωλήτρια - Πωλητής / Υποστήριξη  
Πωλήσεων Βιομηχανικών Ειδών

Απαραίτητα προσόντα 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Απαραίτητη η γνώση προγράμματος ERP  
και Microsoft Office 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Δυνατότητα ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην διαπραγμάτευση  
με άλλα άτομα 
•Οργανωτικό πνεύμα 
•Αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα

Παρακαλώ, να μην αποσταλούν βιογραφικά ατόμων που 
δεν καλύπτουν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ή δεν έχουν 
ιδιωτικό μέσο μεταφοράς για να μεταβαίνουν στην έδρα 
της ΑΠΙΚΙΑΝ ΑΕ στην ΒΙΠΕ Σίνδου. Bιογραφικά στο  
e-mail: info@apikyan.com

 
Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας επιτυχία ως:

Στέλεχος Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής

Εάν αναζητάτε μια λαμπρή επαγγελματική καριέρα στον τομέα 
των πωλήσεων, το παραγωγικό δίκτυο που συνεργάζεται με 
την Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να σας προσφέρει μια 
μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση 
και αναγνώριση.

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

Ελάτε να «χτίσουμε» μαζί μια επιτυχημένη σταδιοδρομία 
ασφαλιστικού συμβούλου και να μοιραστούμε τα προνόμια 
και τις δυνατότητες της πρώτης Ασφαλιστικής εταιρίας και 
του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Αποστόλη βιογραφικών στο e-mail:  
ea.athina8721@insurance.nbg.gr

 
Πωλητές / Πωλήτριες

Εταιρία στο χώρο της εστίασης που δραστηριοποιείται εδώ 
και 6 χρόνια αναζητά για το κατάστημά της στο Γέρακα, νέες 
και νέους έως 35 ετών για την εξυπηρέτηση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Χαμόγελο, διάθεση εξυπηρέτησης 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα καταστήματα τουλάχιστον  
2 έτη απαραίτητα 
•Προσφέρουμε φιλικό και άριστο περιβάλλον εργασίας  
με δυνατότητες εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
plenties@hotmail.com

Ο όμιλος PANCHRIS είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στην 
Κύπρο στον κτηνιατρικό και κτηνοτροφικό τομέα. Λόγω 
επέκτασης των εργασιών της αναζητεί για άμεση εργοδότηση 
άτομο για τη θέση:

Υπεύθυνος Πωλήσεων Pet Food

Οι κύριες αρμοδιότητες του κατόχου της θέσης θα είναι η 
προώθηση των προϊόντων petfood και άλλων προϊόντων 
για κατοικίδια σε υφιστάμενους και καινούργιους πελάτες, 
ευθύνη πωλήσεων και εισπράξεων, ανάπτυξη πελατολογίου 
και γκάμας προϊόντων και διαχείριση θεμάτων μάρκετινγκ.

Καθήκοντα 
•Επίσκεψη σε κτηνιάτρους και petshop 
•Τεχνική υποστήριξη κτηνιάτρων σε θέματα που αφορούν 
τις κλινικές δίαιτες της Hills. 
•Προώθηση διατροφικών και άλλων προϊόντων  
για κατοικίδια 
•Επικοινωνία με Hills για τεχνικά ή και άλλα θέματα 
•Σχεδιασμός και εφαρμογή προωθητικών ενεργειών 
•Διασφάλιση επίτευξης στόχων της εταιρίας στους τομείς 
εξυπηρέτησης και πώλησης 
•Συμβολή στην ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης  
Απαραίτητα προσόντα 
•Εργασιακή πείρα σε πωλήσεις, στον χώρο της 
βιομηχανίας κατοικίδιων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 
•Γεωπόνος ζωικής παραγωγής ή κτηνίατρος ή ζωοτέχνης 
•Καλή γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας 
•Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Άδεια οδήγησης  
Απαραίτητα προσωπικά χαρακτηριστικά 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και εξωστρέφεια 
•Αποφασιστικότητα, συνέπεια και πειθαρχία 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα 
•Ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων  
Απολαβές και ωφελήματα 
•Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων 
•13ο μισθό, κοινωνικές ασφαλίσεις 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Προοπτική ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα προς τον Πάρι Μαρκίδη στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: paris@panchris.com. Panchris. 
Τηλ: +357 24813333. Φαξ: +357 24813377. Βιομηχανική 
Περιοχή Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρος, website: www.
panchris.com

 
Ο όμιλος PANCHRIS είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στην Κύπρο 
στον κτηνιατρικό και κτηνοτροφικό τομέα. Λόγω επέκτασης 
των εργασιών της αναζητεί για άμεση εργοδότηση  δυναμικό, 
δημιουργικό και αφοσιωμένο άτομο για θέση:

Πωλητής Κτηνοτροφικών  
Προϊόντων

Καθήκοντα 
•Επίσκεψη σε κτηνοτροφικές μονάδες με σκοπό  
την διατροφική και κτηνιατρική εξυπηρέτηση 
•Προώθηση διατροφικών και κτηνιατρικών προϊόντων 
•Διασφάλιση επίτευξης στόχων της εταιρίας στους τομείς 
εξυπηρέτησης και πώλησης 
•Άμεση και στενή συνεργασία με τα διευθυντικά στελέχη 
της εταιρίας 
•Συμβολή στην καινοτομία και βελτίωση λειτουργίας  
της εταιρίας 
•Συμβολή στην ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πανεπιστημιακό πτυχίο κτηνιατρικής (κτηνίατρος)  
ή γεωπόνος ζωϊκής παραγωγής 
•Προϋπηρεσία ή εμπειρία σε ζωική διατροφή θα θεωρηθεί 
πλεονέκτημα 
•Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Απαραίτητα προσωπικά χαρακτηριστικά 
•Ενθουσιώδης και δυναμικός χαρακτήρας 
•Ευχάριστος και κοινωνικός χαρακτήρας 
•Αποφασιστικότητα, συνέπεια και πειθαρχία 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα 
•Ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων  
Απολαβές και ωφελήματα 
•Ελκυστικό πακέτο απολαβών βάσει ικανοτήτων  
και εμπειρίας 
•13ο μισθό, κοινωνικές ασφαλίσεις, ταμείο πρόνοιας 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Προοπτική ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα προς τον Πάρι Μαρκίδη στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: paris@panchris.com. Panchris. Τηλ: 
+357 24813333. Φαξ: +357 24813377. Βιομηχανική Περιοχή 
Αραδίππου,Λάρνακα, Κύπρος, website: www.panchris.com

 
Ευκαιρία καριέρας στις πωλήσεις. Η εταιρεία Bolton Hellas 
Α.Ε.Β.Ε. είναι μέλος του Bolton Group. Παράγει και εμπορεύεται 
διεθνώς καταναλωτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Στην 
Ελλάδα, διανέμει τα προϊόντα Rio Mare, Softex, Wc Net,Merito, 
Overlay, Omino Bianco, Neutro Roberts. Ζητά:

Sales Marketing Representatives 
 με έδρα Ξάνθη ή Κομοτηνή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής & χειρισμού Η/Υ. Γνώση 
ιταλικής επιθυμητή. 
•Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας, επίλυσης 
προβλημάτων, αναλυτικής σκέψης και εστίασης στο 
αποτέλεσμα. 

•Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε εταιρεία καταναλωτικών 
προϊόντων, επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 
•Ηλικία έως 28 ετών. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου. 
•Δυνατότητα μετακινήσεων εκτός έδρας

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
bonus βάσει στόχων, εταιρικό αυτοκίνητο, προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης, συνεχή εκπαίδευση και 
επιμόρφωση.  
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν  
το βιογραφικό  τους σημείωμα στο e-mail:  
igiamalaki@boltonhellas.boltongroup.gr 

 
Αναζητάς ένα δυναμικό ξεκίνημα στην επαγγελματική σου 
σταδιοδρομία; Vodafone Franchise συνεργάτης επιθυμεί να 
απασχολήσει Sales Representative, με πλήρη απασχόληση 
για τη στελέχωση καταστήματος Vodafone για την περιοχή 
Περαία Θεσσαλονίκης.Εάν διαθέτεις ευχέρεια στην επικοινωνία 
και τις διαπροσωπικές σχέσεις και σου αρέσει να εργάζεσαι 
ομαδικά σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις στείλε σήμερα 
το βιογραφικό σου για τη θέση του:

Sales Representative

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία 24-35 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε προϊόντα 
τεχνολογίας και κινητής τηλεφωνίας  
Από τη θέση αυτή θα είσαι υπεύθυνος/η για την 
παροχή ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης στους πελάτες 
που επισκέπτονται τo κατάστημα.  
Βιογραφικά στο e-mail: panagiotis.males@vfshop.gr

 
Βιομηχανία αναζητά:

Υπάλληλο για το Tμήμα  
Υποστήριξης των Πωλήσεων

Στη θέση τεχνικής υποστήριξης των πωλητών και έργων. 
Υποχρεωτική είναι η καλή γνώση των αγγλικών και του au-
tocad. Θα εκτιμηθούν οι σπουδές τεχνικής φύσης. Μισθός 
750 ευρώ μεικτά.

Βιογραφικά στο e-mail: gr.alu@skywalker.gr

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
After Sales Team Supervisor - Αθήνα  

Κωδικός Θέσης: ASTS

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από το 
1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία της 
εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό στρατηγικό σχεδιασμό και 
στην δέσμευση της στον ανθρώπινο παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Καλή γνώση χειρισμού CRM / ERP 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση 
•Έμφαση στην εμπορική διαχείριση πελατών στον κλάδο 
της υγείας 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Συστάσεις απαραίτητες  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Πενθήμερη εργασία, από 09:30 έως 18:00 στην Νέα 
Κηφισιά

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 6201332, στο e-mail: 
nio@gcp.gr, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αυγής 60, Κηφισιά 
Αθήνα, 145 64, website: www.gcp.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η Vamvas Medicals ζητά να προσλάβει:

Πωλητές Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Περιγραφή θέσης: 
•Υπεύθυνοι πωλήσεων με βάση τη Θεσ/νίκη  
για τις εμπορικές διευθύνσεις: 
•Ορθοπεδικών 
•Χειρουργικής  
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε εταιρεία ορθοπεδικών 
(χώρος χειρουργείου) για τη θέση του πωλητή 
ορθοπεδικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε εταιρεία 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη θέση του πωλητή 
χειρουργικής 
•Επιθυμητό πτυχίο σχολής βιοϊατρικής τεχνολογίας / 
ιατρικών οργάνων / νοσηλευτικής / παραφαρμακευτικών. 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Επαγγελματισμός 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Χρήση Η/Υ 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άντρες) 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης 
•Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Εταιρικό αυτοκίνητο & τηλέφωνο

Στείλτε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση ανθρωπίνου 
δυναμικού & εκπαίδευσης: hr@vamvasmedicals.gr (κωδ. 
αγγελίας ορθοπεδικών: ΠΩΛΟΧΘ02 & κωδ. αγγελίας γενικής 
χειρουργικής: ΠΩΛΓΧΘ01) fax: 210 6078401.

 
Η εταιρεία PHARMAZAC A.E., μια από τις πιο δυναμικές 
εταιρείες στο χώρο της ανάπτυξης, εμπορίας και διακίνησης 
φαρμάκων, αναζητεί για τα καρδιολογικά και ορθοπεδικά της 
φαρμακευτικά σκευάσματα (primary care):

Ιατρικούς Επισκέπτες 
για την Αττική (κωδ. 718)

Περιγραφή θέσης: Οι Ιατρικοί Επισκέπτες είναι υπεύθυνοι 
για την ιατρική ενημέρωση σχετικά με τα γενόσημα σκευά-
σματα της εταιρείας στην κατηγορία της καρδιολογίας, της 
ορθοπεδικής/ ρευματολογίας και της γενικής παθολογίας, ενώ 
συμμετέχουν στην ανάλυση της αγοράς και στην προώθηση 
του εταιρικού ονόματος. 

Απαραίτητα χαρακτηριστικά υποψηφίων: Ο ιδανικός υπο-
ψήφιος πρέπει να έχει εμπειρία στον χώρο του φαρμάκου 
και της ιατρικής ενημέρωσης τουλάχιστον πέντε (5) ετών και 
να διαθέτει εμπειρία στον χώρο του γενόσημου φαρμάκου 
με το ανάλογο track record πωλήσεων.

Χρήσιμες αλλά όχι απαραίτητες είναι οι σπουδές στον χώρο της 
βιολογίας, χημείας, φαρμακευτικής ή στο πεδίο της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων καθώς και η πολύ καλή χρήση της αγγλικής 
γλώσσας. Απαραίτητες θεωρούνται οι δεξιότητες στην δια-
χείριση χρόνου, στην επικοινωνία και στις διαπραγματεύσεις

Παροχές: Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβής 
και παροχών, άριστο περιβάλλον εργασίας καθώς και την 
δυνατότητα δημιουργίας και ανέλιξης σε μια δυναμική και 
αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Για την εμπιστευτική υποβολή ενδιαφέροντος και βιογρα-
φικού σημειώματος η επικοινωνία θα γίνει μέσω e-mail 
στο:  pharmazac@pharmazac.gr, υπ’ όψιν Κυρίου Απόστολου 
Συρράκου και αναγράφοντας τον κωδικό θέσης ή με fax 
στο 210 8661262. 

ΙΑΤΡΟΙ
Η DHI Medical Group, παγκόσμια πρωτοπόρος εταιρεία με 
κύρια δραστηριότητα την αντιμετώπιση προβλημάτων του 
τριχωτού της κεφαλής, με περισσότερες από 40 κλινικές 
σε όλον τον κόσμο, ζητά να συνεργαστεί με Γιατρούς σε 
αναμονή για ειδικότητα (κατά προτεραιότητα δερματολογίας 
ή πλαστικής χειρουργικής), με επιθυμητό χρόνο αναμονής 
τουλάχιστον 4 χρόνια.

Η συνεργασία θα είναι για Ελλάδα και εξωτερικό με διαθε-
σιμότητα από τον γιατρό 15-20 ημερών το μήνα με Δ.Π.Υ. 
Παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρεία. Αποστολή βιογρα-
φικών στο: hr@dhiglobal.com

Παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρεία.
 

Παθολόγος

Ζητείται για εργασία σε ιατρείο χρόνιων νοσημάτων, πλήρης 
απασχόληση, πενθήμερο. 
•Προσόντα: Άριστη γνώση αγγλικών και υπολογιστών,  
μη καπνιστής 
•Απολαβές 1.300 € μηνιαίως.  
Βιογραφικά στο e-mail: iatreio@drtsoukalas.com.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3646084, 12.00-19.00 
εκτός Παρασκευής 10.00-17.00. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η EUROMEDICA - Γενική Κλινική Δωδεκανήσου αναζητά:

Μαίες
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
 
Υποβολή βιογραφικού στη διεύθυνση: info@euromedica-
rhodes.gr. Πληροφορίες: τηλ. 22410-45015, fax. 22410-
60002.

Ζητούνται για εργασία με σύμβαση αορίστου χρόνου στη 
Γερμάνια:

Νοσοκόμες

•Σε ιδιωτικά, κρατικά νοσοκομεία & ιατρεία. 
•Με πολύ καλούς όρους και προϋποθέσεις. 
•Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους μιλούν Γερμανικά

Αποστολή βιογραφικών σε αρχείο Word με φωτογραφία 
στο e-mail: kariera@md-hellas.gr. Πληροφορίες: md studien 
& vermittlung Ώρες γραφείου: 0900 - 1500 : 2810330009

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μαθηματκός

•Με εμπειρία σε κατεύθυνση Β’ και Γ’ Λυκείου ζητείται από 
φροντιστήριο στο Πέραμα του Πειραιά.   
Αποστολή βιογραφικών (με συνημμένη φωτογραφία) 
στο e-mail:fme-kex@otenet.gr 

ΝΟΜΙΚΟΙ
Ο όμιλος Μαρινόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους 
εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα, επιθυμεί να προσλάβει στα 
κεντρικά γραφεία στην Αθήνα:

Ασκούμενο Δικηγόρο 
 (κωδ. TRLAW)

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο νομικής 

•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο fax: 210 9893457 ή στο e-mail: HR_Greece@
marinopoulos.com ή στην παρακάτω διεύθυνση με κωδικό 
θέσης TRLAW: Μαρινόπουλος Α.Ε., Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 
17456. Υπόψη δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού.

 
Το δικηγορικό γραφείο «Π. Γιαταγαντζίδης & Συνεργάτες» 
ζητά:

Συνεργάτη Δικηγόρο

•Με ειδικές σπουδές στο αστικό δίκαιο και επαρκή 
κατάρτιση στο δίκαιο των διεθνών συναλλαγών. 
•Είναι απαραίτητη η δικαστηριακή εμπειρία  
πέντε τουλάχιστον ετών και η άριστη γνώση  
της αγγλικής γλώσσας. 
 
Για την υποβολή βιογραφικού: 
•E-mail: yatag@europeanlaw.gr 
•Fax: 210 7212272

In house lawyer / Consultant for a  
Yachting Company in Southern Suburbs of Athens

Responsibilities 
•Provide legal advice and support to legal issues. 
•Manage legal process, litigations and business 
transactions. 
•Analyze and identify legal risks and implications. 
•Draft, review, negotiate and administer legal and 
transactional documentations. 
•Liaise with external legal counsel and/or specialists. 
•Handle ad hoc assignments. 
•Keep management abreast of all new laws and 
regulations that may have implications to the company. 
•Native english speakers preferred.  
Please send your CV in english to the following e-mail: 
ekoudigeli@gmail.com 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ είναι από τις ηγέτιδες 
εταιρείες στον κλάδο της κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων 
και συστημάτων στην Ελλάδα, με παραγωγική δραστηριότητα 
στη Θεσσαλονίκη και γραφεία πωλήσεων στην Αθήνα. Έχοντας 
πάνω από 50 χρόνια εμπειρία, με παρουσία τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή και Αφρική) 
ενδιαφέρεται, στα πλαίσια της ανάπτυξής της, να προσλάβει δύο 
φιλόδοξα και δυναμικά στελέχη για τη θέση του Μηχανικού 
Πωλήσεων (Sales Engineer).

Η μία θέση αφορά στη Θεσσαλονίκη και η άλλη  
στην Αθήνα.

Η θέση 
Κύρια καθήκοντα: 
•Υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας. 
•Ανάπτυξη πελατολογίου. 
•Προετοιμασία προσφορών. 
•Παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των στόχων 
πωλήσεων και υποβολή προτάσεων ανάπτυξης  
και βελτίωσης.  
Ο υποψήφιος 
Ο ιδανικός υποψήφιος αναμένεται να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου μηχανικού. 
•3ετή εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων σε: 
-Ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης 
-Ηλεκτρικούς πίνακες μέσης τάσης (metal enclosed  
& metal clad) 
-Συστήματα Bus Duct 
-Υποσταθμούς 
-Μετασχηματιστές 
-Αυτοματισμούς 
-Εμπειρία στη μελέτη και το σχεδιασμό ηλεκτρικών 
λύσεων θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ  
(MS office, E.R.P.). 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. 
•Δυνατότητα ταξιδίων σε όλη την επικράτεια. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες).

Η εταιρεία προσφέρει: Η εταιρεία προσφέρει ένα ελκυστικό 
πακέτο αποδοχών και παροχών, καθώς και εξαιρετικές 
προοπτικές εξέλιξης σε έναν δυναμικό και συνεχώς ανα-
πτυσσόμενο οργανισμό.

Βιογραφικά στο e-mail: sales@siafaras.gr

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Από μεγάλη επισκευαστική εταιρία στη Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό ζητείται:

Πεπειραμένος Τορναδόρος

•Γνώση ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@kretatransport.com

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η TECHNORAN AE, αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα 
των ταμειακών μηχανών και POS συστημάτων SAM4S, ζητά 
ηλεκτρονικό, απόφοιτο ΤΕΙ ή ανώτερης σχολής με γνώσεις 
Η/Υ και δικτύων για την στελέχωση του τμήματος service 
ταμειακών συστημάτων (ταμειακών μηχανών, ηλεκτρονικών 
ζυγών, εκτυπωτών). www.technoran.gr

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη 
(επικοινωνιακή ικανότητα) 

• καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άντρες) 
•Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου - μηχανής 
•Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρουμε: 
•Σταθερό περιβάλλον εργασίας και αποδοχών 
•Εκπαίδευση 
•Ευκαιρία σταδιοδρομίας λόγω διαρκούς αναπτυσσόμενης 
επιχείρησης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
apappa@technoran.gr

 
Ζητούνται για Γερμανία. Η εταιρεία MD STUDIES & RECRUIT-
MENT ως συνεργάτης κορυφαίων γερμανικών εταιρειών που 
δραστηριοποιείται στο χώρο του recruiting, ζητά άτομα για 
εκπαίδευση/εργασία στην Γερμανία μέσω επιδοτούμενου 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος στις εξής ειδικότητες:

•Μαραγκός κτιριακών κατασκευών 
•Γυψοσανιδάς 
•Ελαιοχρωματιστής 
•Ξυλουργός 
•Κτίστης 
•Τεχνικός μεταλλουργίας κτιριακών κατασκευών 
•Τεχνικός σχεδιασμού-εγκατάστασης υδραυλικών/
θέρμανσης/κλιματισμού  
Προφίλ θέσης 
•Απόφοιτοι τουλάχιστον Δ.Ε. - ηλικία έως 27 ετών 
•3ετή φοίτηση στη Γερμανία - δυτικό σύστημα πρακτικής 
και θεωρίας 
•Επιδοτούμενα μαθήματα γερμανικών στην Ελλάδα - 
μηνιαία επιδότηση & συμβουλευτική υποστήριξη  
κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης 
•Μετά την εκπαίδευση/πρακτική, μόνιμη εργασία/
αποδοχές βάσει γερμανικής κλίμακας

Αποστολή βιογραφικών αυστηρώς σε μορφή europass / 
αρχείο word στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα, με φω-
τογραφία πρόσφατη έγχρωμη στο: kariera@md-hellas.gr. 
Τηλέφωνο: +30 2810 330009

 
Η εταιρεία Eurotel Hospitality A.E. ζητεί:

Τεχνικό Εγκατάστασης και  
Υποστήριξης Λογισμικού POS

•Kάτοχο πτυχίου ανώτερης σχολής τουριστικών 
επαγγελμάτων ή πληροφορικής. 
•Προϋπηρεσία σε υποστήριξη χρηστών HW και SW καθώς 
και βασικές γνώσεις SQL θα θεωρηθούν επιπρόσθετα 
προσόντα.  
Απαραίτητη η δυνατότητα ταξιδιών.  
Βιογραφικά στο e-mail: tzian@eurotel.gr 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η εταιρία Lazos Medical, με παρουσία 17 ετών και ηγετική 
θέση στην παραγωγή και παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών 
και εργαστηριακών προϊόντων επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Τεχνικό Αιματολογικών  
και Βιοχημικών Αναλυτών

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: Εγκατάσταση και τεχνική 
υποστήριξη αιματολογικών βιοχημικών και ανοσολογικών 
μηχανημάτων.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΙΕΚ ή ΤΕΙ (ηλεκτρονικός, ηλεκτρολόγος  
ή τεχνικός ιατρικών μηχανημάτων) 
•Απαραίτητη εμπειρία σε αναλυτές μικροβιολογικών 
εργαστηρίων 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (MS Office, MS Outlook) 
•Δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας & αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα για ταξίδια 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Δυνατότητα εξέλιξης και σταδιοδρομίας σε ένα δυναμικά 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@lazosmedical.gr 

Ηλεκτρολόγος

•Με άδεια τεχνίτη ΣΤ σταθμών και υποσταθμών,  
με εμπειρία σε αυτοματισμούς, πίνακες μέσης - χαμηλής 
τάσης, για το τμήμα Services. 
•Θα εκτιμηθεί η γνώση ηλεκτρονόμων 
προστασίας, μετασχηματιστών ισχύος και γεννητριών.  
Αποστολή βιογραφικού στο, e-mail: info@amcoelectric.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Θέση: Μελετητής/ επιβλέπων μηχανικός μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. 
Τόπος: Αθήνα, Αγία Παρασκευή. 
Απαραίτητα προσόντα: Ελάχιστη 5ετής προϋπηρεσία  
σε μελετητικό γραφείο Η/Μ και άριστη γνώση αγγλικών 
- Η/Υ. 

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Εμπειρία επίβλεψης Η/Μ 
έργων ή συμμετοχή στην κατασκευή τους.  
Καθήκοντα θέσης: 
•Συμμετοχή στον προκαταρκτικό σχεδιασμό των έργων. 
•Υπολογισμός και σχεδίαση βιομηχανικών και κτηριακών 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με διεθνή 
standard. 
•Προετοιμασία προϋπολογισμών και τευχών 
δημοπράτησης. 
•Συντονισμός και επίβλεψη κατασκευής εγκαταστάσεων. 
•Εκπροσώπηση σε συναντήσεις ομάδας έργου. 
•Παρακολούθηση λειτουργίας και διενέργεια μετρήσεων. 
•Προετοιμασία διαδικασιών εκπαίδευσης και συντήρησης.  
Η εταιρεία: Το μελετητικό γραφείο Α. Υφαντής Ε.Π.Ε. 
ιδρύθηκε το 1996 και είναι μέλος του ομίλου Sychem Α.Ε.  
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 
•Κτιριακές & βιομηχανικές Η/Μ εγκαταστάσεις. 
•Μηχανοστάσια HVAC & DHW με χρήση τεχνολογιών 
γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας και θερμικών 
ηλιακών. 
•Ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις spa και κολυμβητικών 
δεξαμενών. 
•Συστήματα ελέγχου (BMS). 
•Ενεργειακές μελέτες. 
•Συστήματα αφαλάτωσης νερού. 
•Αντιδιαβρωτική καθοδική προστασία δοχείων νερού, 
αγωγών και παράκτιων τεχνικών έργων. 
•Αντλιοστάσια.  
Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sychem.gr  
ή στο φαξ 210 6084942 με κωδικό θέσης YF-MS2.

H βιομηχανία μονωτικών υλικών STYROPAN Α.Β.Ε.Ε. με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Παραγωγής

Περιγραφή θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι 
υπεύθυνος παραγωγής γραμμής μονωτικών υλικών  
(extrusion - εξηλασμένης πολυστερίνης)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. μηχανολόγου μηχανικού ή σχετικού 
αντικειμένου 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Η/Υ  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική 
εταιρία  
Βιογραφικά στο e-mail: info@styropan.gr

 
Assistant Claims Technician

Matrix Insurance & Reinsurance Brokers S.A, a leading 
company in Reinsurance industry located in the city center 
of Athens, Greece, needs to hire a person of 18-30 years 
of age for the position of assistant claims technician for its 
claims department, on a full time basis.

The successful candidate shall be able to perform a wide 
range of administrative and claims support activities for the 
department to facilitate its efficient operation, providing 
clerical and actual support. Candidates who have experience 
in the claims departments of Insurance companies and/or 
Brokering houses will be preferred.

Skills: 
•Excellent Greek & English communication skills 
(written/spoken i.e., at least hold the Proficiency  
in English) 
•Computer literate and experienced in Microsoft office 
applications (MS Office, Internet) 
•Knowledge of clerical and administrative procedures 
and systems such as filing and record keeping  
is preferred. 
•Excellent interpersonal, problem solving, organizational 
and time management skills. 
•Flexible, team player, well presented.  
To apply for the position please send us your CV either  
in English or Greek including your photo, to the following 
address: hr@matrix-brokers.com

 
Υπεύθυνος  

Προγραμματισμού Παραγωγής

Μεγάλη εταιρεία αναζητά Υπεύθυνο Προγραμματισμού Πα- 
ραγωγής με κύριες αρμοδιότητες το σχεδιασμό και την 
επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας στις εργοστασιακές 
εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολόγου, ή χημικού μηχανικού,  
ή μαθηματικού 
•Τουλάχιστον πέντε χρόνια πρόσφατης εμπειρίας  
σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή εμπειρία σε manufacturing resource planning 
•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών  
(γραπτά & προφορικά)  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  
hr_dpt@otenet.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρεία μόδας με 
το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. Η πρωτοτυπία, 
η διορατικότητα, το πάθος , η γνώση, η φαντασία, η ικανότητα 
και η θετική στάση της ζωής όλων των συνεργατών της 
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είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει σε μια συνεχώς 
ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας μπορείς να εργαστείς 
στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να κάνεις τα όνειρα σου 
πραγματικότητα μέσα σε ένα φιλικό, ανθρώπινο και ταυτόχρονα 
διεθνές και συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Η εταιρία 
για τα κεντρικά της γραφεία στην Θεσσαλονίκη επιθυμεί:

Μηχανικό Η/Υ
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση υποστήριξης θέματα ERP 
•Άριστη γνώση προγραμματισμού Cisco Wi-Fi 
κεραιών  και Cisco Router 
•Γνώση MS Active Directory 
•Επιθυμητή γνώση SQL ή Oracl 
•Γνώσεις δομημένης καλωδίωσης και πρωτοκόλλων 
δικτύου 
•Άριστη γνώση φορολογικών μηχανισμών & εκτυπωτών 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια, 
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση, 
ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων 
•Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Ηλικία από 30-40 ετών  
Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο 
περιβάλλον

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, αποστείλετε 
το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό 
MH01 με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@axelac-
cessories.com

LOGISTICS
H PERIDEO GROUP κατέχει ηγετική παρουσία στον χώρο 
του κοσμήματος, με καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα κλπ.

Logistics Assistant 
(Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή θέσης 
•Επικοινωνία με προμηθευτές 
•Planning παραγγελιών 
•Customer service 
•Κωδικοποίηση  
Επιθυμητά προσόντα 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ 
•Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική και συνθετική 
σκέψη, δημιουργικότητα 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ 
•Γνώση προγραμμάτων ERP Atlantis 
•Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών 
•Προηγούμενη εμπειρία στο χώρο της μόδας θα 
συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα θετικά  
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
άμεσα το βιογραφικό τους και συνοδευτική 
φωτογραφία στο e-mail: logistics@perideo.gr 

ΟΔΗΓΟΙ
Εταιρία τροφίμων με έδρα την Θεσ/κη ζητά:

Οδηγό-Merchandiser  
για Διανομή στην Βόρεια Ελλάδα

Προδιαγραφές θέσης: 
•απολυτήριο λυκείου 
•Απαραίτητη εμπειρία 2 ετών σε θέση οδηγού στη Βόρεια 
Ελλάδα 
•Ικανότητα μεταφοράς και φόρτωσης εμπορευμάτων 
•Δίπλωμα ερασιτεχνικό η Γ κατηγορίας 
•Έλεγχος των προϊόντων στην αποθήκη 
•Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή απαραίτητη 
•Συνεργασία-συνέπεια, καλή επικοινωνία, ενδιαφέρον  
για την εταιρία  
Προσφέρονται: 
•πενθήμερη εργασία 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•κινητό τηλέφωνο 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
Βιογραφικά στο e-mail: Hrffood@gmail.com 

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
To εστιατόριο Ρizza Hut στα Βριλήσσια ζητά:

Διανομείς

•Mε ενθουσιασμό & πνεύμα ομαδικότητας, ηλικίας  
18 -30 ετών. 
 
•Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail:  
sanastasiou@pizzahut.gr 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Εταιρία τροφίμων με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητά:

1 Υπεύθυνο Αποθήκης

Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία 
•Γνώσεις αγγλικών 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές, και διοικητικές ικανότητες  
Αποστολή βιογραφικού: info@stefanidis.com.gr

Υπεύθυνος Αποθήκης - Διακίνησης

•Διπλ. Μηχανικός με εξειδίκευση στον τομέα των logistics 
ή απόφοιτος ΤΕΙ αποθήκευσης & διακίνησης  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε κέντρο διανομής 
μεγάλης εταιρείας ή εταιρείας 3PL 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, δυνατότητα 
ταυτόχρονης διαχείρισης θεμάτων. 
•Γνώση αγγλικών, χρήση Η/Υ (MS Office Suite) 
•Γνώση χειρισμού ERP και WMS επιθυμητή  
Παροχές 
•Μισθός ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης  
Βιογραφικά στο e-mail: prohire2014@gmail.com 

ΕΣΤΙΑΣΗ
Υπεύθυνο(-η) Βάρδιας

Ζητάμε δυναμικούς συνεργάτες απαραίτητα με εμπειρίες 
και επιτυχημένη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση αλυσίδας 
Bakery, Sandwich, Café, έως 30 ετών με σπουδές σχετικής 
εκπαίδευσης & αντίστοιχη πείρα.

Θα έχει την ευθύνη της δραστηριότητας - επίβλεψης  
και συμμετοχής σε τομείς: 
•Προσωπικού για την επιλογή, εκπαίδευση,  
αξιολόγησή του 
•Πελατών με εφαρμογή διαδικασιών και ελέγχων  
για την εξυπηρέτηση των πελατών 
•Προϊόντων για την εγγύηση εφαρμογής των μεθόδων 
παραγωγής και ελέγχου ποιότητος προϊόντων και α’ υλών 
•Λειτουργίας σύμφωνα με τα εγχειρίδια και 
προδιαγραφές της εταιρίας 
•Διαχείρισης στατιστικά, κόστη , αποκλίσεις, 
αποτελέσματα, στόχοι 
•Συμμετοχής με ενεργή συμμετοχή σε όλες τις θέσεις 
όταν και όπου χρειάζεται 
•Προσφέρουμε πακέτο αποδοχών αναλόγως εμπειριών 
και προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@delikiosk.gr, fax: 
2112155402, σημειώνοντας απαραιτήτως τη θέση για την 
οποία ενδιαφέρεστε. Παρακαλούμε μόνο βιογραφικά που 
πληρούν τις προϋποθέσεις και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

 
Barista

Ζητάμε:  
Νέο(α) έως 30 ετών για την θέση του καφέ  
με αρμοδιότητες & προσόντα όπως: 
•Καλωσόρισμα και προτεραιότητα στον πελάτη για άριστη 
εξυπηρέτηση, δημιουργία «πιστών» ικανοποιημένων 
πελατών με ευγένεια, σωστή συμπεριφορά  
& περιποιημένη εμφάνιση 
•Δημιουργία ποιοτικών ροφημάτων & προώθηση  
των άλλων προϊόντων 
•Διατήρηση καθαρού του χώρου 
•Τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας & ISO, παραγωγής 
ροφημάτων και με φροντίδα επάρκειας α’ υλών  
& προϊόντων 
•Συνεπής στα ωράριά του, ηθικός και ειλικρινής 
συμβάλλοντας στο θετικό κλίμα του καταστήματος 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη 
•Συνέπεια στις οδηγίες & μεθόδους του καταστήματος  
Προσφέρουμε: 
•Ευχάριστο περιβάλλον με δυνατότητα εξέλιξης 
•Αμοιβή ικανοποιητική, πέραν των συνήθων του κλάδου 
•Εναλλασσόμενες βάρδιες 08:00-15:00 / 14:30-21:30

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@delikiosk.gr,  
fax: 211 2155402, σημειώνοντας απαραιτήτως τη θέση 
για την οποία ενδιαφέρεστε.

 
Unique opportunity for a job as Chef de Cuisine in Singapore. 
Mangiatutto Group of Restaurants (www.mangiatutto.com.
sg), manages two Italian restaurants, one Spanish Taberna 
& Tapas Bar and a new Greek traditional Tavern: Mykonos 
on the Bay. We seek a vibrant & dynamic chef with proven 
experience and outmost dedication to the job. Singapore is 
a modern multinational city, with top class facilities, which 
offers an international lifestyle at affordable price. We are 
currently looking for:

Greek Chef de Cuisine
Responsibilities: 
•Co-manage and supervise the kitchen-team  
with the current Greek Chef de cuisine 
•Make sure all menu lines are prepared according  
to specification 
•Keep stock up-to-date, fresh and duly stored 
•Manage all food suppliers 
•Be accountable for the perfect cleanliness and order  
of the kitchen, 
•All other duties as assigned by executive chef  
Requirements: 
•Proven track record of experience in high standard 
preparations of main Greek food cuisine. 
•Hard working attitude. 
•Able to work long hours, weekends and public holidays 
•Diploma or professional course in culinary schools, 
preferable 
•It is very important to let us have in advance a sample of 
a menu that the candidate has executed in the past and 
some pictures of his / her dishes.  
We offer: 
•Attractive wage 
•Food and accommodation 
•5 days work week 
•Start: now

Submissions: It is essential that you send your CV, sample 

menu, and pictures of your dishes in order to receive a formal 
offer with more details. Mr. Corrado. Tel: +65 85222734. 
E-mail: corrado@mangiatutto.onmicrosoft.com

 
Μάγειρας

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

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

Πωλητές - Σερβιτόρους - Barista 
για Kατάστημα στο Kέντρο της Θεσσαλονίκης

Προσόντα: 
•Απαραίτητη αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές συνθήκες 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία σε 
καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με μια πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη 
διεύθυνση:  hr@estiabakery.gr

 
Ζητούνται νέες κοπέλες για:

Σέρβις

•Σε εστιατόριο στο Γαλάτσι.  
Βιογραφικά στο e-mail: mhalldoum@me.com.  
Τηλ: 6932 991800

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

Βοηθό Αρτοποιού 
για το Κατάστημα της Περαίας

Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα  
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
(πιστοποιητικό υγείας)  
Καθήκοντα: 
•Παραγγελίες προμηθειών 
•Παραγωγή άρτου και αρτοποιημάτων στο κατάστημα  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με μια πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη 
διεύθυνση: hr@estiabakery.gr

 
Σερβιτόροι -ες Α’ και Β’

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά για τα καταστήματά της σερβιτόρους και 
σερβιτόρες.  
Απαραίτητα προσόντα: χαμόγελο, διάθεση εξυπηρέτησης. 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη 
απαραίτητη.  
Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες 
εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
mailto:jobs@paulgreece.com

Η PHILIAN HOTELS & RESORTS είναι μια ελληνική εταιρία 
που αναπτύσσεται ταχύτατα και δραστηριοποιείται στο χώρο 
του τουρισμού. Philian σημαίνει φιλία, λέξη που αποτελεί το 
πρώτο συνθετικό του όρου φιλοξενία. Η φιλοξενία αποτελεί 
το κύριο αντικείμενο των επιχειρήσεων που αναπτύσσει ο 
όμιλος PHILIAN HOTELS & RESORTS. Αναζητούμε:

Food & Beverage  
Manager

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής hotel / tourism 
•Μεγάλη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Οργανωτικότητα, άριστη επικοινωνία, ευχάριστη 
προσωπικότητα, γνώση λειτουργίας bar και εστιατορίων. 
•Άριστες γνώσεις χρήσης PC 
•Ξένες γλώσσες  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
olga@philianhotels.gr.  
Όλες οι αιτήσεις θα είναι εμπιστευτικές.

 
To ξενοδοχείο President της Αθήνας ζητεί για την παρακάτω 
θέση εργασίας:

Maitre
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτατης τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστες διοικητικές ικανότητές 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
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 υπόψη  
Κου Μπούτα στην διεύθυνση e-mail:  
hr-manager@president.gr. Fax: 210 6924900.

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

Σερβιτόρους Εστιατορίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο σέρβις εστιατορίου 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Επιθυμητή εμπειρία στην εργασία σε σεζόν  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

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

 
Τo SIKYON COAST HOTEL & RESORT στο Ξυλόκαστρο 
Κορινθίας, ζητεί για τη σεζόν 2014:

Chef
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•5ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4* ή 5* ή σε πολυτελή 
εστιατόρια 
•Καλή γνώση μεσογειακής κουζίνας και gourmet  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr.sikyoncoast@gmail.com ή στο fax: 27430 25432.

 

HotelBrain, an independent company specializing in hotel 
management, consulting and development, is currently seeking 
to recruit for a managed hotel in Crete, professional for 
the position of:

Waiter A’(Code FBW CRE)

Responsible to provide customer focused service to the 
guests, ensuring their stay will become an unforgettable 
experience.   
Qualifications 
•Experience as a waiter in a luxurious boutique hotel  
or a restaurant. 
•Excellent command of both English and Greek language 
is essential. 
•Self-motivated, enthusiastic with strong interpersonal 
skills 
•Ability to work under pressure. 
•Exceptional customer care skills. 
•Ability to work in a team. 
•An attractive package of benefits is offered according  
to qualifications.

Should you wish to be a member of HotelBrain team, please 
send us your CV with a photo to the following e-mail: 
hr@hotelbrain.com. All applications will be treated in the 
strictest confidence.

 

Μάγειρας

Το ξενοδοχείο Petra, μέλος των ξενοδοχείων Small Luxury Ho-
tels of the World, έχει ξεχωρίσει ως ο ιδανικός χώρος για 
πολυτελείς διακοπές στην Πάτμο, μαγεύοντας τους επισκέπτες 
που αναζητούν αυθεντική φιλοξενία, προσωπική φροντίδα και 
παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Για επιπρόσθετες 
πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972 000277.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•2-4 χρόνια προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο 
υψηλών απαιτήσεων. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα και ευελιξία. 
•Προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@petrahotel-patmos.com

 
Το ILIOMARE a 5* HOTEL & RESORTS στη Θάσο  επιθυμεί 
να εντάξει στο δυναμικό της για την περίοδο 2014:

A’ Σερβιτόρους - Σερβιτόρες

Περιγραφή εργασίας: Γνώστες λειτουργίας μπουφέ και a 
la carte. Υπεύθυνοι για την οργάνωση και καθαριότητα του 
χώρου ευθύνης σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας. 

