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

207 θέσεις εργασίας  
για Εμποροϋπαλλήλους σελ. 16-17, 24

σελ. 3
Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα

25.000 Αντίτυπα

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

σελ. 6
Οικονομικά Στελέχη, 
Μηχανοργάνωση, 
Προγραμματιστές

σελ. 8
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

σελ. 10
Promotion-Merchandisers, 
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 12-13
Πωλητές Υγείας, Ιατρικοί 
Επισκέπτες, Ιατροί, 
Νοσηλευτές, Εκπαίδευση, 
Θετικές Επιστήμες,  
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Τεχνικοί, Μηχανικοί 

σελ. 14
Βιομηχανία, Εστίαση

σελ. 18
Τουρισμός, Αισθητικοί

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

θέσεις εργασίας
2.379



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

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Ελένη Κούτσικου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Αθανάσιος Λογαράς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING: Αθανασία Τσουκαλά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γεωργία Κωνσταντίνου

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Μηνάς Ξανθόπουλος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ: Χαρίδημος Βασιλάκης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Βάσω Καδά

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ειρήνη Μήτση

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Γωγώ Δίγκα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

• 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, 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, 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
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
• Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Πειραιά
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
• 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, 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
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• 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
• 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
• 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
 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ψαχνών
• Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
• Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
• Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων-Μεσσαπίων 
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• 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
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
•  Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
• Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ

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

Χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

Καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

Δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

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

Πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

➤  Παραμύθια στο Πολιτιστικό Στέκι 
του Προγράμματος Απεξάρτησης 
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ. Διεύθυνση: 
Σταυροπούλου 29, Πλατεία 
Αμερικής, τηλ: 2108640943. 
Ημερομηνίες: 1/6, 8/6, 15/6,  
22/6, 29/6, 6/7, 13/7, 20/7. 
Είσοδος ελεύθερη.

✔  Στη συνέντευξη προσέξτε πώς θα 
παρουσιάσετε τον εαυτό σας. Μη ξεχνάτε 
οτι η πρώτη εντύπωση είναι σημαντική.

➤  Παζάρι Βιβλίου στο Πασαλιμάνι. 
28 Απριλίου έως 28 Ιουνίου 2014. 
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 
από τις 9 το πρωί έως 9 το βράδυ. 
Σάββατα από τις 9 το πρωί έως  
τις 8 το βράδυ, Κυριακή κλειστά. 
Είσοδος ελεύθερη.

✔  Η φωτογραφία στο βιογραφικό μπορεί 
να σε βοηθήσει, αλλά μπορεί και  
να σε καταστρέψει. Προσέχουμε πάντα 
τί φωτογραφίες ανεβάζουμε.  
Αν δεν αναφέρεται στην αγγελία,  
καλό είναι να αποφεύγεται.

➤  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Είναι αυτό τέχνη;» συνεχίζει 
να υλοποιείται στη Γεννάδειο 
Βιβλιοθήκη και τον Ιούνιο  
για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου 
και ενήλικες. Στο πλαίσιο  
της έκθεσης σύγχρονης τέχνης  
«A thousand doors» που  
οργανώνει ο Οργανισμός ΝΕΟΝ 
στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη σε 
συνεργασία με τη Whitechapel  
Gallery την περίοδο Μαΐου-
Ιουνίου, το Ελληνικό Παιδικό 
Μουσείο πραγματοποιεί το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Είναι αυτό τέχνη;» για μαθητές 
Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και 
για ενήλικες. Που: Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη, Διεύθυνση: 
Σουηδίας 61, Αθήνα, Τηλέφωνο: 
2107210536. Δεν απαιτείται 
οικονομική συμμετοχή.  
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 
στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, 
τηλ. 2103312995.

✔  Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει 
να ανανεώνεται συνεχώς με τις νέες 
πληροφορίες, σχετικά με την εργασιακή 
εμπειρία, τις γνώσεις, τις δεξιότητες  
και τις αρμοδιότητες.

➤  3ος Ποδηλατικός Γύρος Αχαρνών 
στο Αρχαίο Θέατρο του Διονύσου, 
Ακρόπολη - Τετάρτη 18 Ιουνίου 
2014, ώρες: 17:00. Είσοδος 
ελεύθερη

 
✔  Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει 

να είναι περιεκτικό και χωρίς περιττές 
πληροφορίες.

➤  Πρωινές συναυλίες στο μουσείο 
(Μάϊος - Ιούνιος 2014).  
Διεύθυνση: Πατησίων 44 & 
Τοσίτσα 1. Τηλέφωνο: 2132144800, 
2132144856, 213214.  
Κάθε Τετάρτη 12.00 - 13.00.  
Είσοδος ελεύθερη.

Δημιουργική Ευρώπη με Πολιτιστικές 
και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Πανελλήνιες 2014: Το χρονικό μιας «αποτυχίας»

Η Γ. Γ. Ισότητας των Φύλων εξηγεί τη σπουδαιότητα τους

Το γνωστό ερώτημα «τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις» στην πραγματικότητα 
έχει καταστεί παρωχημένο εδώ και αρκετό καιρό.
Νέα, υβριδικά επαγγέλματα αναδύονται διαρκώς σε όλο το φάσμα της 
οικονομίας, με δημιουργικό περιεχόμενο, με τεχνολογικό ενδιαφέρον και 
με συναρπαστικές προοπτικές.
Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές 
Βιομηχανίες (Cultural and Creative Industries - CCIs), που συμπεριλαμβάνουν 
τις εικαστικές και παραστατικές τέχνες, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τις 
εκδόσεις, τη μουσική βιομηχανία και τον κινηματογράφο. Ο ανερχόμενος αυτός 
τομέας, στο σταυροδρόμι των τεχνών, των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας, 
αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως βάση για την κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες αντιπροσωπεύουν έναν 
κορυφαίο τομέα της οικονομίας των χωρών του ΟΟΣΑ με ετήσιους δείκτες 
ανάπτυξης που κυμαίνονται μεταξύ 5% και 20% τα τελευταία χρόνια. Το 2008 
ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας εκτιμάται ότι συνέβαλλε κατά 4,5 % 
στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας 
απασχόληση περίπου στο 3,8 % του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης.
Εκτός από την άμεση συμβολή τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην 
ανάπτυξη, στην κοινωνική ενσωμάτωση και την κοινωνική καινοτομία, 
οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες έχουν θετική επίδραση σε 
άλλους οικονομικούς κλάδους, όπως ο τουρισμός και η ανάπτυξη ψηφιακού 
περιεχομένου για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές χρήσεις.
Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες συνδέονται με τη λεγόμενη 
«οικονομία της εμπειρίας» (Experience Economy), ένα αναδυόμενο μοντέλο 
οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στη δημιουργία «άυλης» αξίας, 
η οποία εμπλουτίζει παραδοσιακά προϊόντα και υπηρεσίες. Τα αγαθά αυτά 
συνδέονται με πεδία όπως ο τουρισμός, η διαμονή και οι περιηγήσεις, η 
αναψυχή και η άθληση, η ψυχαγωγία, τα τρόφιμα και ποτά, τα επιστημονικά 
κέντρα, τα μουσεία και τα θεματικά πάρκα, και η οικολογία. Οι Βιομηχανίες 
της Εμπειρίας σήμερα προσφέρουν 9,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών. Η περιφέρεια 
της Μεσογείου κατέχει πρωταγωνιστική θέση και ιδιαίτερα στις κατηγορίες 
Τρόφιμα-Ποτά και Διαμονή-Περιηγήσεις. Στη διάρκεια 2004-2009, η 
προσφορά εργασίας στις Βιομηχανίες της Εμπειρίας σημείωσε ετήσια 
αύξηση κατά 3,13%, με κυρίαρχη συμμετοχή των μουσείων και θεματικών 
πάρκων κατά 22%.
Ενώ η «διαρροή εγκεφάλων» από την οποία υποφέρει και η Ελλάδα έχει και 
γυναικείο πρόσωπο, αυτές οι προοπτικές σύγχρονης επιχειρηματικότητας 
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, και ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Αφορούν πεδία 
της οικονομίας όπου οι γυναίκες διαθέτουν ήδη παρουσία, και μάλιστα σε 
κάποια από αυτά ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα εκκίνησης, π.χ. στον 
κλάδο της παραδοσιακής διατροφής, της φιλοξενίας, του αγροτουρισμού, 
ή της επιστημονικής στελέχωσης χώρων πολιτισμού.
Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες έχουν μια σημαντική θέση 
στον ορίζοντα των προοπτικών της χώρας μας. Καλλιεργώντας ταυτόχρονα 
την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, η Ελλάδα μπορεί να προσδοκά τόσο 
στη διατήρηση της πολιτιστικής της ιδιαιτερότητας όσο και στην ενίσχυση 
των οικονομικών της επιδόσεων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες αυτού του 
ανερχόμενου όσο και πολυσύνθετου κλάδου, πρόσφατα ανακοίνωσε την 
έναρξη της Δημιουργικής Ευρώπης, ενός πολυετούς χρηματοδοτικού 
πλαισίου για τα έτη 2014-2020, με προϋπολογισμό 1.46 δις ευρώ.
Οι ευκαιρίες είναι σημαντικές. Από την πλευρά μας, στη Γενική Γραμματεία 
Ισότητας των Φύλων θέλουμε να πείσουμε τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες 
να τολμήσουν. Να κάνουν επαγγελματικές επιλογές με τη φρεσκάδα που 
τους υπαγορεύει η ηλικία τους. Να δώσουν διέξοδο στη διάθεση για ζωή 
και δημιουργία που περιμένουμε από τη νέα γενιά.

Βάσω Κόλλια, Από το Γραφείο Τύπου, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας  
των Φύλων, Υπουργείο Εσωτερικών

Τελειώνουν οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους, αλλά ξεκινούν -ή καλύτερα 
συνεχίζονται- οι προσδοκίες να παίρνουν ολοένα και περισσότερο χώρο στα μάτια των 
μαθητών αλλά και των γονιών τους. Το πρώτο ενικό αντικαθίσταται από το πρώτο πληθυντικό, 
μιας και ο αγώνας είναι κοινός. «Καλά τα πήγαμε σήμερα» λέει μια μητέρα που παρά την 
άγνοια για το αντικείμενο, τις δυσκολίες ή ευκολίες που μπορεί αυτό να έχει, επωμίζεται 
ένα τμήμα τόσο της προσπάθειας και του αγώνα, όσο και της επιτυχίας ή της αποτυχίας.
Το σημαντικότερο δε, είναι πως οι μαθητές σε αυτή τη φάση της ζωής τους είναι 
υποχρεωμένοι να τρέξουν σε έναν αγώνα, χωρίς καν να ερωτηθούν εάν θέλουν, εάν 
είναι έτοιμοι. Χωρίς να γνωρίζουν πολλές φορές, στα πόσα μέτρα τρέχουν, ποιος είναι ο 
στόχος τους, τι θέλουν να κάνουν. Ακόμα χειρότερο είναι το γεγονός πως επιβάλλεται να 
γνωρίζουν τι θέλουν, σε μια στιγμή που η αβεβαιότητα και η ασάφεια δημιουργούν μια 
συνθήκη τόσο σκληρή, αν όχι εμποδιστική για τέτοιου είδους αποφάσεις. Τη στιγμή που 
αυτή η συνθήκη παραγνωρίζεται, οι προσδοκίες είναι εκεί, πάγιες, στερεωμένες, με έναν 
τρόπο άκαμπτο, αδιάλλακτο. Με μια ισχύ ηλεκτροφόρα, η οποία είναι απρόσιτη, γιατί άπαξ 
και δεν συμβαδίσεις με αυτή, θα σε κάψει.
Το ερώτημα όμως είναι, τίνος είναι η προσδοκία; Ποιον εξυπηρετεί; Σε τι ανταποκρίνεται; 
Ποιες ανάγκες καλύπτει και ποιες ανάγκες δεν αναγνωρίζει.
Δύσκολες ερωτήσεις με ακόμα δυσκολότερες απαντήσεις, σε μια κοινωνία που το 
προσδοκώμενο και το επιθυμητό θέτει τον πήχυ τόσο ψηλά που μόνο με ένα αχανές 
εμπόδιο μοιάζει. Ένα εμπόδιο που κάποιος άλλος το βάζει στο παιδί, δίχως να το ρωτήσει, 
καλύπτοντάς το με μια αίσθηση φροντίδας ή νοιαξίματος. Τότε είναι που στερείται κάθε 
δικαίωμα αποστασιοποίησης από αυτό. Κάθε μια τέτοια κίνηση είναι αν μη τι άλλο, ανούσια, 
απαράδεκτη, ακυρωτική. «Πως είναι δυνατόν να μην ξέρεις πως αυτό είναι το καλύτερο 
για εσένα;» και η απάντηση δεν αναμένεται. Δεν υπάρχει απάντηση, αφού το παιδί οφείλει 
να ξέρεις πως η καλή επίδοση σε αυτές τις εξετάσεις είναι το εισιτήριο για την επιτυχία. 
Λες και γράφοντας καλά, υπογράφεις και συμβόλαιο μιας ευτυχισμένης ζωής. Λες και η 
φυσική ή η χημεία θα σου μάθουν τι θα πει να είσαι άνθρωπος. Τι σημαίνει αλήθεια να 
είσαι άνθρωπος; Άνω+ θρώσκω, είναι οι δυο λέξεις που συνθέτουν τη λέξη άνθρωπος. 
Δηλαδή, να κοιτάω ψηλά. Τι οξύμωρο; Μαθαίνεις να κοιτάς ψηλά, τη στιγμή που αν σηκώσεις 
το κεφάλι σου, δεν γίνεσαι αποδεκτός. Γιατί αποδεκτός είσαι μόνο όταν εκπληρώσεις ή 
τουλάχιστον αν συμβαδίσεις με αυτό που περιμένουν οι σημαντικοί άνθρωποι από εσένα. 
Αν αποφύγεις τη ματαιότητα, αυτών των ανθρώπων, που έχουν επενδύσει σε εσένα, σαν 
να είσαι ένα μέσο εκπλήρωσης ονείρων.
Φίλε μαθητή, οι εξετάσεις αυτές, ναι είναι σημαντικές. Ναι, είναι ένα εισιτήριο. Αλλά όχι 
το εισιτήριο για την Ιθάκη σου..
Ποιο είναι το ζητούμενο αυτών των εξετάσεων; Μετακομίσεις πραγμάτων ή μετακομίσεις 
μυαλών;

Βασίλης Κιοσσές, Ψυχολόγος - Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής, vkiosses.blogspot.gr

Startups στη σημερινή Ελλάδα. Όνειρο  
που πραγματοποιείται. Πόσο εύκολα όμως;
Εταιρίες μεγαλοσχήμονες, επιχειρηματίες επίδοξοι εισπράκτορες δημοσίου χρήματος; Νεοι 
που ψάχνουν να διοριστούν στο δημόσιο με ρουσφέτι κάποιου «μπάρμπα στην Κορώνη»; 
Ολα αυτά αποτελούν παρελθόν.
Νέοι με καινούργιες ιδέες, απροβάριστες ακόμα στην αγορά, ιδέες που έχουν κυρίως 
ψηφιακή εφαρμογή, οι οποίοι στήνουν δειλά δειλά καινούργιες επιχειρήσεις, βασισμένες 
κυρίως σε καινοτόμες ιδέες. Αυτές είναι οι startup companies ή απλά startup. Αυτό αποτελεί 
την πραγματικότητα των τελευταίων ετών.
Ομως, οι νέοι επιχειρηματίες καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα και 
να ξεπεράσουν ίδιας μεγάλης σημασίας εμπόδια. Το κυριότερο πρόβλημα που έχουν να 
επιλύσουν είναι το “από πού να ξεκινήσουν”.
Ας αναφερθούμε λοιπόν στα προβλήματα αυτά και μάλιστα με μια προσέγγιση ιεραρχική, 
με την σειρά που πρέπει να τα επιλύσουν. Αυτά είναι:
1. Η εξεύρεση των απαιτουμένων, για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κεφαλαίων. Η 
χρηματοδότηση γίνεται πλέον από ιδιώτες. Οι νέοι επίδοξοι επιχειρηματίες πρέπει να πεισουν 
τον χρηματοδότη. Για να το πετύχουν, πρέπει να κάνουν μια σειρά από βήματα ξεκινώντας 
από το να φτειάξουν ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) μέσω του οποίου 
θα παρουσιάζουν το προϊον τους (είτε με την παραδοσιακή έννοια, είτε ως προϊόν νοούμενη 
και υπηρεσία), το κόστος κατασκευής, την αγορά στην οποία απευθύνονται, ποιά ανάγκη 
του αγοραστικου κοινού θα ικανοποιήσουν και τέλος ποιό είναι το εκτιμώμενο κέρδος. 
Ετσι θα μπορέσουν να αντλήσουν κεφάλαια είτε προ της δημιουργίας της επιχειρηματικής 
οντότητας στην οποία αποβλέπουν (κεφάλαια angels) , είτε σε οποιοδήποτε στάδιο μέσω 
venture capitals είτε με οποιαδήποτε άλλη χρηματοδότηση. Κάποιοι πρωτοπόροι, είναι 
δυνατόν να χρηματοδοτηθούν και από κεφάλαια που προορίζονται για αυτό τον σκοπό 
μέσω προγραμμάτων της ευρωπαϊκής ένωσης. Οσο μεγαλύτερα είναι τα κεφάλαια, τόσο 
ευκολώτερη γίνεται η επιχειρηματική δράση και οι προσδοκιες επιτυχίας, μεγαλύτερες.
2. Η έλλειψη εκπαίδευσης για την λήψη αποφάσεων, αλλά και στην πορεία της επιχει-
ρηματικής δράσης, η δυσκολία στην λήψη των σωστών αποφάσεων. Πολλές φορές κάθε 
strtup αποτελεί “one man/woman show”.
3. Το δίλημμα της επιλογής ανάμεσα στις διαθέσιμες στην Ελλάδα νομικές οντότητες για 
την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η πλέον συνήθης νομική μορφή που 
συνιστάται σήμερα είναι η εταιρία ΙΚΕ.
4. Η αστάθεια στο φορολογικό καθεστώς, η γραφειοκρατία, καθώς και η μεγάλες φορολογικές 
επιβαρύνσεις που υφίστανται οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες από την πρώτη στιγμή 
της ίδρυσης και το ξεκίνημα της λειτουργίας μιας επιχείρησης οποιασδήποτε μορφής. Πέρα 
από τα έξοδα σύστασης οποιασδήποτε μορφής εταιρίας, η υποχρέωση τήρησης βιβλίων, 
υψηλού κόστους δημοσιεύσεις ισολογισμών, Φορολόγηση κέρδους ακόμη και των ποσών 
που αποθεματοποιούνται ή κεφαλαιοποιούνται (μένουν δηλαδή μέσα στην εταιρία), εισφορές, 
αναγκαστική ασφάλιση σε κάποιες περιπτώσεις εταίρων ή σε άλλες περιπτώσεις μελών 
της διοίκησης και ένα σωρό άλλες επιβαρύνσεις, αποτελούν πραγματική τροχοπέδη σε 
κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα.
Για να επέλθει οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας πρέπει να βοηθηθεί η νεοφυής 
καινοτόμος επιχειρηματικότητα (τα γνωστά startups), με μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν 
από την κεντρική εξουσία για παροχή διευκολύνσεων στο ξεκίνημα των επιχειρήσεων αυτών, 
ώστε να σταματήσει η “διαρροή εγκεφάλων” από την Ελλάδα σε χώρες του εξωτερικού και 
οι επιχειρήσεις αυτές να πετύχουν.

 Ιωάννα Λαγουμίδου, Πρόεδρος BPW Athens



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

ΤΡΙΤΗ 24 IOYNIOY 20144

συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Group of companies is currently seeking to hire:

Personal Assistant 
to the CEO

The successful candidate will perform a wide range of 
secretarial and administrative duties to CEO including handling 
correspondence, mail and e-mail accounts, phone calls, etc., 
managing business / personal diary, organizing meetings, 
managing complex schedules, making travel arrangements, 
interacting with executives and employees at all levels of 
the organization.

Qualifications / skills: 
•University degree 
•Excellent level of written and spoken Greek & English 
•PC literate 
•3 - 5 years of experience in similar position 
•Excellent communication skills 
•Strong administrative and organisational skills 
•Positive attitude 
•Flexible 
•Confident 
•Professional

To apply for the position please send us your CV with 
photo to the following address: hrcvsell@gmail.com. All 
applications are considered strictly confidential.

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

Κοπέλα για Γραμματειακή  
Υποστήριξη στα Θαλάσσια Σπορ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο γυμνάστριας από ιδιωτική ή δημόσια σχολή. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές & δυνατότητα συνεργασίας 
καθόλη τη διάρκεια του έτους

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

Σύμβουλοι επιχειρησιακής στρατηγικής & ανάπτυξης Α.Ε.: 
Η εταιρεία μας, μια από τις μεγαλύτερες στο χώρο των συμ-
βούλων ανάπτυξης, αναζητεί στελέχη για την κάλυψη θέσεων 
εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα.

Γραμματεία (κωδ. Γ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η λυκείου/ ΙΕΚ/ ΤΕΙ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία δύο (2) έτη σε αντίστοιχη θέση 
γραμματειακής υποστήριξης 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office & χειρισμού CRM 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον  
Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Διαχείριση εισερχόμενης & εξερχόμενης αλληλογραφίας 
•Γραμματειακή υποστήριξη των στελεχών της εταιρείας 
καθώς και της διοίκησης αυτής 

Υπεύθυνος επικοινωνίας - αποστολή βιογραφικών: Υπόψη 
κα. Αικατερίνη Πρεκετέ: prekete.katerina@gmail.com

Οι SOS Ιατροί ζητούν άμεσα:

Γραμματέα

Πλήρους απασχόλησης για το 24ωρο συντονιστικό 
κέντρο της εταιρείας.  
Κύρια καθήκοντα: 
•Επικοινωνία με τους ασθενείς 
•Γραμματειακή υποστήριξη 
•Προωθητικές ενέργειες  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Κάτοχος ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency) & πολύ 
καλή γνώση γαλλικών ή γερμανικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Ηλικία 24 - 30 ετών 
•Απαραίτητα 2 έτη προϋπηρεσίας σε τηλεφωνικό κέντρο 
•Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και ανταπόκριση σε 
συνθήκες πίεσης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας 
τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: salonica@
sosiatroi.gr.

Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας 
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο internet 
www.sosiatroi.gr και στο Facebook και να μας ακολουθήσετε 
στο Twitter και στο LinkedIn. 

Γραμματειακή Υποστήριξη Γραφείου -  
Υποστήριξη Πελατών

Η Dual Logicom είναι μία δυναμική εταιρεία που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής, από το 2004, 
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης 
και web εφαρμογών.
Περιγραφή θέσεως: 
•Διαχείριση των οργανωτικών αναγκών της εταιρείας 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Υποστήριξη πελατών στην χρήση των εφαρμογών ERP. 
•Καταχώρηση παραστατικών - τιμολόγηση 
•Παρακολούθηση και είσπραξη συμβολαίων 
•Σύνταξη & παρακολούθηση προσφορών πελατών 
•Ενημέρωση & παρακολούθηση CRM  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Γνώση Windows, Office (world & excel) 
•Βασικές γνώσεις ERP συστημάτων,  
(εμπορικής διαχείρισης, λογιστικής) 
•Γνώσεις εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης  
εταιρειών 
•Ικανότητα επικοινωνίας και αποτελεσματικής ομαδικής 
συνεργασίας 
•Ευχέρεια χρήσης της Ελληνικής γραπτά και προφορικά 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας και  
πολλαπλών εργασιών 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης  
αποφάσεων  
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα: 
•Η εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής καθώς  
και γνώσεις λογιστικής 
•Γνώσεις συστημάτων HTML / MySQL / PHP / CSS  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: ka@dlgcom.gr

Από κέντρο αισθητικής στο Σύνταγμα ζητείται:
Γραμματεία

•Με προϋπηρεσία σε κέντρο αδυνατίσματος ή γενικά  
σε χώρο ομορφιάς.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: athens@figura.com.
gr ή στο fax: 210 3210355. Υπόψη κας Καβουκοπούλου 
& κας Γαλάνη.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η No 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής 
πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, με παρουσία σε 
όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά: 

Διευθυντικά Στελέχη Καταστημάτων 
για το Δίκτυο Καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα

Διαθέτεις επιχειρηματικό μυαλό, ηγετικά προσόντα  
και ισχυρή θέληση;  
Τότε αυτός ο ρόλος μπορεί να σου ταιριάζει!  
Ο ρόλος του διευθυντή καταστήματος είναι: 
•Να μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες πώλησης  
και την κερδοφορία του καταστήματος. 
•Να εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο  
εξυπηρέτησης των πελατών. 
•Είναι υπεύθυνος για τη στελέχωση του καταστήματος,  
την εκπαίδευση της ομάδας του, καθώς και την εξέλιξη τους. 
•Να εξασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες και πρακτικές  
ακολουθούνται σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πανεπιστημιακές σπουδές (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ιδιωτικό κολλέγιο) κατά 
προτίμηση στη διοίκηση επιχειρήσεων. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-4 έτη στο χώρο  
των καταστημάτων λιανικής σε θέση με ευθύνη ομάδας. 
•Ισχυρές ηγετικές ικανότητες και επιχειρηματικό  
προσανατολισμό. 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. 
•Ελκυστικό bonus βάσει αποτελεσμάτων. 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη. 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης στην πιο δυναμική αλυσίδα 
ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

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 εργαζόμενους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, κάτοχος 
της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι 
ο Όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟ-
ΒΟΛΟΣ’ 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 ηλε-
κτρικών ειδών. Ο Όμιλος εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών 
καναλιών στη λιανική πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ει-
δών, με περισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά 
καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 40.000 ερ-
γαζόμενους. 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.

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.

Εμπορική - εισαγωγική επιχείρηση κορυφαία στο χώρο 
της ζητεί:

Υπεύθυνο/η Εισαγωγών - Έρευνας Αγοράς 
Έως 35 Ετών (επιθυμητή ηλικία)

Αρμοδιότητες: 
•Επικοινωνία με προμηθευτές εξωτερικού 
•Επικοινωνία με εκτελωνιστικά γραφεία-μεταφορικές 
εταιρείες 
•Έρευνα για την εύρεση νέων προμηθευτών εξωτερικού  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι σχετικού γνωστικού αντικειμένου  
(διοίκησης, marketing, κ.ο.κ.) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Χρήση Outlook-Office-Η/Υ, 
•5/ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, 
•Επιθυμητή η γνώση Γερμανικών και άλλων ξένων  
γλωσσών 
•Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, ευελιξία, 
πνεύμα συνεργασίας, τεχνική αντίληψη και εχεμύθεια.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@viosy.gr

Research & Development Manager  
Καλλυντικών

Μεγάλη εταιρία αναζητά Υπεύθυνο Έρευνας & Ανάπτυξης 
καλλυντικών με κύριες αρμοδιότητες την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και τη βελτίωση των υπαρχόντων.

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο χημικού ή χημικού μηχανικού 
•Τουλάχιστον πέντε χρόνια πρόσφατης εμπειρίας  
σε αντίστοιχη θέση (τομέας καλλυντικών) 
•Εμπειρία σε μικροβιολογικούς ελέγχους 
•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.

Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου

Μεγάλη εταιρία στον τομέα των προϊόντων προσωπικής υγιεινής, 
αναζητά Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου για απασχόληση στις  
εργοστασιακές εγκαταστάσεις της.

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο χημικού ή χημικού μηχανικού 
•Θα εκτιμηθεί πιθανή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Δυνατότητα εργασίας σε τρεις βάρδιες 
•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.

Από τηλεοπτικό σταθμό στο Ηράκλειο Κρήτης ζητείται;

Κυρία Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη και διατήρηση δημοσίων σχέσεων 
•Προώθηση της ομιλικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας 
•Συνεργασία με το τμήμα μάρκετινγκ και πωλήσεων  
του ομίλου 
•Αντιπροσώπευση του ομίλου σε κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Άριστη εμφάνιση και παρουσία 
•Άνεση στην επικοινωνία, κοινωνικότητα κλπ. 
•Πνεύμα συνεργασίας και εξωστρέφειας 
•Δυνατότητα μετακινήσεων 
•Εμπειρία σε συναφή αντικείμενο θα εκτιμηθεί  
Βιογραφικά με την ένδειξη “Her-PR’ στο e-mail: 
cvgrrn@gmail.com

Ξενοδοχείο Αθήνας, ζητεί:

Στέλεχος για Marketing και Πωλήσεις

•Με εμπειρία στην αγορά της Αθήνας. 

•Ξένες γλώσσες και εμπειρία απαραίτητη.  
Βιογραφικά στο e-mail: athensbestwestern@gmail.com

Η εταιρεία AMCO ABEE είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας.

Η εταιρεία ειδικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή,  
εγκατάσταση και υποστήριξη: 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων  
για εταιρείες μέσων μαζικής μεταφοράς 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης επιβατών 
•Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης τεχνολογίας LED
Η εταιρεία AMCO ABEE επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος: 

Υπεύθυνο Προμηθειών  
(Κωδ. Θέσης: ΠΡΟΜ_1/14)

Περιγραφή θέσης: 
•Έρευνας αγοράς και σύναψη συμφωνιών με προμηθευτές 
•Συγκέντρωση αναγκών προμηθειών και διαχείρισή τους 
•Έλεγχος τιμών βάσει συμφωνιών με προμηθευτές 
•Κωδικοποίηση ειδών 
•Προϋπολογισμό αγορών 
•Οργάνωση παραγγελιών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Καλή γνώση Η/Υ και MS- Office 
•Επιθυμητή γνώση ERP 
•Επιθυμητή ανάλογη εργασιακή εμπειρία  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Τόπος εργασίας: Αιγάλεω.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης: 
ΠΡΟΜ_1/14  μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@amco.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

TAX Experienced Professional in 
 Transfer Pricing

At EY we support you in achieving your unique potential both 
personally and professionally. We give you stretching and 
rewarding experiences that keep you motivated, working 
in an atmosphere of integrity and teaming with some of the 
world’s most successful companies. And while we encourage 
you to take personal responsibility for your career, we support 
you in your professional development in every way we can. 
You enjoy the flexibility to devote time to what matters to 
you, in your business and personal lives. At EY you can be 
who you are and express your point of view, energy and 
enthusiasm, wherever you are in the world. It’s how you 
make a difference.

Job purpose: International tax teams support clients’ 
cross-border transactions assess their international tax 
strategies and provide a range of services including transfer 
pricing policies.

As an experienced Tax Professional, you will appreciate 
the complexities that our multinational and fast-growth 
entrepreneurial clients face in creating effective tax strategies. 
As the current economic climate is likely to generate further 
changes to regulatory and legislative regimes, our role as 
trusted advisors is as important as ever.

The role encompasses being member of the international 
tax team providing transfer pricing services to our clients.

Requirements: 
•4-7 years of working experience in transfer pricing 
•Working experience in a big4 environment will be 
considered an asset 
•University degree in law 
•Related postgraduate studies 
•Strong written and verbal communication and writing 
skills in English. 
•Strong analytical, problem solving and critical thinking 
skills. 
•Broad consulting and project management skills. 
•IT Literacy  
Send your CVs to the following link: 
https://tas-ey.taleo.net/careersection/gexp01/jobsearch.
ftl?lang=en&location=77840070193

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Μεγάλη λογιστική εταιρία της Αθήνας αναζητά άτομο 
έως 35 ετών για την κάλυψη της θέσης του:

Βοηθού Λογιστή

Ο ιδανικός υποψήφιος/α εκτός των κάτωθι τυπικών και ου-
σιαστικών προσόντων θα πρέπει να διαθέτει πελατοκεντρική 
νοοτροπία, επαγγελματισμό, επικοινωνιακό και ευχάριστο 
χαρακτήρα, ήθος και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα.
Τυπικά προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλό χειρισμό MS Office 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Ουσιαστικά προσόντα: 
•5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά  
σε λογιστικό γραφείο 
•Τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας  
•Γνώση ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, ΦΜΥ, Intrastat, ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές, μητρώο παγίων 
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συνέχεια στη σελ. 8

•Δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών 
προσώπων 
•Άριστη γνώση της τρέχουσας νομοθεσίας και λογιστικών 
διαδικασιών που απαιτούνται  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kassandraqwerty@gmail.com

Από την Ιατρική Φροντίδα Κρήτης Ιατρική Α.Ε., εταιρεία 
που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας στη Χερσόνησο 
Ηρακλείου Κρήτης, ζητείται:

Υπάλληλος Λογιστηρίου

•Άτομο με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία σε λογιστήριο 
Γ’ κατηγορίας βιβλίων, με πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυν-
σης, άριστη γνώση αγγλικών και γνώσεις χειρισμού Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό 
σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής τους εμπειρίας 
μέχρι τις 20 Ιουνίου στο e-mail: pr@cretanmedicare.gr ή 
στο φαξ: 28970-24064. Επίσης για επιπλέον πληροφορίες 
μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ.: 28970 25145 με τον 
κ. Αγλούπα Βασίλειο (ώρες 09:00 - 16:00).