συνέχεια στη σελ. 18
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η ΤΕΛΕΣΜΑ Τεχνολογίες Επιχειρήσεων AE, εταιρία παροχής 
υπηρεσιών και προϊόντων τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση 
στην ανάπτυξη λογισμικού και την ολοκλήρωση συστημάτων 
στον κλάδο των συστημάτων υποστήριξης λειτουργιών (www.
telesma.gr) αναζητά:

Development Team Leader

Ρόλος: Σύλληψη, αρχιτεκτονική σχεδίαση, υλοποίηση και 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων υπολογιστικών υποδομών 
και εφαρμογών και καθοδήγηση ομάδας μηχανικών ανάπτυξης 
λογισμικού.

Ζητούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ σε πληροφορική (μεταπτυχιακός τίτλος  
σε σχετικό πεδίο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα), 
•Πολύ καλή γνώση σχεδιασμού και προγραμματισμού και 
αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 5-7 έτη) σε JAVA, 
(J2EE, JSF καθώς και σε περιβάλλοντα ανάπτυξης, πχ. 
Eclipse, Hibernate κτλ.), 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία ανάπτυξης λογισμικού σε 
κάποιον Application Server (πχ. WebSphere, WebLogic, 
JBoss κτλ.), 
•Καλές γνώσεις σε λειτουργικά συστήματα Linux/Unix 
και Windows, 
•Αξιοπρεπή εμπειρία σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων 
(π.χ. Oracle, SQL Server, MySQL, ) 
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και ανάλυσης. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ευελιξία, ικανότητα αυτοδιαχείρισης και προσήλωση 
στην υψηλή και ποιοτική απόδοση καθώς και  
στην επίτευξη αποτελεσμάτων. 
•Διάθεση για διερεύνηση και αυτοπεποίθηση  
για την εφαρμογή νέων ιδεών και τεχνολογιών 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη mobile apps θα θεωρηθεί 
πλεονέκτημα. 
•Άδεια εργασίας στην ΕΕ

Η εταιρία προσφέρει ενασχόληση με σύνθετα, απαιτητικά 
και πρωτοποριακά έργα, δυνατότητα για διερεύνηση και 
εκπαίδευση, άριστο περιβάλλον εργασίας και ανταγωνιστικές 
αποδοχές αναλόγως προσόντων. Οι ενδιαφερόμενοι παρα-
καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
με πλήρη στοιχεία. ΤΕΛΕΣΜΑ Τεχνολογίες Επιχειρήσεων 
ΑΕ, Λεωφ. Αλεξάνδρας 77, 114 74 Αθήνα. Tηλ: 216 900004, 
φαξ: 216 9000007. e-mail: devtl@telesma.gr

 
Προγραμματιστής, Ux Designer,  

Front-end Developer με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Η θέση εργασίας αφορά πλήρη απασχόληση για την ανάπτυξη 
εφαρμογών σε περιβάλλον Web (MVC) καθώς και Windows. 
Βασικός χώρος εργασίας είναι η έδρα της εταιρίας αλλά θα 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότατα να μεταβαίνει στο χώρο 
των πελατών/συνεργατών όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο 
από την εταιρία.

Τα απαραίτητα προσόντα για την παραπάνω θέση 
είναι: 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Εμπειρία σε σχεδιασμό UI και User Experience 
•Άριστη γνώση .ΝΕΤ, C#, 
•Άριστη γνώση HTML5, CSS3, MVC και MVVM,  
JavaScript 
•Πολύ καλή γνώση σε SQL και Linq. 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε Subversion (SVN) 
•Γνώση των εργαλείων της DevExpress  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
Για την αποστολή βιογραφικών, e-mail: cv@itservices.gr

 
Dot by Dot is seeking to employ an all around Developer 
with at least 2 years of professional experience in .NET 
and C# application development (web and\or desktop) 
for a full time job in Athens.

Key responsibilities: 
•Analyzing, designing, developing & supporting 
innovative solutions (backend engines /frontend  
user interfaces/ web services) 
•Maintaining existing technology solutions 
•Working on pioneering projects from initial design 
through to production 
•Keeping apprised of technology changes, 
advancements, trends and enhancements 
•Suggesting & executing technical or procedural 
improvements & introducing new concepts & ideas.  
Qualifications required: 
•Extensive experience in .NET 
•Fluency in C# & Javascript 
•Experience with WPF applications 
•Experience with ASP.NET MVC application 
•Strong experience with relational database systems 
such as MySQL & MSSQL 
•Strong problem-solving skills 
•Fluency in verbal and written English  
Other desirable skills: 
•Knowledge and experience in Ms Windows Server  
and Linux Server Administration (LAMP) 
•Hands on experience in HTML5, CSS 
•Experience with PHP 
•Experience with Server side Javascript (Node.JS) 
•Experience with Python 
•Superb communication and organizational skills,  
with the ability to work independently as well as part 
of a team. 

•Attention to detail and proven ability to identify 
process improvement opportunities. 
•Ability to effectively prioritize workload to meet 
deadlines and work objectives. 
•Ability to work independently on strategic issues with 
client, capable of managing fairly complex projects 
•Understanding of multiple MVC frameworks 
•Understanding ORMs 
•Familiarity with DevExpress tools 
•Will for long term team building and knowledge 
sharing 
•Producing documentation & and testing frameworks  
Please send your CV’s at the following e-mail:  
info@dotbydot.gr

 

Ad title: Seeking talented Mobile Application 
Developers - Athens (Marousi) 
Job title: HTML5/Mobile Application Developer
Company profile: The company is a leading parcel  
and carrier management company responsible for more 
than 10 million parcels last year.

Applicants: 
•The successful applicants will be responsible  
for design, development, unit testing and delivery  
of a highly mobile based application. 
•The applications must have strong HTML5 skills  
and experience in iPhone/Android development.  
Position requirements: 
•Fluency in English is essential 
•Ability to work within a team 
•Ability to get the job done with minimal supervision 
•Proven mobile/HTML5 application development 
•A passion for new technologies 
•At least 5 years previous experience  
Desired skills: 
•HTML5 
•iPhone development experience 
•Android development experience  
Contact: Please email your CV in English to: robert.
fletcher@justshoutgfs.com with an indication of your 
salary expectations and availability.

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

Διαχειριστή Δικτύου Συνεργατών  
(κωδ.: ΝΕΤ.ADMIN14)

Απαραίτητα προσόντα: 
Υποχρεωτική προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
στον κλάδο της πληροφορικής 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ οικονομικών σχολών  
ή πληροφορικής 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

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

 
TRASYS is a leading Information Technology services and 
consulting Company focusing on four activities: Consulting 
Services, Solutions on Development & Integration, Managed 
Services and Technical Assistance. With more than 650 
IT professionals combining in-depth business expertise 
and state-of-the-art most advanced working methodology, 
TRASYS aims to provide innovation in environments marked 
by constant shifts. With the client’s success in mind and our 
people as our number one asset, we enjoy through a highly 
versatile team the trust of over 300 customers spanning 
Europe in a wide range of sectors including International 
Organizations, Industry and Distribution, Financial Services, 
Utilities, Public Sector, Aeronautics and Defence. As part 
of its business development strategy, TRASYS is currently 
looking for a:

Senior UX/UI Designer  
(Contract / Project Based) 

Athens, Greece - Ref: TRG-UID

The candidate: The ideal candidate will be expected 
to possess the following: 
•University degree in information technology 
•Minimum 5 years of professional experience in IT 
after the completion of studies with experience in Web 
Design 
•Be creative, innovative and full of ideas 
•Good knowledge of HTML5, CSS3, Javascript 
•Experience of interaction architecture through 
wireframes 
•Experience on Javascript MV* frameworks is 
considered an asset 
•Knowledge on Web and Accessibility Standards 
•Excellent verbal and written communication skills  
in English 
•Good Team spirit and able to work in an international 
and multi-cultural environment

The company offers: The company offers a competitive 
remuneration and benefits package, opportunities to work 

abroad, outstanding career development within a prominent 
and dynamic multinational organization, as well as the 
conditions to express and develop both your expertise 
and your business development capabilities, in a multi-
disciplinary and rewarding work environment.

Please send your CV in English. All inquiries and 
applications will be handled in strict confidence and will 
be acknowledged promptly. E-mail: careers@trasysgroup.
com. Website: www.trasys.be

 
Junior Software Engineer

Location: Athens, Greece

Company InfoDaring Star Ltd is a young and dynamic 
International company, based in Athens, Greece, providing 
integration services for Telecommunication businesses.We 
specialize in Business and Operations Support Systems (BSS/
OSS) such as Billing and Customer Care System, Mediation 
Platforms, Convergent BSS Solutions and Middleware 
Integration. At Daring Star we focus on engagements that 
require highly specialized and skilled personnel and we 
are looking for fresh graduates with very strong technical 
IT skills to support our projects in the area of Systems 
Integration and Software Development.

Job description 
•Support in all areas of telecom billing and mediation 
platforms 
•Development of configuration scripts 
•Development of add-ons, plug-ins and platform 
customizations 
•Preparation of test cases and test execution 
•Identify, troubleshoot report and/or resolve bugs and 
problems encountered during the test execution  
Job requirements 
•Post-graduate master’s degree (i.e. MSc) in information 
& computer technology or formal sciences is a must 
•Fresh graduate with degree obtained between 2013 
and 2014 
•Excellent knowledge in at least one of the following 
areas: 
-C/C++ and Python 
-UNIX and shell scripting 
-Relational Databases (Oracle), SQL and PL/SQL 
•Excellent command of the English language both 
written and spoken 
•Ability to work abroad depending on the nature and the 
duration of the assigned projects 
•Military obligations fulfilled, if applicable  
Personal skills 
•Team-player with strong communication skills 
•Systematic, disciplined and analytical approach to 
complex problem solving 
•Adaptable to diverse and multicultural environments 
•Ability to work under pressure

If you wish to apply for this position, please submit your 
CV and a cover letter (both in English) explaining how you 
match the job requirements and why you would be an ideal 
candidate for Daring Star to the following e-mail: jobs@
daringstar.com All selected candidates will be subject to 
a pre-employment technical screening test.

 
Java Software Engineer with Knowledge of German 

 (ref: JSE_TH /08/14), Athens or Thessaloniki, Greece

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading 
European Software, Information and Communication 
Technologies company, operating internationally (Athens, 
Brussels, Luxembourg, Copenhagen, Berlin, Rome, Stockholm, 
London, Nicosia, Helsinki, Valetta, etc). The company employs 
over 600 engineers and IT experts. We design and develop 
software applications using integrated, state-of-the-art 
technology. Our current IT and telecoms projects have a 
value exceeding 250 million EURO. EUROPEAN DYNAMICS 
is a renowned supplier of IT services to European Union 
Institutions, international organizations, European Agencies 
and national government Administrations all over Europe.

EUROPEAN DYNAMICS is looking to recruit in Athens 
or Thessaloniki a Java Software Engineer with good 
command of German.  
Tasks: 
•Analysis, design and development of complex 
applications; 
•Supervising and assisting less experienced team 
members in their daily work; 
•Technical documentation; 
•Reporting on progress and issues; 
•Supporting the preparation of offers.  
Qualifications: 
•University degree in computer science or related field; 
•Strong analytical capabilities, team- and quality-
oriented, keen to learn and excel; 
•Experience in Java EE architecture and Java 
programming; 
•Working experience 4 years and above; 
•Significant experience in several of the following 
technologies: JSF, JSP, Servlets, Struts2, EJB, Spring, 
Web Services, Hibernate, XML, XSL, SQL; 
•Desired skills are: AJAX / JavaScript, Oracle RDBMS, 
JBoss AS JBoss Drools; 
•Good understanding of Software/Systems engineering 
principles; 
•Fluent in German and English.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting and 
dynamic company, where you will offer your services as 
part of a team, operating in an international, multilingual 
and multicultural environment where you can expect real 

chances to make a difference, please send us your detailed 
CV in English, quoting reference: (JSE_TH /08/14), at the 
following e-mail address: hr@eurodyn.com

We offer a competitive remuneration (either on a contract 
basis or on a full benefits package), based on qualifications 
and experience. All applications will be treated as confidential. 
You may also consider all our other open vacancies by visiting 
the career section of our web site (www.eurodyn.com) and 
follow us on Twitter (@EURODYN_Careers) and LinkedIn.

 
Microsoft Analyst Programmer 

 (ref: MAP/08/14), Athens, Greece

With expertise in the analysis and development of web-
based .NET software applications.

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading 
European Software, Information and Communication 
Technologies company, operating internationally (Athens, 
Brussels, Luxembourg, Copenhagen, Berlin, Rome, Stockholm, 
London, Nicosia, Helsinki, Valetta, etc). The company employs 
over 500 engineers and IT experts. We design and develop 
software applications using integrated, state-of-the-art 
technology. Our current IT and telecoms projects have a 
value exceeding 250 million EURO. EUROPEAN DYNAMICS 
is a renowned supplier of IT services to European Union 
Institutions, international organizations, European Agencies 
and national government Administrations all over Europe.

We currently have a vacancy for a Microsoft Analyst 
Programmer, to work as an expert at the premises of 
the company in Athens. Responsibilities will include:

•Design, development and maintenance of web-based 
applications and databases. 
•The successful candidate should demonstrate 
particular abilities and communication skills for 
delivering presentations, system demonstrations, and 
functional trainings for end-users.  
Required qualifications: 
•University degree in computer science, with 4 years of 
working experience; 
•Excellent knowledge and experience in C#, ASP.NET 
(VB.NET), SQL, XML; 
•Experience in development of web-based applications, 
using modern Microsoft tools and technologies; 
•Excellent written and oral communication skills in 
English  
Desired qualifications: 
•Experience in installing, configuring, customising, and 
developing in MS SharePoint Server 2007 and/or 2010.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting and 
dynamic company, where you will offer your services as 
part of a team, operating in an international, multilingual 
and multicultural environment where you can expect real 
chances to make a difference, please send us your detailed CV 
in English, quoting reference: (MAP/08/14), at the following 
e-mail address:hr@eurodyn.com

We offer a competitive remuneration (either on a contract 
basis or on a full benefits package), based on qualifications 
and experience. All applications will be treated as confidential. 
You may also consider all our other open vacancies by visiting 
the career section of our web site (www.eurodyn.com) and 
follow us on Twitter (@EURODYN_Careers) and LinkedIn.

 
IT Advisor in Insurance Sector

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

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

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

Technical skills requirements: 
•Excellent academic background, including at a 
minimum a bachelor and a master degree in software 
engineering, computer science, Statistics, •Mathematics 
or other related field with strong quantitative focus.  
Proven technical knowledge on the following: 
•PL/ SQL 
•Oracle ADF 
•Working experience up to 3 years in Insurance sector 
or consulting environment engaged with Insurance 
projects would be considered an asset 
•Strong written and verbal communication, 
presentation, client service and technical writing skills 
both in Greek and English 
•Focus on in implementation of web services and other 
integration technologies 
•Analytical and problem solving skills. 
•Willingness and ability to travel and work abroad for 
international projects. 
•Completed military obligations (where applicable).  
Send your cv to the following link: https://tas-ey.taleo.
net/careersection/gcam01/jobsearch.ftl?lang=en&loca
tion=77840070193

O εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ, στο πλαίσιο ανάπτυξης 
και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Καθηγητές στον Τομέα Πληροφορικής 
για το ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας

Για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 
•Βάσεις δεδομένων - SQL, Access  
(εργαστήριο και θεωρία) 
•Λειτουργικά συστήματα Linux, Unix  
(εργαστήριο και θεωρία) 
•Διαχείριση δικτύων (εργαστήριο και θεωρία) 
•OPEN GL (εργαστήριο και θεωρία) 
•JAVA (Console και GUI - εργαστήριο και θεωρία) 
•Ανάπτυξη Mobile εφαρμογών (Android ή iOS) 
•Game engines - εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών  
(UnReal, Half Life, Doom) 
•Κατασκευή web εφαρμογών με PHP, HTML 5, MySQL 
•C# (Console και GUI - εργαστήριο και θεωρία)  
Θέση: 
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων σύμφωνη  
με τη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα βιβλιογραφία  
και έρευνα της κάθε ειδικότητας 
•Συμμετοχή στην διοργάνωση εκπαιδευτικών 
επισκέψεων και εκδηλώσεων 
•Καθοδήγηση και συνεχή αξιολόγηση των σπουδαστών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο συναφές με το αντικείμενο διδασκαλίας 
•Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας  
•Επαγγελματική προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις σχετικές 
με το χώρο του IT 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιους  
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση και παράδοση 
διδακτέας ύλης 
•Συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση σχετική  
με την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες 
•Διάθεση για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης 
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού 
περιβάλλοντος μάθησης 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
αναγκών των σπουδαστών  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: bio@xinis.com

 
Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Junior Business Analyst 
 για τη Διεύθυνση Πληροφορικής

Αντικείμενο εργασίας: 
Ο υποψήφιος θα εργαστεί στη διεύθυνσης 
πληροφορικής, με κύρια καθήκοντα: 
•Την καταγραφή τεχνικών απαιτήσεων για συστήματα 
λογισμικού καθώς και την ανάλυση και σχεδιασμό 
επιχειρηματικών διαδικασιών.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής (ή συναφή κλάδου) από ΑΕΙ 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε τμήμα 
πληροφορικής ως developer ή σε τμήμα υποστήριξης 
εφαρμογών 
•Γνώση στο σχεδιασμό και ανάλυση διαδικασιών 
•Γνώση καταγραφής τεχνικών απαιτήσεων. 
•Ευχέρεια στην γραπτή και προφορική επικοινωνία 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων  
(για τους άνδρες υποψήφιους)  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου 
vΔυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές 
παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
Α.Ε. διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού.Γεωργίου Αβέρωφ 
26-28, Ν. Ιωνία - Περισσός Τ.Κ. 142 32. Fax: 210 9204172. 
E-mail: hr@yellowpages.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια 
στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

 
MyOmega is the technology company for the internet 
of things. MyOmega is a growing company, specialized 
in R & D for information and communications technology 
services and products. MyOmega provides mobile technology 
and application services, mobile ip and products.We are 
located in Athens and Nuremberg. Our customers are top 
international companies in the forefront of the technology. 
MyOmega is currently seeking to recruit candidates 
with the following academic and professional skills:

SW Engineers - Cryptology

Definition and implementation of algorithms RSA, Elliptic 
Curves, SHA, DES and similar state of the art cryptologic 
methods. Knowledge how to create Physical Unclonable 
Functions (PUF), noise generators and other means to create 
unique physical entities. Methods and knowledge how to 
protect and design protocols and information exchanges 
to create the highest levels of security and secure systems 
for the Internet of Things.

•Java, C, C++, C#, Objective C, assembly for ARM CPU’s. 
•Basic knowledge of embedded systems, ARM CPU, 
Busses I²C, SPI, UART, ISO 7816 
•Knowledge of Smart Cards and related operating 
systems. 
•Knowledge how to create physical implementation  
and how to protect security relevant circuits. 

•Payment System (EMV) and Smart Card (ISO 7816)  
and NFC Standards.  
Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies in relevant 
fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 
•Proactive attitude, communicative and customer-
oriented 
•Willingness to travel and work within the EU  
Kindly submit your detailed CV in English to: 
webadmin@myomegasys.com

 
Amco Advanced Technologies was established in 2003 
by a team of experienced and highly knowledgeable 
members with the aim of high technology solutions 
deployment and integration, and the implementation of 
IT and telecommunications projects in general.  Since then 
Amco has gradually become a leading provider of mobility 
systems as well as electronic information display systems. 
The company has successfully implemented hundreds of 
projects for private and public sector as it has the expertise 
and the technology to design and develop a whole system 
from scratch, and provide total support for its products. 
This way, Amco can deliver reliable and high-quality 
solutions to its customers. Amco’s key aspect of success 
is its exclusively in-house product design and manufacture, 
which are tailored to the customer needs, as well as the 
high-standard after-sales support. Enterprises opting for 
Amco’s advanced solutions are bound to enjoy trouble-free 
performance and company growth.

Business activities 
•Passenger information systems 
•Fare collection systems 
•LED displays for information and advertising 
•Automated payment systems and self-service kiosks 
•On-street and off-street smart parking systems 
•BikeSharing solutions  
AMCO invites high caliber professionals with the 
requested professional characteristics, to apply  
for the following position of:

Embedded Systems Engineer

Job description: As an embedded systems engineer 
at AMCO SA, the candidate shall research and invent 
systems with electronic sensors and rf communication. 
The candidate should be passionate about experimenting 
with new designs as well as rock solid competent when it 
comes to implementing them for production. The candidate 
will directly own design, implementation, and testing of 
a virtual reality system across the lifecycle from initial 
conception to mass production.

Required qualifications: 
•Master in electrical engineering or computer science  
or equivalent experience. 
•10 years of relevant industry or personal experience. 
•Expertise at design of embedded software systems 
written primarily in C. 
•Familiarity with scripting languages like Python is nice. 
•Experience with board bring up and programming  
and debugging microcontroller based systems  
(ARM Cortex-M based systems is a plus). 
•Familiarity with debugging tools like bus analyzers  
and oscilloscopes. 
•Knowledge of peripheral buses like I2C, SPI, and USB. 
•Experience with protocol design and implementation 
both ethernet and serial communication. 
•Amazing debugging and problem solving skills. 
•Good knowledge of operating systems windows, linux 
and RTOS 
•Experience in pcb design 
•Knowledge of complex programmable logic devices  
or FPGAs 
•Designing according to CE (LVD, EMC, etc) compliance  
Long-term vision: 
•Ownership of system design and firmware on hardware 
projects. 
•Collaborating with electrical and mechanical engineers 
on the hardware design and implementation process. 
•Writing programs and scripts as necessary to test 
embedded systems.  
The company offers: 
•Competitive salary, based on qualifications 
•Excellent working environment 
•Prospects of development 
•Continuous education  
Location: 
•Athens, Attiki Greece

Those interested can send their CV immediately quoting 
reference code: ESE/9-14 via e-mail at: hr@amco.gr. All 
applications will be treated with strict confidentiality.

 
Zelitron AE - εταιρία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων 
τηλεματικής μέλος του ομίλου Vodafone, ζητά να καλύψει 
άμεσα την παρακάτω θέση:

 Software Engineer 
 κωδικός θέσης: SW013

Περιγραφή θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται 
στο διευθυντή του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης και θα 
είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
τηλεματικής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα ΑΕΙ/TEI μηχανικού πληροφορικής  
ή παρεμφερές. 

•Άριστη γνώση OOP (.ΝΕΤ). 
•Άριστη γνώση Web Development με MVC. 
•Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων. 
•Εργασιακή εμπειρία δύο ετών σε συναφές αντικείμενο. 
•Άριστη χρήση, γραπτά και προφορικά, της ελληνικής  
και αγγλικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες. 
•Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση των τεχνολογιών TCP-UDP,τηλεματικής, 
τηλεπικοινωνιακών και δικτύων. 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική. 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών  
και τηλεματικής. 
•Ικανότητα διαχείρισης έργων.  
Η εταιρεία παρέχει: Εκπαιδευτική υποστήριξη, 
δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να 
στείλουν βιογραφικό σημείωμα δηλώνοντας τον κωδικό 
της θέσης SW013. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
hr@zelitron.com

 
Η AST Α.Ε. με έδρα την Θεσσαλονίκη επιθυμεί να προσλάβει:

Senior Web Developer

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
•Άριστη γνώση CSS/CSS3, HTML/HTML5, Javascript 
•Άριστη γνώση PHP, OOP, MVC 
•Άριστη γνώση mySQL 
•Portfolio εργασιών που να αποδεικνύουν τα παραπάνω 
•Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Θα θεωρηθούν προσόντα 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση javascript frameworks (π.χ. angularJS) και CSS 
frameworks (Bootstrap, LESS) 
•Γνώσεις Photoshop  
Προσφέρονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@ast.gr

 
Κλινική στο κέντρο της Αθήνας επιθυμεί να προσλάβει:

Προγραμματιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού  
‘’Oracle development form’’ 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Επαγγελματικός χειρισμός 
•Οργανωτικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα  
Παρακαλώ να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
υποψήφιοι που γνωρίζουν την συγκεκριμένη γλώσσα  
και είναι έως 32 ετών.  
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: agpap@in.gr

 
Μεγάλη εμπορική εταιρεία ζητά:

Υπεύθυνο I.T. Department

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο A.E.I. ή Τ.Ε.Ι. πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 3-5 χρόνια 
•Γνώση του πακέτου ENTERSOFT 
•Γνώσεις: σχεσιακών βάσεων δεδομένων, 
προγραμματισμό σε SQL, εμπορικών εφαρμογών, 
δικτύων και Hardware 
•Καλή γνώση της αγγλικής  
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Αμοιβή ικανοποιητική.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ecobiohr@gmail.com

 

Senior Backend Developer

Do you want to be involved in the development of large 
scale web applications? Do you have a number of years’ 
experience with Microsoft .NET development? Have you 
experience with C#, MVC and SQL Server? We require a 
talented .NET engineer to work on a cutting edge green field 
project. As a senior member of the technology leadership 
team, you will play a key role in the development of large 
scale web applications, in an agile working environment, 
providing a challenging and diverse experience.

Skills and experience: 
•Ideal candidate should have 5 plus years of .Net 
development experience using C# 
•ASP.NET and/or MVC experience based on .NET 4.0/4.5 
framework 
•Real time communications experience based on ASP.
Net SignalR 
•Experience of Internet Information Services 7/8 
•Experience with SQL Server database design and 
implementation. 
•Experience with WCF and RESTful web services 
•Experience with ORM Frameworks 
•Experience with NoSQL stores 
•Experience with Caching Engines 
•Experience with ALM systems - TFS 

•Proven experience in best practices and software 
architecture concepts 
•IoC 
•Repository pattern 
•Dependency Injection 
•Factories 
•Experience with Nunit 
•Excellent communication skills (verbal and written), the 
drive to succeed and work independently and on a team, 
with the ability to multi task, and deliver quality results 
Very strong technical skills are essential.  
Arenacube will reward the successful clients with very 
remunerative salaries.  
All CVs together with a covering letter should be sent to 
the following e-mail: careers@arenacube.com 

 
Lead Developer - Team Leader 

(IT 169) Thessaloniki

Περιγραφή: Our client is looking to add a hands-on senior 
developer to their team with team leadership responsibilities. 
Working in a great team of both on-site and remote developers 
leading the team and choosing the technology used. Reporting 
to IT manager - working with product Owners - following 
and maintaining agile development process.

Καθήκοντα θέσης: 
•Technical lead in the multi-team’software development 
work 
•Database and application design 
•Monitoring code quality 
•Functional analysis 
•Managing day to day task assignment 
•Mentoring and monitoring the work of team members  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Fluent in English 
•2+ years of real team leader experience 
•6+ years of real development experience  
(preferably on Apache/PHP/mySQL) 
•Application testing and performance optimization 
proven experience 
•Strong database design and optimization knowledge 
•Previous experience working with RESTful, SOAP 
•Excellent MVC experience  
Skills in the following sectors will be considered  
as an asset: 
•Mobile application IOS/Android development 
•Social networks API experience (Facebook/Twitter/etc) 
•JavaScript, jQuery, HTML, CSS experience  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ - εισαγωγική εταιρεία βιομηχανικών 
εργαλείων: Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται 
και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργαλείων 
εντός και εκτός Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο πω-
λήσεων Ελλάδος εξυπηρετεί όλα τα καλά καταστήματα της 
αγοράς και αναπτύσσεται και σε αγορές του εξωτερικού. Με 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και άριστο αξιοκρατικό 
περιβάλλον εργασίας η εταιρεία μας είναι σήμερα η μεγα-
λύτερη Ελληνική εταιρεία βιομηχανικών εργαλείων χειρός 
και βρίσκεται αυτή την στιγμή στην λίστα με τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου. Ζητεί: 

Web Developer  
(Wordpress ή Drupal CMS)

Ψάχνουμε ένα άτομο για το δημιουργικό τμήμα της 
εταιρίας μας με νέες ιδέες και γνώσεις σχεδιασμού  
και υλοποίησης web sites και newsletters.

Περιγραφή θέσης: 
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη των web sites της εταιρείας 
μας σε Wordpress ή Drupal CMS 
•Γνώση των τρέχοντων trends & τεχνικών στο graphic 
και web design 
•Δημιουργία templates για εταιρικά emails και γνώση 
σχεδιασμού banners. 
•Οργανωτική σκέψη και ικανότητα παρουσίασης έργου 
και εκτίμηση παράδοσης 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ επιθυμητό 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 χρόνων και παρουσίαση 
Online Portfolio έργων 
•Πολύ καλή γνώση HTML5, CSS3 
•Γνώση τεχνικών σχεδίασης responsive sites  
με frameworks όπως bootstrap. 
•Καλή γνώση CMS κατά προτίμηση σε Wordpress  
ή Drupal CMS 
•Γνώση Javascript 
•Καλή γνώση Adobe Photoshop, Illustrator 
•Επιθυμητή γνώση Adobe Dreamweaver  
& Adobe Flash, 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική και κέφι  
για φρέσκες ιδέες 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής  
σε νέες τεχνολογίες. 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικές ικανότητες και διαθεσιμότητα εργασίας 
επιπλέον του ωραρίου με την ανάλογη αμοιβή 
•Πολύ καλά αγγλικά τουλάχιστον Lower 
•Ηλικία έως 37 ετών 
 
Παροχές:  
•Υπερσύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  
με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση 
 
Βιογραφικά στο e-mail: Cv2@fournarakis.gr,  
website: www.fournarakis.gr



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Διατηρούν υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους πελάτες, 
εξυπηρετούν με χαμόγελο, ευγένεια και ταχύτητα, ακολουθούν 
τις οδηγίες του Maître και αναφέρουν επιθυμίες ή παράπονα 
πελατών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία 4 και 5 
αστέρων  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Ρωσική 
γλώσσα 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευέλικτος/η σε ωράρια 
•Ευχέρεια λογού και συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Εμπειρία σε προγράμματα POS  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων

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

 
H Brunchy, το νέο concept All Day Ιταλικής γρήγορης εστίασης, 
ζητά να προσλάβει για το νέο κατάστημα της στην πλατεία 
Αγίας Παρασκευής:

•Υπάλληλο Προετοιμασίας & Service Ιταλικών 
Προϊόντων 
(Καφέ, snacks, πίτσα, ζυμαρικά) σύμφωνα με τα πρότυπα 
της εταιρίας Brunchy Naturally Italian.  
•Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει δίπλωμα και/ή να είναι 
κάτοχος δικύκλου. 
•Δεν απαιτείται προϋπηρεσία.  
Η εταιρία μας προσφέρει εκπαίδευση, άριστο περιβάλλον 
εργασίας και πλήρη ασφάλιση.  
Βιογραφικά στο e-mail: christoforidis@xenodoxos.com 

 
Ζαχαροπλάστης

•Mε ειδίκευση στη ζαχαρόπαστα, στην τούρτα παραγγελία 
και στα διακοσμητικά.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

 
Η Εταιρία: H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Re-
sort που εδρεύει στην Κω αναζητεί για να προσλάβει άμεσα:

Ζαχαροπλάστη

Προσόντα: Απόφοιτος-η τουριστικής σχολής ή απαραίτητη 
τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση chef pastryσε 
ανάλογη θέση.  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Επικοινωνία: 
•Τηλεφωνικά στο 22420 23537 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: manager@aegeanview.gr

 
HotelBrain, an independent company specializing in hotel 
management, consulting and development, is currently seeking 
to recruit for a managed hotel in Naxos, professional for 
the position of:

Waiter A’ 
(Code FBW NX)

Responsible to provide customer focused service to the 
guests, ensuring their stay will become an unforgettable 
experience.   
Qualifications 
•Experience as a waiter in a luxurious boutique hotel  
or a restaurant. 
•Excellent command of both English and Greek language 
is essential. 
•Self-motivated, enthusiastic  with strong interpersonal 
skills 
•Ability to work under pressure. 
•Exceptional customer care skills. 
•Ability to work in a team.  
An attractive package of benefits is offered according  
to qualifications.

Should you wish to be a member of HotelBrain team, please 
send us your CV with a photo to the following e-mail: 
hr@hotelbrain.com. All applications will be treated in the 
strictest confidence.

Barista

Εταιρία στο χώρο της εστίασης που δραστηριοποιείται εδώ και 
6 χρόνια αναζητά για το κατάστημά της στο Γέρακα, Barista 
ηλικίας έως 35 ετών. 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 2 έτη 
απαραίτητη 
•Προσφέρουμε φιλικό και άριστο περιβάλλον εργασίας  
με δυνατότητες εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
plenties@hotmail.com

 
Νέος/α με Εμπειρία  

Ζαχαροπλαστικής - Κουζίνας - Μπουφέ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι αφοσιωμένοι στην άριστη 
εξυπηρέτηση πελατών και να έχουν πάθος για την πώληση, 
την τελική ικανποίηση του πελάτη όπως και την ικανότητα 

ομαδικής συνεργασίας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον χώρο του υγειονομικού και 
συγκεκριμένα σε ζαχαροπλαστική, κουζίνα ή/και μπουφέ 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας με διαφόρων τύπου 
πελάτες. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Βασική γνώση Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Οι αρχές και οι αξίες που διέπουν την εταιρεία και που 
οφείλει ο κάθε συνεργάτης να ακολουθεί πιστά είναι 
οι παρακάτω: 
•Να κινείται με βασικό γνώμονα την ειλικρίνεια, ασφάλεια 
& ποιότητα εργασίας 
•Να συμπεριφέρεται με ακεραιότητα και υπευθυνότητα 
•Να σκέφτεται συνεχώς τρόπους για περαιτέρω 
αποδοτικότητα και να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα  
του χώρου ευθύνης του και του ευρύτερου περιβάλλοντος 
που μπορεί να επηρεάσει 
•Να σέβεται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα  
του κάθε ανθρώπου (πελάτη-συνεργάτη-προμηθευτή) 
•Να ενεργεί προληπτικά και πάντα με την «αίσθηση  
του επείγοντος» 
•Να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της εταιρείας  
Βιογραφικά στο e-mail: hr@lukumades.com

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

Καμαριέρες Δωματίων - Καθαρίστριες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση αγγλικής 
•Ηλικίες έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία αποτελεί επιπλέον προσόν  
Παρέχουμε: Διαμονή & πλήρη διατροφή.

Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail:oplr@lindoshotels.com.  
Fax: 22440 32007. Τηλ: 22440 32001 -  
6945 306949 (10:00 - 14:00).

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

Sales Manager / Coordinator 
 (Russian Market)

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

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

 
HotelBrain, an independent company specializing in hotel 
management, consulting and development, is currently seeking 
to recruit for our managed hotel in Metsovo, professional 
for the position of:

Front Office Agent  
(Code for METS)

Responsible to provide customer focused service to the 
Guests, ensuring their stay will become an unforgettable 
experience. Demonstrate a “service” attitude and anticipate 
Guest needs.

Qualifications 
•Degree in hospitality/ tourism. 
•2-3 years minimum experience as a receptionist  
in a luxurious boutique hotel. 
•Excellent command of both English and Greek language 
is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign language will 
be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic and customer -oriented. 
•Excellent MS Office skills. 
•Well groomed with strong communication and 
interpersonal skills. 
•Team work spirit.  
An attractive package of benefits is offered according  
to qualifications.

Should you wish to be a member of HotelBrain team, please 
send us your CV with a photo to the following e-mail: 
hr@hotelbrain.com. All applications will be treated in the 
strictest confidence.

 
Τo SIKYON COAST HOTEL & RESORT στο Ξυλόκαστρο 
Κορινθίας, ζητεί για τη σεζόν 2014:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•3ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr.sikyoncoast@gmail.com ή στο fax: 27430 25432.

 
Υπάλληλος Υποδοχής

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

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

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής ιδιωτικής  
ή κρατικής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 
Ελλάδος ή εξωτερικού στην ζητηθείσα θέση 
•Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ομιλία 
και γραφή 
•Ευχάριστη εμφάνιση και προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με επικοινωνιακές ικανότητες 
•Άριστη γνώση Η/Υ όσον αφορά Windows, Excel,  
Powerpoint, Internet skills 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος 
 
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα θα επισημανθούν 
επίσης: 
•Γνώση μίας ακόμη ξένης γλώσσας 
•Γνώση αγοράς Μυκόνου ή προϋπηρεσία 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία:  
•E-mail: kivotos@kivotosmykonos.com 
•Συστάσεις απαραίτητες

 
Ζητούνται για Γερμανία. Η εταιρεία MD STUDIES & 
RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων γερμανικών 
εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο του recruit-
ing, ζητά άτομα για εκπαίδευση / εργασία στην Γερμανία 
μέσω επιδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος στην 
εξής ειδικότητα:

Ξενοδοχειακά Επαγγέλματα

•Food & Beverages 
•F&B assist 
•Chef & Souschef 
•Housekeeping 
•Reception & Reservations 
•Sales 
•Banqueting 
•Administration & Accounting 
•HR 
•System Catering  
Προφίλ θέσης 
•Απόφοιτοι τουλάχιστον Δ.Ε. - Ηλικία έως 27 ετών 
•3ετή φοίτηση στη Γερμανία - δυτικό σύστημα πρακτικής 
και θεωρίας 
•Επιδοτούμενα μαθήματα γερμανικών στην Ελλάδα - 
μηνιαία επιδότηση & συμβουλευτική υποστήριξη  
κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης 
•Μετά την εκπαίδευση/πρακτική, μόνιμη εργασία/
αποδοχές βάσει γερμανικής κλίμακας

Αποστολή βιογραφικών αυστηρώς σε μορφή europass/ 
αρχείο word στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα, με φω-
τογραφία πρόσφατη έγχρωμη στο: kariera@md-hellas.gr. 
Τηλέφωνο : +30 2810 330009.

 
New established 5 star resort in Zakynthos island wants:

Hotel Manager

Responsible for the day to day management of the hotel 
and its staff, recruiting, training and monitoring staff.  
Qualifications 
•Degree in hospitality - tourism 
•Previous experience in similar positions, of at least 3 
years in a 5 star resort 
•Excellent command of both English and Greek language 
is essential 
•Knowledge of a second foreign language will be 
considered as an asset 
•Excellent MS Office skills 
•Self-motivated, enthusiastic and able to work under 
pressure 
•Well groomed with strong interpersonal skills 
•An attractive package of benefits is offered according  
to qualifications.  
Send your CVs to the following e-mail:  
aggelos.mln@gmail.com

 
Η Εταιρία: H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort 
που εδρεύει στην Κω αναζητεί για να προσλάβει άμεσα:

 Υπεύθυνο Κρατήσεων
Προσόντα: 
•Απόφοιτος-η τουριστικής σχολής ή τριετής εμπειρία  

σε ανάλογη θέση σε τμήμα κρατήσεων ξενοδοχείου  
ή τουριστικού γραφείου 
•Άριστη γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση ελληνικών 
•Καλή γνώση ολλανδικών ή γερμανικών θα συνεκτιμηθεί 
•Χρήση Η/Υ και πολύ καλή γνώση συστημάτων PMS 
•Ομαδικό πνεύμα με ικανότητες διοίκησης προσωπικού 
•Εξωστρεφής και επικοινωνιακή προσωπικότητα  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Επικοινωνία: Με έγχρωμη φωτογραφία στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: manager@aegeanview.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το NILAYA SPA στην Νέα Ερυθραία ζητεί:

Αισθητικό / Φυσικοθεραπεύτρια 
Κατά Προτίμηση με Προϋπηρεσία  

σε Ανάλογο Χώρο

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

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

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

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

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

Βιογραφικά στο e-mail: nilaya@nilaya.gr.  
Τηλέφωνο: 210 8001130. Υπόψη: Τάση Βασιλική

Η MEDI SEI A.E παραφαρμακευτική εταιρεία ζητά να προσλάβει 
για τη Θεσσαλονίκη:

Αισθητικό

Με εμπειρία έως 40 ετών, για προώθηση και πώληση 
καλλυντικών στο χώρο του φαρμακείου.  
Παρέχεται: 
•Εκπαίδευση 
•Μισθός 
•Ασφάλιση  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα στο: fax: 210 9761872  
ή e-mail: thomas@medisei.gr

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

Προϊστάμενο/η Spa

O/H υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την ευθύνη  
της οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας του spa  
του συγκροτήματος.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η σχολής αισθητικής ή φυσικοθεραπείας. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 5*. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της γερμανικής 
γλώσσας. 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.  
Προσφέρονται 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και διαμονής  
σε ένα εξαιρετικά ευχάριστο περιβάλλον

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

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

Υπεύθυνη Spa

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη ανάλογης σχολής 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση μανικιούρ / πεντικιούρ  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

Η εταιρεία VIOKEF S.A. είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία κατασκευής φωτιστικών και διακοσμητικού γυαλιού 
στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1954. Πραγματοποιώντας συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό και σε εξειδικευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Στέλεχος για Ανάπτυξη και Εξέλιξη Αγορών Εξωτερικού
Περιγραφή εργασίας: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων της εταιρείας  
σε συγκεκριμένες χώρες και αγορές στόχους  
μέσα από επικοινωνία, follow-up και ταξίδια  
στους πελάτες 
•Επικοινωνία με τους υπάρχοντες πελάτες  
της εταιρείας και ανάπτυξη νέων πελατών 
•Οργάνωση και διεκπεραίωση των παραγγελιών  
των πελατών εξωτερικού  
Προσόντα υποψηφίου: 
•Σπουδές ΑΕΙ η ΤΕΙ σε διοίκηση επιχειρήσεων / 
οικονομικά / marketing 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον για 4 έτη 
•Άριστη γνώση αγγλικών και δεύτερη ξένη γλώσσα 
κατά προτίμηση Ιταλικά 
•Άριστη γνώση H/Y και ειδικά MS office  

(πιστοποίηση ECDL Core) 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Δυνατότητα ταξιδίου στο εξωτερικό 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
δεξιότητες 
•Ανάπτυξη άριστων σχέσεων συνεργασίας και 
εμπιστοσύνης με πελάτες του εξωτερικού και 
συναδέλφους συνεργαζόμενων τμημάτων εντός εταιρείας 
•Έως 40 ετών  
Προσφορά: 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό  
και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
Βιογραφικά στο e-mail: etoima@viokef.com

Visual Merchandiser
•Για το εσωτερικό στήσιμο εμπορευμάτων και βιτρινισμό 6 καταστημάτων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχή θέση στον χώρο της ένδυσης / υπόδησης είναι απαραίτητη. 
•Προσφέρεται πλήρης απασχόληση σε άψογο εργασιακό περιβάλλον εργασίας με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
και διαρκής εξέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: stella@sportcafe.gr, υπόψη διεύθυνσης λιανικής.