Accountant (ACC614)

EUROACCOUNTING LTD accounting services - business 
consultants, member of NEXIA INTERNATIONAL a leading 
worldwide network of independent, high quality accounting 
and consulting firms with presence in more than 100 countries 
over the world. We are looking for an accountant.

Position’s required qualifications: 
•B.A./B.Sc. in economics/finance/accounting 
•Excellent competency in the English language  
(verbal & written, Proficiency level) 
•Excellent PC literacy (MS Office) 
•Good knowledge of Greek taxation 
•Good knowledge of payroll 
•Professional experience of minimum 5 years  
in a relevant position at the accounting sector  
and at an accounting firm 
•Accountant’s license A’ or B’ class  
We offer: 
•Excellent and challenging working environment 
•Competitive remuneration package 
•Continuous professional training  
Please send your CV stating the reference code (ACC614) 
by email to: career@euroaccounting-nexia.gr or fax at 
210 9249568.

Ανώνυμη τεχνική εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητάει:

Υπάλληλο Λογιστηρίου  
για το Τμήμα της Αποθήκης 

Καθήκοντα της θέσης είναι η παρακολούθηση αποθήκης, 
αναλώσεις παραγωγής, έκδοση δελτίων αποστολής.   
•Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι γνώση Αγγλικών  
και προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση.  
•Γνώση χειρισμού ERP ENTERSOFT επιθυμητή.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@decon.gr.  
Τηλ επικοινωνίας: 210 4617551.

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

Έμπειρη Λογίστρια 
(κωδ. ACC-14)

Το έργο: Κάλυψη όλων των λογιστικών και χρηματοοικο-
νομικών ενεργειών και υποχρεώσεων της ΑΕ.  
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής ή διοίκησης επιχειρήσεων 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια σε όλο το φάσμα  
λογιστικών εργασιών ανώνυμης εταιρίας 
•Πολύ καλή γνώση γενικής λογιστικής και συνεχής  
ενημέρωση στις εξελίξεις για θέματα λογιστικά,  
φορολογικά, ασφαλιστικά, εργατικής νομοθεσίας 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (έμφαση στο MS Office-Excel, 
Word) και συστημάτων ERP, κατά προτίμηση του Navision. 
•Γνώση αγγλικών 
•Καλή παρουσία, ευγένεια, καλή επικοινωνία και συνεργασία. 
•Δυνατότητα για ευέλικτα ωράρια εργασίας χωρίς  
χρονικές δεσμεύσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου. 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να 
αποστείλουν άμεσα τπ βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτο-
γραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας των κωδικό 
της θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.gr ή στο 
fax 2310-517.494. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απά-
ντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Η εισηγμένη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
Α.Β.Ε.Ε.», ζητά να προσλάβει για την κάλυψη θέσης στο 
οικονομικό τμήμα:

Λογιστή  
(Στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Παρακολούθηση και συμφωνία ταμείου, τραπεζών κτλ 
•Συμφωνία υπολοίπων προμηθευτών - πελατών  
(εσωτερικού & εξωτερικού) 

•Έγγραφες γενικής λογιστικής 
•Παρακολούθηση εργασιών οικονομικού και λογιστικού 
τμήματος 
•Υποστήριξη οικονομικής διεύθυνσης 
•Αναφορά στην οικονομική διεύθυνση  
Απαραίτητα προσόντα υποψήφιων: 
•Άριστη γνώση MS Office (κυρίως Excel) 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση τις οικονομικές επιστήμες 
•Γνώση διεθνών λογιστικών προτύπων 
•Προϋπηρεσία και καλή γνώση σε γενική και αναλυτική 
λογιστική 
•Προηγούμενη συναφή εργασιακή εμπειρία 4 χρόνων 
•Επιθυμητή γνώση ERP ATLANTIS 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια  
και επαγγελματισμός 
•Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών 
•Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες  
Παρέχονται: 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο φαξ: 210 8101709 ή στο 
e-mail: hr@helfish.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Σύμβουλοι επιχειρησιακής στρατηγικής & ανάπτυξης Α.Ε.: Η 
εταιρεία μας, μία από τις μεγαλύτερες στο χώρο των Συμβούλων 
Ανάπτυξης, αναζητεί στέλεχος για την κάλυψη θέσεως εργασίας 
στα γραφεία της στην Αθήνα:

Στέλεχος Λογιστηρίου & Διαχείρισης 
Επενδυτικών Προγραμμάτων - (κωδ. Σ.Λ.Δ.) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Γνώση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας / λογιστικού  
κυκλώματος εισπράξεων-πληρωμών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε λογιστήριο ή/και  
διαχείρισης επενδυτικών προγραμμάτων. 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Περιγραφή θέσης: Στέλεχος λογιστηρίου & διαχείρισης ενταγ-
μένων επενδυτικών έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα, συμ-
μετοχή σε επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, πολύ καλή 
χρήση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών 
πόρων erp καθώς και του πληροφοριακού συστήματος κρατικών 
ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Υπεύθυνος επικοινωνίας - αποστολή βιογραφικών: Υπόψη 
κα. Αικατερίνη Πρεκετέ: prekete.katerina@gmail.com

Η εταιρεία atc ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές στελεχώνεται από 
ορκωτούς ελεγκτές, συμβούλους επιχειρήσεων και φοροτεχνικούς.

Παρέχει υψηλού επιπέδου ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστι-
κές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Από τον Νοέμβριο του 2013, η atc είναι μέλος στο παγκόσμιο 
δίκτυο CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL, με έδρα την 
Αμερική, στο οποίο συμμετέχουν παγκοσμίως 151 ελεγκτικές 
εταιρείες σε 64 χώρες.   

Η εταιρεία στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, ενδιαφέρεται 
να ενισχύσει το στελεχιακό της προσωπικό με την πρόσληψη 
senior για το ελεγκτικό και φορολογικό τμήμα.

Senior (κωδ. θέσης S02)

•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής της Ελλάδος  
ή ισότιμου αλλοδαπού ιδρύματος με ειδίκευση  
στην λογιστική ή ελεγκτική 
επαγγελματική εμπειρία 2-5 έτη σε ελεγκτική εταιρεία  
ή λογιστικό γραφείο. 
•Επιτυχής ή σε στάδιο ολοκλήρωσης του 2ετούς τίτλου 
σπουδών του ινστιτούτου εκπαίδευσης του σώματος  
ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή του ACCA ή του ICAEW, 
 ή του AICPA. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(επιπέδου Proficiency). 
•Καλή γνώση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων 
•Πολύ καλή γνώση του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου 
•Καλή γνώση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 
•Επικοινωνιακή ικανότητα 
•Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών υπό συνθήκες πίεσης  
•Οργανωτική προσωπικότητα με στόχους και συνέπεια 
•Ικανότητα διάκρισης της εμπιστευτικότητας και  
της πληροφορίας 
•Εργασία σε ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας  
στα πλαίσια μίας οργανωμένης και δυναμικά  
αναπτυσσόμενης ελληνικής εταιρίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σύντομο βιογραφικό ση-
μείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση career@atcaudit.gr.

Οι υποψήφιοι να αναφέρουν τον κωδικό θέσης (θέμα e-mail) για 
την οποία στέλνουν το βιογραφικό τους σημείωμα. atc Certified 
Public Accountants LLC. Τηλέφωνο: +30 2110137856, website: 
www.atcaudit.gr

Η εταιρεία atc ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές στελεχώνεται 
από ορκωτούς ελεγκτές, συμβούλους επιχειρήσεων και 
φοροτεχνικούς.

Παρέχει υψηλού επιπέδου ελεγκτικές, φορολογικές, 
λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Από τον Νοέμβριο του 2013, η atc είναι μέλος στο παγκόσμιο 
δίκτυο CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL, με έδρα την 
Αμερική, στο οποίο συμμετέχουν παγκοσμίως 151 ελεγκτικές 
εταιρείες σε 64 χώρες.   

Η εταιρεία στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, ενδι-
αφέρεται να ενισχύσει το στελεχιακό της προσωπικό με την 
πρόσληψη manager για το ελεγκτικό και φορολογικό τμήμα.

Manager (κωδ. θέσης Μ01)

•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής της Ελλάδος  
ή ισότιμου αλλοδαπού ιδρύματος με ειδίκευση  
στη λογιστική ή ελεγκτική 
επαγγελματική εμπειρία 5-6 έτη σε ελεγκτική εταιρεία. 
•Επιτυχής ολοκλήρωσης του 2ετούς τίτλου σπουδών  
του ινστιτούτου εκπαίδευσης του σώματος ορκωτών ελε-
γκτών λογιστών ή του ACCA ή του ICAEW, ή του AICPA. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου 
Proficiency). 
•Άριστη γνώση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων 
•Άριστη γνώση του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου 
•Καλή γνώση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 
•Επικοινωνιακή ικανότητα 
•Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών υπό συνθήκες πίεσης  
•Οργανωτική προσωπικότητα με στόχους και συνέπεια 
•Ικανότητα διάκρισης της εμπιστευτικότητας και  
της πληροφορίας 
•Εργασία σε ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα πλαίσια 
μίας οργανωμένης και δυναμικά αναπτυσσόμενης  
ελληνικής εταιρίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σύντομο βιογραφικό ση-
μείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση career@atcaudit.gr.

Οι υποψήφιοι να αναφέρουν τον κωδικό θέσης (θέμα e-mail) 
για την οποία στέλνουν το βιογραφικό τους σημείωμα. atc 
Certified Public Accountants LLC. Τηλέφωνο: +30 2110137856, 
website: www.atcaudit.gr

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. στα πλαίσια 
περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα υπηρεσιών χρηματοοικονομικού 
συμβούλου, αναζητά Οικονομολόγο για να στελεχώσει θέση 
έμπειρου χρηματοοικονομικού συμβούλου - προϊστάμενου 
τμήματος με τα εξής προσόντα:

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ οικονομικών, χρηματοοικονομικών 
ή διοίκησης επιχειρήσεων, ή συναφούς γνωστικού  
αντικειμένου. 
•Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα  
των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, τραπεζικών  
ή διοίκησης επιχειρήσεων. 
•5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε συμβουλευτική εταιρεία  
ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με συμμετοχή σε έργα  
επιχειρησιακού σχεδιασμού, χρηματοοικονομικής  
ανάλυσης, αξιολόγησης και αποτίμησης επενδύσεων  
& επιχειρήσεων. 
•Εμπειρία στη διαχείριση ομάδων εργασίας & έργων  
στα πλαίσια αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. 
•Άριστη γνώση του εργαλείου Excel. 
•Άριστη γνώση μεθόδων συλλογής δεδομένων. 
•Άριστη θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία  
σε μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης επενδύσεων και 
αποτίμησης επιχειρήσεων και έργων. Επιθυμητή η ειδική 
γνώση αξιολόγησης, αναδιάρθρωσης και αποτίμησης 
δανειακών χαρτοφυλακίων. 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.  
Γνώση 2ης ξένης γλώσσας επιθυμητή. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους).  
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης  
να διαθέτουν: 
•Δυναμική προσωπικότητα, εργατικότητα και διάθεση  
για εξέλιξη. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες χρονικής πίεσης. 
•Δεξιότητες δημιουργικότητας και επίλυσης προβλημάτων. 
•Προθυμία ανάληψης ευθυνών για την ποιότητα  
των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
προοπτικές εξέλιξης και εργασία σε σύγχρονο  
και δυναμικό περιβάλλον.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν τα βιογραφικά 
τους στο e-mail: hr_dpt@diadikasia.gr σημειώνοντας τον 
κωδικό της θέσης (FC02).

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Μηχανικός Πληροφορικής

Η Dual Logicom είναι μία δυναμική εταιρεία που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής από το 2004, 
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης 
και web εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Βασικές γνώσεις ERP συστημάτων,  
(εμπορικής διαχείρισης, λογιστικής,) 
•Γνώσεις συστημάτων MySQL, mySQL Scripts / PHP / 
CSS / HTML 
•Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής 
καθώς και γνώσεις Λογιστικής. 

•Γνώσεις εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης εταιρειών 
•Γνώση Windows, Office 
•Ικανότητα επικοινωνίας και αποτελεσματικής ομαδικής 
συνεργασίας 
•Ευχέρεια χρήσης της Ελληνικής γραπτά και προφορικά 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας  
και πολλαπλών εργασιών 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων 
•Γνώση αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Adobe Flash Action Script 3 / Air 
•HTML 5 
•Γνώσεις και η εμπειρία σε ανάπτυξη mobile  
web εφαρμογών 
•Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου ή μηχανής  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@dlgcom.gr

Broadcasting Center Europe: BCE is a European leader 
in technical services in the areas of television, radio, 
production and postproduction, telecommunication and 
IT. With its long experience on the media market, our 
team provides high-quality services and will always find 
the solution that matches your project and budget.

With more than 220 highly qualified and motivated people, 
BCE serves about 400 clients in various sectors, such as 
TV channels, radio stations, film distributors, producers, 
advertising companies, telecommunications operators and 
public services.

Subsidiary of RTL Group, European leader in radio and TV 
broadcasting, is looking for a:

Media Production and IT Technician 
 (Minimum 2 years experience)

Contract duration: 1 year and then one or two additional 
years.  
Responsibilities / main duties: 
•Job based in Athens. 
•You will report to a local a site manager  
in order to support users for an international television 
station with local crew of about 20 people 
•Support of customer on site 24 * 7 - 365 days in order 
to guarantee: 
-Producing of video content 
-Network / Telecom connectivity with the HQ in France 
-System support of some servers (IT Office servers) 
-PC support 
-Applications support 
•You are flexible and ready to take part in night shifts 
during the week or week-end.  
Skills, knowledge, experience: 
•Skills in production: camera shooting, lighting and 
editing and also some knowledge of IT (telecom, network, 
system). 
•Fluent in Greek and English, other languages are an 
advantage 
•Authorized to work in Greece following European 
regulation (no work permit requested). 
Personal characteristics, aptitudes: 
•Team player 
•Ready to work in a multi-cultural environment 
•Enthusiastic and highly self-motivated 
•Willing to improve personal skills in new technologies  
Please address CV to cv-hu@bce.lu or BCE,  
Jean-Alain Jachiet, 45 Boulevard Pierre Frieden,  
L-1543 Luxembourg.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Atlassian JIRA Consultant

Cententia S.A. is looking for an Applications consultant 
who, as member of the projects implementation team will be 
responsible for the implementation of business solutions based 
on the Atlassian JIRA platform. You should be experienced in 
problem-solving, enjoy interacting with a variety of customers 
(ranging from large corporate sites in the banking sector to 
relatively small, fast-paced software development companies), 
and have excellent communication skills.

Responsibilities: 
•Definition (user requirements, specifications 
development), planning and oversight of project delivery 
in Greece and abroad 
•Solution customisation and parametrization 
•Post-implementation support and communication  
with customer and development teams  
Required skills: 
•University degree preferably in IT or engineering 
•3-5 years of professional experience in the implementation 
and management of IT projects, preferably CRM, BPM or 
ERP Solutions 
•Experience of requirements analysis, business analysis 
and/or process improvemen 
•Excellent written and oral communication skills in Greek 
and English. As a primary contact with customers you need 
to be able to convey ideas clearly and effectively. 
•Excellent time management and organisation skills 
•A proven ability to decompose and solve problems, along 
with the ability to coordinate and manage teams 
•Understanding and hands-on experience of issue tracking, 
project management tools and wikis.  
Preferred skills: 
•Experience with Atlassian products, primarily JIRA  
and Confluence 
•Understanding and hands-on experience of issue tracking, 
project management tools and wikis. Knowledge in Agile 

www.voluntaryaction.gr
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project management methodologies, Scrum and Kanban will 
be appreciated 
•Knowledge of ITIL or IT service desk practices

How to apply: 
If you think this position suits you, send an email  
to: info@cententia.com and attach: 
•your resume (text, HTML, PDF or Word format) 
•a cover letter (text only please) explaining why you are best 
for the position

Ad title: Seeking talented software developers - Athens  
Job title: Multiple positions available Software Engineers

Company profile: Global Freight Solutions is expanding into the 
Greek market and is looking to hire multiple developers. The 
company is a leading parcel and carrier management company 
responsible for more than 6 million parcels last year. GFS has 
developed ground breaking software that monitors parcels as 
they move throughout the distribution network and prioritizes 
any issues detected. The applicants will be developing this 
software further.

Applicants: The successful applicants will be responsible for 
design, development, unit testing and delivery of.NET based 
application.

The applicants will be required to perform both front and 
back end development with demonstrable strong analytical 
and problem solving skills.

Experience working with logistics and/or interfacing into 
carrier systems will be seen as a major advantage.  
Experience in the development of ERP systems also seen as 
a major advantage.  
Position requirements: 
•Fluency in English is essential 
•A passion for new technologies 
•Ability to solve problems 
•Ability to work within a team 
•Ability to get the job done with minimal supervision 
•At least 2 years previous experience  
Desired skills (considered a plus): 
•Silverlight/WPF 
•C Sharp .NET 
•WCF 
•Firebird 
•HTML5/JavaScript 
•Experience working with logistics or interfacing into carrier 
systems 
•Experience working with ERP systems

Contact: Please email your CV to the following e-mail: robert.
fletcher@justshoutgfs.com with an indication of your salary 
expectations and availability.

IRI is the leading global analytics partner to majority of 
the largest consumer product goods, retail and healthcare 
companies in the world. Our innovative and disruptive industry 
heritage delivers growth for our clients across the globe by 
pinpointing what matters and illuminating how it can impact 
their businesses across sales and marketing. Our analytics 
centre of excellence (ACE) is our global analytics hub situated 
in Athens that services our clients globally, and is one of the 
fastest growing companies in Greece. For us innovation is about 
our people and our culture, we believe that by empowering our 
people we empower our clients, and it is this highly successful 
formula which has led to our fast growth.

Joining us will entail working in a challenging, international but 
above all interesting environment with like-minded people that 
are driven to deliver growth to our clients. If you are seeking 
for an international career in a fast growing organisation and 
you think you are a good fit then join us!

We are currently looking for a:

Web Developer / Software Engineer 
 (WD/SE 02 2014)

This position involves being part of the European R&D team 
participating in the building of web based applications.

We are looking for outstanding web developers to be responsible 
for developing innovative, re-usable web-based applications. 
Our web developers work closely with our project managers, 
strategists and design team members to develop specifications 
and make recommendations on the use of new and emerging 
technologies. The candidates should be capable of designing 
and coding from specifications, analyse, evaluate, test, debug, 
document, and implement complex software apps.

Responsibilities: 
•Creation of web application layout/user interface from 
provided design concepts by using latest web standards 
•Development of robust and user-friendly Java-based web 
applications 
•Experience in designing and creating non/relational 
database schemas 
•Contribute in the application framework design and 
requirements gathering 
•Routine daily maintenance of existing web applications 
•Attend project kickoff meetings with clients 
•Take ownership of daily project needs and communications  
Qualifications & skills: 
•BSc / MSc university degree in computer science or other 
related field 
•2+ years of rapid web development, using HTML, 
JavaScript, CSS 
•Knowledge of HTML5/CSS3, JavaScript, AJAX, jQuery, 
DOM manipulation 
•Familiar with one or more Javascript MV* frameworks 
•Candidates should have proven Java experience as well 

as a solid understanding of Object Oriented Design and 
Programming 
•Experience using Springsource and JEE technologies 
•Ability to write well-documented, re-usable code 
•A solid understanding of web application development 
processes, from the layout/user interface to database 
structures 
•Good knowledge of SOA, web services methodologies using 
RESTful or SOAP web services 
•Strong interest in emerging technologies and web trends 
•Ability to communicate directly with peers, managers while 
participating in the development of a successful solution 
•Ability to grow professionally in a highly flexible  
and fast-moving environment 
•Ability to clearly document features, technical 
specifications, and infrastructure requirements for  
self-produced technical work and job processes 
•Excellent written and oral communication skills 
•Desire and willingness to work in a collaborative, 
innovative, flexible and team-oriented environment 
•Excellent interpersonal and organizational skills, ability  
to handle diverse situations

The company offers unique career opportunities, competitive 
remuneration package, top class private medical insurance and 
continuous training within a stimulating and growing working 
environment.

C.Vs (in English only), including link to online portfolio, to be 
sent by e-mail to Maria.Anastasiou@iriworldwide.com

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

Support Analyst - Level 2  
(Ref: OBSA02/13)

Responsibilities: 
•Owning and investigating a wide variety of issues at both 
an application and database level 
•Producing robust, well written solutions 
•Deployment of fixes to both test & live environments, 
depending on defined Operator process 
•Effectively communicating investigation status to the 
operator 
•Escalating issues appropriately to ensure quick resolution 
•Liaising with the development and problem management 
teams as appropriate to resolve issues  
Required qualifications: 
•University degree in computer science or information 
systems with grade 7 or better 
•Excellent communication skills in English both verbally and 
in written form 
•Strong fundamental programming skills (data structures, 
algorithms). Someone who likes tackling problems is more 
important than specific languages. 
•Demonstrable talent programming in at least one major 
language (Java, J2EE, C, C++, etc.) 
•An ability to learn new technologies quickly.  
Additional experience in any of the following fields  
is a plus: 
•Unix or Linux 
•Experience with LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) 
website design 
•Website development skills HTML, HTML5 and CSS 
•Web technologies and internet protocols  
(XML, HTTP, TCP/IP) 
•Experience using version control systems  
(Subversion, CVS, etc.) 
•Familiarity with designing/developing/supporting with at 
least one of the following databases: MySQL, PostgreSQL, 
Informix, or Oracle. 
•Scripting skills: Perl, Python, JavaScript 
•ITIL experience

Interested candidates should send their CVs in English 
(quoting the reference) to: Athens Technology Center 
10 Rizariou Str., 15233 Halandri, Athens, Greece. Human 
resource department. E-mail: hr@atc.gr. Phone: 210 6874300. 
Fax: 210 6855564.

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

Web Developer  
(Κωδ. WEB 0414)

Ρόλος/ αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει μέλος 
μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που έχει στόχο την προώθηση 
προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας μέσω του www.e-gate.
gr. Συμμετέχει στον εμπορικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των 
ενεργειών marketing και επικοινωνίας (banners, landing pages, 
online campaigns, SEO, graphics for internal / external use).