Η εταιρεία ESE PROFILO LTD ζητά να προσλάβει:

Πωλητές HORECA 
με Εμπειρία σε Εταιρεία Καφέ 

με έδρα την Αθήνα

•Πτυχίο πανεπιστημίου ή ΤΕΙ με κατεύθυνση διοίκησης 
επιχειρήσεων ή marketing 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών σε τμήμα πωλήσεων 
τροφίμων, ποτών ή καφέ. 
•Ηλικία έως 35 ετών. 
•Καλή γνώση Η/Υ (Μ/S Office) 
•Γνώση αγγλικών απαραίτητα 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες & ευχάριστη 
προσωπικότητα. 
•Επικοινωνιακός, οργανωτικός, δυναμικός. 

•Άδεια οδήγησης & εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός και bonus βάσει στόχων. 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και εταιρικό τηλέφωνο. 
Αποστείλατε πλήρες βιογραφικό στο e-mail: papas@
eseprofilo.gr έως 25/10/2014. Θα ληφθούν υπόψη μόνο 
όσα βιογραφικά πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις 
και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων THE BAKERS Α.Ε αναζητά:

Πωλητές - Πωλήτριες
•Mε κύριο χαρακτηριστικό την επικοινωνία και το ομαδικό πνεύμα. 
•Δυνατότητα εξέλιξης και ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών και παροχών. 
•Ηλικία έως 35 ετών.  
Περιοχές καταστημάτων: Καλλιθέα, Ζωγράφου, Χαλάνδρι, Ν. Πεντέλη, Μελίσσια  
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Promoters 
για Λογαριασμό Μεγάλης Πολυεθνικής Εταιρείας

Η ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., αποκλειστικός αντιπρόσωπος της RICOH στην Ελλάδα, και μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρίες διανομής συστημάτων οργάνωσης γραφείου, ζητά να προσλάβει για τα γραφεία της 
στην Αθήνα:

Τεχνικό για την Υποστήριξη Δικτυακών  
Εκτυπωτικών Μηχ/των & Software  

για Enterprise Πελάτες (κωδ. TS150)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής 
προσόντα: 
•Γνώσεις λειτουργικών συστημάτων Windows Server, 
Windows Client, Unix MacOS 
•Γνώσεις troubleshooting, παραμετροποίησης και 
επισκευής ΙΤ hardware και software 
•Γνώσεις δικτύων και ηλεκτρονικής συνδεσμολογίας 
και καλωδίωσης 
•Γνώσεις ηλεκτρονικών και επισκευής μηχανολογικών 
διατάξεων 
•Ευχέρεια στην χρήση οργάνων ελέγχου 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση IT 

Technical Support σε πελάτες 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μηχανής  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικότητας και εργασίας  
σε ένα δυναμικό περιβάλλον 
•Υπευθυνότητα και διάθεση  
Να αναφερθεί αναλυτικά η εκπαίδευση και κατάρτιση.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος: Υπ’ όψιν τμήματος 
ανθρωπίνου δυναμικού στο e-mail: sales@doxiadis.gr 
σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

Η MSPS, εταιρεία με ηγετική θέση στο 
χώρο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
marketing και πωλήσεων, αναζητά 
υπαλλήλους με έδρα Χαλκίδα, Λιβα-
δειά, Κόρινθο & Λαμία, ηλικίας από 
19-26 ετών για μόνιμη πενθήμερη ή 
part time απασχόληση στον τομέα της 
προώθησης πωλήσεων για λογαριασμό 
μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. 

Προφίλ υποψηφίου: 

•Καλή εμφάνιση 
•Ύψος 1,70 + 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικότητα 
•Πάθος και όρεξη για εργασία στον 
τομέα  
της προώθησης πωλήσεων 
•Επιθυμητή η κατοχή ΙΧ 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 

•Πολύ καλές αποδοχές 
•Επιπλέον παροχές 
•Bonus βάση απόδοσης 
•Αξιοπιστία 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού (Μαζί με το 
cv θα χρειαστεί να αποστείλετε 2 φω-
τογραφίες, ολόσωμη και προσώπου) στο 
e-mail: annamaria.dimitriadi@msps.net

Καθαριστής-τρια Καταστήματος  
(Ημιαπασχόληση, Ορισμένου Χρόνου) στην Κόρινθο

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι μόνο όταν 
και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, τους οποίους θα 
προετοιμάσουμε με τον καλύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: Φροντίζετε για την καθαριότητα των χώρων πώλησης και των αποθηκών του καταστήματος, των 
κοινόχρηστων χώρων του προσωπικού, καθώς και για τον καθαρισμό του parking πελατών. Το ωράριο απασχόλησης 
είναι δύο ώρες την ημέρα, για πέντε ημέρες την εβδομάδα (συμπεριλαμβάνεται και Σάββατο).

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι σημαντικά για εμάς. Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε 
πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες. Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Τι προσφέρουμε: Σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες και τα εργαλεία για την εργασία σας, ώστε να 
ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας. Αμείβεστε με ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες παροχές και 
ιδιωτική ιατρική ασφάλιση.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο του 
βιογραφικού σας στην οnline φόρμα της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας, μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/
xchg/SID-EE6A22C0-5CB73878/lidl_gr/hs.xsl/4193_39662.htm. Θα σας απαντήσουμε άμεσα για την παραλαβή 
του βιογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες περιοχές.

Η ΦΑΓΕ ζητά για το υποκατάστημά της στη Λαμία:

Προϊστάμενο Υποκαταστήματος 
(Κ.Θ: Π.Υ. 09/14)

Ο κάτοχος της θέσης θα προΐσταται του υποκαταστήματος 
της εταιρίας στη Λαμία και θα έχει την ευθύνη για την 
εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της εταιρίας και την 
ανάπτυξη των πωλήσεων σε νομούς της Στερεάς Ελλάδας.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι 
•Εργασιακή εμπειρία 5 ετών σε πωλήσεις, κατά 
προτίμηση καταναλωτικών προϊόντων. 

•Καλή γνώση αγγλικών 
•Ευχέρεια στη χρήση MS Office 
•Ικανότητες διοίκησης, επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης 
και επίτευξης στόχων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail:  personnel@fage.gr, αναγράφοντας 
τον Κωδικό Θέσης: Π.Υ.09/14. Η επικοινωνία με την 
εταιρία θα είναι απόλυτα εμπιστευτική.

Ο πελάτης μας, εταιρία της Θεσσαλονίκης, επιθυμεί για τις ανάγκες μηχανοργάνωσής του να προσλάβει:

Junior Developers - Customer Support  
(Θεσσαλονίκη)

Οι απολύτως απαραίτητες γνώσεις των υποψηφίων 
είναι: 
•C# .NET Framework 3.5+ 
•ASP.NET Web Forms 
•SQL Server 2008+ 
•HTML 
•CSS 
•JavaScript

Οι κάτοχοι των θέσεων, θα είναι υπεύθυνοι για την 

τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη των πελατών της εταιρείας 
και παράλληλα θα αναπτύσσουν εφαρμογές πληροφορικής.

Η εργασία αφορά σε 8ωρη απασχόληση για πενθήμερο 
εβδομαδιαίως.

Παρακαλείσθε τα βιογραφικά σας σημειώματα να τα στέλνετε 
σε μορφή επεξεργαστή κειμένου και να περιλαμβάνουν 
την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Αποστολή βιογραφικών 
μέσω του link: http://www.cremedelacreme.gr/el/jobs/
fulltime/jundev-thess
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ με εμπειρία στην επικοινωνία και 
διαχείριση πελατών για προγράμματα ΕΣΠΑ ζητείται 
από εταιρία, με άνεση στην επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@amci.gr, κωδ: E/S1.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
ΑΕΙ-ΤΕΙ ή ΜΜΕ και Επικοινωνίας, ζητείται, κατά 
προτίμηση με προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Απα-
ραίτητες γνώσεις Η/Υ και Βουλγάρικα ή Ρουμανικά, 
επιθυμητό δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: taouchristos@yahoo.gr, κωδ: ODE2.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια έμπειρη για όλα τα επίπεδα, 
ζητείται ως Διευθύντρια Σπουδών και Marketing 
από σύγχρονο φροντιστήριο ξένων γλωσσών - 
πληροφορικής, περιοχής Λ. Αλεξάνδρας, Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr, τηλ. 
6972 451100.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ευρύτερου δημοσίου τομέα ζητεί 2 
άτομα (Απόφοιτους ΑΕΙ - ΤΕΙ) για συμμετοχή σε 
12μηνο επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: imer2008@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΗ μεγαλύτερη αλυσίδα internet cafe ζητούνται 
2 Διευθυντές για νέα καταστήματα της στην Αθήνα 
με άριστες γνώσεις πληροφορικής, διοίκησης και 
εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: nikos@inspot.gr.

FERRO’ is looking to recruit an Assistant Exports 
Manager to plan and carry out sales activities, so 
as to maintain and develop globally in accordance 
with business plans. e-mail: ferro@ferro.gr.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Επιχειρήσεων ζητά η iNFODATA για 
δράσεις προώθησης και προβολής στις αγορές 
ζήτησης. Παρέχουμε στατιστικά πρόβλεψης ζή-
τησης ή τάσεις της αγοράς ανά προϊόν/υπηρεσία 
από 218 χώρες με πλήρη υποστήριξη. E-mail: 
info@infodata.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Εμπορίας και 
Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων για Πρακτική Άσκηση από εταιρία 
διαφήμισης στο ίντερνετ, προοπτικές μόνιμης ερ-
γασίας μετά το πέρας της πρακτικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@exnet.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στην Καλλιθέα, Αθήνα ζητεί 
να προσλάβει άτομο με εμπειρία σε θέματα μισθο-
δοσίας και εργατικών. Απαραίτητη η γνώση του 
προγράμματος Singular Accountant Μισθοδοσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: salisjo@otenet.gr.

H ALEXANDER Moore Certification στα πλαίσια 
των διαρκώς διευρυμένων υπηρεσιών της επιθυμεί 
να προσλάβει άτομα με Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ, γνώση 
της Αγγλικής. E-mail: hr@alexandermoore.com, 
τηλ: 210 6657312, κωδ: IS.Adm.2014/5.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διοικητικό Στέλεχος Πωλήσεων και 
Διοίκησης Σχολής σε θέση ευθύνης σε σχολή 
ομορφιάς. Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, γνώση Η/Υ, εμπει-
ρία στις πωλήσεις, οργανωτική, επικοινωνιακή, 
συνεπής, υπεύθυνη, με προσιτή εμφάνιση. E-mail: 
peiraias@evabeauty.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Απόφοιτοι - Τελειόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/
ΙΕΚ κλάδου Διοίκησης Επιχειρήσεων για Πρακτική 
Άσκηση. Άριστη γνώση Αγγλικής, πολύ καλή γνώση 
Η/Υ, μεθοδικότητα και συνέπεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: bios@otenet.gr.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Στέλεχος ζητείται από εκδοτική Α.Ε.. 
Απαραίτητη άριστη γνώση Excel και κοστολόγησης. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία 2-3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση. Βασικός μισθός, πλήρες ωράριο. E-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: FIN0814.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κάλυψη τμημάτων συντονισμού, 
οργάνωσης και εποπτείας εμπορικής επιχείρησης 
για συνεργασία. Τηλ: 6973 910604.

ΑΕ ΕΚΔΟΤΙΚΗ-δημοσιογραφική ζητά κύριο-α 
για Οικονομικό-Διοικητικό Στέλεχος, με γνώ-
σεις λογιστικής, διοικητική εμπειρία 3 έως 5 
χρόνια και αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα. 
Άριστη εμφάνιση. Βιογραφικά στο e-mail: editor.
karamanlis@gmail.com.

ΑΠΟ Α.Ε. ζητείται Πτυχιούχος Διοικητικών - 
Οικονομικών σχολών. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvzoubsa@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με καλή γνώση Ρώσικων και 
Ελληνικών για εργασία σε διαφημιστική εταιρία 
διαδικτυακών υπηρεσιών. Η εργασία παρέχει προ-
οπτικές, εκπαίδευση και δυνατότητα εργασίας και 
εξ’ αποστάσεως. Βιογραφικά στο e-mail: job@
exnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από κέντρο δια βίου μάθησης με 
διετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση προώ-
θηση και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ (voucher 
ανέργων), επιδοτούμενων και μη σεμιναρίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: kdm1jobs@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία και ειδίκευση στη 
καφεστίαση για άμεση ανεξάρτητη συνεργασία. Τηλ: 
6972 355354, ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με διοικητικές ικανότητες για 
άμεση ανεξάρτητη συνεργασία. Τηλ: 6972 355354, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ, ως 
Υπάλληλος Γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
healthway@otenet.gr, fax: 210 9938533.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα ζητεί Υπάλληλο 
Γραφείου, Απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ μηχανολόγων αυ-
τοκινήτων. Full time εργασία. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ, Autocad, δίπλωμα οδήγησης, εκ-
πληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. E-mail: 
ermisbus@ermisbus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για διαχείριση επικοινωνίας, και 
στρατηγική δημοσίων σχέσεων και γραμματεία εξ’ 
αποστάσεως για συγκεκριμένες ώρες την εβδομάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@elepa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματεία Διοίκησης στο κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης σε λογιστική - φοροτεχνική 
εταιρία. Γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ θα εκτιμηθούν. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: logistiki.
etaireia@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για τη στελέχωση πολυιατρείου 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με γνώσεις Η/Υ και 
άριστη γνώση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 
Fax: 210 5200075.

COMPANY in Paleo Faliro engaging in healthcare 
innovation and services is seeking a full-time 
Secretary. Fluency in English, PC literacy and 
private vehicle required. Residing in vicinity is 
preferred. CVs: vasiliki@viocare.eu.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με γνώσεις λογιστικών, Αγγλικών 
ζητείται από εταιρία στα Άνω Λιόσια. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.kipourou@mmvapors.com, τηλ.: 210 
2400670.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το εκδοτήριο του προαστι-
ακού στο σταθμό Πλακεντίας, για πρωινή ή βραδινή 
βάρδια. Μισθός 500€. Τηλ: 6970 837119 , 6974 
454822, 6986 728814, 6974 640005.

ΝΕΑ εμφανίσιμη ζητείται από γραφείο εξυπηρέτη-
σης οχημάτων με γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ, χωρίς 
υποχρεώσεις. Τηλ: 6942 823090, 6940 700799.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία έρευνας αγοράς στο 
Χαλάνδρι (πλησίον μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας) 
για τηλεφωνική συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
σε δημοσκοπήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
threesixtyone.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραμματειακή υποστήριξη σε 
κέντρο ξένων Γλωσσών στο Περιστέρι. Βιογραφικά 
στο e-mail: liagklava@hotmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Προέδρου, Διευθυντή Συμβούλου 
ζητείται. Εμφανίσιμη, με άνεση στις δημόσιες σχέσεις 
και στην επικοινωνία, γνώση Αγγλικών και H/Y, 
δυνατότητα ταξιδιών θα ληφθεί υπόψη. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: email.madnet.
tv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπάλληλος Γραφείου να ομιλεί και να 
γράφει άπταιστα Ιταλικά με γνώσεις Η/Υ, για 4ωρη 
απασχόληση από εμπορική εταιρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@coffees.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για υποστήριξη 
BackOffice από εταιρία τηλεπικοινωνιών με έδρα 
το Γέρακα. Μερική απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@sequence.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Υπάλληλο Γραφείου. 
Απαραίτητα: Αγγλικά σε καλό επίπεδο, χρήση Η/Υ, 
internet, λογιστικά φύλλα και δίπλωμα οδήγη-
σης. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@imel.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ όμιλος εταιριών, επιθυμεί να 
προσλάβει άμεσα Κεντρική Γραμματέα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@global-media.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α για γραμματειακή υποστήριξη 
πελατών σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Απαιτούνται 
γνώσεις Η/Υ, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία 
σε διαχείριση social media και social media 
support. Απαραίτητη γνώση Photoshop. E-mail: 
info@trust-it.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί μια νέα 
για Γραμματεία Προέδρου, Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων. Άριστη εμφάνιση, χρήση Η/Υ, Αγγλικών 
και άριστη επικοινωνία. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία στο e-mail: info@ellinikesekdoseis.gr, κωδ: 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΔΣ.

ΜΕΓΑΛΟ Κομμωτήριο στο Χαλάνδρι ζητεί Υπάλ-
ληλο Υποδοχής με πείρα, άνεση στην επικοινωνία, 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
athinaminioti@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α για γραμματειακή υποστήριξη. 
Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχος μοτοσυ-
κλέτας για να καλύπτει τις εξωτερικές δουλειές. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@autoschool.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη 
σε εταιρία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο 
Παλαιό Φάληρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ipel.gr, τηλ: 210 9719180.

H ALEXANDER Moore εταιρία παροχής υπηρεσιών 

οργάνωσης και πρωτοπόρος του SAP Business One 
επιθυμεί να προσλάβει άτομα για την γραμματεια-
κή υποστήριξη της. Μερική απασχόληση. E-mail: 
hr@alexandermoore.com, τηλ: 210 6657312, κωδ: 
AMGR/9/2014.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ή Φοιτητές με εξοικείωση στους 
Η/Υ, στο Office Word και μεγάλη ταχύτητα στο γρά-
ψιμο στα Ελληνικά (με τόνους, όχι greeklish), για 
απογευματινή ημιαπασχόληση, μερικές ημέρες την 
εβδομάδα. E-mail: greeknews.jobs@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Πεδίον του Άρεως ζητεί νέες για τα 
τμήματα αρχειοθέτησης - ενημέρωσης πελατολογίου 
καταχώρισης στοιχείων, μισθός 550€, ασφάλιση, 
άμεση πρόσληψη εξέλιξη. Τηλ :211 4071446.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί εμφανίσιμη Γραμματέα για 
προετοιμασία φακέλων συμμετοχής σε δημόσιους 
διαγωνισμούς. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kolossosnet.gr, τηλ: 210 5242437.

ΕΤΑΙΡΙΑ ενδυμάτων ζητεί στην περιοχή Πατήσια, 
Υπάλληλο Γραφείου, γνώστη γραφιστικών προ-
γραμμάτων Corel, illustrator, in Design, Photoshop. 
Βιογραφικά στο e-mail: office@elenic.eu, τηλ: 210 
2583200.

ΑΤΟΜΑ ευπαρουσίαστα με ευχέρεια στις δημόσιες 
σχέσεις ζητούνται για υποδοχή εταιρίας, 2 φορές 
την εβδομάδα, 18:00- 23:00. Βιογραφικά στο e-mail: 
publicrelations.work@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ συμβούλων στο Μαρούσι, ζητά να προ-
σλάβει 2 Υπαλλήλους Γραφείου, Απόφοιτους 
Ανωτάτων ή Ανωτέρων Οικονομικών Σχολών 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
cpdata1@hotmail.com.

ΑΤΟΜΑ για 6ωρη - 8ωρη εργασία γραφείου, ωράριο 
πρωινό ή απογευματινό. Άμεση πρόσληψη, μετρό 
Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 8254282, 210 6456304.

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

ΑΛΥΣΙΔΑ γραφείων άμεσα προσλαμβάνει άτομα για 
μόνιμη πρωινή 5θήμερη εργασία, μισθός βασικός, 
συν ΙΚΑ, ευχάριστο περιβάλλον, περιοχή Μουσείο. 
Τηλ: 213 0396603.

ΑΛΥΣΙΔΑ γραφείων άμεσα προσλαμβάνει 2 άτομα 
για 5θήμερη εργασία. Παρέχεται βασικός μισθός, 
ΙΚΑ, στάση Μουσείο. Τηλ: 213 0396601.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήρι-
ξης για εταιρία στο Μαρούσι, Αθήνα. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη, Αγγλικά, Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
mhrdpt@gmail.com.

ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στο χώρο κατάρτισης και 
συμβουλευτικής, ζητείται Υπάλληλος Γραμματείας 
Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στην 
περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Προσόντα: κάτοχος 
Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, γνώ-
ση Η/Υ, Αγγλικών. E-mail: gram@masterkek.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος στο Καλαμάκι ζητεί Γραμ-
ματέα, part time απασχόληση. Απαραίτητη γνώση 
χρήση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: portokaligonia@
hotmail.gr, τηλ: 210 9847008.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται, με άριστο βιογραφικό, 
Αγγλικά, Η/Υ, επίσημη άδεια διδασκαλίας, απα-
σχόληση Κ.Ξ.Γ. 40ετούς λειτουργίας Καλλιθέα. 
Επικοινωνιακή, υπεύθυνη, έμπιστη, εργατική 
υπό πίεση, συνεπής, σοβαρή, συστάσεις. Άμεση 
πρόσληψη. E-mail: elenisrc@windowslive.com, 
τηλ: 6936 932107.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με γνώσεις Η/Υ ζητείται 
για εργασία γραφείου. Τηλ: 210 7299505.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Οικονομικού Πανεπιστημίου, Τμήματος 
Μάρκετινγκ ζητείται για εργασία σε γραμματεία 
κεντρικού φροντιστηρίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@thetiko.gr, τηλ: 210 3824659.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνεργοι νέοι από 18 έως 29 ετών 
με κάρτα ανεργίας. 4 θέσεις εργασίας για χώρους 
εστίασης και γραφείου. ΚΕΚ Διάβλος, Χρήστου Πίψου 
9, 1ος όροφος. Τηλ: 2310 536218, 2310 523512.

Η PSOMAKARA|Diving Services & Consulting Co 
ζητά Υπάλληλο Γραφείου. Πλήρης απασχόληση. 
Απαραίτητη μητρική γλώσσα τα Αγγλικά. Πρώτη 
εβδομάδα δοκιμαστική για να διαπιστωθεί αν το 
επίπεδο των Αγγλικών είναι αντίστοιχο των απαι-
τήσεων. E-mail: eleni@psomakara.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α με γνώσεις Αγγλικών για απασχό-
ληση σε γραμματεία Μεταπτυχιακού προγράμματος. 
Τηλ: 210 5381018, ώρες γραφείου.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου με καλά Αγγλικά ή Γερ-
μανικά, ζητείται. Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις 
τηλεφωνικές, κάτοικος Δυτικών Προαστίων, μισθός 
800€, έξοδα κίνησης πληρωμένα, 5θήμερο, 8ωρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: olympiasgr@gmail.com, 
τηλ: 210 5509200.

2 ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτου ηλικίας ζητούνται για πρωινή 
ή απογευματινή ημιαπασχόληση στο τηλεφωνικό 
κέντρο εκπαιδευτικού ομίλου. Τηλ: 2310 307040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για διαχείριση site και 
e-shop. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ηλεκτρικά 

είδη. Βιογραφικά στο e-mail: skrekis@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής χρηματοοικονομικών προϊόντων 
στην Ηλιούπολη, ζητεί άτομο για στελέχωση γρα-
φείου. Βιογραφικά στο e-mail: aalexiou1@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος γραφείου, από εισαγωγική 
εταιρία με την επωνυμία EUROANTALAKTIKI. Έδρα 
Μοναστηρίου 120 Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο εργα-
σίας γραμματειακή-λογιστική υποστήριξη. Γνώση 
εμπορικής διαχείρισής, καλή χρήση υπολογιστών-
προγραμμάτων Office, καλά Αγγλικά, χωρίς οικογε-
νειακές υποχρεώσεις. E-mail: perpiras@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Γραμματείας ξενόγλωσσου 
οργανισμού. Απαραίτητα προσόντα οργανωτικές, 
επικοινωνιακές ικανότητες, άριστη γνώση ξένων 
γλωσσών-πληροφορικής. E-mail: eduschoolscv@
gmail.com, κωδ: HR.155.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ zio peppe - pizza al metro 
ζητείται Υπάλληλος γραφείου για μερική απασχό-
ληση. Bιογραφικά στο e-mail: info@ziopeppe.gr.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις 
- Διαφήμιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εργασία στο τομέα e-marketing, 
δημιουργία Νewsletter, αναβάθμιση ιστοσελίδας, 
διαχείριση ιστότοπου και ανάπτυξη e-commerce. 
Βιογραφικά στο e-mail: contact@wastenwater.
com, τηλ: 210 9241701, 210 9246767, Waste 
et Water ΕΠΕ.

Η LEXIS πληροφορική ζητά Υπεύθυνο Marketing 
και Επικοινωνίας με βασικές Σπουδές Πληροφορι-
κής/Τηλεπικοινωνιών, Μεταπτυχιακά Μarketing/
Επικοινωνίας του Ο.Π.Α. ή αντίστοιχης Σχολής και 
άριστα Αγγλικά. Bιογραφικά με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: career@lexis.gr.

ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ομάδα μάρκετινγκ που επεκτείνεται 
ζητούνται 3 άτομα για μερική ή πλήρης απασχόληση 
με καλές γνώσεις Η/Υ και ίντερνετ. Προμήθεια 
μέχρι και 90%. Τηλ: 2341 070332.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις (PR) για 
δημιουργία σειράς event με Έλληνες - ξένους DJ’s 
σε επώνυμα clubs της Αθήνας. Τηλ: 6907 375057.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ online πωλήσεων ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών ζητείται Internet Marketing Consultant. 
Βιογραφικά στο e-mail: career@peopletravel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με καλή γνώση Ρώσικων και 
Ελληνικών για εργασία σε διαφημιστική εταιρία 
διαδικτυακών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται 
στην αγορά της Ρωσίας. Απαραίτητες προϋποθέσεις 
η θέληση διάθεση και επικοινωνιακές ικανότητες. 
E-mail: job@exnet.gr.

ΣΟΒΑΡΗ εταιρία στο Μαρούσι ζητεί για τμήμα 
marketing άτομο με προϋπηρεσία. Πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Σοβαρή και εργατική, 
μόνιμη εργασία, μισθός αναλόγως προσόντων. 
Fax: 210 8024267.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά, στόχους 
και θέληση για επιτυχία για στελέχωση των τμη-
μάτων έρευνας αγοράς, διαφήμισης, πωλήσεων 
και management συνεταιρισμού. Βιογραφικά στο 
e-mail: simvoulos@outlook.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ διαφημιστική εταιρία ζητά άτομα για 
στελέχωση ομάδας marketing για παραγωγή και 
καταχώριση διαφήμισης σε ηλεκτρονικό οδηγό 
αναζήτησης. Σταθερός μισθός και μπόνους. Τηλ: 
215 5050400, ώρες επικοινωνίας 11:00-15:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομο δυναμικό, 
με γνώσεις internet και εμπειρία, ως Υπεύθυνος 
Τμήματος Μarketing για δημιουργία και εξέλιξη 
αντίστοιχου τμήματος. Παρέχεται μισθός, ποσοστά. 
Τηλ: 215 5050400, ώρες επικοινωνίας 11:00-14:00.

ΝΕΑ εμφανίσιμη ζητείται ως Υπάλληλος Δημοσίων 
Σχέσεων με άνεση στις δημόσιες σχέσεις και στην 
επικοινωνία για διαφημιστική εταιρία. Βιογραφι-
κά με φωτογραφία στο e-mail: proxiscompany@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παραγωγοί Διαφήμισης - Δημοσιο-
γράφοι για εφημερίδα, επαγγελματικό οδηγό στη 
Δυτική Αθήνα και στα Νότια προάστια. Αμοιβή με 
ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: westathenspages@
yahoo.gr, τηλ: 210 5771360, ώρες επικοινωνίας 
10:00-18:00.

CLIENT Servise ζητείται με 3ετή τουλάχιστον 
εμπειρία στη διαφήμιση, με οικολογική κουλτούρα, 
θετική σκέψη για να επεκτείνει το πελατολόγιο 
διαφημιστικής εταιρίας. Θα διαχειριστεί project 
με οικολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο. E-mail: 
info@greenmind.com.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα μάρκετινγκ επεκτείνεται και ζητά 
Συνεργάτη με εμπειρία στις πωλήσεις ή δημόσιες 
σχέσεις. Όχι μισθός. Προμήθεια μέχρι και 90%. 
Τηλ: 2341 070332.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
Ο.Π.Α. ζητείται, κατά προτίμηση με προϋπηρεσία 
στην εκπαίδευση ή στη διαφήμιση. Απαραίτητες 
γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών και social media, επιθυ-
μητό δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 

taouchristos@yahoo.gr, κωδ: MAR1.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
άμεσα Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων. Παρέχεται 
μισθός ασφάλιση και ποσοστά. Βιογραφικά στο 
e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με καλή γνώση Ρώσικων και 
Ελληνικών για εργασία σε διαφημιστική εταιρία 
διαδικτυακών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται 
στη Ρωσία. Η εργασία παρέχει εκπαίδευση προο-
πτικές και δυνατότητα εργασίας εξ’ αποστάσεως. 
E-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Εμπορίας και 
Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων για Πρακτική Άσκηση από εταιρία 
διαφήμισης στο ίντερνετ, προοπτικές μόνιμης ερ-
γασίας μετά το πέρας της πρακτικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για διαχείριση επικοινωνίας, και 
στρατηγική δημοσίων σχέσεων και γραμματεία 
εξ’ αποστάσεως για συγκεκριμένες ώρες την 
εβδομάδα. Βιογραφικά στο e-mail: info@elepa.gr.

MARKETING Manager Assistant, ζητείται από 
εταιρία τροφίμων στη Σίνδο. 5ετή προϋπηρεσία, 
Πτυχίο Marketing, άριστη γνώση σε γραφιστικά 
προγράμματα, site, Αγγλικά. Βιογραφικά με 2 συ-
στατικές στο e-mail: accounts@flavour-factory.gr.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για μερική ή πλήρης απασχό-
ληση από πολυεθνική εταιρία για τομείς marketing, 
εποπτείας, ανάπτυξης. Ικανοποιητικά εισοδήματα, 
internet επιθυμητό. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ευρύτερου δημοσίου τομέα ζητεί 2 
άτομα (Απόφοιτους ΑΕΙ - ΤΕΙ) για συμμετοχή σε 
12μηνο επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: imer2008@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία Ανεξάρτητος 
Συνεργάτης για μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Ελεύθερο ωράριο. Δωρεάν εκπαίδευση. Όχι ντίλερ 
- πλασιέ. Δυνατότητα εισοδήματος, απεριόριστη 
βάση προσωπικής δουλειάς. Τηλ: 2341 070332.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με καλή γνώση Ρώσικων και 
Ελληνικών για εργασία σε διαφημιστική εταιρία 
διαδικτυακών υπηρεσιών. Η εργασία παρέχει 
προοπτικές, εκπαίδευση και δυνατότητα εργασί-
ας και εξ’ αποστάσεως. Βιογραφικά στο e-mail: 
job@exnet.gr.

ΑΤΟΜΑ για δημόσιες σχέσεις και marketing 
ζητούνται για την υλοποίηση εργασιών ακόμα 
και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info2@ergasiomania.gr τηλ: 6939 785533.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος αναζητεί Freelance Manager 
με εμπειρία στο χορηγικό marketing για τη δημι-
ουργία χορηγικού πακέτου καθώς και την προσέγ-
γιση Ελλήνων χορηγών. Βιογραφικά στο e-mail: 
humanresources@multipedia.com.

ΝΕΑ για το τμήμα δημοσίων σχέσεων και marketing 
ζητείται, ευπαρουσίαστη με δυναμική προσωπικότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: madnet.tv@gmail.com.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της Δυτικής Αθήνας ζητεί Παρα-
γωγούς Διαφήμισης. Βιογραφικά στο e-mail: 
kgalariotis@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανική εταιρία στο χώρο των τροφί-
μων ζητεί Brand Manager για το τμήμα marketing 
με προϋπηρεσία στο κλάδο τροφίμων με έδρα στο 
Χολαργό. Ε-mail. info@ferro.gr, fax: 210 6039002.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία 
από περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6971 827871.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια έμπειρη για όλα τα επίπεδα, 
ζητείται ως Διευθύντρια Σπουδών και Μarketing 
από σύγχρονο φροντιστήριο ξένων γλωσσών, πλη-
ροφορικής, περιοχής Λ. Αλεξάνδρας, Αθήνα. E-mail: 
nosos@otenet.gr, τηλ: 6972 451100.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Επιχειρήσεων Εξαγωγικού Marketing 
ζητά η iNFODATA για δράσεις προώθησης και 
προβολής στις αγορές ζήτησης. Παρέχουμε στα-
τιστικά πρόβλεψης ζήτησης ή τάσεις της αγοράς 
ανά προϊόν/υπηρεσία απο 218 χώρες με πλήρη 
υποστήριξη. Υψηλές προμήθειες. E-mail: info@
infodata.gr.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ για Β2Β δράσεις προώθησης, 
προβολής στις αγορές ζήτησης ζητούνται Σύμβουλοι 
Εξαγωγικού Marketing - Αντιπρόσωποι. Παρέχει 
στατιστικά για τις τάσεις ζήτησης ανά προϊόν/υπη-
ρεσία από 218 χώρες. Παρέχει πλήρη υποστήριξη. 
E-mail: info@infodata.gr.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ με απαραίτητα προσόντα 3ετη 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις διαφημιστικού χώρου 
Β2Β, στη σύνταξη προσφορών, γνώση Η/Υ, Αγ-
γλικής γλώσσας. Παρέχονται υψηλές προμήθειες. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@infodata.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σοβαρά άτομα για συνεργασία. Υψηλές 
αποδοχές και πολλά bonus. Τηλ: 6950 118261.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για εργασία άτομα με καλή γνώση 
Ρώσικων και Ελληνικών για εργασία σε διαφημι-
στική εταιρία διαδικτυακών υπηρεσιών. Η εργασία 
παρέχει εκπαίδευση και δυνατότητα εργασία εξ’ 
αποστάσεως. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

συνέχεια στη σελ. 22

Job description 
•Title: Business Development Officer 
•Supervisors title: Business development director 
•Deparment: Business development  
•Direct reports: None

I. Position summary: As the head of the business 
development team for out-licensing, you will accelerate 
the growth of the business by leading, developing, and 
implementing transactions and strategies directly aligned 
with the company goals.

II. Essential duties and responsibilities: Essential duties 
and responsibilities include those set out below. Other 
duties may be assigned to meet business needs.

•Manages the business development managers  
in their daily tasks 
•Manages key accounts for core markets 
•Prepares departmental budget and forecasts 
•Presents departmental monthly reports in 
coordination with the business development director 
•Prepares and follows up on commercial offers  
for certain markets 
•Participates in strategy meetings  
III. Qualifications 
Essential 

•Bachelor’s degree in business, marketing, finance 
or science/technology required; MBA in finance, 
marketing or strategy strongly preferred 
•5 or more years of combined work experiences in 
business development operations 
•Demonstrated leadership capabilities; previous 
experience working with senior leaders in teams and 
individually 
•Extensive healthcare business knowledge including 
experience in finance, sales, marketing, operations  
and supply chain 
•Strong strategic thinking skills 
•Solid problem structuring and solving skills including 
quantitative and qualitative ideas and assumptions 
•People and team leadership skills, including 
management of indirect people 
•Excellent oral and written communication and 
presentation skills  
Desirable 
•Fluency and/or proficiency in language/s other than 
English. 
•Ability to interact effectively with people from diverse 
cultural backgrounds.  
Send your Cvs to the following e-mail:  
info@pharosgr.gr, business development officer

TRASYS is a leading Information Technology services and consulting Company focusing on four activities: consulting 
services, solutions on development & integration, managed services and technical assistance. With more than 650 
IT professionals combining in-depth business expertise and state-of-the-art most advanced working methodology, 
TRASYS aims to provide innovation in environments marked by constant shifts. With the client’s success in mind 
and our people as our number one asset, we enjoy through a highly versatile team the trust of over 300 customers 
spanning Europe in a wide range of sectors including International Organizations, Industry and Distribution, Financial 
Services, Utilities, Public Sector, Aeronautics and Defence. As part of its business development strategy, TRASYS 
is currently looking for a:

Project Manager  London, UK  
Ref: TRL-PM

The position: 
•Responsible for the programme management of four 
key websites: corporate website, intranet, extranet 
and a European medicines web portal that constitute 
part of the online programme 
•Manage at programme level and track the four 
website projects in various stages of development 
including 
•Working with an external digital communications 
agency and the website project owners on the 
interface designs for the new intranet and extranet 
•Working with IT Division on the development of a 
new enterprise publishing platform including the 
development of technical specifications, checking and 
agreement of software specifications and system use 
cases for both the back-ends and front-ends of the 
four websites and the development of specifications 
for electronic workflow for publishing requests and 
content preparation 
•Working with the IT division and project managers 
to develop the content migration plans for each 
website and implement the migration plan during the 
subsequent IT builds 
•Implementation of electronic publishing workflow, 
replace current business processes as the 
development of change management programme, 
ensure uptake of the new electronic workflow 
technology 
•Tracking costs and budgetary expenditure, contract 
milestones and staff resources 
•Keeping the programme plan up to date and 
supporting the PMs in keeping project plans up to date 
•Drafting monthly reporting documentation to the 
Programme Management Office (PMO) as part of 
the governance reporting model for projects for the 
approval of the programme manager  
The candidate: 
•At least seven years of proven programme 
management experience in digital projects 
•Established experience of formally managing 

the development and launch of complete websites 
from initial business requirements gathering and 
interface designs to web content management system 
builds 
•Knowledge of PM and software development 
methodologies (can include Agile, Prince 2, RUP etc.) 
•Working with operational business teams 
understanding business requirements and general 
system needs 
•Experience of working with technical teams within 
IT departments (developers, solution architects, 
programmers etc.) on website builds; Proven 
experience of managing €1 million+ budgets 
•Experience of writing, reviewing and validating 
functional & technical specifications as well as 
extensive experience working with detailed sitemaps 
and wireframes, and experience of working with 
business analysts translating business requirements 
into technical specifications 
•Proven ability to work autonomously - managing 
multiple projects and stakeholders simultaneously 
•Experience of implementing Web/Enterprise Content 
Management Systems as part of new website builds 
•Experience in implementing electronic workflows; 
Experience in change management 
•Proven ability to bring projects in on time and on 
budget 
•Excellent verbal and written communication skills 
with strong experience in briefing senior management

The company offers: Competitive remuneration and 
benefits package, outstanding career development within 
a prominent and dynamic multinational organization, as 
well as the conditions to express and develop both your 
expertise and your business development capabilities, 
in a multi-disciplinary and rewarding work environment.

Please send your CV in English to this e-mail: careers@
trasysgourp.com. All inquiries and applications will be 
handled in strict confidence and will be acknowledged 
promptly. Website: www.trasys.be

Experienced Professional in Credit Risk
Job purpose: You will work in multi-disciplinary teams to provide a range of advisory services. Team members 
include professionals with a variety of backgrounds including excellent academic credentials in quantitative sciences, 
IT, business and economics among other, as well as deep professional experience.

Working together, we help global clients, located in EMEIA and US regions, to better assess and improve their 
operations, grow revenue and manage risks to increase shareholder value.

You will build valued relationships with external clients and internal peers and contribute to the development of a 
portfolio of business by focusing on high-impact opportunities.

Bringing experience and unique insight on one or more services, you will use your knowledge and experience to help 
shape solutions to client problems and contribute to building and managing high-performing teams.