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστες γνώσεις σε τεχνολογίες HTML (up to 5)/CSS  
(up to 3), 
•JavaScript/JQuery 
•Πολύ καλές γνώσεις σε XML και JSON 
•Πολύ καλές γνώσεις SQL/MySQL, Apache και PHP 
•Πολύ καλές γνώσεις σε e-commerce platforms και Open 
Source CMS (CS-Cart, Magento, Joomla, Xcart, PrestaShop, 
OpenCart κλπ.) 
•Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο 
•Εμπειρία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης 
•Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών προθεσμιών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε πακέτα σχεδίασης ιστοσελίδων (Dreamweaver, 
Photoshop, Flash κλπ.) 
•Εμπειρία σε PHP Frameworks 
•Facebook Applications 
•Εμπειρία σε αναλυτικό debugging, performance testing και 
optimizations στα παραπάνω αντικείμενα. 

•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους 
συναδέλφους 
•Εμπειρία σε RESTful ή SOAP services

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύνολο αμοιβών 
και ανταμοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας, συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση και την επαφή με 
την «αφρόκρεμα» της επιχειρηματικής κοινότητας, σημαντικές 
ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης 
εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής.

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

Η εταιρεία AMCO ABEE είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας.

Η εταιρεία ειδικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή,  
εγκατάσταση και υποστήριξη: 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων  
για εταιρείες μέσων μαζικής μεταφοράς 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης επιβατών 
•Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης τεχνολογίας LED

Η εταιρεία AMCO ABEE επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος: 

Microsoft Dynamics NAV Consultant 
(Κωδ. Θέσης: NAV_1/14)

Περιγραφή θέσης: O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύ-
θυνος/η για την υποστήριξη και παραγωγική λειτουργία της 
εφαρμογής MICROSOFT DYNAMICS NAV εντός της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση του Microsoft Dynamics NAV 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις 
συμβούλων, απολύτως απαραίτητη. 
•Πιστοποιήσεις MICROSOFT DYNAMICS NAV 
•Γνώσεις Microsoft SQL Server 
•Εμπειρία στις συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης  
επιχειρήσεων ή εφαρμογής φορολογικής νομοθεσίας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Τόπος εργασίας: Αιγάλεω.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης: 
NAV_1/14 μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@amco.
gr. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ο πελάτης μας, εμπορική επιχείρηση στα δυτικά προάστια της 
Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει:

Προγραμματιστή SQL - .NET

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άντρες θα πρέπει 
να είναι: 
•απόφοιτοι αναγνωρισμένης σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης ή Πολυτεχνείου ειδικότερα, 
•να γνωρίζουν στην πράξη SQL και .ΝΕΤ, 
•να έχουν απασχοληθεί κατά το «στήσιμο» και τη διαχείριση 
συστημάτων MIS 
•να μιλούν άριστα αγγλικά  
Η εργασία θα είναι πλήρης και αορίστου χρόνου.  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://www.
cremedelacreme.gr/el/jobs/fulltime/progcost

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
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.

Description of role: RECOM Corporation is currently seeking an 
exceptionally talented Graphic Designer to join the marketing 
Communications team in its Athens branch office. The desired 
candidate will possess a passion for innovative design and 
will manage all in-house graphic design needs, including 
pieces for publications, presentations, brochures, product 
inserts, website, trade shows, and special events.

Key responsibilities: 
•Closely work with marketing communications team to 
execute graphic design duties of the marketing strategy 
•Create graphic design pieces as required for advertising, 
website, corporate materials, trade shows and special 
events 
•Design and develop GUI for innovative corporate 
website, newsletter, social media pages and develop 

graphic materials for various activities (home page 
promotions, web marketing campaign, interactive 
promotions) 
•Work with web content manager to meet deadlines  
of global web content editorial calendar 
•Maintain and continuously improve brand guidelines 
•Come up with innovative and creative ideas for POP 
displays, press kits, seasonal campaigns 
•Oversee management of library of current and historic 
graphics and images 
•Create innovative presentations and templates for use 
by various departments  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in graphic design, visual 
communications, or computer graphics related studies; 
Master’s degree is considered an asset 
•Minimum 10-year demonstrated work experience 
in related position representing top global brands/
companies; preferably in recognized graphic design  
or advertising firm 
•Expert knowledge of HTML and design programs 
(InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Acrobat, and 
especially Photoshop retouching) 
•Exceptional illustration, drawing skills, vector handling; 
3D rendering and/or video animation is considered a 
major asset 
•Verifiable work examples of dynamic logo, corporate ID 
designs, and corporate materials (i.e. brochures, banners, 
advertising) 
•Extremely well organized and able to meet multiple 
deadlines simultaneously 
•Excellent verbal and written communication skills in the 
English language

Our expectations for selected candidates are high because we 
only deliver the best to our clients. Professionals fitting the 
abovementioned description, may forward their CVs to cv@
recom.gr. For more information visit www.recom-solar.com

Η Axel Accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρεία μό-
δας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος , η γνώση, η φα-
ντασία, η ικανότητα και η θετική στάση της ζωής όλων των 
συνεργατών της 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 αναπτυσ-
σόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία 
στη Θεσσαλονίκη ζητά:

Γραφίστα 
(Κωδικός θέσης: ΓΡΦ01)

O /H κατάλληλος υποψήφιος/α θα ενταχθεί  
στο γραφιστικό τμήμα της εταιρίας.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ γραφιστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εταιρία, 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων Abode Photoshop,  
Illustrator, In Design, Corel 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας  
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν), 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια,  
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση,  
ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων, 
•Ηλικία από 25-35 ετών.  
Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά  
που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα.  
Αποστολή βιογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: hr@axelaccesories.com

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Εντάξου στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας:

Τηλεφωνικές Πωλήσεις Κορυφαίου Παρόχου  
Σταθερής Τηλεφωνίας και Θεάματος 

•Εξασφαλισμένος σταθερός μισθός άνω του βασικού 
χωρίς καθυστερήσεις. 
•Τα υψηλοτέρα bonus της αγοράς για κάθε εργαζόμενο 
(εβδομαδιαία και μηνιαία) 
•Σύμβαση αορίστου χρόνου  
•Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εμπειρία  
σε ανάλογη θέση 
•Ευχέρεια λόγου 
•Κέφι και όρεξη για δουλειά  
 
Βρισκόμαστε δίπλα σε ΗΣΑΠ και όλα τα μέσα  
μεταφοράς κοντά στο κέντρο του Πειραιά. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: sales@salein.gr  
Τηλ: 210 4837518 - 210 4821479 - 210 4836421-  
6975 683998

Η BFS GROUP με έδρα κοντά στο μετρό πανεπιστήμιο, από 
τα μεγαλύτερα call center προσλαμβάνει:

8 Υπάλληλους Τηλεφωνικού Κέντρου

Για την στελέχωση του τηλεφωνικού της κέντρου που θα 
έχουν ως αντικείμενο την διαχείριση εξερχομένων κλήσεων 
σε νέο project κάρτας υγείας που αλλάζει τα δεδομένα της 
αγοράς στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα.

Απαραίτητα προσόντα: 

συνέχεια στη σελ. 10
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συνέχεια στη σελ. 12

•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευγένεια 
•Θετική σκέψη και χαμόγελο 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αποδοχές πολύ υψηλότερες του βασικού μισθού  
•Ασφάλεια μέσα από μία εταιρεία που επενδύει  
στους εργαζόμενους της  
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Μηναίο bonus για όλους τους εργαζόμενους 
•Επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη  
(Supervisor, team leader) 
•Ωράριο εργασίας 4ωρο - 5ωρο- 6ωρο πρωί ή 4ωρο 
απόγευμα, 8ωρο πρωί 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους στο e-mail: hr@bankfs.gr ή στο fax: 210 
3610152 ή στα τηλέφωνα 210-3619279 / 210-36689039.

Στελέχη Τηλεφωνικών  
Πωλήσεων

Η εταιρεία B4U είναι ασφαλιστικό πρακτορείο στο χώρο των 
πωλήσεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊό-
ντων. H B4U αναζητά εκπροσώπους (με πιστοποίηση ή όχι), 
τηλεφωνικών πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΙΕΚ ή ΤΕΙ 
•Άνεση στην προφορική επικοινωνία 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία επιθυμητή  
(όχι αναγκαία) 
•Πιστοποίηση ασφαλιστικού συμβούλου-προαιρετική  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μηνιαίος σταθερός μισθός 
•Bonus 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης 
(team leader, εκπαιδευτής, προϊστάμενος) 
πρόσβαση (από το μετρό Πανόρμου)  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@hellassolar.gr. 
Τηλ: 210 6706000.

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Collection Agents 
για τη Διεύθυνση Οικονομικών

Αντικείμενο εργασίας: 
•Πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων σε πελάτες  
της εταιρείας για ενημέρωση σχετικά με τις οφειλές τους. 
•Προτάσεις διακανονισμού οφειλών βάσει πολιτικής της 
εταιρείας με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση 
των πελατών της 
•Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων πελατών (Β2Β)  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου/IEK 
•Πολύ Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα, 
ιδανικά σε χειρισμό εταιρικών πελατών 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα 
•Ικανότητα μετακίνησης / δίπλωμα αυτοκινήτου  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγρα-
φές 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 δι-
αχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών Πωλήσεων  
(part-time)

Εταιρικό προφίλ MEDIATEL A.E.: H Mediatel A.E. δημιουρ-
γήθηκε το 1995 και είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Το πιστοποιημένο με ISO 
9001:2008 Call Center της ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1999, 
με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τηλε-
φωνικής εξυπηρέτησης.

Η πολύχρονη εμπειρία της Mediatel σε έργα υψηλών απαι-
τήσεων την έχουν καθιερώσει ως ένα από τα μεγαλύτερα 
Call Centres στην ελληνική αγορά.

H Mediatel αναζητά υποψήφιους για part-time  
απασχόληση ως:

Εκπρόσωπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(Κωδικός θέσης, κωδ: 95)

Το αντικείμενο απασχόλησης θα είναι η τηλεφωνική επι-
κοινωνία με δυνητικούς αλλά & υπάρχοντες πελάτες, με 
στόχο τη διερεύνηση αναγκών και τη στοχευμένη παρουσίαση 
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, internet & συνδρομητικής 
τηλεόρασης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές 
δεξιότητες 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (πρωί / απόγευμα) 
•Διάθεση για εργασία  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη και τα νόμιμα δώρα και επιδόματα 
•Αξιοπιστία & συνέπεια στις πληρωμές 
•Έξτρα μπόνους επί των πωλήσεων 

•Δυνατότητες εξέλιξης (team leader, supervisor) 
•Σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον 
•Εύκολη προσβασιμότητα (3’ απόσταση από το μετρό  
Πανόρμου)

Αποστολή βιογραφικών: υπόψη τμήματος προσωπικού. Όλες 
οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές, e- mail: 
hr@mediatel.gr, φαξ 214 214 80 90, τηλ. επικοινωνίας: 214 
214 8000 (Επιλογή 1). Διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 
125 - 127, Αμπελόκηποι, Αθήνα, (στάση μετρό Πανόρμου).