Technical skills requirements: 
•Master degree in statistics, mathematics, econometrics, engineering, economics, information technology or 
other related field with strong quantitative focus. Ph.D. will be considered an asset. 
•Up to 10 years of professional experience, with focus on the following areas: 
•Development and validation of credit risk models (scoring and rating models, stress testing, risk decision, 
impairment, economic capital, regulatory capital, debt collection and recovery etc.). 
•Knowledge and understanding of credit policies and processes, credit data & IT systems, and related financial 
institutions’ regulatory requirements. 
•Strong skills in programming and statistical packages (i.e. SAS, SPSS, SQL, R, Matlab). Experience in software 
development (e.g. using Java and C/C++) and in databases will be considered an asset. 
•Strong written and verbal communication, presentation, client service and technical writing skills in English. 
Knowledge of additional languages will be considered an asset. 
•Ability and comfort in researching client inquiries and emerging issues, including regulations, industry practices, 
emerging trends, new technologies and methodologies. 
•Strong analytical, problem solving and critical thinking skills. 
•Broad consulting and project management skills. 
•Willingness and ability to travel and work abroad for international projects. 
•Completed military obligations (where applicable).  
Send your Cvs to the following link: https://tas-ey.taleo.net/careersection/gexp01/jobsearch.ftl?lang=en&loca
tion=77840070193

Aspis Real Estate - Κατάστημα Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας
Περιγραφή θέσης: Η ASPIS Real Estate αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο οργανωμένων μεσιτικών γραφείων στην 
Ελλάδα με πάνω από 30 καταστήματα και 200 διακεκριμένους συμβούλους ακίνητης περιουσίας οι οποίοι με συνεχή 
εκπαίδευση εξειδικεύονται σε όλες τις υπηρεσίες της κτηματαγοράς. Αναλαμβάνουν την πώληση - ενοικίαση κατοικιών, 
επαγγελματικής στέγης και οικοπέδων. Διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο πελατών της εταιρείας με σκοπό την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση και την εύρεση της χρυσής τομής. Για το κατάστημα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει 
10 συνεργάτες, αναζητούνται 2 νέοι συνεργάτες για τις περιοχές Τούμπα και Καλαμαριά.

Απαραίτητα προσόντα: Εάν είσαι δραστήριος, δυναμικός, κοινωνικός, φιλόδοξος και γεμάτος όρεξη να δραστηριοποιηθείς 
σε έναν κλάδο που μέσα στην κρίση γεννάει ευκαιρίες μπορείς να μας στείλεις το βιογραφικό σου. Είναι μία θέση γεμάτη 
δυσκολίες αλλά και γεμάτη ευχάριστες εκπλήξεις. Δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία αλλά θα εκτιμηθεί δεόντως.

Στο σημερινό ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, η Aspis Real Estate σας παρέχει τη δυνατότητα να ανταμειφθείτε 
αξιοκρατικά, ανάλογα με τις επιδόσεις και τις ικανότητές σας.  Το κατάστημα Ανατολικής Θεσσαλονίκης προσφέρει 
στους συνεργάτες κάθε απαραίτητη υποδομή και προβάλει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων τόσο στα έντυπα αγγελιών όσο 
και στα site αναζήτησης ακινήτων. Επίσης ο συνεργάτης του καταστήματος λαμβάνει ανταγωνιστικές προμήθειες και 
bonus καθώς και δωρεάν σεμινάρια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.  Οι περιοχές που καλύπτει κατά αποκλειστικότητα 
το γραφείο μας είναι οι παρακάτω: Τούμπα, Πυλαία - Χαριλάου - Νέα ελβετία, Καλαμαριά, Μπότσαρη - Μαρτίου - 
Βούλγαρη και Πανόραμα - Θέρμη.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: thessaloniki-east@aspis-realestate.gr, fax: 2310 404019. Όλα τα 
βιογραφικά θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Buses Sales Consultant  
for the Commercial Vehicles dpt. of MB Hellas SA

The position 
The candidate reports to the Sales Buses Senior Manager, with the following duties: 
•Promote and define the proper Used Buses model mix, for the Greek Market 
•Promote the sales of Mercedes-Benz Mini Buses 
•Support the sales of the new MB Buses with special focus on trade-ins 
•Negotiate the price and method of payment within the limits agreed with the Sales Buses Senior Manager 
•Travel to customer premises & Report back, on a regular basis (customer visits report, analysis of needs per 
territory, market developments & changes) 
•Contribute to the definition and implementation of Marketing Activities for the Used Buses & MB Minibuses 
•Coordinate and ensure, together with Administration Dept., the proper delivery of the buses to the customers, 
following the MBH standards 
•Coordinate with Accounting Dept. the follow-up for the receipt of the amount due from the bus sales 
 
The requirements 
The ideal candidate should have: 
•University degree 
•At least 2 years of experience in sales, preferably in Bus Sales 
•Very good working knowledge of MS Office (e.g. Excel, Word, PowerPoint) 
•Fluency in Greek & English required, German knowledge will be an asset 
•Dynamic personality, strong communication and negotiation skills, team work spirit, analytical thinking,  
self-motivation and adaptability 
 
Candidates, who are interested in, can submit their CV to e-mail: HR_MBhellas@daimler.com

Ζαχαροπλάστης
Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης αναζητά για τα καταστήματά της ζαχαροπλάστη.  
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη απαραίτητη. 
•Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jobs@paulgreece.com
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Εμπορίας και 
Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων για Πρακτική Άσκηση από εταιρία 
διαφήμισης στο ίντερνετ. Βιογραφικά στο e-mail: 
job@exnet.gr.

MARKETING Assistant ζητείται για part-time με 
προοπτική full-time, εταιρία Β2Β, συσκευασίες 
φαρμάκων, Αθήνα. Εξυπηρέτηση και επίσκεψη 
πελατών, παραγγελίες, ενημέρωση προμηθευτών 
εξωτερικού. Άριστα Ελληνικά, Αγγλικά, MS Office. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mtcltd.com.

O ΟΜΙΛΟΣ So easy με έδρα στον Πειραιά ζητά 
Μarketing Αssistant. Βιογραφικά στο e-mail: 
support@soeasy.gr.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία αναζητά άτομα στο κλάδο 
Marketing και Δημοσίων Σχέσεων για την επέκταση 
και προώθηση των προϊόντων της. Βιογραφικά στο 
e-mail: elsaloyr@gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ επιχειρήσεων επεκτείνεται και 
αναζητά άτομα για συνεργασία σε τμήματα διαφήμισης, 
πωλήσεων και διαχείρισης δικτύου. Προμήθεια 
μέχρι 90%. Τηλ: 6947 593865.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος Copywriter σε εκλαϊ-
κευμένα ιατρικά βιβλία. Βιογραφικά στο e-mail: 
fotlazarou@gmail.com.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο 
επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο Γραφείου με 
γνώσεις τιμολόγησης και Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Πρακτική Άσκηση σε λο-
γιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 
225825, κος Σταύρος.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται για απασχόληση σε λογιστήριο 
ΑΕ με υπογραφή Α’ τάξης, με 5ετή προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: kpetropoulou@
cargobus.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται για απασχόληση σε 
λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας, εμπειρία σε 
μισθοδοσία Atlantis και ERP Atlantis επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: kpetropoulou@cargobus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή. Απαραίτητη η εμπει-
ρία σε βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, καθώς και η 
προϋπηρεσία στη συμπλήρωση φορολογικών δη-
λώσεων και Ε9. Έδρα Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: accoffice2222@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Κασσάνδρα Παλλάς 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Πτυχιούχο Λογιστή 
για μόνιμη απασχόληση, με προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: hrm@
kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής ή Λογίστρια από διαφημιστική 
εταιρία που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες 
διαδικτύου με καλές γνώσεις Β’ κατηγορίας 
βιβλίων. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Λογιστικής για 
Πρακτική Άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστοσε-
λίδων και διαφήμισης στο ίντερνετ. Προοπτικές 
μόνιμης εργασίας και καριέρας μετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Περιστέρι ζητά Βοηθό Λογιστή με 3ετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Γ΄ βιβλία και Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: papadopoulouvania@
gmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Λογίστρια με άπταιστα Αγγλικά, προϋ-
πηρεσία σε βιοτεχνία ενδυμάτων ζητείται από 
ΑΕ για 5θήμερο part time 9:00- 14:00, Επιθυ-
μητή γνώση softone. Βιογραφικά στο e-mail: 
lefars2012@gmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται Πτυχιούχος με αντί-
στοιχη προϋπηρεσία, γνώση Softone, Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: turoba@gmail.com, τηλ: 
210 2462888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για φοροτεχνική εταιρία 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιθυμητή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: logistiki.etaireia@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Βοηθό Λογιστή, Πτυχιούχο 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Προϋπηρεσία 5ετή, καλή γνώση λογιστικής, 
ΚΒΑΣ, MS Office, επικοινωνία με προμηθευτές, 
πελάτες, τράπεζες, περιοχή Βουλιαγμένης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: ek@kafsis.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Βοηθό Λογίστρια με 3ετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Γ΄ βιβλία, προτίμηση 
σε λογιστική εταιρία, accountant φορολογικού 
- εργατικού δικαίου, αμοιβή 586€. Mεταφορικό 
μέσο απαραίτητο. E-mail: accountants@hotmail.
gr, κωδ: Θ.Β01.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ /τρια ζητείται από οργανωμένο λο-
γιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη Ανατολικά, 
με προϋπηρεσία πάνω από 10έτη σε λογιστι-
κά γραφεία. Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, 
κλείσιμο, ισολογισμός, εργατικά, φοροτεχνικά. 
Πλήρης απασχόληση. E-mail: ekatos@link.com.gr.

Α.Ε. με έδρα τον Ταύρο, Αττικής, ζητεί Υπεύθυνο 
Λογιστηρίου, με πλήρη γνώση των θεμάτων φο-
ρολογίας, μισθοδοσίας, δημοσίων ταμείων, κ.λ.π. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@papagiannoulis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια από οργανωμένο λο-
γιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη (Ανατολικά), 
με προϋπηρεσία πάνω από 10 έτη σε λογιστικά 
γραφεία. Ενημέρωση και φορολογικά Β’ κατηγο-
ρίας, εργατικά, δηλώσεις. Πλήρης απασχόληση. 
E-mail: ekatos@link.com.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίου, ζητεί άτομο για στελέχωση 
του τμήματος τιμολόγησης (πλήρης απασχόλη-
ση). Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση Η/Υ 
και Microsoft Office, εμπειρία στην χρήση του 
προγράμματος Atlantis ERP. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv_trading@job4u.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Λογιστικής για 
Πρακτική Άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστοσε-
λίδων και διαφήμισης στο ίντερνετ. Προοπτικές 
μόνιμης εργασίας και καριέρας μετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στον Πειραιά ζητά άτομο 
με γνώσεις Β και Γ κατηγορίας βιβλίων με 
2ετή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
nikolaos_1979@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με προϋπηρεσία από 
λογιστικό γραφείο στο Μαρούσι. Απαραίτητες 
γνώσεις προγραμμάτων Β’ και Γ’ κατηγορίας 
Data Communication. Γνώση δηλώσεων φυ-
σικών προσώπων επιθυμητή. E-mail: pioy@
in.gr, τηλ: 210 6137192.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή νέος και ικανός για βιβλία 
σοβαρής εταιρίας Γ’ κατηγορίας, ζητείται. Βιο-
γραφικά στο e-mail: greeknews.jobs@gmail.com.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Πτυχιούχο Οικο-
νομικού Τμήματος με προϋπηρεσία 1-3 χρόνια 
σε οργανωμένο τμήμα μισθοδοσίας. Απαραίτη-
τη η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
gmastori@yourc.gr.

ΣΟΥΠΕΡ μάρκετ ζητεί Υπάλληλο Λογιστηρίου 
με σχετική εμπειρία σε καταχωρήσεις, μισθοδο-
σία, εκδόσεις παραστατικών. Εμπειρία στο χώρο 
των τροφίμων θα θεωρηθεί προσόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: kreatemporiki1@yahoo.gr, fax: 210 
4979785.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα άτομα για διεθνή αλυ-
σίδα εστίασης: Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης 
(IT). Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
filellinon2014@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα άτομα για διεθνή αλυσίδα 
εστίασης: Λογιστής. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: filellinon2014@yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητεί 
Λογιστή - Φοροτεχνικό για βιβλία Γ’ κατηγορίας, 
προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητεί 
Πτυχιούχο για σύνταξη φορολογικών δηλώσεων 
και τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας, με τουλάχιστον 
3ετή προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για θέση λογιστηρίου σε 
τεχνική εταιρία. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικής γλώσσας. Λαμβάνεται υπόψη 
γνώση σε δεύτερη ξένη γλώσσα. Άριστη γνώση 
χρήσης Η/Υ. Προτιμώνται άτομα εγγεγραμμένα στο 
μητρώο ανέργων. E-mail: gsamaras@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής ή Λογίστρια από διαφημιστική 
εταιρία που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες 
διαδικτύου με καλές γνώσεις Β’ κατηγορίας 
βιβλίων. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ZHTOYNTAI τελειόφοιτοι σχολών Λογιστικής για 
πρακτική άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστοσε-
λίδων και Διαφήμισης στο internet, προοπτικές 
μόνιμης εργασίας και καριέρας μετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στου Ζωγράφου ζητεί Βο-
ηθό Λογιστή, για υποστήριξη πελατών εντός και 
εκτός γραφείου, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
έτη. Άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ploubidis.gr

ΛΟΓΙΣΤΗΣ έμπειρος, ζητείται για να αναλάβει την 
πλήρη αρμοδιότητα δύο εταιριών Ο.Ε., πενθήμε-
ρο, 8ωρο, βασικός μισθός και ΙΚΑ, εξαιρούνται 
λογιστικά γραφεία. Τηλ: 210 6042706.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις λογιστικής, πανεπι-
στημιακής εκπαίδευσης, για πλήρη απασχόληση 
στα Καλάβρυτα Αχαΐας. Βιογραφικά στο e-mail: 
gpapakan@otenet.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκί-
δα ζητάει πτυχιούχο Λογιστή με άδεια Α’ τάξης, 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΑΠΟ Α.Ε. ζητείται Βοηθός Λογιστή - Λογιστής-τρια. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvzoubsa@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Κασσάνδρα Παλλάς 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Βοηθό Λογιστή με 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής ή Λογίστρια από διαφημιστική 
εταιρία που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες 
διαδικτύου με πολύ καλές γνώσεις Β’ κατηγορίας 
βιβλίων. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι σχολών Λογιστικής 
για πρακτική άσκηση σε εταιρία κατασκευής 

ιστοσελίδων και Διαφήμισης στο Ίντερνετ, 
προοπτικές μόνιμης εργασίας και καριέρας 
μετά το πέρας της πρακτικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@exnet.gr.

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
ΝΕΑ κεντρική μονάδα διεθνούς ομίλου θα προσλάβει 
άμεσα 7 Πτυχιούχους Οικονομικής Κατεύθυνσης 
με εργασιακή εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
patras192@yahoo.gr, κος Πάτρας.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητεί 
Λογιστή - Φοροτεχνικό για βιβλία Γ’ κατηγορίας, 
προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Successisimple που δραστηριοποιείται 
στο χώρο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων και 
του επαγγελματικού προσανατολισμού αναζητά 
Συνεργάτες των ειδικοτήτων: Ψυχολόγοι-Κοινω-
νικοί Λειτουργοί-Κοινωνιολόγοι-Εκπαιδευτικοί-
Οικονομολόγοι, με εμπειρία στη συμβουλευτική 
ή τον επαγγελματικό προσανατολισμό. E-mail: 
viografico@successisimple.gr.

ΑΕ ΕΚΔΟΤΙΚΗ-δημοσιογραφική ζητά κύριο-α 
για Οικονομικό-Διοικητικό Στέλεχος, με γνώ-
σεις λογιστικής, διοικητική εμπειρία 3 έως 5 
χρόνια και αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα. 
Άριστη εμφάνιση. Βιογραφικά στο e-mail: editor.
karamanlis@gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος ζητά πρώην ή νυν τραπεζικούς 
και άτομα με εμπειρίες στις επενδύσεις κεφαλαίων 
για τη στελέχωση μονάδας του εξειδικευμένης 
στο χώρο των επενδύσεων. Πληροφορίες κυρία 
Τσακίρη. Βιογραφικά στο e-mail: tsakiris1958@
gmail.com.

ΝΕΑ Κεντρική Μονάδα Διεθνούς Ομίλου θα προσλάβει 
άμεσα 7 πτυχιούχους οικονομικής κατεύθυνσης 
με εργασιακή εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
patras192@yahoo.gr, κύριος Πάτρας.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται οι οποίοι να γνωρίζουν 
λογιστικά, χρηματοοικονομικά (π.χ. οικονομετρία) 
αλλά και τραπεζικά. Βιογραφικά στο e-mail: info2@
ergasiomania.gr τηλ: 6939 785533.

ΜΕΓΑΛΟ μεσιτικό γραφείο ασφαλειών ζητά Υπάλ-
ληλο Γενικών Κλάδων (εκτός αυτοκινήτων) με 
γνώσεις underwriting και εκδόσεις συμβολαίων. 
Προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό κλάδο και πιστο-
ποιητικό ασφαλιστικού διαμεσολαβητή επιπέδου 
Α. E-mail: nharapi@megabroker.gr.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ εταιρία ζητά 4 Συνεργάτες 
για τους τομείς ΕΣΠΑ, ενεργειακών αναβαθμίσεων, 
πράσινων, στεγαστικών δανείων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@energyfinance.gr, τηλ: 210 6990114 
fax: 210 6990273.

ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται Έμμισθοι 
Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι με εμπειρία στις πωλήσεις. 
Προσφέρεται βασικός μισθός, προμήθειες και μπό-
νους. Βιογραφικά στο e-mail: irinifpapa@yahoo.gr.

ΘΕΛΕΤΕ μία επιτυχημένη καριέρα στις πωλήσεις; 
Θέλετε μία μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελμα-
τική αποκατάσταση, ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος; 
Μεγάλος ασφαλιστικός όμιλος προσφέρει μισθό, 
ποσοστά, συνεχή εκπαίδευση, πιστοποίηση ασφαλι-
στικού συμβούλου. E-mail: patpefanis@gmail.com.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Τηλεπικοινωνιών/Σταθερής-Κινητής 
Τηλεφωνίας ζητούνται όλων των εταιριών. Έχετε 
πολύ διάθεση, πάθος για εργασία, προσωπικές φιλο-
δοξίες, έξυπνους χειρισμούς, ευελιξία και εμπειρία? 
Αναζητάτε αναγνώριση? Έχετε ευδιάθετο χαρακτή-
ρα? Μισθός/bonus/ένσημα/πλήρης απασχόληση. 
E-mail: hr@telemasters.gr, τηλ: 2311 207393.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Συστημάτων Πληροφορικής, 
εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση των 
συστημάτων πληροφορικής των πελατών της εται-
ρίας. Γνώσεις: Windows Server/Active Directory/
Exchange/MS-SQL, Networking/hardware. Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, 5ετή προϋπηρεσία, δίπλωμα 
μηχανής. Γνώση ERP θα εκτιμηθεί. E-mail: employee.
recruits@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύων από καλωδιακό πά-
ροχο τηλεπικοινωνιών. Απαραίτητη βασική γνώση 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Βιογραφικά στα 
Αγγλικά στο e-mail: office@hcn.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας και τηλεπικοινω-
νιών ζητά Τεχνικό Τηλεπικοινωνιών με γνώσεις 
τηλεφωνικών κέντρων, δικτύων, VOIP, ASTERISK, 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ με γνώση και πολυετή πείρα σε 
επισκευές μητρικών πλακετών smartphone, tablet, 
laptop, desktop κλπ, για μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 
6972 089886, 210 6049996.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ζητείται με γνώση σε επισκευ-
ές smartphone, tablet κλπ. Επιθυμητή, αλλά όχι 
απαραίτητη, γνώση software- hardware σε laptop, 

ή επισκευές σε ηλεκτρονικές πλακέτες τηλεφώ-
νων και computer, για μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 
6947 947450.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός με άριστη γνώση εφαρμογών 
singular Logic (control, galaxy com). Περιοχή Σα-
ντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: xkartimpelis@
coreit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύων με πολύ καλή γνώση 
στα ασύρματα δίκτυα καθώς και άριστες γνώσης 
για επισκευές Η/Υ. Περιοχή Σαντορίνη. Βιογραφικά 
στο e-mail: xkartimpelis@coreit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για μικτονομήσεις και βλάβες 
παρόχου, εγκαταστάσεις δορυφορικών συστημάτων 
από εταιρία τηλεπικοινωνιών στο Γέρακα. Προϋπόθεση 
κάτοχος αυτοκινήτου, δελτίο παροχής υπηρεσιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@sequence.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύων με πολύ καλή γνώση 
τεχνολογιών VoIP και Wireless, καθώς και άριστη 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
allwan.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής, Προγραμματιστής 
ΠΕ Πτυχιούχος, Μηχανικός ή Θετικών Eπιστημών 
με καλή γνώση C++11/Numerical Algebra(sparse 
iterative solvers), MPI/threads, Parallel I/O, SQL, 
Windows/Linux, Scripting Languages. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@dtech.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής ALFANET AE ζητά να 
προσλάβει Τεχνικό Εκτυπωτών με 3ετή τουλάχιστον 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: dg@alfanet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ από εταιρία πληροφορικής. 
Πλήρης απασχόληση. Απαραίτητη η πιστοποίηση 
ξένης γλώσσας. Προϋπηρεσία σε users support. 
Βιογραφικά στο e-mail: dephrnet@gmail.com.

Η ACMON Systems AΒΕΕ στο Σχηματάρι ζητεί 
Μηχανικό Αυτοματισμού για προγραμματισμό 
PLC&Η/Υ-ανάπτυξη εφαρμογών-εγκατάσταση και 
δοκιμές software on site. Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας/
Αυτοματισμού/Ηλεκτρονικής-προϋπηρεσία-γνώση 
Step7-WINCC&WINCC Flexible-πολύ καλά Αγγλικά 
και χρήση Η/Υ. E-mail: acmon2@acmon.gr. τηλ: 
22620 31405.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός με εμπειρία στο service 
συσκευών ipad κ iPhone. Βιογραφικά στο e-mail: 
emallios@hotmail.gr, τηλ: 6948 000022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνικός δικτύων και Server 
με γνώση και εμπειρία στη δομημένη καλωδίωση 
- σχεδίαση δικτύων - τηλεφωνικά κέντρα - voip 
με elastix - Windows/Linux Server - Cisco Router. 
E-mail: viografika@webpanel.gr.

LOOKING for two Transition Project Managers. The 
preferred candidates should have PMP certification 
and at least 3 years experience in managing Telecom 
Projects. Please send your latest CV. CVs: jobs@
bdm-management.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός iPhone - Smartphone. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία - Περιοχή Γλυφάδα - Κατάστημα 
κινητών. Βιογραφικά στο e-mail: sales@ipapers.gr.

LTES - global is looking for an IT Specialist for fulltime 
position in Markopoulo. Minimum requirements: 
TEI Computer engineering, localisation tools and 
DTP, excellent English (C2). Please send CV to: 
jobs@ltes-global.com.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από επιχείρηση πληροφορικής Web 
Developer Facebook για project στο facebook, 
InteliBrain. Βιογραφικά στο e-mail: intelbrain@
intelbrain.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ενημέρωση ιστοσελίδας E-Shop 
από εμπορική επιχείρηση στον Πειραιά με γνώση 
Η/Υ και της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@mycomputer.com.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία logistics ζητεί να προσλάβει 
άμεσα: VB.NET Developer. Προσόντα: άριστη 
γνώση VB.NET (2010-12), SQL SERVER, εμπει-
ρία: 2-3έτη σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: itcompanyscv@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά έμπειρους Προγραμ-
ματιστές σε ASP.NET and C#, VB.NET, Javascript/
jQuery, CSS/CSS3, PHP, XML/HTML,SQL and PL/
SQL. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία σε Android 
apps development, Eclipse, Android SDK. E-mail: 
gkats@invision.gr.

WEB Development ζητείται, εφαρμογές Android με 
Πτυχιο 3βάθμιας Σχολής, Αγγλικών, 2ετή προϋπηρε-
σία, Οn-line portfolio, συμπληρωμένη στρατιωτική 
θητεία. HTML5, javascript,CSS3, responsive design, 
PHP, joomla, wordpress-Android. Επιθυμητή γνώση 
noSQL. E-mail: gpapadakis.work_cv@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές με πολύ καλή γνώση 
PhP, mySQL για κατασκευή εφαρμογών ERP και 
CRM, δεκτοί από όλη την Ελλάδα για άμεση εξαρτη-
μένη συνεργασία και συνεργασία εξ’ αποστάσεως. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές με πολύ καλή 
γνώση Php, Mysql, jQuery από εταιρία εφαρμο-
γών διαδικτύου. Δεκτοί από όλη την Ελλάδα, για 
άμεση εξαρτημένη συνεργασία και συνεργασία εξ’ 
αποστάσεως. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται για κατασκευή 
ιστοσελίδων σε WordPress με γνώσεις plugin, 
theme debugging και customization. Καλή γνώση 
php, html/css, js, WordPress Framework (custom 
posts, shortcodes, widgets). Γνώση Photoshop, 
εμπειρία Responsive Design. E-mail: human@
webfuture.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με άριστες γνώσεις web 
development και γραφιστικής από υπό σύσταση 
εταιρία στα Νότια Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: 
.businessprofessionals.gr@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟ μεσιτικό γραφείο ασφαλειών ζητά Προγραμ-
ματιστή για στελέχωση τμήματος μηχανογράφησης 
με γνώσεις σε εργαλεία Microsoft (Visual Studio 
6,2010 και 2012), Microsoft SQL 2008,Hardware 
και λειτουργικά συστήματα (Servers 2008-2012). 
E-mail: nharapi@megabroker.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αναλυτής Εμπορικών Εφαρμογών. 
Software εμπορικό και λογιστικό, παρουσίαση, 
ανάλυση αναγκών, εγκατάσταση παραμετροποί-
ηση και εκπαίδευση των τελικών χρηστών πάνω 
στις εφαρμογές. Εργασία εντός και εκτός εταιρίας. 
Πλήρης απασχόληση. E-mail: info@abcit.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Focus-On ζητά άμεσα άτομo για Web 
Developer Specialist. Απαραίτητο Πτυχίο, επαγ-
γελματική προγραμματιστική εμπειρία. Άριστες 
γνώσεις: MySql, PHP Framework (Laravel), 
Javascript/jQuery, HTML/CSS3. Βιογραφικά στο 
e-mail: career@focus-on.gr.

O ΟΜΙΛΟΣ Focus-On ζητά άτομo για την κάλυψη 
θέσης Web Developer με άριστες γνώσεις: MySql, 
PHP,JavaScript, Html, CSS. Βιογραφικά στο e-mail: 
career@focus-on.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με γνώσεις Social Media/E 
Shop ανάπτυξη και προώθηση. Σπουδές ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
για πρόσληψη από το πρόγραμμα Επιταγή εισόδου 
στην αγορά εργασίας για ανέργους έως 29 ετών. 
E-mail: asolo@hol.gr, τηλ: 210 8144180.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από εταιρία δημιουργίας 
ιστοσελίδων, για μόνιμη εξωτερική συνεργασία, 
με άριστη γνώση html, php, css, MySql, δείγμα 
εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: el.media2012@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Πληροφορικής 
για Πρακτική Άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστο-
σελίδων και διαφήμισης στο ίντερνετ, προοπτικές 
μόνιμης εργασίας και καριέρας μετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ με γνώση VB.NET, βάσεις 
δεδομένων, MY SQL(επιθυμητή). Για Συμμετοχή 
σε ανάπτυξη προγραμμάτων. Ωράριο συζητήσιμο. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@mrit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής Διαδικτύου με γνώσεις 
PHP, HTML5, CSS, ανάπτυξη ηλεκτρονικού κατα-
στήματος. Βιογραφικά στο e-mail: ldpssavvas@
gmail.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ νέοι, με αγάπη για τους 
Η/Υ, με άριστη γνώση Joomla, PHP, MySQL, html, 
ζητούνται από σοβαρή εταιρία για ανάπτυξη και 
συντήρηση εφαρμογών internet. Bιογραφικά στο 
e-mail: internetsites.jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πολύ καλές γνώσεις στη δημι-
ουργία animation παρουσιάσεις. Απαραίτητη κάποια 
εμπειρία στο αντικείμενο. Δυνατότητα δημιουργίας 
video animation, όρεξη για εργασία διάθεση και 
πάθος. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής, Προγραμματιστής 
ΠΕ Πτυχιούχος, Μηχανικός ή Θετικών Eπιστημών 
με καλή γνώση C++11/Numerical Algebra(sparse 
iterative solvers), MPI/threads, Parallel I/O, SQL, 
Windows/Linux, Scripting Languages. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@dtech.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανάπτυξης λογισμικού, ζητεί Προγραμματιστές 
με γνώσεις σε SharePoint, .NET Framework, ASP.
NET, Javascript/JQuery, Sharepoint site branding 
(CSS, Master Pages), Experience in development 
of SharePoint workflows, InfoPath forms. E-mail: 
hr@unipath.biz.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία ζητεί Web Developer. 
Γνώσεις html5 , css3, javascript, node. js, backbone, 
cross browser, responsive layouts, μισθός 1.500€, 
συζητήσιμος. Βιογραφικά στο e-mail: hr@betiator.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία αναζητεί Developer με 
εμπειρία σε Unix- Linux administration, PostrgeSQL 
Database Server administration, προϊόντα VMWare, 
bash scripting, ΙΒΜ/ΑΙΧ System Administration, 
μισθός 1.500€, συζητήσιμος. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@betiator.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία ζητεί Developer. 
Γνώσεις java development, spring, hibernate, 
rest services, jax- ws, json, postgresql, μισθός 
1.500€, συζητήσιμος. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
betiator.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία ζητεί Developer. Γνώ-
σεις objective-c, xcode, cocoa touch, core data, 
core animation, core graphics, core text, μισθός 
1500€, συζητήσιμος. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
betiator.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία ζητεί Developer. 
Γνώσεις android sdk, java (j2ee/j2me), html5, 
javascript, jquery, ajax. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@betiator.com.

συνέχεια στη σελ. 24

School Nurse
ACS Athens, a world class international school - leading innovation in education, is seeking to recruit a school nurse 
for the academic year 2014-2015.
The school nurse is a certified professional who facilitates the educational process by improving and maintaining the 
health status of students. The major focus of school nursing services is the early detection and correction of health 
problems. The school nurse is uniquely qualified in preventive health, health assessment, and referral procedures. 
The nurse reports to the dean of student affairs.

Duties: 
•Provide health assessments. 
a) Obtains a health and developmental history. 
b) Screens and evaluates findings for deficits in vision, hearing, scoliosis, growth, etc. 
c) Observes the child for development and health patterns in making a nursing assessment and nursing diagnosis. 
d) Identifies health findings, which do not fall within the normal range. 
e) Assists with physical examinations when conducted in the school. 
•Develops and implements a health plan. 
a) Interprets the health status of pupils to school personnel. 
b) Initiates referrals to parents, school personnel and community health resources for intervention, remediation, 
and follow through. 
c) Provides ongoing health information to pupils, parents, school personnel and health agencies. 
d) Recommends and helps to implement modifications of school programs to meet students’ health needs. 
e) Utilizes existing health resources to provide appropriate care of pupils. 
•Maintains, evaluates, and interprets cumulative health data to accommodate individual needs of students. 
•Participates as the health specialist on the child study team to develop the health individualized educational 
plan (I.E.P.) 
•Plans and implements school health management protocols for the child with chronic health problems, including 
the administration of medication. 
•Develops procedures and provides for crises intervention for acute illness, injury and emotional isturbances (in 
conjunction with school psychologist). 
•Promotes and assists in the control of communicable diseases through preventive immunization programs, early 
detection, surveillance and reporting of contagious diseases. 
•Recommends provisions for a school environment conducive to learning. 
•Provides information on health. a) Provides health information to assist students and families in making health-
related decisions. b) Participates in health education directly and indirectly for the improvement of health by 
teaching persons to become more assertive health consumers and to assume greater responsibility for their own 
health. c) Provides information to adolescents concerning health problems in order to encourage responsible 
decision-making practices. d) Serves as a resource person to the classroom teacher and administrator in health 
instruction and as a member of the health curriculum development committees. 
•Coordinates school and community health activities and serves as a liaison person between the home, school, 
and community. 
•Acts as a resource person in promoting health careers. 
•Engages in research and evaluation of school health services to act as a change agent for school health 
programs and school nursing practices. 
•Assists in the formation of health policies, goals and objectives for the school unit. 
•Is responsible for maintaining and updating cumulative health records. 
•Helps develop/revise school health policies, procedures and standing orders. 
•Prepares the budget for school health supplies. 
•Reviews, revises and implements emergency policies, including in-service health and safety programs for 
personnel. 
•Prepares first aid kits for each building. 
•Organizes, instructs, and supervises school health volunteers or assistants. 
•Reports regularly in writing to the dean of student affairs on school health activities. 
•Prepares statistical reports for the office of student affairs. 
•Implements the school medication policy and procedure. 
•Encourages parents to maintain current immunization protection as recommended by the department of health 
•Participates in student registration. 
•Serves as a resource person to school personnel. Participates selectively in classroom instruction under the 
supervision of the teacher.  
Further recommendations: 
•Remain abreast of health issues and prevention/intervention options as dictated by the department of health. 
•Read the faculty handbook, student handbook, physical education handbook. 
•Get to know the key people: administration, faculty, the guidance and physical education personnel, secretaries, 
custodians, bus drivers. 
•Meet with the teachers to acquaint them with the health program, health services offered and classroom 
emergency procedures for first aid. 
•Set up first aid kits for the various areas of your schools ( in conjunction with the athletic director). 
•Set up a daily log to list those students who visit the nurse’s office, or need special attention. 
•Review students’ health records and inform school personnel of special health problems, possible school safety 
hazards. This is an excellent time to have handouts ready for the faculty in such areas as epilepsy, diabetes, etc. 
•Plan to attend as many faculty meetings as possible. This helps identify the school nurse as a member of the 
staff. 
•Keep lines of communication open between nurse and teachers, nurse and administration, nurse and parents, 
and nurse and guidance department. 
•Participate in the preparation of the school health services budget. 
•Develop full year plan for scheduled health activities including accommodated mandated reporting. 
•Prepare reports monthly/yearly. It is extremely important to document school nursing activities. This 
documentation provides both the Dean of •Student affairs and president with information to support the need for 
school nursing. A yearly report should summarize data in the monthly reports.  
Qualifications: 
•Possession of a current license/certification to practice professional nursing n Greece. 
•Three years experience as a professional nurse. 
•A baccalaureate degree or an equivalent degree. The degree can be in nursing or a related field.  
Application procedure: 
To be considered for this vacancy, please reference the specific job title and your last name in the subject 
line (e.g. RE: NURSE_SMITH), and submit in English: 
•Cover letter, which should include a statement of your professional philosophy 
•Resume, which should contain valid licensure/certification information 
•Three professional references or referee contact information.  
Submit the above required information to human resources at this e-mail: jobs@acs.gr

Incomplete submissions or candidate profiles that do not meet the published qualifications will not be considered. 
ACS Athens is committed to safeguarding and promoting the welfare of students and expects all staff to share this 
commitment. ACS Athens does not discriminate on the basis of race, color, religion, national origin, age, gender, 
sexual orientation, genetic information, or disability in admission to, access to, employment in, or treatment in its 
programs and activities. ACS Athens is an equal opportunity employer, committed to diversity in our workplace. 
The school system’s educational philosophy and HR goals, including the goal of equal employment opportunity, will 
be considered in filling all positions.

Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

Πατρονίστ
Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε σταθερό και ζέρσεϊ ύφασμα. Η εμπειρία σε παιδική ένδυση θα ληφθεί  
ως προσόν. 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικού πατρόν σύστημα LECTRA. 
•Η καλή γνώση Η/Υ και η γνώση αγγλικής γλώσσας θα ληφθούν ως προσόν.  
Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη < ΠΑΤΡΟΝ > στο e-mail: m.tafidi@alouette.gr

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι.ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δυναμική εταιρεία στον κλάδο των τροφίμων, στα πλαίσια της 
περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος, αναζητά:

Στέλεχος Πωλήσεων 
με Εμπειρία στο Χώρο των Τροφίμων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο τεχνολογικού ιδρύματος τροφίμων 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας  
Η εταιρεία προσφέρει: 

•Πλήρη απασχόληση 
•Εκπαίδευση 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα  
στο φαξ: 210 2850351 ή στο e-mail:  
MGalif@thracemills.gr

Η εταιρεία MATRIX PACK SA, βιομηχανία υλικών και 
ειδών συσκευασίας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης 
των δραστηριοτήτων της, επιθυμεί να προσλάβει δυναμικό 
στέλεχος πωλήσεων εξωτερικού με έμφαση στην Τούρ-
κικη αγορά.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση υπαρχόντων πελατών 
•Διεύρυνση πελατολογίου 
•Παρακολούθηση των εξελίξεων του χώρου  
και της αγοράς 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής 
•Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία χώρο στο των πωλήσεων 
(εξαγωγών) 
•Ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο 
•Άριστη γνώση τούρκικης και αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) & Internet  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: info.matrixpack@matrixpack.gr

Ευκαιρία καριέρας στις πωλήσεις. Η εταιρεία Bolton Hellas Α.Ε.Β.Ε. είναι μέλος του Bolton Group. Παράγει και 
εμπορεύεται διεθνώς καταναλωτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Στην Ελλάδα, διανέμει τα προϊόντα Rio Mare, Softex, 
Wc Net, Merito, Overlay, Omino Bianco, Neutro Roberts. Ζητά:

Sales Marketing Representatives  
με έδρα την Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής & χειρισμού Η/Υ. Γνώση 
ιταλικής επιθυμητή 
•Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας, επίλυσης 
προβλημάτων, αναλυτικής σκέψης και εστίασης στο 
αποτέλεσμα 
•Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε εταιρεία καταναλωτικών 
προϊόντων, επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη 
•Ηλικία έως 28 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα μετακινήσεων εκτός έδρας

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
bonus βάσει στόχων, εταιρικό αυτοκίνητο, προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρ-
φωση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα με fax: 210 48.97.833 ή με 
e-mail: igiamalaki@boltonhellas.boltongroup.gr μέχρι 
30 Σεπτεμβρίου 2014.

Η «Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ»  αντιπροσωπεία μηχανημάτων έργων ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Μηχανολόγους - Μηχανικούς
Απόφοιτους ανώτερων ή μέσων σχολών για τα τμήματα πωλήσεων -marketing.  
Υποχρεωτικά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετής σε πωλήσεις μηχανημάτων 
•Δυνατότητα πραγματοποίησης επισκέψεων και επαφών με πελάτες στην επαρχία 10 ημέρες το μήνα 
•Ηλικία μέχρι 40 ετών  
Αποστείλατε βιογραφικό στο fax: 210 5146434 ή στο e-mail: dfsara@hol.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής, για full time, για ανάπτυξη 
λογισμικού από εταιρία πληροφορικής. VisualBasic.
Net (oop, win32, winsockets, wcf, threading), SQL 
Server, με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
ddringogias@eltrade.gr, fax: 210 3387090.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Απόφοιτοι - Τελειόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
κλάδου Πληροφορικής, με γνώσεις πολυμέσων/
οπτικοακουστικών μέσων για Πρακτική Άσκηση. 
Άριστη γνώση Αγγλικής, πολύ καλή γνώση Η/Υ, 
μεθοδικότητα και συνέπεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
bios@otenet.gr.

ΑΠΟ Α.Ε. ζητείται Πτυχιούχος Πληροφορικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvzoubsa@gmail.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Web Developer με πάθος 
την πληροφορική έμπειρος (plug & play) σε Linux: 
PHP-Mysql καλά Αγγλικά, κάτοικος Αθηνών ζη-
τείται. Βιογραφικά στο e-mail: jobslinks1@gmail.
com, θέση: Progr-sk.

WEB Developers πτυχιούχοι πληροφορικής με 
άριστα Αγγλικά, άριστη γνώση PHP-CSS3-HTML5-
mysql-jqueries για εξ’ αρχής (scratch) κατασκευές 
portals/e-shops/μηχανές καταχώρησης-αναζήτη-
σης ζητούνται. E-mail: webultradyn@gmail.com, 
κωδ: Pr-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής ΡΗΡ-MYSQL-C++ (γενική 
γνώση WHITEHAT SEO-SOCIAL MEDIA-ONLINE 
PROMOTION) Ελληνική-Αγγλική γραπτό-προφορικό 
λόγο, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
για δουλειά εντός γραφείου. Μόνιμη θέση. Περιοχή 
Παλλήνης. E-mail: admin@nanotech.gr, τηλ: 6947 
024836, ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΖHTEITAI Προγραμματιστής COBOL/400 με τουλά-
χιστον 3ετή εμπειρία για έργο διάρκειας 12 μηνών. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@outsourcing.com.gr.

H MICRONET Α.Ε. ζητά Senior Web Developer 
με 4ετή προϋπηρεσία. Άριστα ASP.Net, C#, SQL 
Server, JQuery, JSON. Θα εκτιμηθούν γνώσεις 
HTML. Βιογραφικά στο e-mail: info@micronet.gr.

H MICRONET Α.Ε. ζητά Junior Web Developer με 
2ετή προϋπηρεσία. Άριστα ASP.Net, C#, JQuery, 
HTML, CSS 3, JSON. Θα εκτιμηθούν γνώσεις SQL 
Server. Βιογραφικά στο e-mail: info@micronet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές με πολύ καλή 
γνώση Php, Mysql, jQuery από εταιρία Εφαρμο-
γών Διαδικτύου. Δεκτοί από όλη την Ελλάδα, για 
άμεση εξαρτημένη συνεργασία και συνεργασία εξ’ 
αποστάσεως. E-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι σχολών Πληροφορικής 
για πρακτική άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστο-
σελίδων και Διαφήμισης στο internet, προοπτικές 
μόνιμης εργασίας και καριέρας μετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΝΕΟΣ ή νέα ζητείται να γνωρίζει την κατασκευή 
σελίδων facebook και άριστη γνώση χειρισμού 
facebook, καθώς και τρόπο ανεβάσματος βίντεο 
στο youtube, για ημιαπασχόληση. 5€ /ώρα. Τηλ: 
6986 666666, 6944 902539.

H ΕΤΑΙΡΙΑ RDC Informatics ζητά να προσλάβει 
Στέλεχος πλήρους απασχόλησης για το τμήμα web 
services με αντικείμενο το web design-HTML/CSS 
authoring. Βιογραφικά στο e-mail: info@rdc.gr, 
fax: 210 5150256.

ΒIOMHXANIA κατασκευής μηχανημάτων στα 
Οινόφυτα Βοιωτίας, ζητά Προγραμματιστή PLC 
& HMI. Βιογραφικά στο e-mail: hr@assimakis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος ERP από εταιρία πληροφορικής, 
Αντιπρόσωπος Singular logic. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση και μεταφορικό 
μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: info@ntsgroup.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από την okeanostelecom.
com, καλή γνώση σε Linux/PostgreSQL, SIP 
and VoIP technology. Επιθυμητή εμπειρία σε 
Asterisk. Βασικές γνώσεις web design (HTML, 
Java script, PHP). E-mail με φωτογραφία: info@
okeanostelecom.com.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Προγραμματιστή για Υπεύθυνο 
μηχανογράφησης με άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, 
fax: 22210 34914.

Το HOMEMARKT.GR ζητά Social & SEO Manager 
για σχεδιασμό, εκτέλεση-ανάλυση στρατηγικών 
email marketing και social media, on-site/off-
site search engine optimization και ανάλυση web 
analytics για e-shop. E-mail: info@homemarkt.
gr, τηλ: 2351 235222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Προγραμματιστής για ανάπτυξη 
εφαρμογών σε SmartPhone με Android, για μόνιμη 
εξωτερική συνεργασίαμε εταιρία πληροφορικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: viografika@webpanel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος web developer με εξειδίκευ-
ση σε E-Commerce (Magento + Virtue Mart) και 
Drupal και ανάπτυξη custom Web Εφαρμογών 
με γνώσεις Php/Mysql, Ajax, Jquery, Java Script, 
XML. E-mail: viografika@webpanel.gr.

WEB DESIGNER - Διαφημιστής - Γραφίστας, νέος, 
για μακροχρόνια συνεργασία με Κ.Ξ.Γ. 40ετούς 
λειτουργίας Καλλιθέα, για στήσιμο ιστοσελίδας, 
φυλλάδια, τετράδια, στυλό, λογότυπο, προωθητικές 
ενέργειες, συνεπής, υπεύθυνος, γρήγορη εργασία, 
καλή αισθητική, προσιτές τιμές. Βιογραφικά στο 
e-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές με πολύ καλή γνώση 
PhP, mySQL για κατασκευή εφαρμογών ERP και CRM, 
δεκτοί απ’ ολη την Ελλάδα για άμεση εξαρτημένη 
και εξ’ αποστάσεως συνεργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές με πολύ καλή 
γνώση Php, Mysql, jQuery από εταιρία Εφαρμο-
γών Διαδικτύου. Δεκτοί από όλη την Ελλάδα, για 
άμεση εξαρτημένη συνεργασία και συνεργασία εξ’ 
αποστάσεως. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι σχολών Πληροφορικής 
για πρακτική άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστο-
σελίδων και Διαφήμισης στο Ίντερνετ, προοπτικές 
μόνιμης εργασίας και καριέρας μετά το πέρας της 
πρακτικής.Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ με εμπειρία και γνώση πατρόν 
στον Η/Υ από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@pinelopi.me, τηλ: 210 
6180849.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία, ζητείται Γραφίστας 
/τρια με εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών. Τηλ: 6944 
848981, 210 8652378.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές από εταιρία 
σε όλη την Ελλάδα για συνεργασία με μικρό κεφάλαιο, 
επικερδή. Βιογραφικά στο e-mail: arxitektoniki.
diakosmisi@gmail.com, τηλ: 6933 453399.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ή Art Director ζητείται, 3ετή τουλάχιστον 
εμπειρία στη διαφήμιση, με γνώσεις Mac, οικολο-
γική κουλτούρα, και θετική σκέψη. Θα διαχειριστεί 
project με οικολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο. 
E-mail: info@greenmind.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πολύ καλές γνώσεις στη 
δημιουργία animation παρουσιάσεις. Απαραίτη-
τη κάποια εμπειρία στο αντικείμενο. Δυνατότητα 
δημιουργίας video animation. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Γραφιστικής 
για Πρακτική Άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστο-
σελίδων και διαφήμισης στο ίντερνετ, προοπτικές 
μόνιμης εργασίας και καριέρας μετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επιδιορθώσεων στην Αγία Πα-
ρασκευή ζητείται Μοδίστρα, για μερική απασχόληση 
2 - 3 φορές την εβδομάδα. Τηλ: 216 7004339.

ΑΠΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ επιχείρηση στη Μεταμόρφωση 
Αττικής ζητείται Χειριστής Offset για μηχανή Roland 
700. Βιογραφικά στο e-mail: parisianouae@gmail.com.

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ περιοδικό ζητεί Cameraman για 
συνεργασία, με δικό του εξοπλισμό. Απαραίτητη 
εμπειρία σε τηλεοπτικό εργασιακό περιβάλλον και 
γνώσεις μοντάζ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: «camera».

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από διαφημιστική με έδρα την 
Κηφισιά, για πλήρης απασχόληση, με απαραίτητες 
γνώσεις χειρισμού μηχανήματος ψηφιακής εκτύπωσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mediamotionltd.gr.

ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ φωτογράφο ζητούνται νέες 
για φωτογράφιση. 40€/session. Βιογραφικά στο 
e-mail: stefanos.p@spfoods.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με άριστες γνώσεις web 
development και γραφιστικής από υπό σύσταση 
εταιρία στα Νότια Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: 
.businessprofessionals.gr@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Εικαστικοί για διδασκαλία: 
ζωγραφικής, χαρακτικής, αγιογραφίας, κόμικς. Σχετική 
εμπειρία, προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη. Βιογρα-
φικά με δείγμα δουλειάς στο e-mail: artdytika@
gmail.com, τηλ: 6945 107886, απογευματινές ώρες.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της Δυτικής Αθήνας ζητεί Γραφίστες /
τριες. Βιογραφικά στο e-mail: kgalariotis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι οι οποίοι θα εργασθούν σε παι-
δικά πάρτι ως Εμψυχωτές, τα Σαββατοκύριακα. 
Αμοιβή ικανοποιητική. Τηλ: 6976 006197, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-13:00.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ -τρια freelancer ζητείται από εταιρία 
κατασκευής ιστοσελίδων, για μόνιμη εξωτερική 
συνεργασία, με εμπειρία σε web design, photoshop, 
flash. Βιογραφικά στο e-mail: el.media2012@yahoo.gr.

Η CREATIVE Media που εξειδικεύεται στη δημι-
ουργία εμπειριών επαυξημένης πραγματικότητας 
(Augmented Reality), επιθυμεί να προσλάβει άμεσα 
Creative Designer Technologist. Βιογραφικά μαζί 
με δείγματα δουλείας στο e-mail: info@blippar.gr.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητά να 
προσλάβει Σχεδιάστρια Μόδας και Κοπτικής-Ρα-
πτικής. Πτυχιούχοι Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος 
θα εκτιμηθεί. Διδακτική και εργασιακή εμπειρία. 
Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια. Βιογραφικά 
στο e-mail: iiekjobs@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Γραφιστικής 
για Πρακτική Άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστο-
σελίδων και διαφήμισης στο ίντερνετ, προοπτικές 
μόνιμης εργασίας και καριέρας μετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται από εκδοτική επιχείρηση. 
Πενθήμερο συνεχές, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8810109, κος 
Θεοδωρόπουλος.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, Φοιτητές ΤΕΙ ή ΙΕΚ ζητούνται για 
ημιαπασχόληση, μερικές ημέρες και ώρες της 
εβδομάδας, από σοβαρή εκδοτική εταιρία δημοσίων 
σχέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: publicrelations.
work@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για να εργαστούν ως Φωτογράφοι 
σε αίθουσες δεξιώσεων στα Τρίκαλα, εκπαίδευση 
και εξοπλισμός παρέχονται. Τηλ: 6987 200043.

ΗΘΟΠΟΙΟΙ ζητούνται για διδασκαλία Αγγλικού 
θεάτρου σε Κ.Ξ.Γ. Καλλιθέας. Άμεση πρόσληψη, 
καλό βιογραφικό, άριστη γνώση, προφορά της 
Αγγλικής γλώσσας, με αγάπη για τη τέχνη και τα 
παιδιά, ενθουσιώδεις, συνεπείς. E-mail: elenisrc@
windowslive.com.

ΖHTOYNTAI Tραγουδιστές -τριες για να πλαισιώσουν 
γνωστούς καλλιτέχνες σε περιοδείες, συναυλίες 
και live εμφανίσεις. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: yapartaki@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μουσικοί για να συμμετέχουν σε μπάντες 
για τραγουδιστές -τριες σε live εμφανίσεις, συναυλίες 
και περιοδείες. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: yapartaki@yahoo.gr.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη, ζητείται για ραφή μαξι-
λαριών φερ φορζέ και σαλονιών, περιοχή Δυτικών 
Προαστίων. Τηλ: 210 2692646, 211 4027605.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοιτήτρια Εικαστικών, Καλλιτεχνικών, 
άμεση πρόσληψη, καλό βιογραφικό, με αγάπη για 
τη τέχνη και τα παιδιά, εργατική, υπεύθυνη, έμπι-
στη, ενθουσιώδης, για διδασκαλία 5 παιδιών κατ’ 
οίκον και σε Κ.Ξ.Γ. Καλλιθέας. E-mail: elenisrc@
windowslive.com.

WEB DESINGER - Διαφημιστής - Γραφίστας ζη-
τείται, για σταθερή συνεργασία με Κ.Ξ.Γ. 40ετούς 
λειτουργίας Καλλιθέα. Δημιουργικός/συνεπής, γρή-
γορη εργασία, προσιτές τιμές, για κάθε προωθητική 
και διαφημιστική ενέργεια. Δείγματα, συστάσεις 
απαραίτητα. E-mail: elenisrc@windowslive.com, 
τηλ: 6936 932107.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα για εργασία Μοδίστρες με 
εμπειρία και Αγγλική γλώσσα. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ με γνώσεις Photoshop, illustrator, corel, 
ζητείται για την παράγωγη ψηφιακών εκτυπώσε-
ων outdoor and indoor application σε περιβάλλον 
Mac και pc. Θέρμη Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: ldpssavvas@gmail.com.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι σχολών Γραφιστικής 
για πρακτική άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστο-
σελίδων και Διαφήμισης στο internet, προοπτικές 
μόνιμης εργασίας και καριέρας μετά το πέρας της 
πρακτικής. Bιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

WEB DESINGER-Διαφημιστής-Γραφίστας ζητείται, 
για σταθερή συνεργασία με Κ.Ξ.Γ. 40ετούς λειτουρ-
γίας Καλλιθέα. Δημιουργικός/συνεπής, γρήγορη 
εργασία, προσιτές τιμές, για κάθε προωθητική 
και διαφημιστική ενέργεια. Δείγματα, συστάσεις 
απαραίτητα. E-mail: elenisrc@windowslive.com, 
τηλ: 6936 932107.

EΤΑΙΡΙΑ ζητεί Γραφίστα-τρια με γνώση προγραμμά-
των επεξεργασίας εικόνας, σχεδιασμό ιστοσελίδας, 
δημιουργίας και διαχείρισης e-shop. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η γνώση του προγράμματος InDesign. 
Βιογραφικά στο e-mail: apostolidou_annie@hotmail.
com, fax: 23210 77022.

Call Center - Εξυπηρέτηση 
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
CALL Center Manager, Στέλεχος με εμπειρία 5-10 
ετών ζητείται για κάλυψη τμήματος εξυπηρέτησης 
πελατών. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε ανάλογη θέση 
ιδιαίτερα στο χώρο υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@2ipowerpro.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητεί Τηλεφωνήτριες, κά-
τοικοι Παγκρατίου και γύρω περιοχών με ευχέρεια 
λόγου για εξυπηρέτηση εξερχομένων κλήσεων, 
για 5θήμερη 4ωρη πρωινή εργασία. Προσφέρεται 
μισθός, ασφάλεια, μπόνους. Τηλ: 210 7247308, 
πρωινές ώρες.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τηλεφωνητές /τριες για στελέχωση 
call center. Τηλ: 2310 511316, ώρες επικοινωνίας 
09:30-16:00, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα άτομα, για 
στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου στο τμήμα δι-
αφήμισης και προώθησης ηλεκτρονικού οδηγού 
αναζήτησης. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Μισθός και 
μπόνους. E-mail: fmagnews@gmail.com, τηλ: 215 
5050400, ώρες επικοινωνίας 11:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος AEI/TEI, εμφανίσιμος και 
ιδιαίτερα επικοινωνιακός. Άριστη γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο, 
ενοικιάσεις αυτοκινήτων κλπ. Παρέχονται μισθός, 
ένσημα. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: parousia6@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για μερική απασχόληση στο τομέα 
έρευνας αγοράς. Τηλ: 6945 285755.

Η MED On Line 24η ιατρική βοήθεια ζητάει Υπεύθυνο 
Τμήματος Τηλεμάρκετινγκ για προώθηση κάρτας 
υγείας. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Προσφέρει μι-
σθό, ασφάλιση ΙΚΑ,ιδιωτική ασφάλιση και πρόσθετα 
μπόνους επίτευξης στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvmed@medonline.gr.

Η MED On Line 24η ιατρική βοήθεια προσφέρει 5 
θέσεις εργασίας σε Τηλεφωνητές /τριες για προώ-
θηση κάρτας υγείας. Προσφέρει μισθό, ασφάλιση 
ΙΚΑ,ιδιωτική ασφάλιση και πρόσθετα μπόνους επί-
τευξης στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: cvmed@
medonline.gr.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Τηλεπικοινωνιών/Σταθερής-Κινητής 
Τηλεφωνίας ζητούνται όλων των εταιριών. Έχε-
τε πολύ διάθεση, πάθος για εργασία, προσωπικές 
φιλοδοξίες, έξυπνους χειρισμούς, ευελιξία και 
εμπειρία? Αναζητάτε αναγνώριση? Έχετε ευδιά-
θετο χαρακτήρα? Μισθός/bonus/ένσημα/πλήρης 
απασχόληση/εκπαίδευση. E-mail: hr@telemasters.
gr, τηλ: 2311 207393.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία έρευνας αγοράς στο 
Χαλάνδρι (πλησίον μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας) 
για τηλεφωνική συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
σε δημοσκοπήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
threesixtyone.gr.

O ΟΜΙΛΟΣ Focus-On ζητά άμεσα άτομα για Τηλε-
φωνήτριες και αφορά στην υποστήριξη του back 
office (τηλεφωνική εξυπηρέτηση και διαχείριση 
πελατολογίου, κλείσιμο ραντεβού για το τμήμα 
πωλήσεων. Ωράριο: 10:00 -15:00. E-mail: career@
focus-on.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για προώθηση 
γνωστού ηλεκτρονικού οδηγού αναζήτησης. Πρωινά, 
απογευματινά τμήματα, μισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιο-
γραφικά στο e-mail: fmagnews@gmail.com, τηλ: 
210 6454406, ώρες επικοινωνίας 11:00-15:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με διάθεση για εργασία απο-
γευματινή στο τηλεφωνικό κέντρο εξερχόμενων 
κλήσεων εταιρίας τηλεπικοινωνιών. Άριστο εργα-
σιακό περιβάλλον, μισθός, ΙΚΑ ΠΡΙΜ, προοπτικές 
εξέλιξης. Τηλ: 6976 850828.

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη 20 ατόμων για απογευματινή 
εργασία στο τηλεφωνικό κέντρο μεγάλης εταιρίας. 
Προσφέρονται σταθερός μισθός, ΙΚΑ, προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail:carriera123@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις για προώθηση παρόχου σταθερής τη-
λεφωνίας. Περιοχή Κεραμεικός. Βιογραφικά στο 
e-mail: callcenter.exelixis@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται άτομα για τμήμα του call 
center. Θα εργαστούν σε εξερχόμενες κλήσεις για 
την προώθηση σταθερής τηλεφωνίας. Μισθός 383€, 
6ωρο,ΙΚΑ, μπόνους. Ωράριο 09:00-15:00, μετρό 
Κεραμεικός. Βιογραφικά στο e-mail: callcenter.
exelixis@gmail.com.

ΝΕΑ ζητείται με προϋπηρεσία σε τηλεφωνικές πω-
λήσεις για προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων. 
Τηλεφωνική προσέγγιση με στόχο το κλείσιμο 
ραντεβού συνάντησης με εξειδικευμένους ασφα-
λιστικούς συμβούλους. Ευέλικτο ωράριο, part time. 
Τηλ: 6972 213294.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα για προώθηση σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας, μισθός σταθερός 700€ συν ΙΚΑ, δίπλα 
σε ΗΣΑΠ και μέσα μεταφοράς. Τηλ: 210 4836421, 
6987 286261.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα στο χώρο των τηλεφωνικών 
πωλήσεων σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ 
ζητούνται για στελέχωση τμήματος. Ωράριο πρωινό ή 
απογευματινό, περιοχή μετρό Αμπελοκήπων, μισθός 
σταθερός, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 8254282, 
210 6456304.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεφωνικών υπηρεσιών ζητεί 10 νέες 
για τηλεφωνική ενημέρωση, όχι τηλεμάρκετιγκ ή 
πωλήσεις με ευφράδεια λόγου, άριστος χειρισμός 
Η/Υ, 4ωρη απογευματινή ή πρωινή απασχόληση. 
Τηλ: 210 8696724.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη σταθερής τηλεφωνίας ζητεί 
νέους -ες για 5θήμερη μόνιμη εργασία στο κέ-
ντρο της Αθήνας, βασικός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους 
παραγωγικότητας. Τηλ: 213 0396604.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα σε σταθερή τηλεφωνία για άμεση 
πρόσληψη, ωράριο 8ωρο, 6ωρο. Τηλ: 210 8254282, 
210 6456304.

ΑΤΟΜΑ (8) ζητούνται άμεσα για στελέχωση νέου 
τμήματος προώθησης σταθερής και κινητής τηλε-
φωνίας, σταθερός μισθός 700€ συν ΙΚΑ, μπόνους, 
έναντι ΗΣΑΠ. Τηλ: 213 0285347, 6987 286261.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για πρωινή ή απο-
γευματινή 5θήμερη εργασία στο κέντρο της Αθήνας, 
βασικός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 213 0396602.

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

ΑΤΟΜΑ (4) έμπειρα στο χώρο σταθερής τηλεφω-
νίας για 5ωρη πρωινή εργασία γραφείου κοντά στο 
μετρό Αμπελοκήπων. Άμεση πρόσληψη, βασικός 
μισθός, ΙΚΑ, έξτρα μπόνους. Τηλ: 213 0225657, 
210 6456304.

ΑΤΟΜΑ (2) έμπειρα στο χώρο σταθερής τηλεφω-
νίας, 4ωρη απογευματινή εργασία, κοντά στο μετρό 
Αμπελοκήπων, βασικός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. Τηλ: 
213 0225657, 210 6456304.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Ιατρικών Σχολών ζητούνται για το 
τηλεφωνικό κέντρο των SOS ιατρών, απαιτούνται 
άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ και ΔΠΥ. Βιογραφικά 
στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr, fax: 210 8212611.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία καλλυντικών στο Παγκράτι ζητά 

άτομα για τηλεφωνικές πωλήσεις για πρωινή 4ωρη 
εργασία. Προσφέρεται μισθός, ασφάλεια, μπόνους, 
πρωινές ώρες. Τηλ: 210 7247694.

ΝΕΕΣ ζητούνται από εταιρία για κάλυψη τηλεφω-
νικού κέντρου, ωράριο πρωινό 5θήμερο, βασικός 
μισθός, ΙΚΑ, περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 212 2227350.

ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία, ζητούνται Υπάλληλοι για 
την εξυπηρέτηση εισερχομένων και εξερχομένων 
κλήσεων. Έδρα Λ. Συγγρού. Αποστολή Βιογραφικών: 
i.chatzistilianaki@e-voice.gr, τηλ: 212 1211000, 
κα Ιωάννα Χατζηστυλιανάκη.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ, φοιτήτριες για ημιαπασχόληση, 
ζητούνται για πρωινή ή απογευματινή ημιαπασχό-
ληση. Τηλ: 2310 303118.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για πρωινή ή απο-
γευματινή ημιαπασχόληση στο διαφημιστικό τμήμα 
εκπαιδευτικού ομίλου. Τηλ: 2310 307040.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ oργανισμός ζητά Εκπροσώπους 
τηλεφωνικής ενημέρωσης για εκπαιδευτικό υλικό 
(όχι πωλήσεις). Απογευματινή απασχόληση, σταθερός 
μισθός, bonus, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
alikitrgk17@gmail.com.

ΖHTOYNTAI άμεσα ευπαρουσίαστες και επικοι-
νωνιακές για έρευνα αγοράς από ξενόγλωσσο 
εκπαιδευτικό οργανισμό. E-mail: eduschoolscv@
gmail.com, κωδ: HR.155.

ΠΛΗΣΙΟΝ μετρό Μεγάρου Μουσικής εταιρία επιθυμεί 
να προσλάβει έμπειρα άτομα για: 5ωρη απασχόλη-
ση. Στόχος η προώθηση, ενεργοποίηση υπηρεσιών 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Mισθός 400€. 
Ε-mail: ntovas3@yahoo.gr, τηλ: 6937 223595.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος ζητά στην περιοχή Αθήνα 
- Αμπελόκηποι άτομα με εμπειρία στο telemarketing 
(όχι πωλήσεις). Μισθός, bonus, ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@spyrouholidays.gr, κωδ: 5.

ΑΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ζητά άτομα στο τμήμα εξυπηρέ-
τησης πελατών. Σταθερός μισθός, εσωτερική θέση 
γραφείου. Τηλ: 210 8020550.

ΕΤΑΙΡΙΑ Βορείων Προαστίων ζητά άτομα στο τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών. Άμεση πρόσληψη, σταθερός 
μισθός, πενθήμερο. Τηλ: 6986 155896.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος (προώθησης χρονο-
μίσθωσης διακοπών) ζητά Supervisor για το call 
center ή εμπειρία στο αντικείμενο θα προτιμηθεί. 
Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
spyrouholidays.gr, κωδ: 3.

SUPERVISOR ζητείται για την κάλυψη θέσης, 
απαραίτητη προϋπηρεσία, πλήρης απασχόληση, 
μισθός, bonus, ασφάλιση. Περιοχή Νέος Κόσμος. 
Βιογραφικά στο e-mail: viografika1@teleoffice.gr.

TEAM Leader ζητείται για την κάλυψη θέσης, απα-
ραίτητη προϋπηρεσία, πλήρης απασχόληση, μισθός, 
extra bonus, ασφάλιση. Περιοχή Νέος Κόσμος. Βι-
ογραφικά στο e-mail: viografika1@teleoffice.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί για πρόσληψη 10 άτομα με μισθό, 
ασφάλιση, extra bonus παραγωγής με εμπειρία ή 
μη στην τηλεφωνική επικοινωνία. Πλησίον μετρό 
Νέος Κόσμος. Βιογραφικά στο e-mail: viografika1@
teleoffice.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ 10 ζητούνται για τηλεφωνικό κέντρο 
από εταιρία τηλεγραμματειακής υποστήριξης, για 
διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης κλήσης, 
4ωρη, 6ωρη, 8ωρη απασχόληση, μισθός, ασφά-
λιση, extra bonus. Περιοχή Νέος Κόσμος. E-mail: 
viografika1@teleoffice.gr.

ΕΝΤΑΣΣΕΣΤΕ στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
και επικοινωνείτε με πελάτες που επιλέγουν την 
πλατφόρμα e-commerce για τις αγορές τους. Ανα-
γνωρίζετε τις αγοραστικές ανάγκες των πελατών 
και προτείνετε εναλλακτικές λύσεις. E-mail: info@
homemarkt.gr, τηλ: 2351 235222.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών προσλαμβάνει άμεσα, 
άτομα με ευχέρεια λόγου και διαπραγματευτικές 
ικανότητες, για να εργασθούν στο τηλεφωνικό της 
κέντρο. Βασικός μισθός-υψηλά bonus-ευέλικτο 
ωράριο-εκπαίδευση-προοπτική εξέλιξης-ευχά-
ριστο περιβάλλον. Πλησίον μετρό Συγγρού Φιξ. 
Τηλ: 211 8804350.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπωλήσεων προσλαμβάνει άμεσα 
νέους-ες με ευχέρεια λόγου, για να εργασθούν 
στο τηλεφωνικό της κέντρο για λογαριασμό της 
Wind. Παρέχεται: βασικός σταθερός μισθός, ΙΚΑ, 
bonus, εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 
211 8804350.

ΑΤΟΜΑ (10) ζητούνται με αντικείμενο εσωτερική 
τηλεπικοινωνιακή εργασία για λογαριασμό μεγάλης 
εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας, μερική-πλήρης 
απασχόληση. Παρέχεται μισθός, ασφάλιση, extra 
bonus. Περιοχή Νέος Κόσμος. Βιογραφικά στο e-mail: 
viografika1@teleoffice.gr.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ Σύμβουλοι ζητούνται 
για λογαριασμό εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας. 
Παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση, επιμόρφωση, 
υποστήριξη. Μερική-πλήρης απασχόληση. Βασικός 
μισθός, ασφάλιση, bonus. Περιοχή Νέος Κόσμος. 
Βιογραφικά στο e-mail: viografika1@teleoffice.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεγραμματειακής υποστήριξης ζητεί 
Call Agents, προϋπηρεσία θεωρείται επιπλέον προ-
σόν, μερική πλήρης απασχόληση, βασικός μισθός, 
ασφάλιση. Περιοχή Νέος Κόσμος. Bιογραφικά στο 
e-mail: viografika1@teleoffice.gr.

συνέχεια στη σελ. 26

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, με 
παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά για το κατάστημα στις Σέρρες:

Πωλητές/τριες  Μερικής Απασχόλησης
Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη 
εξυπηρέτηση του πελάτη;  
Διακρίνεστε για το πάθος σας στον τομέα της 
τεχνολογίας; Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια 
στην εξυπηρέτηση των πελατών;    
Αν ναι και: 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία και σας αρέσει 
να βοηθάτε τους πελάτες με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων πωλήσεων 
•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη 
•Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά.  
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας 
προσφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώσεις - χρήση H/Y 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άνδρες) 
•Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή πτυχίου ΤΕΙ, 
ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής τεχνολογικής εκπαίδευσης

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ 
είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Η 
εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό 

μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα 
και απασχολεί πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από το 
Σεπτέμβριο του 2004, κάτοχος της πλειονότητας του 
μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο Όμιλος Dixons. 
Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα 
τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην 
αγορά των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία 
εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών 
συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών 
προϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες συντήρησης μετά 
την πώληση.

Σχετικά με τον Όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc είναι 
ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς ομίλους στην 
πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο Όμιλος εφαρμόζει μια 
πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική πώληση 
και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με περισσότερα από 
1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά καταστήματα σε 28 
χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. 
Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πελάτες 
πραγματοποιούν τις αγορές τους online και μέσα από τα 
καταστήματα του Ομίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό 
τους μέσω της ιστοσελίδας: www.kotsovolos-careers.gr. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Στέλεχος Πωλήσεων και Μαrketing 
με έδρα: Αθήνα

Ψάχνουμε τα καλύτερα στελέχη πωλήσεων και marketing της αγοράς ικανούς να διεκδικήσουν υψηλά bonus και να 
ενταχθούν στο δυναμικό της εταιρείας μας.  

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος deree ή ανώτερης - ανώτατης σχολής με οικονομική ή τεχνική κατεύθυνση 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων ή marketing με απαίτηση 
επίτευξης στόχων, και ανάπτυξης. 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office Word, Excel & Internet 
•Δυνατότητα συνδιάσκεψης μέσω SKYPE 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτέρευσης εκτός έδρας 
•Ηλικία 28 - 35 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές, τεχνολογία και το do it yourself  
H εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό σταθερό μισθό και μεγάλο bonus επίτευξη στόχου όμοιο με την υπάρχουσα ομάδα πωλήσεων  
της εταιρείας όπου επιτυγχάνεται σταθερά 95% - 100% επίτευξη. 
•Αυτοκίνητο, κινητό, i-pad και λοιπές παροχές 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο από  όσους διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα 
στο e-mail: Cv4@fournarakis.gr, website: www.fournarakis.gr

Η FAMAR Α.Β.Ε. ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής 
φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιο φαρμακευτικών στον Αυλώνα:

Quality Control Officer 
(QCO_092014)

Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον quality  
control manager και θα είναι υπεύθυνος/ή για την εύρυθμη 
λειτουργία του τομέα ευθύνης του/της και θα έχει τις 
εξής αρμοδιότητες:

•Διαχείριση προγράμματος αναλύσεων. 
•Έλεγχο και επιβεβαίωση της αξιοπιστίας  
των πραγματοποιούμενων αναλύσεων.   
•Διασφάλιση συμμόρφωσης του QC με τις απαιτήσεις 
GMP και ΕΟΦ. 
•Έκδοση προδιαγραφών και διαδικασιών που αφορούν 
το τμήμα QC. 
•Αξιολόγηση και έλεγχο των αναλυτών του τμήματος 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος βιολόγος ή βιοχημικός ή χημικός 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε μικροβιολογική 
ανάλυση φαρμακευτικών προϊόντων και τροφίμων 

•Εμπειρία 2 - 5 ετών, σε αντίστοιχη θέση σε εργαστήριο 
ποιοτικού ελέγχου 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 
•Εξοικείωση με εμπορικά πακέτα Η/Υ  
(Εxcel, Word, Power Point). Γνώση SAP επιθυμητή 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες. 
 
Προσφέρουμε: 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό 
περιβάλλον 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
(αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης),  
ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ μέσω του link: http://famarforms. 
applymycv.gr/mainsite/careers.html

Υπεύθυνος Τμήματος Διεκπεραίωσης 
Οδικό Τμήμα (Διεθνή Μεταφορά)

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ 
•Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία σε θέση τμήματος διεκπεραίωσης στην οδική μεταφορά τουλάχιστον 5 ετών 
•Άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ - MS Office 
•Συστατικές επιστολές απαραίτητες  
Προφίλ θέσης 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας 
•Άτομο σοβαρό, εχέμυθο, οργανωτικό, εργατικό και συνεργάσιμο 
•Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων 
•Ευέλικτο ωράριο  
Παροχές 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας)

Θα ληφθούν υπόψη μόνο βιογραφικά που πληρούν τα παραπάνω προσόντα. Παρακαλώ για την αποστολή των 
βιογραφικών στο παρακάτω e-mail: hr.logika@gmail.com

ALBA Graduate Business School, a not-for-profit educational organization that provides graduate studies in business 
administration, is seeking to employ an:

SQL / BI Specialist 
Core responsibilities 
•Responsible for the design, development, and support 
of Business Intelligence solutions in Microsoft BI 
stack. 
•Designs and develops new SQL Server Functionality, 
including OLAP cubes, Tabular Models, SSIS, and 
reporting through SSRS, PowerView, PowerPivot. 
•Works with business users to gather and understand 
requirements, rules and processes, identify Key 
Performance Indicators (KPI’s) and high-level 
reporting metrics. 
•Designs and maintains reporting solutions that 
support user interactivity and increase user 
acceptance of BI tools. 
•Define, design and implement logical and physical 
data models. 
•Identify opportunities to optimize performance of 
existing data structures. 
•May be required to perform other related duties as 
assigned.  
Qualifications: 
•Bachelor’s degree in IT related field. 
•Experience working with databases (SQL Server 2000 
& SQL Server 2008 & SQL Server 2012): 
•Ability to design, implement and maintain databases. 
•Ability to build and execute complicated SQL queries 
& views. 

•Ability to develop and debug complicated stored 
procedures and triggers. 
•Ability to administer (backup, restore, optimize) SQL 
databases.  
Experience working with the Microsoft Business 
Intelligence stack: 
•Create and maintain ETL flows with SQL Server 
Integration Services. 
•Create and maintain OLAP cubes with SQL Server 
Analysis Services. 
•Knowledge of Excel 2013 PowerPivot & PowerQuery.  
Various skills: 
•Familiarity with CRM concepts. 
•Familiarity with visual studio and C# language.  
Other skills: 
•Teamwork. 
•Customer service. 
•Goal orientation. 
•Excellent command of Greek and English languages. 
•At least 5 years of working experience at a relevant 
position.

Contact: 
Interested candidates who meet the above 
requirements can send their CV (preferable in 
English): hr@alba.edu.gr no later than 15/10/2014.

Μάγειρας - Chef
Η εταιρεία Provil ΑΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη που 
δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής προϊόντων 
για τη γαστρονομία, ζητά Μάγειρα (Chef) για την ανάπτυξη 
και υποστήριξη των προϊόντων της.

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής (επιπλέον σχετικοί τίτλοι 
και γνώσεις θα θεωρηθούν προσόν) 
•Προϋπηρεσία 10 χρόνια τουλάχιστον στο χώρο της 
επαγγελματικής κουζίνας, ηλικίας έως 40 ετών 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού H/Y 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δημιουργική και αναλυτική σκέψη στην ανάπτυξη 
νέων προϊόντων 

•Δυνατότητα παρουσίασης προϊόντων - εκπαιδευτική 
ικανότητα 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών εντός και εκτός 
Ελλάδος 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση - δυνατότητες επαγγελματικής 
ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προ-
διαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους Σημείωμα στο e-mail: hr@provil.gr

Το Καζίνο Ρόδου Α.Ε., μια από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο των επιτραπέζιων παιγνίων και των ξενοδοχείων, 
αναζητά να προσλάβει:

Διευθυντή Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη αντίληψη της αγοράς 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας 
•Χειρισμό H/Y  
H εταιρεία προσφέρει ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Αν σας ενδιαφέρει αυτή η συναρπαστική εμπειρία σε ένα δυναμικό και άκρως επαγγελματικό περιβάλλον, 
μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας με φωτογραφία μέσω e-mail στο: hr@casinorodos.gr
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ΑΤΟΜΑ (10) ζητούνται για τηλεφωνικό κέντρο 
από εταιρία τηλεγραμματειακής υποστήριξης, ει-
σερχόμενη και εξερχόμενη κλήση, 4ωρη, 8ωρη 
απασχόληση, μισθός, ασφάλιση. Περιοχή Νέος 
Κόσμος. Βιογραφικά στο e-mail: viografika1@
teleoffice.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο για 
νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερo, 8ωρo, σταθε-
ρός μισθός, ΙΚΑ, BONUS. Βιογραφικά στο e-mail: 
human.resources.ath@gmail.com, αναγράφοντας 
«Υπάλληλος Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων 
Οφειλών».

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΕΜΠΕΙΡΑ Στελέχη Πωλήσεων, για προώθηση στα-
θερής και κινητής τηλεφωνίας, ζητά να προσλάβει 
εταιρία telemasters.gr, για εσωτερικές / εξωτερικές 
πωλήσεις. Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση. Άμεση 
πρόσληψη, άριστο μοντέρνο εργασιακό περιβάλ-
λον. Μόνιμη εργασία. E-mail: hr@telemasters.gr, 
τηλ:2311 207393.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση οικολογικών, 
εναλλακτικών προϊόντων υγείας και ομορφιάς σε 
πολυεθνική εταιρία. Τηλ: 6934 692222, κα Φαίη.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Πωλήτριες για προώθηση 
των προϊόντων της σε προκαθορισμένο ραντεβού. 
Προσφέρεται ασφάλεια, έξοδα μετακίνησης. Τηλ: 
210 7247308, πρωινές ώρες.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται νέες εμφα-
νίσιμες, για προώθηση προϊόντων σε αθλητικούς 
χώρους. Τηλ: 6944 848981, 210 8652378.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ομάδα οργανώνει εκπαιδευτικές παρα-
στάσεις, ζητά Συνεργάτη με άνεση στην επικοινω-
νία, για προώθηση των εκπαιδευτικών δράσεων 
σε σχολεία. Παρέχονται μισθός, ποσοστά, έξοδα 
μετακίνησης. Απαραίτητη κατοχή Ι.Χ. E-mail: info@
theatronio.gr, τηλ: 210 6470003, 6947 675619.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉ επιχείρηση αναζητά Συνεργάτες. 
Ευέλικτο ωράριο, καλές αποδοχές και δυνατό-
τητα εξέλιξης. Προϋπηρεσίες στις πωλήσεις, δι-
αφήμιση θα προτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
svdevelopmentgr@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά άμεσα έμπειρο Πωλητή 
X-van με απαραίτητη προϋπηρεσία σε κατεψυγμένες 
πίτες - σφολιάτες. Βιογραφικά στο e-mail: food.
biografiko@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για την προώθηση προγραμμάτων 
σταθερής τηλεφωνίας, internet, και τηλεόρασης. 
Παρέχονται σταθερός μισθός, ασφάλιση και bonus 
παραγωγικότητας. Τηλ. 211 8007860, fax: 211 
7901840, ώρες επικοινωνίας 16:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Διαφήμισης με προϋπηρεσία 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις για προώθηση προϊόντων 
προβολής και διαφήμισης. 5ωρη απασχόληση, ΙΚΑ, 
σταθερός μισθός και μπόνους, εύκολη πρόσβαση με 
μετρό, τραμ Βιογραφικά στο e-mail: odigosonline@
gmail.com, τηλ: 210 7256742.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για να εργαστούν ως Αντι-
πρόσωποι πολυεθνικής εταιρίας καλλυντικών 
με μεγάλα ποσοστά και μπόνους. Βιογραφικά 
στο e-mail: zoivoliraki@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για προώθηση υπηρεσιών 
και προϊόντων. Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και 
ασφάλιση ΙΚΑ, μηνιαίο bonus, ωράριο εργασίας 
ευέλικτο (πρωινό ή απογευματινό), 40 μέτρα από 
το μετρό Αργυρούπολης. E-mail: info@justcom.
gr, τηλ: 213 0799950.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές /τριες για την προώθηση 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα στο πανεπιστημιακό 
χώρο, σε τυπογραφεία με πανεπιστημιακές σημειώσεις 
και φροντιστήρια πανεπιστημιακών μαθημάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@cloudnotes.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για την προώθηση εκ-
παιδευτικών υπηρεσιών στην περιοχή της Αττικής. 
Δίνονται ποσοστά επί των πωλήσεων και τα ημερήσια 
έξοδα μετακινήσεων. Θέση μερικής απασχόλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@cloudnotes.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για προώθηση βιολογικών 
προϊόντων καθαρισμού στην Αττική. Προσφέρεται 
σταθερός μισθός, μπόνους. Απαραίτητο προσόν 
η προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spyriadisgroup.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ έναντι μετρό Περιστέρι, ζητεί 5 άτομα για 
προώθηση υπηρεσιών τηλεφωνίας και τηλεόρασης, 
4ωρο/8ωρο απογευματινή εργασία, σταθερός μισθός, 
εβδομαδιαίο μπόνους, ασφάλιση, εύκολη πρόσβαση. 
Βιογραφικά στο e-mail: telephonemedia@gmail.
com, τηλ: 211 1822900.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων 
βιβλιοχαρτικών και φωτοαντιγράφων, ζητούνται 
άμεσα Φοιτητές /τριες για προώθηση πωλήσεων στη 
σχολή τους. Μεγάλη προμήθεια, ευέλικτο ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@fwtoxart.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία αναζητά Πωλητές για την 
προώθηση των προϊόντων της σε Αττική και στην 
Επαρχία. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.
com, τηλ: 6941 591109.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για προώθηση προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης. Επιθυμητή εμπειρία, 
άμεση πρόσληψη, 5ωρη πρωινή εργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: international1@forum-training.
gr, τηλ: 210 8899401.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για συνεργασία με εταιρία πλη-
ροφορικής στο τομέα της προώθησης ηλεκτρονικών 
εφαρμογών με δυνατότητα εργασίας και από το 
σπίτι. Υψηλές αποδοχές, μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ: 6950 126343.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων και συνεδρί-
ων στην Αθήνα ζητά Πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ για 
προώθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων σε 
στελέχη επιχειρήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία καλλυντικών στο Παγκράτι ζητά 
κυρίες Αισθητικούς για προώθηση των προϊόντων 
της σε προκαθορισμένο ραντεβού, πρωινές ώρες. 
Τηλ: 210 7247308.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης. Τηλ: 69718 27871, κος Άρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες κοπέλες για promotion 
στην περιοχή των Βορείων Προαστίων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@miow.gr.