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.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

H ACTION LINE ζητά:

Πωλητές/τριες Προώθησης σε Κατάστημα 
Τηλεφωνίας - Internet - Συνδρομητικής Τηλεόρασης 

(Κωδ: ACT_SHTEL_0614)
Προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ικανότητα για πωλήσεις & επίτευξης στόχων 
•Ευελιξία ωραρίου πλήρους απασχόλησης 
•Εμπειρία στην πώληση προϊόντων τηλεφωνίας   
Παρέχονται: 
•Μισθός 
•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Bonus 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
Για αποστολή βιογραφικού ACTION LINE ΕΠΕ,  
e-mail: jobs@actionline.gr, fax: 210-3637544.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Στέλεχος Πωλήσεων

Η εταιρία κοσμημάτων Sabanis ενδιαφέρεται για ένα άτομο 
φιλικό και επικοινωνιακό το οποίο θα εργαστεί στο κατάστημα 
της εταιρίας στη Βουκουρεστίου. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει έχουν προηγούμενη εμπειρία στις 
λιανικές πωλήσεις ειδών πολυτελείας και στην εξυπηρέτηση 
πελατών ή μάρκετινγκ. Παρέχουμε ολοκληρωμένη εκπαίδευση 
και υποστήριξη που θα σας βοηθήσει να εκπροσωπήσετε 
με επιτυχία το brand Sabanis. Εργαστείτε σε ένα ασφαλές, 
φιλικό και ευχάριστο κατάστημα.

Είσαι ο ιδανικός μας υποψήφιος αν 
•Σου αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους και  
ικανοποιείσαι με την επιτυχία σου στην πώληση 
•Έχεις κέφι και διάθεση για προσωπική ανάπτυξη  
και επαγγελματική εξέλιξη 
•Έχεις προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον  
2 ετών στις πωλήσεις ειδών πολυτελείας 
•Είσαι ένα υπεύθυνο και με συνέπεια άτομο 
•Είσαι απόφοιτος λυκείου τουλάχιστον 
•Έχεις άριστες γνώσεις αγγλικών  
(απαραίτητο πτυχίο αγγλικών) 
•Έχεις γνώσεις χειρισμού ηλεκτρικών υπολογιστών  
Αρμοδιότητες θέσης 
•Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και δημιουργία 
σχέσης εμπιστοσύνης μαζί του 
•Τακτοποίηση εμπορευμάτων και διατήρηση τάξης  
και καθαριότητας στο κατάστημα 
•Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων  
του καταστήματος 
•Έκδοση τιμολογίων 
•Διοικητικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης  
της καθημερινής αναφοράς, αρχειοθέτησης εγγράφων, 
επίβλεψη και ολοκλήρωση παραγγελιών κα.  
Εμείς προσφέρουμε 
•Ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Εάν είστε μεταξύ 27-40 ετών και ενδιαφέρεστε να γίνετε 
μέρος αυτής της ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρίας κο-
σμημάτων παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας, μια 
συστατική επιστολή και μία φωτογραφία σας στο e-mail: 
career@sabanis.com

Από ανώνυμη εταιρία ζητείται:

Κύριος ή κυρία με εμπειρία σε εισαγωγές και εξαγωγές 
Καλλυντικών ροϊόντων για Συνεργασία 

Κωδ. Θέσης: Exp.10.06

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστα αγγλικά 
•Γνώση της αγοράς καλλυντικών προϊόντων 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
και προϋπηρεσίας  
Αποστολή βιογραφικών με τον κωδικό Exp.10.06  
στο e-mail: sinergasia@yahoo.gr

Στέλεχος Πωλήσεων  
(Κωδ. Αγγ. ΥΠ2)

Η εταιρία Alexander επιθυμεί την περαιτέρω στελέχωση 
του τμήματος πωλήσεων.  
Ανακοινώνει το άνοιγμα μίας θέσης εργασίας στο τμήμα 
πωλήσεων (αφορά το τμήμα εξαγωγών).  
Περιγραφή εργασίας: 
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγγελειοληψία, 
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού, 
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα 
αποθήκης, 
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων, τραπεζική 
παρακολούθηση εισπράξεων πελατών συνεργασία  
με το λογιστήριο 
•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση και διευθέτηση 
προβλημάτων 
•Συμμετοχή σε εκθέσεις  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής  
/οικονομικής κατεύθυνσης 
•Ηλικία από 25 μέχρι και 48 ετών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Για τους άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες  
οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίου: 
•Γνώση ρώσικης ή κινέζικης ή ισπανικής ή γερμανικής 
γλώσσας 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμά- 
τευσης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό 
•Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων και  
επίτευξης στόχων. 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις επιθυμητή  
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι τις 10 Ιουλίου 
βιογραφικό ώστε να περάσουν από προσωπική συνέντευξη 
και να γίνει άμεσα η πρόσληψή τους. Κατάθεση βιογραφικών 
αυστηρά 10.00 πμ -13.00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας, είτε 
σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail hr@aqf.gr & sotiris@
aqf.gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία 
υποψηφίου. Στο βιογραφικό να αναφέρετε το κωδικός 
της αγγελίας ΥΠ2. Πληροφορίες: Κα Βίκη 23310 22774.

Το e-shop.gr ζητά:
Προϊστάμενο Πωλήσεων 
για Εργασία στην Αττική

Η θέση αναφέρεται στον εμπορικό διευθυντή και η συμβολή 
της στη συλλογική προσπάθεια της επιχείρησης προς την 
επίτευξη των εταιρικών στόχων είναι εξαιρετικά σημαντική.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων 
•Ηγείται της ανάπτυξης δράσεων και ενεργειών  
που βοηθούν άμεσα στην επίτευξη των στόχων  
της εταιρείας σε επίπεδο αύξησης κύκλου εργασιών  
& κερδοφορίας. 
•Διαχειρίζεται, οργανώνει και καθοδηγεί  
την ομάδα πωλήσεων. 
•Συμμετέχει στην ανάπτυξη key account πελατών. 
•Παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τις τάσεις  
και τις αλλαγές στην αγορά.  
Προφίλ υποψήφιων 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων, marketing  
ή παρεμφερές αντικείμενο. 
•Ανάλογες ικανότητες, ικανές να εμπνέουν την ομάδα 
πωλήσεων στο να επιτυγχάνονται οι τεθέντες στόχοι. 
•Δυναμική προσωπικότητα, με ομαδικό πνεύμα  
και ικανότητα οργάνωσης, ελέγχου και διαχείρισης  
προτεραιοτήτων. 
•Αποτελεσματικός στην επικοινωνία, δεινός  
διαπραγματευτής με υψηλό δείκτη D (Dominance). 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών, Ms Office, 
Internet. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.  
Προσφέρονται 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης. 
•Εταιρικό αυτοκίνητο.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
xpapadopoulos@e-shop.gr

Η Makemeup Cosmetics είναι εταιρία στον κλάδο της ομορ-
φιας με επώνυμα ποιοτικά brands. 

Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρίας, αναζη-
τούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για να καλύψουν άμεσα τις 
παρακάτω θέσεις, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα:

Εξωτερικές Πωλήτριες-ες  
σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα

Αρμοδιότητες υποψήφιου: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα (όχι σε ιδιώτες, 
αλλά σε επιχειρήσεις) 
•Προώθηση / πώληση προϊόντων ομορφιάς 
•Εύρεση & διεύρυνση πελατολογίου 
•Διαχείριση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος και νέου  
πελατολογίου 
•Διερεύνηση, εντοπισμός και ικανοποίηση αναγκών πελάτη 
•Διαπραγμάτευση με τον πελάτη με σκοπό την επίτευξη 
της πώλησης 
•Επίτευξη στόχων βάσει πλάνου πωλήσεων 
•Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης  
με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες  
Προσόντα υποψηφίου: 

•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη 
& διαχείριση πελατολογίου, με σκοπό την επιτυχημένη 
πώληση 
•Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε πωλήσεις καλλυντικών 
•Εμπειρία στον χώρο των καλλυντικών 
•Εξαιρετικές επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ευελιξία, όρεξη  
για δουλειά 
•Πολύ καλή γνώση & χρήση της ελληνικής & αγγλικής 
γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office & internet 
•Εμφανίσιμη-ος και απαραίτητη συνημμένη  
φωτογραφία 
•Συνεχής δυνατότητα ταξιδίων 
•Ερασιτεχνική άδεια οδήγησης 
•Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης & συντονισμού  
δραστηριοτήτων

Προσφέρονται:  
•Η εταιρεία παρέχει υποχρεωτική εκπαιδευτική  
υποστήριξη, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,  
δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης 
και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται αυστηρά μόνο βιογρα-
φικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κιόσης Γιώργος 694794936, 
e-mail: COSMETICS@MAKEMEUP.GR

H Salt Water, εισαγωγική εταιρία εμπορίας επώνυμων 
ενδυμάτων, ζητά:

Πωλητή Χονδρικής Πώλησης 
Αποκλειστικά Παιδικού Ενδύματος

Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και πολύ καλή 
γνώση της αγοράς και του πελατολογίου της παιδικής 
ένδυσης. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά 
και γνώση 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό 
περιβάλλον εργασίας 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Επιθυμητή ηλικία 25-35 ετών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικών 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άντρες υποψήφιους 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
saltwaterismini@gmail.com

Είμαστε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρία 
με αντικείμενο την πώληση χαρτικών, απορρυπαντικών και 
επαγγελματικού εξοπλισμού σε χώρους μαζικής εστίασης. 
Αναζητούμε:

Πωλητές / Πωλήτριες 

Για να στελεχώσουν το εμπορικό τμήμα της εταιρίας.  
Αρμοδιότητες 
•Καθημερινές επισκέψεις σε πελάτες 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής  
της εταιρίας 
•Παρακολούθηση εισπράξεων 
•Περιοχή ευθύνης νομός Θεσσαλονίκης  
Προσόντα 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση 
•Οργανωτικές ικανότητες και αναλυτική σκέψη 
•Επιπρόσθετο προσόν η εμπειρία σε πωλήσεις 
•Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με κάρτα ανεργίας  
σε ισχύ  
Παροχές 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό στο e-mail:  
horecamarket@otenet.gr

Για το νέο μας τμήμα ζητάμε:

Εξωτερικό Πωλητή 
για το Χώρο των Βιβλιοπωλείων και Ειδών Δώρου

Οι ιδανικοί υποψήφιοι: 
•Είναι δυναμικές προσωπικότητες. 
•Έχουν ευχέρεια στην επικοινωνία  
(γραπτή και προφορική). 
•Έχουν καλή ικανότητα διαπραγμάτευσης. 
•Έχουν πάθος, ενθουσιασμό και ικανότητα επίτευξης 
στόχων. 
•Έχουν 2-3 έτη προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο χώρο.  
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
thomaskonsta@gmail.com

Η Executive Insurance Brokers, εταιρία μεσιτείας ασφαλί-
σεων, του Ομίλου Σφακιανάκη, αναζητά:
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Υπεύθυνο Ανάπτυξης Εταιρικών Πωλήσεων

Η θέση αναφέρεται στην εμπορική διεύθυνση και έχει ως 
βασικό έργο την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας, αξι-
οποιώντας το υφιστάμενο πελατολόγιο και προσεγγίζοντας 
νέους υποψήφιους πελάτες.