ΑΜΕΣΑ θα προσληφθούν άτομα όλων των ηλικιών 
από γραφείο στο κέντρο της Αθήνας για καθημε-
ρινή 5ημερη πρωινή εξωτερική εργασία με σκοπό 
την προώθηση. Πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 
210 8212972.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-τριες ζητούνται από εταιρία στη Λεω-
φόρο Αλεξάνδρας για προώθηση ημερολογίων, 
χαρτών και πρώτων βοηθειών με πληρωμή κάθε 
Παρασκευή. Τηλ: 210 8213596.

ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτου ηλικίας ζητούνται από όμιλο 
εταιριών για προώθηση και διαφήμιση μεγάλου 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Παρέχει: σταθερός 
μισθός προ μνημονίου, ΙΚΑ, προοπτική εξέλιξης, 
ευέλικτο ωράριο. Πλησίον μετρό. Τηλ: 211 8804350.

ΜΕΓΑΛΗ τηλεπικοινωνιακή εταιρία, προσλαμβάνει 
νέους-ες φιλόδοξους, με διαπραγματευτικές ικα-
νότητες και ομαδικό πνεύμα για το νεοσύστατό της 
τμήμα. Παρέχει: ΙΚΑ-σταθερό μισθό-πριμ παραγω-
γικότητας-προοπτικές εξέλιξης-ευέλικτο ωράριο. 
Πλησίον μετρό Συγγρού Φιξ. Τηλ: 211 8804350.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επικοινωνιακά άτομα από ανώνυμη 
τεχνική εταιρία στο Βόλο για την προώθηση των 
προϊόντων της, άμεσο ξεκίνημα, ευέλικτο ωρά-
ριο, συνεχής εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
infostvolos@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ φωτισμού ζητά Εμπορικό Αντιπρόσω-
πο απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικών σπουδών με 
επικοινωνιακές δεξιότητες για προώθηση των 
πωλήσεων και ανάπτυξη του πελατολογίου,στα-
θερός μισθός και ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: 
serpa@otenet.gr, ΚΩΔ.ΠΛ22.

ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑ εταιρία με μεγάλες προοπτικές 
ζητά Εξωτερικούς Συνεργάτες σε Ελλάδα και Ευ-
ρώπη για προώθηση καλλυντικών και προϊόντων 
υγείας. Απολαβές 5% -57% επί των πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: mskoumpa@gmail.com, 
τηλ: 23510 35988.

TELEMASTERS δραστηριοποιείται στην παροχή 
υπηρεσιών για όλες τις εταιρίες σταθερής-κινητής 
τηλεφωνίας. Αναζητούμε δραστήρια,ικανά στελέ-
χη,εξαιρετικούς ανθρώπους με προσωπικές φιλο-
δοξίες και διάθεση,με πάθος για επικοινωνία και 
ανάπτυξη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@telemasters.
gr, τηλ: 2311 207393.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα (3) με όρεξη για δουλειά και 
επικοινωνιακές δεξιότητες άμεσα από εταιρία τροφί-
μων. Τηλ: 6947 330919, καθημερινά 10:00 - 13:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι και νέες για Προώθηση εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων. Τηλ: 2310 523512, 
2310 536218.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα στην τηλεφωνική προώθηση και 
εξυπηρέτηση πελατών ζητούνται από εταιρία κινη-
τής τηλεφωνίας, μισθός ασφάλιση, bonus. E-mail: 
info@startnet.gr, τηλ: 213 0063626.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής -τρια για κατάστημα ηλε-
κτρολογικού υλικού. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
2ετή. Περιοχή Γέρακας. Βιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ με γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ και κινημα-
τογραφικών ταινιών εμφανίσιμοι και κοινωνικοί 
ζητούνται για τα Blue Video.Tηλ: 2810 289170, 
ώρες επικοινωνίας 12:00-01:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Πλακιδίων και Εξωτερικοί 
Συνεργάτες για τα καταστήματα λιανικής: Γλύκα 
Νερά, Μενίδι, Άλιμος και Χαϊδάρι. Επιθυμητές 
γνώσεις σχεδίων μπάνιου. Μισθός και ποσοστά. 
E-mail: irini@cresta.gr, fax: 210 5573994.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε σουπερ μάρκετ στην περιοχή 
Νεάπολη / Πολίχνη. Απαραίτητη προϋπηρεσία στο 
τμήμα κοπής αλλαντικών. Κάτοικοι της περιοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: kamenarista@hotmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται, έξυπνη, δραστήρια, εμφανίσιμη 
για κατάστημα με είδη αυτοκινήτου. Πρωινό ωράριο 
άνευ προϋπηρεσίας, περιοχή Πλ. Βικτωρίας. Τηλ: 
210 8226595.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ και 
γνώσεις Η/Υ για φωτοτυπικά κέντρα. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail:vasilis7060@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες από αρτοζαχαροπλαστείο 
στον Άλιμο, με εμπειρία στο χώρο της εστίασης. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Πωλητές /τριες Λιανικής για κατά-
στημα επίπλων - διακοσμητικών στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Άμεση εργασία, προϋπηρεσία απα-
ραίτητη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hr.detect@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας επιθυμεί να προσλάβει για τα ση-
μεία πώλησης της Πωλήτριες. Απαραίτητη η γνώση 
Ρώσικων και επιθυμητή προϋπηρεσία 1-2έτη σε 
ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@dil.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραϊατρικών ειδών, έδρα Αθήνα, ζητά 
Πωλητές για πωλήσεις χονδρικής και λιανικής. 
Δυνατότητα για ταξίδια. Προηγούμενη εμπειρία 
απαραίτητη, μισθός, αυτοκίνητο, κινητό, μπόνους. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@2sonline.gr, τηλ: 210 
2385211.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρασκευής και πώλησης παρα-
δοσιακών προϊόντων φρέσκιας ζύμης στον Άγιο 
Δημήτριο, ζητεί για πλήρης απασχόληση έμπειρο 
Μπαρίστα και Πωλήτρια, με προϋπηρεσία σε κα-
ταστήματα ταχείας εστίασης. Τηλ: 6973 042074.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί 3 άτομα για τη διαχείριση λιανικών 
- χονδρικών πωλήσεων και οργάνωση εμπορι-
κού δικτύου. Ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας, (δεν 
αφορά εξωτερική εργασία ή telemarketing). Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια, με εμπειρία στον τομέα 
της κομμωτικής για άμεση πρόσληψη σε κατάστημα 
πώλησης επαγγελματικών ειδών κομμωτηρίου, 
Θεσσαλονίκη, με δίπλωμα οδήγησης δίτροχου. Τηλ: 
2310 234846, κα Τζατζούλη Βασιλική.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, ευπαρουσίαστες για την υπο-
δοχή σε καφέ-μπαρ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. 
Προϋποθέσεις: κατοχή βιβλιαρίου υγείας, άδεια 
εργασίας, εμπειρία και προϋπηρεσία, τόπος διαμονής 
Δυτική Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6906 212121, ώρες 
επικοινωνίας 9:00-14:00, 18:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε κατάστημα τροφίμων στην 
περιοχή της Καλαμαριάς. Βιογραφικά στο e-mail: 
athinagait@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για super market στον 
Εύοσμο. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες, Ταμίες για super market 
στον Εύοσμο. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι, Πωλήτριες Τυροκομικών 
Αλλαντικών για super market στον Εύοσμο. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετη σε αντίστοιχη 
θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΓΡΗΓΟΡΟ εστιατόριο Ιαπωνικής κουζίνας στο 
κέντρο της Αθήνας προκειμένου να επανδρώσει 
τα καταστήματα του ζητά Προσωπικό για τις παρα-
κάτω θέσεις: Διευθυντή Καταστήματος, Υπεύθυνος 
Βάρδιας, Εξυπηρέτηση Τηλεφωνικών Παραγγελιών. 
E-mail: yokomanager@gmail.com.

ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εσωτερικής διακόσμησης 
ζητείται Στέλεχος με προϋπηρεσία τουλάχιστον 
3έτη σε πωλήσεις ειδών πολυτελείας (έπιπλα, 
κοσμήματα, ρούχα), με άποψη στη διακόσμηση, 
Αγγλικά, Η/Υ, Office, με ευελιξία στο ωράριο. 
E-mail: furdeco@otenet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε κατάστημα επίπλων στα 
Πατήσια. Τηλ: 210 2462049, 6945 295619.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα βιολογικών 
προϊόντων, αποκλειστικά με πείρα στα συμπληρώματα 
διατροφής, καλλυντικά, Η/Υ, Αγγλικά, Ελληνικά. 
Τηλ: 210 8316836.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια έμπειρη για λιανική, με γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@b-
alexopoulos.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα άτομα για διεθνή αλυσίδα 
εστίασης: Πωλήτρια -ης. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: filellinon2014@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες, από αρτοζαχαρο-
πλαστείο στον Άλιμο, με εμπειρία στις πωλήσεις 
και γνώσεις παρασκευής καφέ. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για μαγαζί εστίασης στο 
Μοναστηράκι. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά 
στo e-mail: katsogianni1983@gmail.com, τηλ: 
6936 144756.

ΑΤΟΜΟ πεπειραμένη στο χώρο των αλλαντικών και 
τυροκομικών, ζητείται για super market. Περιοχή 
Δραπετσώνα. Τηλ: 210 4623171.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ειδών ζαχαροπλαστικής ζητά νέα για 
την παρασκευή καφέ και την πώληση γλυκισμάτων 
εντός του καταστήματος. Ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας. Περιοχή Νέος Κόσμος. Βιογραφικά με 
στοιχεία επικοινωνίας στο e-mail: pavlos_dvs@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, από εταιρία 
στα Οινόφυτα, με καθήκοντα εξυπηρέτηση πελα-
τών, παραγγελιοληψία, προσφορές. Θα εκτιμηθεί 
η προϋπηρεσία σε εταιρία σχετική με ρολά αλουμι-

νίου, γκαραζόπορτες, σίτες, αλουμίνια κτλ. E-mail: 
aluminiumindustry@gmail.com, τηλ: 6944 467817.

Η DIL fashion group επιθυμεί να προσλάβει για τα 
καταστήματα της Max Mara Πωλήτριες. Απαραί-
τητη η γνώση Αγγλικών/Ρώσικων και επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@dil.gr, 
κωδ: RATH14.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για το κατάστημα της Olympus 
Sport στη Θεσσαλονίκη για πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympusport.gr.

ΖHTEITAI Yπάλληλος στο κατάστημα της Olympus 
Sport στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: athens@
olympusport.gr.

ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ στην Αθήνα ζητείται έμπειρος 
Πωλητής με προϋπηρεσία στο χώρο του βιβλίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: parisianouae@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστί-
ασης (κυλικεία, καφέ, εστιατόρια) ζητά Πωλητή με 
εμπειρία στη συγκεκριμένη αγορά. Βιογραφικά στο 
e-mail: g.iwannou@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για κατάστημα ηλεκτρολογικού 
υλικού. Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
έτη. Περιοχή Αιγάλεω. Βιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.

ΕΜΠΕΙΡΗ Πωλήτρια ζητείται με κάρτα ανεργίας, 
που επιθυμεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα του 
ΟΑΕΔ από εταιρία βρεφικών ειδών. Βιογραφικά 
στο e-mail: branch@justbaby.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής για κατάστημα κινητής 
τηλεφωνίας γνωστής αλυσίδας. Απαραίτητη προ-
ϋπηρεσία σε ίδιο ή αντίστοιχο κλάδο πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: ts-amfiali@windstores.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από καταστήματα καλλυντικών 
στο Γαλάτσι και Παγκράτι. Εμφανίσιμη, εργατική, 
υπεύθυνη, δυναμική. Σπαστό ωράριο. Βιογραφικά με 
φωτογραφια στο e-mail: argirismitsis@gmail.com.

ΖHTEITAI Πωλήτρια από Ανατολική Θεσσαλονίκη 
για το κατάστημα φωτιστικών της εταιρίας Σταύρος 
Καζακίδης Α.Ε. με σπαστό ωράριο. Απαραίτητη προ-
ϋπηρεσία στο είδος. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: company@kazakidis.gr, fax: 2310 471919.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επεκτείνεται στην Αθήνα και ζητεί 5 
άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία στους τομείς: 1)
διαχείρισης λιανικών πωλήσεων-εξυπηρέτησης 
πελατών, 2)διαφήμισης - Marketing, 3)οργάνωσης 
ανθρώπινου δυναμικού, ευέλικτο πρόγραμμα - δυ-
νατότητα καριέρας. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για προώθηση αρωμάτων 
στο κέντρο της Αθήνας Ερμού 36. Τηλ: 6985 958238.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με εμπειρία στην εστίαση για 
ζαχαροπλαστείο. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: alexa.anastasiou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές-τριες με εμπειρία και γνώσεις 
παρασκευής καφέ, από κατάστημα εστίασης στον 
Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@
gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο του επίπλου ζήτα 2 άτομα 
Πωλητές για το κατάστημα της στη Θεσσαλονίκη. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr.detect@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία επιθυμεί να προσλάβει Πωλητή 
καταστήματος με απαραίτητες γνώσεις Η/Υ, ERP και 
Αγγλικών. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση και γνώση ανταλλακτικών moto. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvhrmw@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα τυροκομικών 
προϊόντων. Άμεση πρόσληψη επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: mantineia@andrianakos.
gr, τηλ: 6984 232228.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ παιχνιδιών Imaginarium 
αναζητούν άτομα με εμπειρία στις πωλήσεις για 
μόνιμη συνεργασία ως part time αποκλειστικά για 
το κατάστημα του Golden Hall στο Μαρούσι. Βιο-
γραφικά στο e-mail: gmaragakis@imaginarium.es.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική ή πλήρη απασχόληση 
από εμπορική εταιρία, όχι ντίλερ - πλασιέ. Τηλ: 
6973 910604.

ΑΤΟΜΑ με ευχέρεια λόγου, ζητούνται από εταιρία 
σταθερής τηλεφωνίας, για το τηλεφωνικό κέντρο. 
Άμεση πρόσληψη, βασικός μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: 
info@startnet.gr, τηλ: 213 0063624.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου και Πωλήσεων 
με γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών και ευχέρια στην επι-
κοινωνία για εργασία στη Καλαμάτα. Βογραφικά 
στο e-mail: vasgiannakopkal@gmail.com, τηλ: 
2721 094204, ώρες επικοινωνίας 09:00-13:00, 
6937 576366 18:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία τροφίμων στον Αγ. Δημήτριο, 
Εξωτερικός Πωλητής έμπειρος με δικό του μετα-
φορικό μέσο. Παρέχεται μισθός και ποσοστά επί 
των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: riccanta.
stergiou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για να ασχοληθούν με την 
πώληση καλλυντικών πολυεθνικής εταιρίας με 
μεγάλα ποσοστά και μπόνους με ή χωρίς εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: zoivoliraki@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από πολυεθνική εταιρία 
ως Ανεξάρτητοι Συνεργάτες με υψηλά ποσοστά 
κέρδους και δυνατότητα καριέρας. Παρέχεται 
εκπαίδευση και υποστήριξη. Τηλ: 6973 910604.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΣ όμιλος ζητεί Στελέχη Πωλήσεων, 
για επάνδρωση τμήματος πωλήσεων. Παρέχεται 
εκπαίδευση, δυνατότητα εξέλιξης, καριέρας. Τηλ: 
6973 910604.

ΑΤΟΜΑ (3) για συνεργασία με εμπορική εταιρία 
(όχι ντίλερ-πλασιέ). Άμεσο ξεκίνημα, εκπαίδευση, 
υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ (3) ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία γιά 
την οργάνωση δικτύου πωλήσεων. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις (οχι ντίλερ-πλασιέ). ΤηΛ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα από νεοσύστατο γραφείο 
εμπορικής επιχείρησης για τη κάλυψη νέων 
τμημάτων. Πρωινή ή απογευματινή απασχόληση. 
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Τηλ: 6973 910604.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ανελκυστήρων στη Θεσσαλονίκη 
ζητάει Υπεύθυνο Πωλήσεων για το υποκατάστημα 
της εταιρίας στην Αθήνα. Γνώσεις μάρκετινγκ και 
προηγούμενης εμπειρίας στο χώρο του ανελκυστήρα 
θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: .info@
kalliotis.gr, fax:2310 466533.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ανελκυστήρων στη Θεσσαλονίκη 
ζητάει Υπεύθυνο Πωλήσεων με έδρα το εργοστάσιο 
στη Θεσσαλονίκη. Γνώσεις μάρκετινγκ και προη-
γούμενης εμπειρίας στο χώρο του ανελκυστήρα 
θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: .info@
kalliotis.gr, fax:2310 466533.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ανελκυστήρων στη Θεσσαλονί-
κη ζητάει Υπεύθυνο Πωλήσεων Εξωτερικού με 
εμπειρία στο χώρο. Γνώσεις μάρκετινγκ και προ-
ηγούμενης εμπειρίας στο χωρο του ανελκυστήρα 
θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: .info@
kalliotis.gr, fax:2310 466533.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ανεξάρτητος Συνεργάτης από εμπορική 
επιχείρηση για μερική ή πλήρης απασχόληση. Ευ-
έλικτο ωράριο, πλήρης εκπαίδευση. Εισοδήματα 
βάση προσωπικής δουλειάς. Όχι πλασιέ-ντίλερ. 
Βιογραφικά στο e-mail: tb-plan@hotmail.com, 
τηλ: 6947 593865.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων και συνεδρί-
ων ζητά Στελέχη Πωλήσεων με εμπειρία στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις. Παρέχεται μισθός και 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: resume@
otenet.gr.

Η ISTOLOGY Web and Marketing Solutions ανα-
ζητά Προσωπικό για τη στελέχωση του τμήματος 
πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη. Πτυχιούχοι ΑΕΙ/
ΤΕΙ απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
istology.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στο κλάδο του αυτο-
κινήτου ζητεί για πλήρης απασχόληση Αντιπρόσω-
πο για Στερεά Ελλάδα. Προσφέρεται υποστήριξη, 
εκπαίδευση, αυτοκίνητο, κινητό, ποσοστό επί των 
πωλήσεων, αποκλειστικότητα. Τηλ: 210 9719180, 
ώρες επικοινωνίας 9:00-17:00, κα Μεγαδούκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉ επιχείρηση αναζητά Συνεργάτες 
για εξωτερικές πωλήσεις. Ευέλικτο ωράριο, καλές 
αποδοχές και δυνατότητα εξέλιξης. Προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις, διαφήμιση θα προτιμηθεί. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@vipexodos.com.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Πωλήσεων Διαδικτυακών Υπηρεσιών, 
ζητούνται από μεγάλη εταιρία που δραστηριοποιείται 
πανελλαδικά. Θα προτιμηθούν ελεύθεροι επαγ-
γελματίες. Υψηλές αποδοχές, bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@2ipowerpro.gr, κωδ: W/S2.

Η TELEMASTERS.gr εξειδικεύεται στην παρο-
χή ενημερώσεων σταθερής-κινητής τηλεφωνίας 
όλων των εταιριών και ζητά Στελέχη Πωλήσε-
ων. Δυνατότητα εξέλιξης/μοντέρνο εργασιακό 
περιβάλλον/ικανοποιητικές απολαβές, συνεχή 
εκπαίδευση. Προϋπηρεσία σε πωλήσεις. E-mail: 
hr@telemasters.gr, τηλ: 2311 20739.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για δημιουργία και επίβλε-
ψη δικτύου πωλήσεων για πολυεθνική εταιρία. 
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Τηλ 6934 692222, 
κα Φαίη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία με μεγάλη 
πολυεθνική εταιρία στο χώρο της υγείας και 
ομορφιάς. Τηλ: 6934 692222, κα Φαίη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων με άνεση στην 
επικοινωνία και εμπειρία 5ετή, για ανάπτυξη πε-
λατολογίου μεγάλης εταιρίας στο χώρο υγείας 
(οχι ασφάλειες). Μισθός, μπόνους, προοπτικές 
εξέλιξης. Τηλ.: 2810 300140.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στα πλαίσια της ανάπτυξης 
και διαχείρισης νέων πελατών ζητούνται Σύμβου-
λοι Πωλήσεων με προϋπηρεσία και άνεση στην 
επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: info@amci.
gr, τηλ: 210 4082557.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές Ηλιελαίου σε 
εστιατόρια κ.τ.λ. Βιογραφικά στο e-mail: irini@
cresta.gr, fax: 210 5573994.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά, στόχους 
και θέληση για επιτυχία για στελέχωση των τμη-
μάτων έρευνας αγοράς, διαφήμισης, πωλήσεων 
και management συνεταιρισμού. Βιογραφικά στο 
e-mail: simvoulos@outlook.com.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ logistics ζητά Εξωτερικούς Πωλητές 
συνέχεια στη σελ. 28

Would you like to help so as to create a better way for life? Diversey Care is a leading provider of commercial 
cleaning, sanitation and hygiene solutions for business. With our innovative solutions - that combine chemical 
products, machines, utensils, paper, dosing and dispensing equipment we serve a wide range of industries like 
Food Service, Lodging, Building Service Contractors, Retail, Healthcare etc. Diversey Care is a part of Sealed Air a 
global leader who creates a world that feels, tastes and works better with an annual turnover of $7,7 bil and 25,000 
employees who serve customers in 175 countries. Diversey Hellas seeks for talented, passionate employees to 
join our Diversey Care department:

Service Technician (Kitchen / Opl)
Based in Thessaloniki with customer portfolio in 
Thessaloniki and Northern Greece.   
Main responsibilities 
•Provide service in kitchen, laundry and building care 
applications across a defined clientele 
•All types of equipment, electrical, plumbing and 
mechanical installation, initial programming and 
calibration 
•Scheduled service calls to identify process errors and 
ability to propose solutions 
•Un-scheduled/emergency service calls for fault 
diagnosis and problem solving 
•Participate in customer acquisition projects/trials 
•Sharing information and liaising with sales colleagues 
with an ultimate goal to satisfy customer needs 
•Knowledgeable to coach customers in safe use 
of dosing equipment and products, proper use of 
personal protection equipment, basic problem solving 
•Monitor competitive activities- maintain OEM 
relations   
The ideal candidate’s 
Skills and abilities 
•Previous service experience in related position will be 
considered as plus 
•Strong technical problem solving skills and 
willingness to innovate 
•Self motivated and results oriented with excellent 

ability to organize, plan and implement own work 
•Basic understanding of chemistry of cleaning 
•Perseverance & energy to achieve objectives 
•Excellent communication skills 
•Proven ability to deal effectively with all levels of 
customer contacts  
Educational background 
•Degree in electrology or electronics 
•Excellent command of English 
•Excellent use of Excel, Word, Power Point 
•Clean driving licence  
We offer 
•A competitive compensation package including of a 
fixed salary & bonuses upon meeting targets 
•Private health & pension Insurance, meal vouchers, 
company car, laptop, mobile phone, travel allowance 
•Multiple opportunities for on-line and classroom 
training and development 
•Work in a multinational environment with 
opportunities to advance your professional career 
inside and outside the country

If you believe the position matches your skills and 
expectations send your CV in English by e-mail:kleopatra.
kassara@sealedair.com with job code TCS0914-SKY. 
Please visit our sites to learn more about us: www.
Diversey.com & www.Sealedair.com

About Huawei Technologies: Huawei Technologies Co., Ltd. is one of the leading players in the global telecom 
market based in China. Our products and solutions have been deployed in over 140 countries, serving more than one 
third of the world’s population. We have over 62,000 product and solution R&D employees, which comprise more 
than 44% of Huawei’s total employees worldwide.

Together with customers and partners, we endeavor to bring better communication services to more people to help 
them live a better life. For further information, please visit us now at: http://www.huawei.com. We are offering a 
challenging position, the opportunity to grow with us!

Supply Chain Specialist
Scope of work: Work as project supply PM to ensure 
smooth delivery. Business improvement projects  
Responsibilities: 
•Responsible for represent project supply related 
business, understand customer supply requirements, 
supply solution maker, participant in contract 
negotiation and supply cost mgt. Routine meeting with 
customer, push solutions for project abnormality to 
ensure project successful delivery, liable for project 
KPI and customer satisfaction 
•Early involvement &Supply Solution:  
Responsible  
for project bidding, identify risks and provide 
solutions, push for terms quality improvement; 
•Based on project requirement, supply capability and 
competition environment etc, make supply solution  
for project; OM solution dedicated improvement to 
guide supply delivery and operation improvement 
•Project management: Planning for project target, 
budget, LT, quality and cost et, control and manage; 

Organizer for delivery of project/ OM dedicated issue 
improvement 
•Network Security:1.Know cyber security basic 
knowledge; 2.Know SCM cyber security process 
requirement

Candidate profile: 
•Familiar with the source of needed trading, customer 
style, competitor information and method to get 
the information, proactively collect the needed 
information; Filter the information as needed to timely 
provide for solution; 
•Little or no experience is acceptable  
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development in a multinational 
company  
You can email your updated CV in English  
referring the job title of the position to:  
Demetros.Phiniotis@huawei.com

Join the leader in online Trading. FXCM Hellas is now seeking a motivated and enthusiastic person for the posi-
tion of:

Sales Associate
Key responsibilities: 
•Assist in driving the sales for FXCM’s Retail products and services 
•Contact mainly by phone potential clients who have shown their interest in our products/services(no cold calling) 
•Develop new opportunities within existing client base 
•Discuss the benefits of our trading platform and the FX market with prospective clients 
•Build and maintain a positive relationship with existing clients  
Qualifications: 
•Must have a bachelor’s degree, preferably in finance or economics 
•Must have 1 - 2 years of sales experience 
•Must have strong writing skills and can speak persuasively and clearly in Greek and English 
•Be able to think quickly and problem-solve in real-time 
•Strong interest and passion for financial markets and international affairs 
•Team -player with excellent interpersonal skills  
We offer: 
•A competitive salary plus incentive bonus 
•Private insurance 
•Highly challenging and prestigious environment

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

Working with us: You will be able to showcase your skills and enthusiasm in a dynamic and friendly work environment 
with opportunities for career development. Please, submit your CV to:espanopoulou@fxcm.gr. FXCM Headquarters: 
98 Vouliagmenis Ave., Glyfada, GR16674 - Athens.

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

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και την επιστημονική κατάρτιση των συνεργατών του ο όμιλος ινστιτούτων 
αισθητικής και αδυνατίσματος Figura αναπτύσσεται και ζητά για τα νέα κέντρα ιατρικής αισθητικής Figura Clinica 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Επιστημονικό Προσωπικό: 

Δερματολόγο
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τίτλος ειδικότητας δερματολογίας 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Γνώσεις και ενδιαφέρον για την ιατρική αισθητική 

•Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί. 

Βιογραφικά στο e-mail: figuragr@gmail.com. Θεσσαλονίκη: 
2310 242429, Αθήνα: 210 3232325. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
• Eνεργειακής κατεύθυνσης, με εμπειρία σε αυτοματισμούς, πίνακες μέσης - χαμηλής τάσης, για το τμήμα services. 
•Θα εκτιμηθεί η γνώση ηλεκτρονόμων προστασίας, μετασχηματιστών ισχύος και γεννητριών.  
Αποστολή βιογραφικού στο, e-mail: info@amcoelectric.gr

H ACTION LINE για λογαριασμό πελάτη της στο χώρο της ανδρικής ένδυσης αναζητά:

Πωλητές /τριες
Για τα Καταστήματα της στα Μεγάλα Mall της Αθήνας  

(κωδ. θέσης: ACT_ MALL_0814)

Senior Frontend Developer

We are looking for an exceptional frontend engineer with leading qualities whose key responsibilities  
will be to: 
•Analyse, design and develop web applications based on a multi-tier .NET backend environment 
•Efficiently estimate tasks required to complete sprints or major road plans 
•Use modern techniques / design patterns for software development 
•Produce well written, modular code which performs and scales exceptionally 
 
Required experience and qualifications: 
•3+ years of experience in web development 
•BS / MS in computer science or equivalent experience 
•Excellent competence in HTML5, CSS3, JavaScript 
•Good understanding of JavaScript mvc patterns and associated libraries or frameworks (backbone, angularjs, 
knockout, ember) 
•Experience in AngularJs will be considered as a great plus 
•Experience with cross-platform (PC/Mac, tablet) and cross-browser (IE, Firefox, Chrome, Safari) development 
•Experience on Git 
•Experience in developing web applications for optimal performance 
•Familiar in Server Side .NET applications 
•Expertise with development life-cycle methodologies and best practices 
•Ability to work in a fast-paced environment and meet set deadlines 
•Good communication and collaboration skills 
 
Arenacube will reward the successful clients with very remunerative salaries. 
 
All CVs together with a covering letter should be sent to: careers@arenacube.com

Απαραίτητα προσόντα 
•Εμπειρία πωλήσεων σε εταιρείες ένδυσης brand 
name-luxury products, 
•Με αγάπη και ενδιαφέρον για τις νέες τάσεις  
της μόδας και του styling 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Χαρακτήρας δυναμικός, ενθουσιώδης, κοινωνικός 
•Με στόχους προσωπικής επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σπουδές σχετικές με την μόδα ή το styling  
θα εκτιμηθούν.   
 
Παρέχονται 
•Βασικός μισθός (αναλόγως προσόντων), ασφάλιση, 
πενθήμερη 8ωρη απασχόληση 

•Ευκαιρίες ανάπτυξης σ΄ένα σύγχρονο και δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια πρόσφατη 
φωτογραφία. Το τμήμα προσωπικού της Actionline μετά 
την αξιολόγηση των βιογραφικών θα επικοινωνήσει με 
τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της εν 
λόγω θέσης, για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία μας, 
για συνέντευξη.

Για αποστολή βιογραφικού: 
•E-mail: jobs@actionline.gr  
•Fax: 210 3637544



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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για επάνδρωση δικτύου πωλήσεων. Απαραίτητο 
προσόν 3-5ετή προϋπηρεσία. Τηλ: 357 24001012.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά, που θα 
δραστηριοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή τους 
σαν Εξωτερικοί Συνεργάτες για συνεταιρισμό. 
Βιογραφικά στο e-mail: simvoulos@outlook.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός με εμπορική κατεύθυνση 
στις πωλήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού-οργάνωση 
τμήματος πωλήσεων - ανάπτυξη πελατολόγιου, 
Απόφοιτος Πολυτεχνείου Μιλάνου, μέλος ΤΕΕ, ζητά 
άτομα για συνεργασία για την αγορά της Αττικής. 
Ε-mail:tmantuval@gmail.com, τηλ: 6975 525385.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ όμιλος αναζητεί Στελέχη Πωλή-
σεων για το γραφείο Αργυρούπολης. Εκπαίδευση 
πωλήσεων, μισθός βασικός, μπόνους. Προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: panosefrosynis@
gmail.com.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για απευθείας πώληση 
(door to door), σταχτοδοχείου - ευρεσιτεχνίας με 
μοναδικές ιδιότητες, άριστης ποιότητας, ιδανικό 
για προσωπική χρήση-δώρο. Αμοιβή με ποσοστά 
επί των πωλήσεων(40%). Τηλ: 6906 006262, 211 
7905502.

ΜΕΓΑΛΗ συμβουλευτική εταιρία, αναζητά: Ανεξάρτητο 
/η Συνεργάτη /τιδα, για οργάνωση της τουριστικής 
αγοράς των Χανίων, του Λασιθίου και του Ρεθύμνου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@nimsconsulting.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για να ενταχθεί στη διεύθυνση 
πωλήσεων της Linguaphone. Η θέση αφορά Β2Β 
πωλήσεις. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ και η ικανό-
τητα οργάνωσης. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
linguaphone.gr, τηλ: 210 3617811.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται από εταιρία μηχανολογικού 
εξοπλισμού. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: lefo2000@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Απόφοιτος ΑΕΙ για την προώθηση, 
πώληση υπηρεσιών ασφάλειας και υγείας εργασίας 
προς επιχειρήσεις (B2B) με σχετική εμπειρία άνω 
της 5ετίας. Βιογραφικά με θέμα: Αγγελία Πωλητή 
στο e-mail: ergonomia@ergonomia.gr.

ΝΕΟΣ -α με εμπειρία στην πώληση τουριστικών 
πακέτων και αεροπορικών εισιτηρίων ζητείται από 
την KEFI TOURS στη Κηφισιά. Αγγλικά, άριστη χρήση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@kefitours.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ επιγραφών ψηφιακών εκτυπώσεων με 
έδρα το Κορωπί ζητά νέα για το τμήμα πωλήσεων 
με γνώσεις marketing. Τηλ: 210 6647033.

TΟ ZAFOLIA Hοtel ζητεί Υπάλληλο Πωλήσεων, 
με 3ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ -η Δικτύου Πωλήσεων ζητείται άμεσα 
από εμπορική εταιρία, όχι ντίλερ - πλασιέ, σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κάλυψη τμημάτων συντονισμού, 
οργάνωσης και εποπτείας εμπορικής επιχείρησης. 
Τηλ: 6973 910604.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες, με εμπειρία σε πωλήσεις Β2Β, 
ζητούνται από εμπορική εταιρία για ανάπτυξη πε-
λατολογίου. Απαραίτητα Απολυτήριο Λυκείου και 
γνώση Η/Υ. Λαμβάνεται θετικά Πτυχίο Ανώτερης 
Εκπαίδευσης. Βιογραφικά στο e-mail: cbbinfo55@
gmail.com.

Η ΚΕΒΕ ΑΕ ζητά Στέλεχος για το τμήμα πωλήσεων 
με εμπειρία και προθυμία να ταξιδεύει εντός και 
εκτός Ελλάδος. Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άπταιστα 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@kebe-sa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής από εταιρία με είδη 
αυτοκινήτου αναλώσιμα συνεργειών και πλυντηρίων 
αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: info@tphg.
co.uk, τηλ: 210 6232573.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραϊατρικών ειδών, έδρα Αθήνα, ζητά 
Πωλητές για πωλήσεις χονδρικής και λιανικής. 
Δυνατότητα για ταξίδια. Προηγούμενη εμπειρία 
απαραίτητη, μισθός, αυτοκίνητο, κινητό, μπόνους. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@2sonline.gr, τηλ: 210 
2385211.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για στελέχωση του γραφείου 
μας. Ελκυστικό πακέτο αμοιβών (προμήθειες, bonus), 
συνεχής εκπαίδευση σε νέα προϊόντα. Ευκαιρία 
δυναμικής εξέλιξης καριέρας. Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 
επιθυμητό (όχι απαραίτητο), γνώση Η/Υ. E-mail: 
a.asimko@yahoo.gr.

ΜΕΓΑΛΗ ενεργειακή εταιρία ζητά Πωλητές -τριες 
με 3ετή προϋπηρεσία. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ και MS Office. Δίνεται μισθός, ποσοστό επί 
των πωλήσεων και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@neonenergy.gr, κωδ: ΠΩΛ227.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ανεξάρτητος Συνεργάτης από εμπορική 
επιχείρηση για μερική ή πλήρης απασχόληση. Ευ-
έλικτο ωράριο, πλήρης εκπαίδευση. Εισοδήματα 
βάση προσωπικής δουλειάς. Όχι πλασιέ - ντίλερ. 
Τηλ: 6947 593865.

Α.Ε., ζητά Εξωτερικό Πωλητή /τρια με εμπειρία στο 
κλάδο της μικρής λιανικής για την Αττική. Προϋπη-
ρεσία στο χώρο των FMCG θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: cv@interkiosk.gr.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ Πωλήσεων ζητείται από μεγάλη εταιρία 
στην Αθήνα. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλο-
γη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: kakaroumpas@
europa.gr.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στο χώρο του φαρμα-
κείου ζητείται Περιοδεύων Πωλητής, με εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: mihailidis@otenet.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Dukan αναζητά Pharmacy Sales 
Representative με: εμπειρία στο χώρο των πω-
λήσεων στα φαρμακεία, άνεση στην επικοινωνία, 
ικανότητα διαπραγμάτευσης/επίτευξης στόχων, 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών, δίπλωμα οδήγησης, 
γνώσεις Η/Υ. E-mail: dukan@urgreat.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Μηχανημάτων αισθητικής ιατρικής με 
έδρα στο Χαλάνδρι, ζητεί Πωλητή Μηχανημάτων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@pantimeless.gr, fax: 210 6565507.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρικούς Επισκέπτες 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα Πτυχίο ΑΕΙ, 
άριστη γνώση Αγγλικών και MS Office. Προσφέ-
ρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, συνεχής 
εκπαίδευση και ανάπτυξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
johdimax@gmail.com.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρικούς Επισκέ-
πτες με έδρα την Αθήνα. Απαραίτητα Πτυχίο ΑΕΙ, 
καλή γνώση Αγγλικών και MS Office. Προσφέρε-
ται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και συνεχής 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: johdimax@
gmail.com.

ΖHTOYNTAI Συνεργάτες, Συνεργάτιδες - Αντιπρό-
σωποι, από εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και 
παρουσία στο χώρο του ιατρικού και παραιατρικού 
ενδύματος για την ανάπτυξη του πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: frame.scrubs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. (Βιολογίας ή Χημείας) για 
το τμήμα προώθησης και εφαρμογών διαγνωστικών 
αντιδραστηρίων. Απαραίτητη η άριστη γνώση της 
Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: flowcytogen@
yahoo.gr, fax: 210 9961690, κωδ: S/R&D:135.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραφαρμακευτικών προϊόντων για την 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας ζητεί Εξωτερικό 
Πωλητή/τρια. Εμπειρία στο χώρο του φαρμακείου, 
κάρτα ανεργίας 1έτους. Μισθός, ποσοστά επί των 
πωλήσεων. E-mail: gparapharm@gmail.com, τηλ: 
2815 009631.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών ειδών ζητά να προσλάβει Πω-
λητή για το τμήμα των διαγνωστικών υπερήχων. 
Άριστη γνώση της Αγγλικής, γνώση Η/Υ, θα εκτι-
μηθεί προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
damplaid.gr, τηλ: 210 7792193.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης από φαρμακευτική 
εταιρία για την περιοχή της Αθήνας με τουλάχιστον 
2ετή προϋπηρεσία στην ειδικότητα των δερματο-
λόγων. Βιογραφικά στο e-mail: akmed@akmed.gr.

ANATS AE εταιρία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
ζητά Πωλητές φαρμακείου με προϋπηρεσία. Δυνα-
τότητα μετακίνησης, γνώση Η/Υ, Αγγλικά. E-mail: 
hr@anats.gr, fax: 210 7625077, κωδ: ΠΦ914.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά 2 Ιατρικούς Επι-
σκέπτες-τριες για Θεσσαλονίκη και Αθήνα για την 
προώθηση των προϊόντων της σε φαρμακεία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: tsilios@iasismed.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος φαρμακείου ανεξαρτήτου 
φύλου, με μικρή ή μεγάλη προϋπηρεσία σε φαρ-
μακείο, στα Άνω Πατήσια. Βασικός μισθός. Τηλ: 
6944 335118.

ZΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από κατ/μα ιατρικών βοηθημάτων 
- αναλωσίμων με έδρα τη Χαλκίδα γνώστης/τρια 
των ιατρικών αναλωσίμων. Τηλ: 22210 23347.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός με εμπειρία στις ενέσιμες θερα-
πείες προσώπου και σώματος για συνεργασία με 
ινστιτούτο αισθητικής στη Κόρινθο. Βιογραφικά στο 
e-mail: christoukor@gmail.com, τηλ: 2741 024360.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλεύτριες πανελλαδικώς (Πτυ-
χιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) για άμεση πρόσληψη σε κλινικές 
της Αγγλίας. Υποστήριξη διοικητικών διαδικασιών, 
κατοικίας κτλ. από τη mediconnect δωρεάν. Υψη-
λός μηνιαίος βασικός μισθός. Γνώση Αγγλικών 
τουλάχιστον επιπέδου B2. Τηλ: 2310 833666.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ζητείται από θεραπευτικό 
κέντρο για Τρίτη - Πέμπτη με μπλοκ παροχής υπη-
ρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: exairi@yahoo.gr.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ Ιατρούς ειδικευόμενους ή ειδικευμέ-
νους στη νευρολογία για κλινική της Στουτγκάρδης. 
Βιογραφικά στα Αγγλικά ή Γερμανικά στο e-mail: 
eleni.takidou@grecruitment.com.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ζητούνται σε Πανεπιστημιακό νοσο-
κομείο της Αγγλίας. Οι συνεντεύξεις θα πραγματο-
ποιηθούν στην Αθήνα (07/10) και στη Θεσσαλονίκη 
(08/10) αντίστοιχα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
grecruitment.com, τηλ: 2313 019150.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών μηχανημάτων ζητά νέο για 
Service. Ωράριο συνεχές 5θήμερο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@christofilopoulos.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εστίασης, ζητεί Διατροφολόγο εξειδικευ-
μένο στην αθλητική διατροφή. Άριστη γνώση σε 
συμπληρώματα διατροφής και superfoods. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία, διοικητικές ικανότητες, διαρκής 
έρευνα και συνεργασία με head chef. Μόνο σοβαρές 

προτάσεις. E-mail: healthynutricv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια με άριστη γνώση 
Αγγλικών στην Ηλιούπολη Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ζητά Νοσηλεύτρια ή Βοηθό Οδοντι-
άτρου για πλήρη απασχόληση. Ωράριο διακεκομμένο 
και διαμονή κοντά στο μετρό Δάφνης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@oralaesthetics.gr.

ΝΕΟΣ ζητείται Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων με 
προϋπηρεσία σε service ιατρικών μηχανημάτων. 
Ωράριο συνεχές 5θήμερο.Βιογραφικά στο e-mail: 
medicalgreece@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής /τρια με μπλοκ παρο-
χής υπηρεσιών για συνεργασία με κέντρο ειδικής 
αγωγής στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 6972 828622, 
κα Λέου Γεωργία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες Ψυχολόγοι για την πραγ-
ματοποίηση των ραντεβού τους στο κέντρο μας. 
Τηλ: 210 6897785, 6984 700927.

ΙΑΤΡΟΙ Εφημερεύοντες Γενικοί και Ψυχίατροι ζη-
τούνται από ψυχιατρική κλινική. Τηλ: 6972 924671.

Η PRIMARY Care Recruitment αυτή τη στιγμή επι-
λέγει Νοσηλευτές όλων των ειδικοτήτων (γενική 
και παθολογική νοσηλευτική, χειρουργική) για 40 
ανοιχτές θέσεις εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@empirecompanyltd.com, τηλ: 211 4000139.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός από κλινική στην Αθήνα 
με 2ετή προϋπηρεσία και άδεια ασκήσεως επαγγέλ-
ματος. Βιογραφικά στο e-mail: hr@centralclinic.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα. Άμεση πρόσληψη, εκπαίδευση, Αγγλι-
κή γλώσσα απαραίτητη, εμπειρία όχι απαραίτητη, 
δίπλωμα οδήγησης προαιρετικό. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΜΟΝΑΔΑ φροντίδα ηλικιωμένων στην Άνω Γλυ-
φάδα, ζητεί Νοσηλεύτρια ή Βοηθό Νοσηλεύτρια. 
Τηλ: 210 9624122.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διασώστης σε ιδιωτική μονάδα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mxa_evagelismos@yahoo.
gr, τηλ: 6945 367788.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ιατρείο στο Καματερό ζητά για 
πρωινή εργασία Βοηθό Μικροβιολόγου. Βιογραφικού 
στο e-mail: kechagianek@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Φαρμακοποιός για πλήρη 
απασχόληση σε φαρμακείο στην θέση του υπευ-
θύνου φαρμακοποιού στην περιοχή της Σαλαμίνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: pharmacy148@gmail.com.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες - 
Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ, Δικηγόροι Αθηνών Συνεργάτες, από 
μεταφραστικό κέντρο, για συνεργασία στο τομέα 
των επικυρώσεων μεταφράσεων. Στην εκδήλωση 
ενδιαφέροντος παρακαλούμε αναφέρετε γλώσσες 
που επικυρώνετε, αμοιβή. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv2@translation.gr.

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ /η Δικηγόρος ζητείται από δικηγορικό 
γραφείο με συνέπεια, υπευθυνότητα, οργανωτικό 
πνεύμα, άριστη γνώση αστικού και εμπορικού και πολ. 
δικονομίας. Καλή γνώση Αγγλικών, Γερμανικών. 
Εξαιρετική προοπτική συνεργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: housseas@otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και χωρίς εμπειρία, ζητείται για εξω-
τερικές εργασίες. Τηλ: 6946 052738.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Απόφοιτοι - Τελειόφοιτοι κλάδου 
Νομικής για Πρακτική Άσκηση. Άριστη γνώση 
Αγγλικής, πολύ καλή γνώση Η/Υ μεθοδικότητα και 
συνέπεια. Βιογραφικά στο e-mail: bios@otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Αθηνών ζητείται, δυναμική προσω-
πικότητα με τουλάχιστον 5ετή+ εμπειρία σε παρα-
στάσεις δικαστηρίων και συντάξεις δικογράφων 
σε εμπορικά, αστικά, ποινικά, εργατικά. Αμοιβές 
τα γραμμάτια προείσπραξης. E-mail: jobslinks1@
gmail.com, κωδ: L-sk.

Εκπαίδευση - Θετικές και  
Ειδικές Επιστήμες - Μεταφράσεις
Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας προτίθεται να απασχολήσει Τελει-
όφοιτο Τεχνολόγο Τροφίμων στα Χανιά, Κρήτη για 
πρακτική με προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: vetanth@gmail.com, τηλ: 2821 020851, 
κος Θεοδόσης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Γερμανικής γλώσσας με 
προϋπηρεσία για απογευματινά μαθήματα Δευτέρας, 
Τετάρτης, Παρασκευής. Βιογραφικά στο e-mail: 
mosxato@eurognosi.info.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ /τριες Αγγλικών, ζητούνται, με άριστο 
βιογραφικό/συνεπείς, με αγάπη για το λειτούργημα 
του παιδαγωγού, άριστη προφορά/κατοχή της γλώσ-
σας/ομαδικό πνεύμα συνεργασίας/μητρόγλωσσοι/
άριστο εργασιακό ήθος. Άμεση πρόσληψη Κ.Ξ.Γ. 
Καλλιθέας. E-mail: elenisrc@windowslive.com, 
τηλ: 6936 932107.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθηματικός με προϋπηρεσία για καθη-
μερινή μελέτη μαθητών Γυμνασίου από εκπαιδευτικό 
όμιλο στο κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: maths.
meleti@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φιλόλογος με προϋπηρεσία για καθη-

μερινή μελέτη των θεωρητικών μαθημάτων σε 
μαθητές Γυμνασίου από εκπαιδευτικό όμιλο στο 
κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: filologos.meleti@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα με προϋπηρεσία για καθημερι-
νή μελέτη μαθητών Δημοτικού, από εκπαιδευτικό 
όμιλο στο κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: daskala.
meleti@gmail.com.

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ τη γνώση και προορισμό την επι-
τυχία, ο όμιλος εκπαιδευτηρίων Σταθμός Γνώσης 
στα Πετράλωνα ζητεί Καθηγητές Μαθηματικών, 
Φυσικής και Κοινωνιολογίας, με 2ετή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@stathmosgnosis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Ρώσικης γλώσσας για φρο-
ντιστήριο στην περιοχή Ν. Μουδανιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: za_elena@yahoo.gr, τηλ: 6945 056311.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 
2 ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και 
τεχνικής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά 
ώρα. Περιοχή Πάτρα. E-mail: cv.application.oa@
gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΕΙΔΙΚΗ Παιδαγωγός με ειδίκευση στις μαθησιακές 
δυσκολίες και μπλοκ παροχής υπηρεσιών ζητείται 
από θεραπευτικό κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
exairi@yahoo.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy® ζητά Καθηγητή Πληροφορικής 
για διδασκαλία AutoCad στην περιοχή της Παλλή-
νης. Βιογραφικά στο e-mail: pallini@soeasy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοριακός Βιολόγος για διαγνωστικό 
εργαστήριο στην Αθήνα με εμπειρία σε τεχνικές 
PCR, REAL-TIME PCR, Sequencing. Βιογραφικά 
στο e-mail: john.galanakis00@gmail.com.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ /η Φιλολογίας-Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, 
ζητείται, με εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων ή 
γνώσεις παιδαγωγικής-διδακτικής μεθοδολογίας. 
Απαραίτητες γνώσεις Η/Υ, social media, δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: taouchristos@
yahoo.gr, κωδ: ΕΝ4.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ τμήματος Ψυχολογίας/ΦΠΨ, ζητείται, 
με ειδίκευση στη σχολική ψυχολογία ή τον επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
γνώσεις Η/Υ και επικοινωνιακές δεξιότητες, επιθυ-
μητό δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
taouchristos@yahoo.gr, κωδ: PSY3.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια έμπειρη για όλα τα επίπεδα, 
ζητείται ως Διευθύντρια Σπουδών και Marketing 
από σύγχρονο φροντιστήριο ξένων γλωσσών - 
πληροφορικής, περιοχής Λ.Αλεξάνδρας, Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr, τηλ. 
6972 451100.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Μαθηματικών και Φυσικής 
με διδακτική εμπειρία από φροντιστήρια Μ.Ε στις 
περιοχές Ν. Σμύρνης και Π. Φαλήρου. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@fasmaedu.net.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ /τρια Αγγλικών ζητείται από κέντρο 
ξένων γλωσσών στον Πειραιά. Βιογραφικά στο 
e-mail: cveleni@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δημοσιογράφος για αγροτικό ρεπορ-
τάζ, με άπταιστη γνώση Αγγλικών, ικανοποιητι-
κή Ιταλικών, επιθυμητή άλλη γλώσσα. Άριστος 
χειρισμός Η/Υ, social media, καλός χαρακτήρας, 
συστάσεις. Προσφέρονται πλήρες ωράριο, σταθερός 
μισθός, ασφάλιση, κέντρο Αθήνας. E-mail: agro.
edit@gmail.com.

ΤΟ CRETAPOST.gr αναζητά Δημοσιογράφους στη 
Κρήτη. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετή, γνώσεις 
αστυνομικού και πολιτικού ρεπορτάζ, Αγγλικών, 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@cretapost.gr.

TEACHER for A-level Economics is needed for 
a part-time position. Needs to be fully fluent in 
English and preferably to have been educated in 
the UK. CVs: admin@fcollege.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /ή Μαθηματικός για φροντιστήρια 
Μ.Ε. στη Ν. Σμύρνη και Π. Φάληρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@fasmaedu.net.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος στο Χαλάνδρι επιθυμεί 
να συνεργαστεί με Καθηγητές Native ή Bilingual 
Speakers, Πτυχιούχους Γερμανικής Φιλολογίας 
με φροντιστηριακή εμπειρία σε junior ή και exam 
classes. Βιογραφικά στο e-mail: katoxalandri@
eurognosi.info, τηλ: 210 6800335.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος στο Χαλάνδρι επιθυμεί 
να συνεργαστεί με Καθηγητές Νative ή Βilingual 
Speakers, Πτυχιούχους Αγγλικής Φιλολογίας με 
φροντιστηριακή εμπειρία σε junior ή και exam classes. 
Βιογραφικά στο e-mail: katoxalandri@eurognosi.
info, τηλ: 210 6800335.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ζητείται με αμάξι, για τη φύλαξη 
και μελέτη παιδιού Πέμπτης Δημοτικού στην Πε-
τρούπολη. Ωράριο: Δευτέρα έως Πέμπτη 14:00-
22:00 και Κυριακή 12:00-22:00, μισθός: 500€. 
Τηλ: 6978 558152.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ στην Πετρούπολη ζητεί Καθηγήτρια 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: xenesglosses@
hotmail.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στη Πετρούπολη ζητεί 
Καθηγήτριες Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, 
Ισπανικών και Ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
petroupoli@soeasy.gr.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ζητείται, κάτοχος διπλώματος οδή-
γησης, για μεταφορά τριών παιδιών από το σχολείο 
και δημιουργική απασχόληση τα απογεύματα, στο 
Διόνυσο Αττικής. Μισθός 450€. Συστάσεις ευπρόσ-
δεκτες. Τηλ: 6948 684087.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Γερμανικής γλώσσας 
και Αγγλικής, Σ. Καλογραία στην Αλεξάνδρεια, 
Διεύθυνση Ν. Πλαστήρα 32, Αλεξανδρεία, Τ.Κ 
59300. Βιογραφικά στο e-mail: c.paschalis@
yahoo.gr, τηλ. 2333 024240, 6936 636987, κος 
Χρήστος Πασχάλης.

ΦΥΣΙΚΟΣ, Μαθηματικός ζητείται από κέντρο μελέτης 
για τμήμα Δημοτικού και Γυμνασίου στην Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: fragaki.melia@gmail.com.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της Δυτικής Αθήνας ζητεί Δημο-
σιογράφο. Βιογραφικά στο e-mail: kgalariotis@
gmail.com.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ Αρειμάνιο ζητά Καθηγητές 
ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων για διδασκαλία. 
Βιογραφικά στο e-mail: contact@areimanio.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Αγγλικών από 
κέντρο ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: 
attmathisi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Πληροφορικής με προϋπη-
ρεσία στη διδασκαλία παιδιών για να διδάξει σε 
κέντρο πληροφορικής στη Βάρη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@soeasy-vari.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια με άριστη γνώση 
Αγγλικών στην Ηλιούπολη Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αραβικών ζητείται για Κ.Ξ.Γ. 
Καλλιθέας, με άδεια διδασκαλίας της γλώσσας, 
συνεργάσιμη, συνεπής σοβαρή, με αγάπη για τη 
δουλειά της, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ Γερμανικής Φιλολογίας, νέα, με καλό 
βιογραφικό, άδεια διδασκαλίας Γερμανικών, Κ.Ξ.Γ. 
40ετούς λειτουργίας Καλλιθέα, άμεσα, μητρόγλωσση, 
υπεύθυνη, σοβαρή, εργατική, μεταδοτική, συνεπής, 
με αγάπη για τη δουλειά της, και τα παιδιά. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ Ισπανικών ζητείται, νέα, μητρόγλωσση, 
με καλό βιογραφικό, άδεια διδασκαλίας Ισπανικών, 
Κ.Ξ.Γ. 40ετούς λειτουργίας Καλλιθέα. Υπεύθυνη, 
σοβαρή, εργατική, μεταδοτική, με αγάπη για τη δου-
λειά της και τα παιδιά. E-mail με φωτογραφία: 
elenisrc@windowslive.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ και Φιλόλογος ζητoύνται από κέ-
ντρο μελέτης για τμήμα Δημοτικού και Γυμνασίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: fragaki.melia@gmail.com.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ όμιλος στον Άγιο Δημήτριο ζητεί 
Δασκάλα Ενόργανης με προϋπηρεσία για παιδικό 
τμήμα ενόργανης. Τηλ: 6944 317315.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Θεωρητικών Επιστημών ζητείται, 
με γνώση Η/Υ για επεξεργασία βιογραφικών και 
οργάνωση εκδοτικού τμήματος. Πενθήμερο, ΙΚΑ. 
Επιπλέον 3 άτομα για εργασία κατ’ οίκον. Τηλ: 210 
8810109, κος Θεοδωρόπουλος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα / Εκπαιδευτικός για μελέ-
τη-φύλαξη 2 κοριτσιών Γ και Δ Δημοτικού, Νέα 
Σμύρνη, κάτοχος Ι.Χ για παραλαβή από σχολείο. 
Καλά Αγγλικά, ώρες 14:00-18:00 περίπου, 250€. 
Τηλ: 6981 230490.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ μελέτης Point Ν.Κόσμου ζητά Μα-
θηματικό για 3ωρη καθημερινή απασχόληση, 
Δευτέρα-Παρασκευή 15:30-18:30. Πρόσθετο 
προσόν η ικανοποιητική γνώση των ακόλουθων 
ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: elenipoint@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής /τρια με μπλοκ παρο-
χής υπηρεσιών για συνεργασία με κέντρο ειδικής 
αγωγής στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 6972 828622, 
κα Λέου Γεωργία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος Copywriter σε εκλαϊ-
κευμένα ιατρικά βιβλία. Βιογραφικά στο e-mail: 
fotlazarou@gmail.com.

ΑΠΟ ΣΧΟΛΗ Ομορφιάς ζητείται Εκπαιδεύτρια για 
μανικιούρ-πεντικιούρ-τεχνητά νύχια. Απαραιτή-
τως αποδεδειγμένη εμπειρία στη διδασκαλία των 
νυχιών. Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις nail design. 
Βιογραφικά στο e-mail: peiraias@evabeauty.gr.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός με μηχανάκι. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimitrapapamichalopoulou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός έμπειρος με μηχανάκι. Βιο-
γραφικά στο e-mail: dimitrapapamichalopoulou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος για επισκευή οικιακών 
συσκευών (κουζίνα, πλυντήριο). Βιογραφικά στο 
e-mail: dimitrapapamichalopoulou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός για επισκευή οικιακών και 
επαγγελματικών ψυγείων. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrapapamichalopoulou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος Εργάτης για εργασία σε 
εταιρία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην 
Περιοχή Χαλανδρίου Αττικής. Τηλ επικοινωνίας: 
6972975522.

συνέχεια στη σελ. 30

Πωλητές
Η βιομηχανία παραγωγής δομικών & χημικών προϊόντων 
Bauer ζητά να προσλάβει Πωλητές για την στελέχωση 
του τμήματος πωλήσεων με έδρα την Αθήνα και την 
Θεσσαλονίκη.

Αρμοδιότητες: 
•Εφαρμογή του ετήσιου πλάνου πωλήσεων της εταιρίας 
•Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων 
•Υποστήριξη πελατών 
•Εφαρμογή της εμπορικής & πιστωτικής πολιτικής  
της εταιρίας 
•Παρακολούθηση εισπράξεων των πελατών 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό της στρατηγικής πωλήσεων  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία 25-40 ετών 

•Τουλάχιστον 3ετής επαγγελματική εμπειρία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Δίπλωμα Ι. Χ. αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα μετακινήσεων εντός & εκτός νομού  
Προσόν θα θεωρηθεί: 
•Πτυχίο πολιτικού μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού 
θα επιθυμητό 
•Εμπειρία στο κλάδο των δομικών ή των χρωμάτων 
•Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Η ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: info@petrocoll.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

AΡΓΩ ΑΕΒΕ - Βιομηχανία πλαστικών υλικών συσκευασίας (έδρα Κορωπί) για το τμήμα ποιοτικού ελέγχου ζητείται:

Aπόφοιτος Τ.Ε.Ι Tεχνικής Kατεύθυνσης
•Κατά προτίμηση με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
•Εργασία σε βάρδιες.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδ. ΠΕ, στο fax: 210 
6625500 ή στο e-mail:cv@argo-sa.gr. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

M+W Process Industries GmbH is a company of the M+W Group, one of the Top15 worldwide acting high tech 
contractors. We are one of the market leaders as integrated engineering and construction company for the phar-
maceutical, biotechnological, consumer car, food and chemical industry. Headquartered in Stuttgart and with more 
than 20 other offices in Europe, our more than 650 employees are developing solutions for highly-complex process 
plants and facilities. With up-to-date knowhow, long-standing experience and extraordinary commitment we support 
our clients during all project phases, including consulting, engineering, construction, commissioning until qualifica-
tion/validation and technical facility management. For our entity in Vienna, we are looking for a highly motivated:

Senior M&E Design & Field Engineer (m/w)
Major responsibilities: 
•Design and creation of technical specifications & tender documents for pharmaceutical production plants in 
respect to electrical systems 
•Internal coordination with other execution disciplines and subcontractors on project site 
•Ensurement of construction practices as required for compliance of construction operations 
•Willing to work for projects in Greece & Europe-wide as required by management. 
 
Ideal experience: 
•Degree holder in electrical engineering 
•3+ years in design & construction management 
•Fluency in spoken and written English and Greek is a must 
•Mechanical expertise is an advantage 
•Experience working in the field of pharmaceutical or semiconductors is an advantage 
•Ability to communicate and work in a team with proven leadership skills 
•High commitment, resilience, assertiveness and a large portion initiative 
•Able to start at short notice will be advantageous 
 
We offer: 
•A position with a broad variety of tasks in a successful and profitable company with perspectives 
•High degree of entrepreneurial flexibility 
•A competitive and performance-related package dependent on your professional and personal qualifications

For immediate consideration, please send your cover letter and resume to our human resources manager: 
Mag. Mirha Adanalic, MBA, e-mail: mirha.adanalic@mwgroup.net

Εργοδηγοί Τεχνολόγοι Συντήρησης Παραγωγής & Συσκευασίας

Για λογαριασμό πελάτη μας, εξαγωγική εταιρία στον 
κλάδο τροφίμων, με μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία 
χρόνια, ζητάμε: 
•2 Τεχνολόγους εργοδηγούς συσκευασίας* (P102) 
•1 Τεχνολόγο εργοδηγό παραγωγής*(P103) 
•1 Τεχνολόγο συντηρητή (P104) 
•6 Τεχνικούς χειριστές μηχανών παραγωγής (P105) 
•1 Αποθηκάριο* (P106) 
Προκειμένου να καλυφθούν οι αναπτυξιακές ανάγκες 
της εταιρίας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΛ ή ΙΕΚ ή ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 

•Τεχνικές γνώσεις 
•Ευκολία στην επικοινωνία 
•Ομαδικότητα, προθυμία και συνέπεια 
•Διάθεση για μάθηση  
Για τις θέσεις με * απαιτούνται και γνώσεις Η/Υ.

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προαναφερόμενα προ-
σόντα καλούνται να αποστείλουν άμεσα με e-mail το 
βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία) στο e-mail: 
info@franklincovey.gr, με θέμα τον κωδικό Θέσης για την 
οποία ενδιαφέρονται. Η εταιρία θα επικοινωνήσει μόνο 
με τους υποψηφίους που πληρούν απόλυτα την ανωτέρω 
περιγραφή της θέσης.

Το Μελινικόν the Greek Pancake House  με έδρα στο Κολωνάκι στα πλαίσια της ανάπτυξης του ζητά:

3 Ψήστες / Υπεύθυνους Προετοιμασίας
•Με προϋπηρεσία κατά 
προτίμηση σε κρεπερί ή και σε 
ζαχαροπλαστεία. 

•Θα εκτιμηθεί ανάλογη  
πείρα στο ψήσιμο πάνω  
σε πλατό. 

Βιογραφικά  
στο ακόλουθο e-mail:  
thewmedia@yahoo.gr

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
Κωδ. OLSV3

Η οnline sales ως Customer Experience Provider προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεφωνικής εκπροσώ-
πησης που αφορούν στη διαχείριση υφισταμένων και νέων πελατών. Εκπροσωπώντας μεγάλες εταιρείες στο χώρο 
των τηλεπικοινωνιών, όπως η Vodafone και η Forthnet και στον τραπεζικό τομέα τη Citibank, διασφαλίζει διαρκώς 
την αξιοπιστία των πελατών της παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α. Ε. αναζητά υποψηφίους για τη στελέχωση της θέσης:

Οδηγός Ασθενοφόρου - Συντηρητής
Η θέση αφορά την περιοχή της Αττικής.

Ο ρόλος: Ο οδηγός ασθενοφόρου-συντηρητής έχει σαν βασικό 
σκοπό την εξυπηρέτηση των ασθενών, με την μετακίνηση 
τους τόσο με το ασθενοφόρο, όσο και εσωτερικά της ΜΧΑ.

Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση των οχημάτων, την 
επίβλεψη και καλή λειτουργία των τεχνικών συστημάτων της 
ΜΧΑ, αλλά και την οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων.

Προϋπηρεσία: 
•1 χρόνο σε ανάλογη θέση 

Επιπλέον κατάρτιση: 
•ECDL 
•Πτυχίο διασώστη ΕΚΑΒ ή επιτυχής συμμετοχή  
σε σεμινάριο διασώστη 
•Τεχνικές γνώσεις 
 
Απαιτήσεις θέσης: 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Να μην πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα 
•Δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας επιθυμητό 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@mesogeios.gr

Έλα κι εσύ στην ομάδα μας!  
Τα μόνα που χρειάζεσαι: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα  
Η εταιρεία μας προσφέρει: 
•Σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου 

•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,  
ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
•Bonus παραγωγικότητας 
•Συνεχή καθοδήγηση-υποστήριξη 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο 
οργανισμό 
•Εύκολη προσβασιμότητα 
 
Visit us: www.onlinesales.gr/cv

Με 150.000 εργαζόμενους σε περισσότερες από 100 χώρες, η Schneider Electric, παγκόσμιος ειδικός στη διαχείριση 
ενέργειας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε εφαρμογή του ηλεκτρισμού.

Τελειόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ για Πρακτική Άσκηση
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τελειόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ που σύμφωνα με το πρόγραμμα φοίτησης μπορούν να ξεκινήσουν 
άμεσα την πρακτική τους άσκηση και παρακολουθούν ένα από τα παρακάτω προγράμματα σπουδών.

•Τελειόφοιτοι Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
•Βιομηχανικού Αυτοματισμού  
•Μηχανολόγων Μηχανικών

Απασχόληση στα τμήματα ενέργειας και βιομηχανίας, έργων ή ποιότητας με αντικείμενο:Υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων των τμημάτων σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος, σύνταξη προσφορών, ενημέρωση πελατών, 
συμμετοχή σε σχεδιασμό ενεργειών marketing, συμμετοχή στην έρευνα ικανοποίησης πελατών, διαχείριση εμπορικών 
και τεχνικών επιστροφών πελατών, xρήση software εγκατεστημένης βάσης εξοπλισμού Εταιρίας κατόπιν εκπαίδευσης, 
χρήση εργαλείου CRM.

•Τελειόφοιτοι Διοίκησης Επιχειρήσεων

Απασχόληση στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού: Συμμετοχή στην οργάνωση ενεργειών εσωτερικής επικοινωνίας 
και παροχή υποστήριξης σε όλες τις δραστηριότητες της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίσης: 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών & MS Office 
•Καλή ικανότητα επικοινωνία

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και 
την νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους αναφέροντας ως τίτλο τον κωδικό ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
gr-recruit@schneider-electric.com. Διεύθυνση: 19ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 146 71 Ν. Ερυθραία .
Υπόψη δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού 210 6295209. Website: www.schneider-electric.gr 

Η εταιρεία FABRICA, με ηγετική θέση στον χώρο των ειδών υγιεινής & επίπλων κουζίνας, ζητά:

Υπάλληλο Τιμολόγησης  
για το κατάστημα στις Τρείς Γέφυρες

Αρμοδιότητες: 
•Υποδοχή πελατών (reception) 
•Τιμολόγηση - έκδοση & έλεγχος 
•Προγραμματισμός δρομολογίων / παραδόσεων / 
εισπράξεων 
•Επικοινωνία με πελάτες 
•Ωράριο εμπορικών καταστημάτων 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ευγένεια στην επικοινωνία 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (ERP) 
•Απόφοιτοι ΙΕΚ / τει οικονομικής κατεύθυνσης 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
 
Αποστολή βιογραφικών μέσω e-mail: hr@veneti.gr
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πίτες και vegetarian λαμβάνεται υπ’ όψιν. Βοήθεια 
και για λάτζα της μαγειρικής, τιμή 1€, συζητήσιμη. 
Bιογραφικά στο e-mail: melivision1@hotmail.
com, τηλ: 6947 617561, ώρες επικοινωνίας 
11:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α για εστιατόριο στην παραλία 
Θεσσαλονίκης με προϋπηρεσία. Τηλ: 2310 263730, 
ώρες επικοινωνίας 12:00-14:00, 18:00-20:00.

Ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ της Αίγλης στο κήπο Ζαππείου στο 
κέντρο της Αθήνας, ζητά Υπεύθυνο Service (Captain) 
για το cafe-εστιατόριο. Θα προτιμηθεί άτομο με 
ανάλογη προϋπηρεσία και Πτυχίο Τουριστικών 
Σπουδών. E-mail: kandrikakis@aeglizappiou.gr.

ΤΟ ΓΥΡΑΔΙΚΟ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης ζητά 
άτομο με μεγάλη προϋπηρεσία. Πλήρης γνώση 
στο αντικείμενο. Στήσιμο γύρου, επεξεργασία 
κρέατος, κόψιμο γύρου, ψησταριά (ψήστης) και 
φυσικά τύλιγμα. 2 άτομα για ψήσιμο/τύλιγμα. 
Τηλ: 6980 099130.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά άτομα ως Βarista με 
εμπειρία στη παρασκευή καφέ, για εργασία σε 
καφετέριες. Bιογραφικά στο e-mail: cv_center@
hotmail.com, κωδ: 2.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για τo 
κατάστημα λιανικής τις kayak boutique στην Γλυφάδα, 
νέα με γνώση λειτουργίας soft-frozen μηχανών 
και παρασκευή κρέπας waffle. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@kayak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοζαχαροπλάστης, εμφανίσιμος, για 
κεντρικό αρτοποιείο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο, 
εργατικότητα, ευγένεια, συνέπεια. Ημιαπασχόληση, 
μισθός 300€. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: evellyn168@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπάρμαν για ξενοδοχείο στο Καμά-
ρι Σαντορίνης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
epavlishotel.com, τηλ: 2286 034292, 6974 192386.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 
στη Μύκονο ζητάει Σερβιτόρους. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@billandcoo.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ - Μπουφετζής ζητείται από cafe στη 
Μαγούλα - Αττικής. Απαραίτητη προϋπηρεσία και 
γνώση του αντικειμένου. Τηλ: 6975 645046, κα Όλγα.

5* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην περιοχή της Καστοριάς ζητεί 
Σερβιτόρα για εποχιακή απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ihs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα από το μεζεδοπωλείο θαλασσινών 
Λίγο Θάλασσα στο Παγκράτι. Τηλ: 6974 644944.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για λάντζα με προϋπηρεσία 
για καφέ - μπαρ. Τηλ: 6938 968308.

WINE bar ζητά, Σερβιτόρους -ες, με γνώσεις στο 
κρασί. Τηλ: 6948 467373.

WINE bar στο κέντρο της Αθήνας, ζητάει Μάγειρα 
και Βοηθό. Τηλ: 6948 467373.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζής για wine bar στο κέντρο της 
Αθήνας, απαραίτητες βασικές γνώσεις κρασιού. 
Τηλ: 6948 467373.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Κηφισιά ζητά Υπεύθυνο Εστια-
τορίου με προϋπηρεσία σε εστιατόρια πολυτελεί-
ας. Επιθυμητή προϋπηρεσία και σε εκδηλώσεις 
catering. Βιογραφικά με την ένδειξη Maitre στο 
e-mail: sales@ffoods.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ catering ζητεί Pastry Chef με προϋπηρεσία 
για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά με την ένδειξη 
Pastry στο e-mail: sales@ffoods.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ catering ζητεί Chef με προϋπηρεσία σε 
εστιατόρια πολυτελείας, Απόφοιτο Σχολής. Βιο-
γραφικά με την ένδειξη Chef στο e-mail: sales@
ffoods.gr.

ΨΗΣΤΗΣ σφολιάτας επαγγελματίας, με πείρα στην 
παρασκευή πίτσας, αρτοσκευασμάτων και ευχάριστη 
προσωπικότητα ζητείται από εργαστήριο τροφίμων 
στο Γαλάτσι, βραδινή απασχόληση, μισθός ικανο-
ποιητικός. Τηλ: 6942 686060, ώρες επικοινωνίας 
14:00-20:00.

ΦΥΛΛΑΔΟΡΟΣ Αέρος, ζητείται, έμπειρος για ανοικτό 
εργαστήριο καταστήματος παραδοσιακών προϊόντων 
στον Άγιο Δημήτριο με γνώση παραγωγής και για 
πεϊνιρλί, πίτσα, χωριάτικες πίτες, τυροπιτοειδή. 
Πλήρης ή μερική απασχόληση. Τηλ: 69730 42074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε κατάστημα με καφέ, 
βάφλες, παγωτό, pancakes/crepes, γιαούρτι, στο 
κέντρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
demiflower1.7@gmail.com, τηλ: 6977 535250.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρασκευής και πώλησης παρα-
δοσιακών προϊόντων φρέσκιας ζύμης στον Άγιο 
Δημήτριο, ζητεί για πλήρης απασχόληση έμπειρο 
Μπαρίστα και Πωλήτρια, με προϋπηρεσία σε κα-
ταστήματα ταχείας εστίασης. Τηλ: 6973 042074.

CAFE - bar στο Γκάζι αναζητά Bοηθούς Σερβι-
τόρους με προϋπηρεσία και εμφανίσιμους. Τηλ: 
6938 968308.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται με σχετική εμπειρία σε παρα-
σκευή κρύων πιάτων και καφέ από σνακ μπαρ στη 
Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: info@saladup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σεφ για εστιατόριο steakhouse εντός 
Αττικής. Τηλ: 210 6005307.

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ ωρομίσθιοι ζητούνται από 
κατάστημα καφέ - donut στην περιοχή Δροσιάς, 

ωράριο πρωί - απόγευμα εναλλάξ, προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Τηλ 6974 142106.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Tharroe of Mykonos αναζητά 
Σερβιτόρο -α για το εστιατόριο του. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία κατά προτίμηση σε ξενοδοχείο, καλή 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tharroeofmykonos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας για μεζεδοπωλείο με θαλασ-
σινά στην περιοχή του Παγκρατίου. Η επωνυμία του 
μαγαζιού είναι Λίγο Θάλασσα. Τηλ: 6974 644944, 
κος Καραντινός Λάμπρος.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ με εμπειρία, ζωντάνια και χαμόγελο 
ζητούνται για πολυτελή χώρο εταιρικών και καλ-
λιτεχνικών εκδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: tpa.athens@gmail.com.

ΝΕΟΙ /ες ζητούνται για Μπάρμαν, Μπαργούμαν, 
Σερβιτόροι /ες σε καφέ μπαρ στον Εύοσμο Θεσσα-
λονίκης. Κατοχή βιβλιαρίου υγείας, άδεια εργασίας, 
εμπειρία και προϋπηρεσία, τόπος διαμονής Δυτική 
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6906 212121, ώρες επικοινωνίας 
9:00-14:00, 18:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από snack - cafe στο Αιγάλεω, κατά 
προτίμηση κάτοικος γύρω περιοχών, πρωινή ή 
απογευματινή βάρδια. Τηλ: 6992 782460.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται σε Aσιατικό εστιατόριο στη 
Γλυφάδα, το menu υπάρχει, ζητάμε αυτόν που θα 
το εκτελέσει. Τηλ: 6944 323398.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Άνεργοι για voucher από 18 έως 29 
ετών με κάρτα ανεργίας. 4 θέσεις εργασίας στην 
εστίαση και σαν Υπάλληλοι Γραφείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: kekdiavlos@gmail.com, τηλ: 2310 523512.

ΕΤΑΙΡΙΑ εστίασης ζητεί Head Chef με εξειδίκευση 
στο υγιεινό διαιτολόγιο. Απαραίτητα 5ετής προ-
ϋπηρεσία και ικανότητα δημιουργικότητας. Στα 
καθήκοντα περιλαμβάνεται η διαρκής έρευνα 
και εξέλιξη. Μόνο σοβαρές προτάσεις. E-mail: 
healthynutricv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση πρόσληψη από μικρή ξενο-
δοχειακή μονάδα έμπειρος Σερβιτόρος με άριστη 
γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 
πολυτελείας. Τηλ: 6956 004312, ώρες επικοινωνίας 
πρωί και μετά τις 19:30.

CAFE στο κέντρο της Γλυφάδας ζητάει Σερβιτόρες 
και άτομα για μπουφέ. Τηλ: 6909 391596.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - μπιστρό στη Ν. Σμύρνη ζητεί ένα 
άτομο για μπουφέ, σέρβις με προϋπηρεσία, κατά 
προτίμηση κάτοικος της περιοχής. Τηλ: 6956 679134.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Γ’ Μάγειρας για ξενοδοχείο στα 
Χανιά. Δυνατή και η μόνιμη εποχιακή εργασία. Δί-
δεται διαμονή - διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
solimarjobsearch@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 7 Σερβιτόροι /ες για 5* ξενοδοχείο 
στη Σαντορίνη, μισθός 800€, ασφάλιση. Παρέχεται 
δωρεάν σίτιση και στέγαση. Βιογραφικά στο e-mail: 
elinakihonda@gmail.com, τηλ: 6984 531456.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Σερβιτόροι /ες στο νησί της Κέρ-
κυρας, άμεσα έως 20/10, μισθός 650€ και 2 ρεπό 
μηνιαίως. Παρέχεται δωρεάν σίτιση και στέγαση. 
Τηλ: 6984 531456.

ΓΡΗΓΟΡΟ εστιατόριο ιαπωνικής κουζίνας στο κέντρο 
της Αθήνας ζητά Προσωπικό για τις θέσεις: Βοηθό 
Μάγειρα, Βοηθό Κουζίνας, Μάγειρα. Βιογραφικά 
στο e-mail: yokomanager@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Σερβιτόροι /ες άμεσα έως 20/10, για 
4* ξενοδοχείο της Σαντορίνης. Παρέχεται μισθός 
800€, ασφάλιση, σίτιση, στέγαση δωρεαν. Τηλ: 
6984 531456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα άτομο για λάντζα, βραδινή απασχό-
ληση σε εστιατόριο στα Δυτικά Προάστια. Ασφάλιση, 
μισθός, εργασία όλο το χρόνο. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobcv.fb11@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με πείρα για Ελληνικό εστι-
ατόριο στο Αμβούργο Γερμανίας και δυνατότητα 
συνεταιρισμού, με εξασφαλισμένη διαμονή, μόνο 
σοβαρές προτάσεις (δεν χρειάζεται κεφάλαιο). Τηλ: 
0049 1714163498, 0049 4079005271.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Αττική προσλαμβάνει άμεσα 
έμπειρους Μπάρμαν με ξένες γλώσσες για τους 2 
επόμενους μήνες και σεζόν 2015. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: manager@goldencoast.
gr, fax: 22941 13001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι-ες για buffet - service, για ερ-
γασία στη Κρήτη. Παρέχεται διαμονή, διατροφή, 
ασφάλεια, 800€/μήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com, τηλ: 210 8221097.

WAITRESS / F&B Hostess. Basic Salary: 1100$ 
net και tips. Accommodation, air Ticket, transport, 
food, medical insurance provided. Contract: 1 year 
(renewable). CVs: silver.lining37@yahoo.com, tel: 
2311 242026, 6937 212290.

ΓΡΗΓΟΡΟ εστιατόριο Ιαπωνικής κουζίνας στο 
κέντρο της Αθήνας προκειμένου να επανδρώσει 
τα καταστήματα του ζητά Προσωπικό για τις παρα-
κάτω θέσεις: Διευθυντή Καταστήματος, Υπεύθυνος 
Βάρδιας, Εξυπηρέτηση Τηλεφωνικών Παραγγελιών. 
E-mail: yokomanager@gmail.com.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στο κέντρο της Αθήνας ζητεί νέους -ες 
για service. Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv_center@hotmail.com.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργατοτεχνικό Προσωπι-
κό, με εμπειρία σε εργασίες κλαδέματος υψηλών 
δέντρων με καλαθοφόρο, συντήρηση πρασίνου σε 
δημόσια έργα, επιθυμητό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, 
Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: g.prasino1975@
gmail.com, fax: 211 7804055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για εργασία σε μια βίλα, ως 
Κηπουρός και ως Γηροκόμος. Παρέχεται διαμο-
νή διατροφή και ικανοποιητικός μισθός. Τηλ: 210 
8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κηπουρού που να γνωρίζει από 
αγροτικές εργασίες, χλωρά κλαδέματα, χρήση μη-
χανημάτων κλπ. Με άδεια οδήγησης, για part time 
απασχόληση. Τηλ. 6977 554751, ώρες επικοινωνίας 
15:30-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κοπή κορμών με μηχανή, θά-
μνους γρασίδι. Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα, 
δίπλωμα τρακτέρ και οδήγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΒΟΣΚΟΣ ζητείται για την περιοχή της Αττικής. Τηλ: 
6944 670045, 210 6718538, ώρες επικοινωνίας 
μετά τις 19:00.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Απόφοιτος ΤΕΙ, ζητείται για την κάλυψη 
θέσης, πλήρης απασχόλησης ως Ομαδάρχης σε 
ομάδα εργασίας. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@genka.com.gr, τηλ: 
210 9945425.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για εργασία σε ινστιτούτο 
αισθητικής στη Κόρινθο. Βιογραφικά στο e-mail: 
christoukor@gmail.com, τηλ: 2741 024360.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές για δουλειά σε κομμωτήριο 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6972 829655.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμώτριες και Βοηθοί για Μαρούσι. 
Νόμιμες αποδοχές και ένσημα. Τηλ: 6936 717358.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Κομμώτρια που να γνωρίζει 
καλό πιστολάκι από κομμωτήριο στη Νέα Σμύρνη 
για πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6973 952462.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μαρούσι ζητεί Κομμωτή -τρια 
για κουπ, χτένισμα και βαφείο. Τηλ: 210 8026201, 
6973 795379.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για μανικιούρ, πεντικιούρ, 
τεχνητά, αποτρίχωση, μασάζ κυτταρίτιδας και μυο-
χαλαρωτικό. Καλές τιμές, εξυπηρετούνται περιοχές 
πλησίον Αμπελοκήπων, μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ: 6980 366760.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές /τριες για pilates και yoga. 
Περιοχή: Ίλιον, Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@artfygio.gr.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ και Φυσικοθεραπευτές Απόφοιτοι ΙΕΚ 
ζητούνται από το ινστιτούτο Figura για Πρακτική 
Άσκηση. Βιογραφικά στο e-mail: figuragr@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εστίασης, ζητεί Διατροφολόγο εξειδικευ-
μένο στην αθλητική διατροφή. Άριστη γνώση σε 
συμπληρώματα διατροφής και superfoods. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία, διοικητικές ικανότητες, διαρκής 
έρευνα και συνεργασία με head chef. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. E-mail: healthynutricv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Θεραπεύτρια Spa με εμπειρία 1 ή 2 χρόνια 
στο μασάζ σώματος. Γνώση Αγγλικών απαραίτητη. 
Γνώση ρεφλεξολογίας, τάι μασάζ θα εκτιμηθεί. 
Εργασία σε spa ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@orloffspa.gr.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ όμιλος στον Άγιο Δημήτριο ζητεί 
Δασκάλα Ενόργανης με προϋπηρεσία για παιδικό 
τμήμα ενόργανης. Τηλ: 6944 317315.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητά να 
προσλάβει Σχεδιάστρια Μόδας και Κοπτικής-Ρα-
πτικής. Πτυχιούχοι Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος 
θα εκτιμηθεί. Διδακτική και εργασιακή εμπειρία. 
Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια. Βιογραφικά 
στο e-mail: iiekjobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για μασάζ σε spa ξενοδοχείου στα 
Καλάβρυτα. Παρέχεται διαμονή, φαγητό, μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 
6945 776821.

ΑΠΟ ΣΧΟΛΗ Ομορφιάς ζητείται Εκπαιδεύτρια για 
μανικιούρ-πεντικιούρ-τεχνητά νύχια. Απαραιτή-
τως αποδεδειγμένη εμπειρία στη διδασκαλία των 
νυχιών. Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις nail design. 
Βιογραφικά στο e-mail: peiraias@evabeauty.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμνάστριες που να γνωρίζουν από 
ομαδικά προγράμματα για γυμναστήριο στη Δυτική 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: amazonthes@
gmail.com.

ΑΘΛΗΤΕΣ εν ενεργεία πολεμικών τεχνών, στίβου 
ή θαλάσσιου αθλητισμού για γυμναστήρια, νέοι, 
με ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις, ημιαπασχό-
ληση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
athleticworld.work@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δάσκαλοι, yoga, pilates, κλασικoύ και 
σύγχρονου χορού για συνεργασία από το Σεπτέμ-
βριο στην εταιρία Artfygio - Τεχνών το Καταφύγιο, 
στο Ίλιον Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
artfygio.gr, artfygio@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΕΣ Άκρων ζητούνται με γνώσεις τεχνητών, 
μανικιούρ, πεντικιούρ, για μόνιμη απασχόληση στο 
Κορυδαλλό. Τηλ: 210 4940434.

ΣΤΟΥΝΤΙΟ μανικιούρ στο Μαρούσι ζητεί νέα έμπει-
ρη για μανικιούρ, πεντικιούρ για πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Τηλ: 210 8051893.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ -ης, να γνωρίζει βαφή, κούρεμα, 
χτένισμα, ζητείται από κομμωτήριο στη Γλυφάδα, 
για πλήρη απασχόληση, ικανοποιητικός μισθός. 
Τηλ: 6946 903576, 210 9604085.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ -τρια με άδεια εξασκήσεως επαγ-
γέλματος Κομμωτή Α’ ζητείται από κομμωτήριο, 
περιοχή Νίκαια. Τηλ: 210 4940434.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Νέα Σμύρνη, ζητεί Κομμώτρια, 
εμφανίσιμη, πεπειραμένη στις γυναικείες και αν-
δρικές κομμώσεις. Τηλ: 210 9753117.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Γλυφάδα ζητεί Συνεργάτες, με 
προϋπηρεσία, να γνωρίζουν απαραίτητα βαφείο και 
βραδινό χτένισμα καθώς επίσης και Συνεργάτες 
μανικιούρ - πεντικιούρ - αποτρίχωσης. Τηλ: 210 
9652780, 6947 840069.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ μεγάλο ζητεί Colourist για σοβαρή 
συνεργασία. Παρέχεται εξαιρετικό περιβάλλον και 
μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, δυνατότητα έναρξης 
συνεργασίας από τέλος Αυγούστου. Βιογραφικά στο 
e-mail: career@hairworkshop.gr, τηλ: 210 9926601.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ γνωστό στην Αγία Παρασκευή ζητεί 
έμπειρους Τεχνίτες -τριες για υπεύθυνη θέση. Τηλ: 
210 6090245.

ΑΠΟ ΤΟ κομμωτήριο Πλαστήρας στην πλατεία 
Γλυφάδας ζητείται έμπειρη Μανικιουρίστ, με γνώ-
σεις αποτρίχωσης, για τη στελέχωση του τμήματος 
αισθητικής. Τηλ: 210 8980251, 210 8946098.

ΓΝΩΣΤΗ Σχολή Χορού ζητάει Δάσκαλο Χορού με 
γνώσεις latin, Ευρωπαϊκούς, Ελληνικούς χορούς, 
Αργεντίνικο tango, σάλσα, animation. Προϋπηρεσία 
όχι απαραίτητη. Τηλ: 210 2237207, 6979 007609.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αισθητικού για νεοσύστατο 
ινστιτούτο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@skinmatters.gr.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ έμπειρες χωρίς υποχρεώσεις 
ζητούνται. Τηλ: 210 7771917.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉ εταιρία ζητά άτομο, με καλό παρου-
σιαστικό για διανομή εντύπων, 2 φορές/βδομάδα, 
περιοχή Αθήνα, 11:00-15:00. Τηλ: 210 6454406, 
210 6454406, ώρες επικοινωνίας 11:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για πλήρης και μερική απασχόληση 
Καμαριέρες και Καθαρίστριες για εργασία εντός 
Αθηνών. Τηλ: 210 6800060, 210 6800058.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία, ζητούνται άτομα με 
εμπειρία στην αφισοκόλληση για εσωτερικούς χώρους 
αθλητικών εγκαταστάσεων. Τηλ: 6944 848981, 
210 8652378.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με ευχάριστη προσωπικότητα για 
διανομή φυλλαδίων. Μακροχρόνια (περιοδική) 
εργασία με πολύ καλή αμοιβή. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: artistimoda@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ με προϋπηρεσία ζητείται για λάντζα - 
καθαριότητα, δύο ημέρες την εβδομάδα ωράριο 
7:00-15:00, 15:00-23:00. Περιοχή Α. Γλυφάδα. 
Τηλ: 6936 109857.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Διανομέα για το υποκα-
τάστημα της, κάτοχο δίκυκλου, καλό γνώστη των 
δρόμων για 4ωρη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@malapetsas.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμεταφορών ζητεί Διανομέα για 
μερική απασχόληση. Περιοχές: Ξάνθη, Κομοτηνή, 
Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Φλώρινα, Έδεσσα, Βέροια, 
Ιωάννινα, Βόλος, Κοζάνη, Χαλκίδα, Λαμία, Τρίπολη, 
Πάτρα, Σπάρτη Τηλ: 6994 404624.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για εργασία σε μια βίλα, ως 
Κηπουρός και ως Γηροκόμος. Παρέχεται διαμο-
νή διατροφή και ικανοποιητικός μισθός. Τηλ: 210 
8221097.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ζητείται με αμάξι, για τη φύλαξη και 
μελέτη παιδιού Πέμπτης Δημοτικού στην Πετρού-
πολη. Ωράριο: Δευτέρα έως Πέμπτη 14:00-22:00 
και Κυριακή 12:00-22:00, μισθός: 500€. Τηλ: 6978 
558152.

ΔΙΑΝΟΜΗ τουριστικού εντύπου από εμφανίσιμη νέα 
ζητείται στο κέντρο της Αθήνας. Μερική Απασχό-
ληση. Γνώστης Αγγλικής γλώσσας θα προτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: adm@pireas.gr.

ΝΕΑ εμφανίσιμη ζητείται με γνώσεις Αγγλικών, 
Η/Υ, χωρίς υποχρεώσεις για μοίρασμα φυλλαδί-
ων από γραφείο εξυπηρέτησης αυτοκινήτων. Τηλ: 
6942 823090, 6940 700799, ώρες επικοινωνίας 
11:00-14:00, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για διανομή εντύπων στη 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: info@miow.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές κατά προτίμηση Παιδαγωγοί 
- Νηπιαγωγοί για διανομή εντύπων καλλιτεχνικού 
παιδικού εργαστηρίου σε σχολεία και παιδικές χαρές. 
Τηλ: 210 6897785, 6984 700927.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού πλοίων-σκαφών αναζητεί άτομα 

με εμπειρία στο καθαρισμό ιστιοπλοϊκών σκαφών 
αναψυχής (εσωτερικά και Deck). Περιοχή Λαύριο, 
κάθε Παρασκευή-Σάββατο. Επιθυμητή γνώση ξένης 
γλώσσας. Άριστο περιβάλλον με καλές αποδοχές. 
Τηλ: 6932 632254.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ορθοπεδικών ειδών ζητείται νέος 
με μηχανάκι για παραδόσεις και εξωτερικές εργα-
σίες. Απαραίτητη ανάλογη προϋπηρεσία. Μισθός, 
ασφάλεια, κινητό. Ωράριο 08:00-16:30. Βιογραφικά 
στο e-mail: christopher@kifidis-orthopedics.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών και προώθησης 
πωλήσεων ζητείται Υπάλληλος για εξωτερικές ερ-
γασίες. Υπεύθυνος και ευγενικός, κάτοχος δίκυκλου. 
Παρέχονται μισθός, ΙΚΑ, έξοδα κινησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: callcenter.exelixis@gmail.com.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ σκύλων αναζητά βοηθό για κάποιες 
μέρες της εβδομάδας και με μελλοντική μόνιμη 
συνεργασία. Το άτομο πρέπει να διαμένει κάπου 
εντός του Δήμου Σαρωνικού. Βιογραφικά στο e-mail: 
kenmastersgr@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για διανομή εντύπων παιδικού 
εργαστηρίου, κατά προτίμηση Φοιτητές Παιδαγωγικών, 
Βόρεια Προάστια. Τηλ: 210 6897785, 6984 700927.

ΑΤΟΜΑ με καλό παρουσιαστικό, χαμογελαστά, με 
ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις, κατά προτίμηση 
Φοιτητές, Σπουδαστές, για διανομή free press εφη-
μερίδας μία φορά την εβδομάδα. Βιογραφικά στο 
e-mail: publicrelations.work@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ με καλή γνώση πυγμαχίας ή άλλων πολεμικών 
τεχνών για πρωινή 10:00-15:00 ή απογευματινή 
απασχόληση 18:00-23:00, σε υποδοχή εταιρίας. 
Βιογραφικά με φωτογραφία: publicrelations.
work@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ με δικό τους μηχανάκι, εμφανίσιμα και 
ευγενικά, ζητούνται για εξωτερικές εργασίες σοβαρής 
εταιρίας, ημιαπασχόληση ή πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: greeknews.jobs@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί νέους Φύλακες ως Προ-
σωπικό Ασφαλείας. Απαραίτητη άδεια εργασίας, 
περιοχή Αθήνα. Τηλ: 6971 992583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για διανομές - delivery, πλήρης 
απασχόλησης από κατάστημα εστίασης στο Med 
Cosmos με δικό του μηχανάκι. Τηλ: 6938 780641, 
ώρες επικοινωνίας 14:00-20:00, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για καθαρισμό γραφείων σε περιοχές 
Χαλάνδρι - Αιγάλεω - Ν. Ηράκλειο. Απογευματινή 
ή πρωινή εργασία. Τηλ: 210 6858760.

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στη Γλυφάδα ζητεί Καθαρίστρια, 
πλήρης απασχόληση, τηλ: 210 8942292.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη, δημιουργική απα-
σχόληση αγοριού 5 ετών, Δευτέρα έως Σάββατο 
08:30-17:30 όταν τα σχολεία είναι κλειστά και 12:00-
20:00 όταν είναι ανοιχτά. Λίγα οικιακά. Δυνατότητα 
διανυκτέρευσης αν χρειαστεί. Τηλ: 6944 534332.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητάει Φύλακες για την περιοχή 
της Λάρισας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
kechrinopoulouc@oceansec.gr, τηλ: 2310 221390.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζεύγος για παιδότοπο, για εργασία στην 
Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα απαραί-
τητη. Καθαριότητα, φύλαξη και εργασίες στο χώρο, 
εμπειρία 1 χρόνου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για 5νθήμερη απασχόληση στο κέντρο 
της Αθήνας Καμαριέρες και Καθαρίστριες. Fax: 210 
6800060, 210 6800058.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για λίγες ώρες απασχόλησης 
ημερησίως, για παρέα και φροντίδα ηλικιωμένης-
ασθενούς και καταπονημένης γυναίκας. Περιοχή 
Καλλιθέα. Προτιμάται κάτοικος Καλλιθέας. Χωρίς 
ρατσισμό για αλλοδαπές και με σχετικές γνώσεις ή 
εμπειρία Νοσοκόμας. E-mail: bpanakias@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας για το simplyburger Κορυδαλλού. 
Βιογραφικά στο e-mail: sbkory@simplyburgers.
gr, τηλ: 210 4960645.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία καθαρισμού επαγ-
γελματικών χώρων (γραφεία), για πρωινή και 
απογευματινή απασχόληση. Τηλ: 210 6997673.

ΘΥΡΩΡΟΣ ζητείται με απαραίτητες γνώσεις σε μικρές 
επιδιορθώσεις κτιρίων για την ανακάλυψη θέσης 
πλήρους απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
genka.com.gr, τηλ: 210 9945425.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη, ζητεί άτομο για υπηρεσίες καθα-
ρισμού, πλύσεις και σιδερώματος, για την περιοχή 
της Κορίνθου.. Απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας. 
Τηλ: 210 9919919, εσωτ: 193.

ΑΤΟΜΟ ανεξάρτητη, ζητείται για φροντίδα παιδιού 
με πρόβλημα και οικιακές εργασίες, ως Εσωτερική. 
Μισθός 500€, διατροφή, διαμονή σε ανεξάρτητο 
δωμάτιο. Τηλ: 22950 31212, 6976 460988.

ΛΑΤΖΕΡΟΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ -ας ζητείται από ψαροτα-
βέρνα-μεζεδοπωλείο στον Πειραιά. Προϋπηρεσία. 
Κάτοικος Πειραιά ή να διαθέτει μέσον. ΙΚΑ-μισθός 
συζητήσιμος. Ο υποψήφιος, εργατικός-καθαρός-
γρήγορος και με πνεύμα συνεργασίας. Τηλ: 6942 
814067, 210 4181616, ώρες επικοινωνίας μετά 
τις 11:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα ηλικιωμένης (που 
αυτοεξυπηρετείται) για μερική απασχόληση, στην 
Α.Τούμπα Θεσσαλονίκης. Κατά προτίμηση να κατοικεί 
στην περιοχή. Τηλ: 6979 339379.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία στα Ιωάννινα, 
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, για 
πλήρη απασχόληση. Επιθυμητή η εμπειρία σε 
ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, AutoCAD και 
ενεργειακές επιθεωρήσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@solarproject.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Τεχνίτης με πολυετή εμπειρία στο 
χώρο της ΤΟΥΟΤΑ. Γνώση επισκευών μηχανής και 
σασμάν. Βιογραφικά στο e-mail: toyotagalatsi@
hotmail.gr, τηλ: 210 2222794, fax: 211 7055338.

ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ τεχνική εταιρία ζητείται Τοπο-
γράφος Μηχανικός για εργασίες πεδίου εντός και 
εκτός Αττικής. Απαραίτητη η κατοχή τοπογραφι-
κού εξοπλισμού.Η γνώση civil θα συνεκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mesogeos.gr, κα 
Κωστάκου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές από εταιρία 
σε όλη την Ελλάδα για συνεργασία με μικρό κεφάλαιο, 
επικερδή. Βιογραφικά στο e-mail: arxitektoniki.
diakosmisi@gmail.com, τηλ: 6933 453399.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ζητείται σε εταιρία με 
αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή ηλε-
κτρικών μικροσυσκευών στη Λητή Θεσσαλονίκης. 
Απαιτείται προϋπηρεσία και καλή γνώση του προ-
γράμματος solidworks. Βιογραφικά στο e-mail: 
nancy@johny.gr, τηλ: 6979 971306.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος και Αρχιτέκτονας για εργασία 
στο τμήμα Interfaces and Design Coordination σε 
έργο τραμ στο Κατάρ. Απαραίτητη σχετική εμπειρία 
3-5 χρόνια. Βιογραφικά στην Αγγλική γλώσσα στο 
e-mail: irene.sfakianaki@qdvc.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργατοτεχνίτης με επαγγελματικό δίπλω-
μα, εμπειρία σε τριαξονικά οχήματα και γνώσεις 
μηχανημάτων έργων. Βασικές γνώσεις Αγγλικών 
με δυνατότητα απασχόλησης εντός και εκτός Αθη-
νών. Βιογραφικά στο e-mail: cv@venicol.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ως Χειριστής Αυτόματης Μηχανής 
για βιομηχανία στα Οινόφυτα. Απαραίτητα: προϋ-
πηρεσία, μεταφορικό μέσο, γνώση Αγγλικών. Θα 
προτιμηθούν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: quality-consultants@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επαγγελματίες για άμεση συνεργα-
σία λόγω αυξημένου πελατολογίου σε πλακάκια, 
πατητή τσιμεντοκονία, σταμπωτά και βιομηχανικά 
δάπεδα. Επιθυμητές βασικές γνώσεις Η/Υ, Δευτέ-
ρα - Παρασκευή 9:30-17:30. Τηλ: 210 3009323.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επαγγελματίες Ηλεκτρολόγοι, Υδραυ-
λικοί, Ψυκτικοί, Τεχνικοί Ανελκυστήρων, για άμεση 
συνεργασία λόγω αυξημένου πελατολογίου. Επιθυ-
μητές βασικές γνώσεις Η/Υ, Δευτέρα - Παρασκευή 
9:30-17:30. Τηλ: 210 3009323.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προστασίας περιβάλλοντος που 
δραστηριοποιείται σε έργα διαχείρισης υγρών-
στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης ζητά: 
Ηλεκτροτεχνίτη. Βιογραφικά στα e-mail: krete@
mesogeos.gr, info@mesogeos.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προστασίας περιβάλλοντος που 
δραστηριοποιείται σε έργα διαχείρισης υγρών-
στερεών αποβλήτων στη Κρήτη ζητά: Μηχανολόγο 
Μηχανικό με εμπειρία. Επιθυμητή εμπειρία σε εγκα-
ταστάσεις διαχείρισης βιοαερίου. Βιογραφικά στο 
e-mail: krete@mesogeos.gr, info@mesogeos.gr.

ΑΠΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ επιχείρηση στη Μεταμόρφωση Αττικής 
ζητείται Χειριστής Offset για μηχανή Roland 700. 
Βιογραφικά στο e-mail: parisianouae@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εγκαταστάσεων, με ηλεκτρο-
μηχανολογικές γνώσεις, εμπειρία στην εγκατάστα-
ση-συντήρηση αντλιών/αντλιοστασίων. Μόνιμη 
απασχόληση σε τεχνικό γραφείο. Συχνά ταξίδια σε 
εγκαταστάσεις εξωτερικού. Απαιτείται εξαιρετική 
γνώση Αγγλικών, Word, Excel, AutoCAD. E-mail: 
firepump@otenet.gr.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Παραγωγής, ζητείται από βιομηχανία 
τροφίμων με έδρα τη Σίνδο. 5-8ετή προϋπηρεσία. 
Άριστη γνώση, εμπειρία σε υδραυλικά, ηλεκτρο-
λογικά συστήματα. Βιογραφικά με 2 συστατικές 
στο e-mail: accounts@flavour-factory.gr.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ προστασία σύμβουλοι επαγγελ-
ματικής ασφάλειας και υγείας αναζητά Μηχανικό 
(κατά προτίμηση Χημικό Μηχανικό) με εξειδίκευση 
σε μελέτες HAZOP/HAZID και 5ετή τουλάχιστον 
εμπειρία. Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.E-mail: 
cv@exypp.gr.

ΑΠΟ ΤΟ γραφείο μηχανικών σύνθεση έργων ζη-
τρείται Μηχανολόγος Μηχανικός με άδεια ασκή-
σεως επαγγέλματος για συνεργασία - συστέγαση. 
Βιογραφικά στο e-mail: sinthesiergon@tee.gr, τηλ: 
2310 795735, 6973 400955.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ όλων των ειδικοτήτων θα γίνουν 
αποκλειστική συνεργάτες για να δημιουργούν 
μελέτες σε Αutocad αρχεία και προτιμάμε Μη-
χανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανι-
κούς και Πολιτικούς Μηχανικούς. Βιογραφικά στο 
e-mail: info2@ergasiomania.gr τηλ: 6939 785533.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα Πο-
λιτικού Μηχανικού με 5ετή εμπειρία στο τομέα 
ασφαλείας και υγείας για την περιοχή της Λαμίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@atzovaras.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ που ασχολείται με εναλλακτικές μορφές 
θέρμανσης ζητά Πτυχιούχους Ηλεκτρονικούς ως 
Εξωτερικούς Συνεργάτες. Βιογραφικά στο e-mail: 

info@pelletech.gr, τηλ: 2310 312112, 6977 432385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης με γνώσεις στις σιδηροκατα-
σκευές, περιοχή πάτημα Χαλανδρίου. Τηλ: 6936 
860810.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταλλειολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός 
για μόνιμη απασχόληση σε λατομείο/ορυχείο σε νησί 
εκτός Αττικής με εξαιρετική γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Προηγούμενη εμπειρία θα εκτιμηθεί. Βιογρα-
φικά στο e-mail: transmityourcvhere@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας ζητεί Τεχνικούς 
Εγκαταστάσεων με δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής, 
γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άδεια security. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@genius.gr, τηλ: 210 5771997.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητά να 
προσλάβει Σχεδιάστρια Μόδας και Κοπτικής-Ρα-
πτικής. Πτυχιούχοι Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος 
θα εκτιμηθεί. Διδακτική και εργασιακή εμπειρία. 
Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια. Βιογραφικά 
στο e-mail: iiekjobs@gmail.com.

ΠΡΟϊΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμήματος Ανταλλακτικών ζητείται 
από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων με επαγγελματική 
εμπειρία κατά προτίμηση σε VAG GROUP τουλάχιστον 
5ετη, με διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, 
επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα. E-mail: 
fotmal@filosidis.gr, fax: 210 7647823.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοδηγός για έργα στη Ρουμάνια με 
εμπειρία σε φωτοβολταϊκά (στέγες). Γνώση Αγ-
γλικών ή Ρουμάνικων. Βιογραφικά στο e-mail: 
office.profileco@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός για εταιρία στην Αγγλία. Άμεση 
πρόσληψη, ανάλογη εμπειρία, μισθός GBP 26.000€-
28.000€/χρόνο, Πτυχίο HND / HNC. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ μελετών που δραστηριοποιείται σε 
έργα εθνικού κτηματολογίου ζητά συνεργασία 
με Τοπογράφο Μηχανικό. Θα εκτιμηθεί εμπειρία, 
εξοικείωση με σχεδιαστικά προγράμματα CAD, 
γνώση βάσεων δεδομένων. Βιογραφικά στο e-mail: 
kx.ktimatologiou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Xημικός Mηχανικός με ειδίκευση στη 
διαχείριση αποβλήτων, με 5ετή προϋπηρεσία στο 
κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail: mxampla@eren.
com.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με επαγγελματικό δίπλωμα οδή-
γησης και εμπειρία στην κατασκευή γηπέδων. Τηλ: 
6946 466743.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Επιπλοποιός, ζητείται. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@kakarountas.com. τηλ: 210 28451459, 
ώρες επικοινωνίας 07:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος TEI Σχολής Αυτοματισμού 
με εμπειρία σε συστήματα ΗΜΙ Scada/Plc για τη 
στελέχωση τεχνικού τμήματος. Aποδοχές αναλόγως 
προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: dnikolaou@
freemail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής με προϋπηρεσία σε ξενοδο-
χεία. 12μηνη απασχόληση Ζάκυνθος. Προτιμητέοι 
γνώστες εργασιών όπως ελαιοχρωματισμοί, συντή-
ρηση κήπων, εμπειρία υδραυλικά ηλεκτρολογικά. 
E-mail: captain@navigatorltd.gr, fax: 210 6230789.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πολιτικοί Μηχανικοί με εμπειρία σε 
σιδηρογραμμές, Αγγλική γλώσσα. Άμεση πρόσληψη, 
έναρξη εργασίας τέλη Σεπτέμβρη. Βιογρφαικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα Βαφείς, Ηλεκτρολόγοι, Ξυλουργοί, 
Οικοδόμοι Γυψοσανίδας, Οδηγοί, Συγκολλητές 
για εργασια στην Γερμανια. Άμεση πρόσληψη, 
Γερμανική γλώσσα μέτριο επίπεδο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ENGINEER with MSc and MATLAB/C skills. 
Candidate should have at least MSc in Mechanical/
Electrical Engineering with programming experience 
in MATLAB and C. Experience in modeling and 
simulation is a plus. CVs: info@proptimality.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανολόγοι, Μηχανικοί με εμπειρία 
και γνώσεις σε CNC προγράμματα. Άμεση πρό-
σληψη, εργασία στην Αγγλία σε εταιρίες. Αγγλική 
γλώσσα απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός ΑΕΙ (ενεργει-
ακής κατεύθυνσης), από τεχνική εταιρία με έδρα την 
Θεσσαλονίκη. Απαιτείται άριστο επίπεδο Αγγλικών, 
πιθανή γνώση Γερμανικών θα συνεκτιμηθεί. Βιο-
γραφικά στο e-mail: proslipsienergy@gmail.com.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ ξύλων - Σκελετοποιός σαλονιών, 
ζητείται. Τηλ: 211 2128442, 6947 932288.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ με εμπειρία και γνώση πατρόν 
στον Η/Υ από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@pinelopi.me, τηλ: 210 
6180849.

ΒΟΗΘΟΣ Παραγωγής, κάτοχος δίκυκλου, ζητεί-
ται από εκδοτική εταιρία. Απαραίτητη εμπειρία 
σε έλεγχο εκτύπωσης. Πλήρες ωράριο, βασικός 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: Prod.as.0914.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Παραγωγής, ζητείται από βιομηχανία 
τροφίμων με έδρα τη Σίνδο. 5-8ετή προϋπηρεσία. 
Άριστη γνώση, εμπειρία σε υδραυλικά, ηλεκτρολο-

γικά συστήματα. Βιογραφικά με 2 συστατικές στο 
e-mail: accounts@flavour-factory.gr.

ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επιδιορθώσεων στην Αγία Πα-
ρασκευή ζητείται Μοδίστρα, για μερική απασχόληση 
2 - 3 φορές την εβδομάδα. Τηλ: 216 7004339.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου από εταιρία 
μεταλλικών κατασκευών στην Ελευσίνα. Απαιτούμενα 
προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ, 2ετή εμπειρία, Αγγλικά, 
Η/Υ, επιθυμητά: τίτλος ΙWE και πιστοποίηση NDTS. 
E-mail: secretary@sofman.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για βιοτεχνία τροφίμων στην 
περιοχή της Καρδίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
paragogos@northnet.gr.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητά να 
προσλάβει Σχεδιάστρια Μόδας και Κοπτικής-Ρα-
πτικής. Πτυχιούχοι Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος 
θα εκτιμηθεί. Διδακτική και εργασιακή εμπειρία. 
Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια. Βιογραφικά 
στο e-mail: iiekjobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για επιδιορθώσεις ρούχων, 
πεπειραμένη σε κατάστημα με επιδιορθώσεις ρούχων 
στην Άνω Γλυφάδα για ημιαπασχόληση. Απαιτεί-
ται γνώση χρήσης επαγγελματικής μηχανής. Τηλ. 
210 9600032, ώρες επικοινωνίας: 09:30-13:30, 
17:30-20:00.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη, ζητείται για ραφή μαξι-
λαριών φερ φορζέ και σαλονιών, περιοχή Δυτικών 
Προαστίων. Τηλ: 210 2692646, 211 4027605.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα για εργασία Μοδίστρες με 
εμπειρία και Αγγλική γλώσσα. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΓΑΖΩΤΕΣ - Γαζώτριες με χαρτιά και εμπειρία και 
τιγκέλι, ζητούνται από συνεργείο φασόν. Καματερό. 
Τηλ: 210 2314353.

Στελέχη και Μηχανικοί  
Ναυτιλίας - Ναυτικοί - Marine
MARINE Electrical Engineer is seeking by GOLDEN 
A/S to work at Dubai. Experience of 4-5 years 
especially in yachting, English and references 
needed. CVs: info@gma.gr, tel: 00302104312349.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία GOLDEN A/S για εργασία 
στο Dubai, Marine Electrical Engineer, προϋπη-
ρεσία τουλάχιστον 4-5 χρόνια ειδικά στο κλάδο 
του yachting. Καλή γνώση Αγγλικών. Συστάσεις 
απαραίτητες. E-mail: info@gma.gr, τηλ: 210 4312349.

ΣΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ χρειαζόμαστε έμπειρους αν-
θρώπους για την υλοποίηση εργασιών ακόμα και 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info2@ergasiomania.gr τηλ: 6939 785533.

A SHIPPING/LOGISTICS Supervisor for our 
client in Dubai. 5+years experience in shipping 
and logistics, excellent knowledge of China, Iraq, 
Jebel Ali shipping rules and ports. Must be fluent in 
English. CVs: arabic.info@empirecompanyltd.com.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Χειριστής Ανυψωτικού Μη-
χανήματος (Κλαρκ) για εργασία σε εργοστάσιο στην 
Τρίπολη.Τηλ: 2710 230491, 2710 230492.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Φορτηγού Αυτοκινήτου από εταιρία 
ζωοτροφών στην περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. 
Θα εκτιμηθεί ως θετικό η άδεια χειριστή Κλαρκ. 
Βιογραφικά στο e-mail: n.pistofidis@agrohellas.
com, τηλ: 6956 527273.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής για φορτωτή από εταιρία ζω-
οτροφών στην περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. 
Θα εκτιμηθεί ως θετικό και η άδεια χειριστή κλαρκ. 
Βιογραφικά στο e-mail: n.pistofidis@agrohellas.
com, τηλ: 6956 527273.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Προϊστάμενο Logistics με 
τεχνικές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία σε εξαγωγές/
εισαγωγές προϊόντων, φόρτωση συσκευασία σε 
containers με χρήση λογισμικού για εργασία σε 
Ελλάδα και εξωτερικό. Άριστη γνώση Αγγλικών. 
E-mail: info@technokataskevi.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με επαγγελματικό δίπλωμα οδή-
γησης και εμπειρία στην κατασκευή γηπέδων. Τηλ: 
6946 466743.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητεί Εργάτες 
Αποθήκης, περιοχή Αχαρνές, τηλ: 210 6202175, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-13:00.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία αναζητά Οδηγό, κάτο-
χο άδειας ηλεκτροκίνητου Κλαρκ. Βιογραφικά στο 
e-mail: agialini@topelcom.gr, Κα Γιάλινη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα Βαφείς, Ηλεκτρολόγοι, Ξυλουρ-
γοί, Οικοδόμοι Γυψοσανίδας, Οδηγοί, Συγκολλητές 
για εργασία στη Γερμανία. Άμεση πρόσληψη, Γερ-
μανική γλώσσα μέτριο επίπεδο. Βιογραφικά στο 
e-mail:info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για ταξί toyota avensis μοντέ-
λο 2004. Κάρτα, ΙΚΑ απαραίτητα. Εγγύηση 1.000€. 
Βάρδια 30€, βάρδιες εναλλάξ. Περιοχή Ίλιον. Τηλ: 
6932 067403.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία με έδρα τον Πειραιά ζητεί Οδη-
γό με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, για ημιαπασχόληση 
(2 φορές την εβδομάδα). Βιογραφικά στο e-mail: 
viografiko14@gmail.com.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για πλήρης και μερική απασχόληση 
Καμαριέρες και Καθαρίστριες για εργασία εντός 
Αθηνών. Τηλ: 210 6800060, 210 6800058.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από ξενοδοχείο Α’ 
κατηγορίας στην Άρτα. Απαραίτητα προϋπηρεσία, 
ξένες γλώσσες και γνώση Ermis. Βιογραφικά στο 
e-mail: palacearta@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση ζητείται Υπάλληλος 
Τουριστικού Γραφείου με απαραίτητη προϋπηρεσία 
καθώς και γνώση συστήματος Amadeus. Βιογραφικά 
στο e-mail: career@peopletravel.gr.

ΞΕΝΩΝΑΣ 10 δωματίων ζητά άτομα για 12μηνη 
απασχόληση. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών, προ-
ϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: sparti.guest.house@gmail.com.

ΝΕΟΣ -α με εμπειρία στην πώληση τουριστικών 
πακέτων και αεροπορικών εισιτηρίων ζητείται από 
την KEFI TOURS στη Κηφισιά. Αγγλικά, άριστη χρήση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@kefitours.gr.

TΟ ZAFOLIA Hοtel ζητεί Υπάλληλο Πωλήσεων, 
με 3ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 
στη Μύκονο ζητάει Προσωπικό. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@billandcoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου με 
άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας. Προϋπηρεσία 
σε τουριστικό γραφείο επιθυμητή. Τηλ: 6932 353076.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα εμφανίσιμη με γνώσεις 
μπουφέ/service/Αγγλικών σε καφέ-μπαρ στα Φηρά 
Σαντορίνης. Μόνιμη απασχόληση. Δεν παρέχεται 
διαμονή. Μισθός ικανοποιητικός. Θα προτιμηθούν 
άτομα που εργάζονται ή διαμένουν ήδη στο νησί. 
E-mail: ggorix@gmail.com.

ΜΟΝΑΔΑ 50 Studios στον Περίβολο - Σαντορίνης, 
ενδιαφέρεται για συνεργασία με νεαρό ευπαρουσίαστο, 
έμπειρο για τη θέση της Reception και κρατήσεων. 
Γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: giorgios.
giannoulis@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά για τη σεζόν 
2015 απασχόληση, έμπειρο νεαρό ως Υπάλληλο 
Υποδοχής και Υπεύθυνο Κρατήσεων, ευπαρουσί-
αστο με γνώση Αγγλικών και γνώστη συστήμα-
τος κρατήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: giorgios.
giannoulis@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Άρτα ζητάει να προσλάβει 
Καμαριέρες - Καθαρίστριες για πλήρη απασχό-
ληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Tharroe of Mykonos αναζητεί 
Υπεύθυνο Κρατήσεων και Ηλεκτρονικού Εμπο-
ρίου με εμπειρία και γνώση ξένων γλωσσών 
(12μηνη απασχόληση). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@tharroeofmykonos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist-Concierge για μικρό 
ξενοδοχείο πολυτελείας στα Φύρα Σαντορίνης. 
Προϋπηρεσία 4ετή, γνώση Αγγλικών και μία ακόμη, 
MS-Office, προγραμμάτων ξενοδοχείων (Περσέας 
κλπ). Απασχόληση από 15/3 μέχρι 31/10. E-mail: 
ariasuites@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Θεραπεύτρια Spa με εμπειρία 1 ή 2 χρόνια 
στο μασάζ σώματος. Γνώση Αγγλικών απαραίτητη. 
Γνώση ρεφλεξολογίας, τάι μασάζ θα εκτιμηθεί. 
Εργασία σε spa ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@orloffspa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση πρόσληψη Καμαριέρα έμπειρη 
με προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πολυτελείας. Τηλ: 
6956 004312, ώρες επικοινωνίας, πρωί και μετά 
τις 19:30.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Ρέθυμνο αναζητεί έμπειρο Στέ-
λεχος, 3ετή προϋπηρεσία front office, για 12μηνη 
ή 8μηνη απασχόληση. Αγγλικά, καλή διαχείριση 
online κρατήσεων, ξενοδοχειακό πρόγραμμα, 
συμβόλαια tour operator, γνώση λογιστικής, με 
ευελιξία ωραρίου. E-mail: tgia@otenet.gr.

ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση 5* στη Χερσό-
νησο Ηρακλείου, ζητούνται ικανά Στελέχη όλων 
των ειδικοτήτων. Απαραίτητη η ανάλογη προϋπη-
ρεσία και η γνώση τουλάχιστον της Γερμανικής 
γλώσσας. E-mail με πρόσφατη φωτογραφία: 
humanresourcesa989@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για μασάζ σε spa ξενοδοχείου στα 
Καλάβρυτα. Παρέχεται διαμονή, φαγητό, μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 
6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. 
Παρέχεται διαμονή, φαγητό, μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 
6945 776821.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες έμπειρες για να εργαστούν 
σε ξενοδοχείο 4* αστέρων στο Μεταξουργείο για 
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχεία, άμεση πρόσληψη, μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 
6971 992583.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Ορεινή Αρκαδία ζητεί άτομο 
για προετοιμασία πρωινών και καθαριότητα. Σεζόν 
Οκτώβριος - Μάιος, αποδοχές Ε.Σ.Σ.Ε, διαμονή, 

διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: consul122577@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Ορεινή Αρκαδία ζητεί Υπάλληλο 
Υποδοχής, σεζόν Οκτώβριος - Μάιος. Αποδοχές 
Ε.Σ.Σ.Ε. διαμονή, διατροφή. Bιογραφικά στο e-mail: 
consul122577@gmail.com.

KIDS Club Manager. Experience in Hospitality 
industry at similar position. Must be an Animator. 
Fluent in German & English. Presentable. Salary 
USD1500+ Service Charge USD350. Airticket. meals, 
accommodation. Cvs: silver.lining37@yahoo.com, 
tel: 6937 212290.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής με προϋπηρεσία σε ξενοδο-
χεία. 12μηνη απασχόληση Ζάκυνθος. Προτιμητέοι 
γνώστες εργασιών όπως ελαιοχρωματισμοί, συντή-
ρηση κήπων, εμπειρία υδραυλικά ηλεκτρολογικά. 
E-mail: captain@navigatorltd.gr, fax: 210 6230789.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Receptionist με εμπειρία για τη κάλυψη 
θέσεων 12μηνης απασχόλησης στο ξενοδοχείο 5* 
Grand Forest Metsovo. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@grand-forest.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος πωλήσεων και δημοσίων 
σχέσεων για μερική απασχόληση, για ξενοδοχείο 
στην Ορεινή Ναυπακτία με γραφείο στην Αθήνα. 
Απαραίτητη εμπειρία στον ξενοδοχειακό κλάδο, 
γνώση υπολογιστών, διαχείριση social media. 
E-mail: work@crystalmountain.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Κασσάνδρα Παλλάς 5* στην Κρυ-
οπηγή Χαλκιδικής ζητά Νυχτερινό Receptionist. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο που δραστηριοποιείται στο 
χώρο του εισερχόμενου τουρισμού αναζητά: άτομο 
γνώστη της Ελληνικής και Πολωνικής γλώσσας 
ως Τουριστικό Υπάλληλο. Απαραίτητα: Άριστα 
Ελληνικά και Πολωνικά. Θα προτιμηθεί εμπειρία 
σε ανάλογη θέση. E-mail: info@syrtakitravel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από κεντρικό 
ξενοδοχείο Αθήνας Α’ κατηγορίας. Απαραίτητα 
προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες και γνώση protel. 
Βιογραφικά στο e-mail: srutten2@gmail.com, fax: 
210 5231229.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ οργανισμό ζητείται Υπάλληλος 
με προηγούμενη εμπειρία για το τμήμα κρατήσεων 
εισερχόμενου τουρισμού, με απαραίτητη γνώση 
(μητρική) της Βουλγάρικης ή της Σέρβικης γλώσ-
σας. Βιογραφικά στο e-mail: info@filostravel.gr.

ΤΟ 5* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GDM Megaron στο Ηράκλειο 
ζητεί Βοηθό Διευθυντού. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: megaron@gdmmegaron.com, 
fax: 2810 305400.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Σερβιτόρος και Γκρουμ ζητούνται 
για μικρή ξενοδοχειακή μονάδα πολυτελείας στη 
Σαντορίνη. Αγγλικά απαραίτητα, άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 22860 21909.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για πλήρη απασχόληση Καμαριέρες 
και Καθαρίστριες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegant-fs.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στην Χαλκιδική ζητά Groom. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: hrm@
kassandra-palace.gr.

ZHTOYNTAI Βοηθοί Σερβιτόροι - Καμαριέρες από 
ξενοδοχείο στη Ρόδο. Προσφέρεται διαμονή - δια-
τροφή ασφάλιση και εισητήρια επιστροφής. 650€ 
καθαρά, 8ωρο, 6ήμερη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: gm@costalindia.gr.

BOUTIQUE Hotel 5* στη Σαντορίνη ζητάει Διευθυντή 
με γνώση στις κρατήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: sakaza14@
gmail.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας ζητά Receptionist 
με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών. Βιογραφικά στο 
e-mail: athensbestwestern@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Κασσάνδρα Παλλάς 5* στην Κρυ-
οπηγή Χαλκιδικής ζητά Καμαριέρες. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Κασσάνδρα Παλλάς 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Receptionist. Προϋ-
πηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε μπουγάτσα κρε-
περί στον Εύοσμο. Βασικός μισθός και ένσημα, 
κατά προτίμηση από Εύοσμο ή γύρω περιοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: alexdinos@hotmail.com.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ζητεί νέες στην περιοχή Άνω Πα-
τήσια. Τηλ: 6971 817410, ώρες επικοινωνίας 
9:00-12:00, 20:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής σε οβελιστήριο, 
στην περιοχή Τρίγωνο Άρτας. Τηλ: 2681 061492, 
6985 564881.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ με πολυτελείς σουίτες στη 
Σαντορίνη ζητείται Σερβιτόρος - Μπάρμαν μέχρι 
31/10/2014. Απαραίτητα προϋπηρεσία και του-
λάχιστον καλή γνώση Αγγλικών. Bιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: takisskondr@hotmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Σεφ ζητείται, γνώση από νέες τάσεις, 