Περιγραφή θέσης: 
•Πωλήσεις και υποστήριξη εταιρικών πελατών 
•Διενέργεια μελέτης & αξιολόγησης ασφαλιστικών  
αναγκών πελατών ή και υποψηφίων πελατών  
σε συνεργασία με την τεχνική διεύθυνση   
•Αναζήτηση και προσέγγιση νέου υποψήφιου  
πελατολογίου 
•Υποστήριξη και ανάπτυξη (εντοπισμός νέων αναγκών) 
ισχύοντος πελατολογίου 
•Ενημέρωση και έγκαιρη ανανέωση των ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων 
•Επίλυση προβλημάτων 
•Υποστήριξη στη ζημία 
•Ενημέρωση και προτάσεις νέων ασφαλιστικών  
προγραμμάτων 
•Αναζήτηση συστάσεων 
•Παράδοση και διακανονισμός είσπραξης  
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων  
Προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής θετικής  
κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία 3-5 έτη σε παρόμοια θέση 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (περιβάλλον 
Windows)  
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: insbrk@executive.gr

Υποστήριξη Πωλήσεων  
(κωδικός θέσης: ΚΩΔ:SL128)

Εισαγωγική εταιρία ταχύτατα αναπτυσσόμενη με έδρα τα 
Βόρεια Προάστια ζητά να προσλάβει νέο/νέα για το τμήμα 
Πωλήσεων. 

Προϋποθέσεις - γνώσεις - ικανότητες: 
•Επιθυμητή ηλικία 25-35 ετών 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
•Πολύ καλή χρήση πληροφοριακών συστημάτων 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια  
Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης περιλαμβάνονται: 
•Διαχείριση πελατών 
•Υλοποίηση και παρακολούθηση επίτευξης στόχων 
•Ανάλυση ανταγωνισμού και εισήγηση ενεργειών 
•Επίσκεψη και αξιολόγηση των συνεργατών   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Αποδεδειγμένες ικανότητες πωλήσεων και επίτευξης 
στόχων 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό 
•Εργασιακή εμπειρία 3 έως 5 ετών σε ανάλογη θέση 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Ms Office & Internet & ERP) 
•Γνώση χειρισμού Adobe Photoshop, Illustrator και  
In Design 
•Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Διαπραγματευτικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ, επιθυμητό μεταφορικό μέσο  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Διαρκής εκπαίδευση

Παρακαλούμε, αποστείλατε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
στο με κωδικό SL128 μέχρι 07/07/2014. Θα απαντηθούν 
οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις. Αποστολή βι-
ογραφικών στο e-mail: humrse@homeandcamp.gr

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

Σύμβουλο Εταιρικών Πωλήσεων  
(Κωδ. B2B 0414)

Ρόλος / αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει μέλος 
μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που έχει στόχο την προ-
ώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας στην αγορά 
των επιχειρήσεων. Δημιουργεί νέες συνεργασίες, αναπτύσσει 
τις υπάρχουσες και επιμελείται τη σωστή εξυπηρέτηση των 
πελατών του. Συμμετέχει στον εμπορικό σχεδιασμό και στην 
ανάπτυξη των ενεργειών marketing και επικοινωνίας. 

Ο/η υποψήφιος/α 
Ο ιδανικός υποψήφιος γι’ αυτή την προκλητική θέση θα 
πρέπει να διαθέτει:  
•Τουλάχιστον δυο (2) έτη εμπειρία στις πωλήσεις  
σε περιβάλλον B2B στο χώρο της πληροφορικής. 
•Γνώσεις διοίκησης ή marketing που αποδεικνύονται  
με σπουδές ή σχετική εργασιακή εμπειρία.  
•Δημιουργικό και καινοτομικό τρόπο σκέψης, φιλοδοξία 
και αποφασιστικότητα. 
•Καλή χρήση της Ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητό δίπλωμα μοτοσυκλέτας και/ ή αυτοκινήτου.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύνολο 
αμοιβών και ανταμοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση και 
την επαφή με την «αφρόκρεμα» της επιχειρηματικής κοινότητας, 
σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά 
αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για 
τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα: www.e-gate.gr. 
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, ανα-
φέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας στο e-mail: 
hr@e-gate.gr

Η Globalstar.gr, εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων ζητά για 
άμεση πρόσληψη:

Πωλητές

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Τηλεφωνικές πωλήσεις - καταχώρηση δεδομένων  
σε CRM. 
•Πραγματοποίηση συναντήσεων με δυνητικούς πελάτες. 
•Προετοιμασία, σύνθεση και παρουσίαση οικονομικών 
προσφορών. 
•Διαδικασία follow up. 
•Διαπραγμάτευση προδιαγραφών και οικονομικών μεγεθών. 
•Ολοκλήρωση διαδικασίας πώλησης.  
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών στις πωλήσεις 
υπηρεσιών. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών. 
•Χρήστης internet (Power User) & εξοικείωση με social 
networks. 
•Πολύ καλή γνώση Office ( κυρίως Word, Excel)  
και συστημάτων CRM. 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας.  
Προσφέρονται: 
•Μόνιμη απασχόληση με σταθερό μισθό & bonus. 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.  
Στείλτε cv μαζί με φωτογραφία στο e-mail:  
cv@globalstar.gr, (κωδ SLGS).

Ο πελάτης μας είναι εμπορική εταιρία στον κλάδο των καλλυ-
ντικών, και αντιπροσωπεύει επώνυμα ποιοτικά brands. Στα 
πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητείται 
κατάλληλος υποψήφιος για να καλύψει άμεσα, την παρακάτω 
θέση με έδρα την Αττική:

Εξωτερικός Πωλητής Καλλυντικών 
(κωδ ΚLA) 

Το έργο: Η ανάπτυξη των προϊόντων που αντιπροσωπεύει η 
εταιρία στην περιοχή ευθύνης (Αττική-Πελοπόννησο-Στερεά 
Ελλάδα)

Προδιαγραφές θέσης: 
•Επιθυμητές σπουδές σε πωλήσεις, διοίκηση επιχειρήσεων 
ή τομέα υγείας 
•Απαραίτητη εμπειρία στην ανάπτυξη πωλήσεων  
προϊόντων ευρείας κατανάΛωσης και τη διαχείρηση 
αλυσίδων αλλά και μικρών καταστημάτων του κλάδου 
(εξειδικευμένα καταστήματα καλλυντικών, φαρμακεία, 
καταστήματα προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, κλπ). 
Τυχόν παρεμφερής εμπειρία στον κλάδο  
των καλλυντικών θα αξιολογηθεί ως πρόσθετο προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση της αγοράς προϊόντων ευρείας 
κατανάλωσης και των συνθηκών σε αυτόν τον τομέα 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Excel) και ικανότητα αξιοποίησης 
τεχνολογίας πληροφορικής 
•Ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων και  
αξιοποίησης στατιστικής πληροφόρησης 
•Ικανότητα αυτο-οργάνωσης, αυτο-διαχείρισης και 
ευελιξίας στην αντιμετώπιση κι επίλυση προβλημάτων 
•Πολύ καλή επικοινωνία και χειρισμός της γλώσσας, 
ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων 
•Άτομο ευγενικό, εργατικό, έντιμο, αποτελεσματικό,  
με υπομονή και επιμονή 
•Ευχάριστη παρουσία, επαγγελματικό ύφος 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου β΄ κατηγορίας.  
Κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων  
κατά περίπτωση 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτο περιβάλλον  
εργασίας, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να 
αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα (με φω-
τογραφία),αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο e-mail: 
careers@peopleatwork-hellas.gr ή στο fax 2310-517.494 
Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμετω-
πίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Το κέντρο ελευθέρων σπουδών e-ducate.gr, αναζητά:

Account Manager,

Για ανεξάρτητη συνεργασία, για την διεύρυνση  
του εταιρικού του πελατολογίου.  
•Υψηλά ποσοστά και bonus αποδοτικότητας. 
•Παρακαλούμε μόνο σοβαρές προτάσεις!  
Βιογραφικά στο e-mail: info@e-ducate.gr

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 
από τον Απρίλιο του 2013 λειτουργεί και το Figura Αθήνας 
στο Σύνταγμα παρέχοντας πρωτοποριακές θεραπείες αδυ-
νατίσματος και αισθητικής.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και την επιστη-
μονική κατάρτιση των συνεργατών του ο όμιλος ινστιτούτων 
αισθητικής και αδυνατίσματος Figura αναπτύσσεται και ζητά 
για το νέο πολυδύναμο κέντρο αισθητικής και αδυνατίσματος 
Figura Πατησίων: 

Leaders / Διευθυντές Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο χώρο 
ομορφιάς 

•Ικανότητα διοίκησης 
•Διάθεση για εργασία και πάθος για επίτευξη στόχων. 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Πτυχίο αισθητικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: athens@figura.com.gr 
ή στο fax: 210 3210355. Υπόψη κας Καβουκοπούλου & κας 
Γαλάνη. Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που διαθέτουν 
τα απαραίτητα προσόντα.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εταιρία φαρμακευτική ζητεί: 

Συνεργάτες 

•Για χώρους φαρμακείων, στο νομό Αττικής.  
Απαραίτητη προϋπόθεση: Προϋπηρεσία στο χώρο  
των φαρμακείων.  
•Δεν παρέχεται μισθός, μόνο ποσοστό επί των πωλήσεων.  
Βιογραφικά στο email: info@emergyproducts.gr ή στο fax: 
210 6654554.

Εταιρεία εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων και αναλώσιμων 
υλικών, επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλητή
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία στις ιατρικές  
πωλήσεις στον καρδιολογικό τομέα  
•Άριστη γνώση αγγλικών (διάβασμα & προφορικός 
λόγος) και Η/Υ  
•Πτυχίο ανώτατης σχολής προαιρετικό  
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  
info@deltamedical.gr ή στο φαξ 210 6615208.

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη του ιατρικού 
τουρισμού ζητά:

Άτομα  
Ηλικίας 30 Έως 40 Ετών 

Με: 
•καλή εμφάνιση 
•άνεση στην επικοινωνία και ικανότητα  
στις διαπραγματεύσεις

Η εργασία αφορά προγραμματισμένα ραντεβού με επαγγελματίες 
της υγείας τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία με στόχο 
την ένταξή τους στο ιατροτουριστικό δίκτυο της εταιρείας.

Παρέχονται: 
•μισθός 
•ασφάλιση 
•έξοδα μετακινήσεων 
•bonus 
•εταιρικό τηλέφωνο  
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail:info@medvoi365.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης - Άμφισσα 

Κωδικός Θέσης: IE ΑΜΦ 

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:  
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις   
Η εταιρία προσφέρει:  
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως  
απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο

Αποστολή βιογραφικών στα fax: 210 6201332 -3 στο e-mail: 
sofr@gcp.gr ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Αυγής 60, 145 
64 Κηφισιά, website: www.gcp.gr

H εταιρεία PlusMedica Α.Ε. είναι μέλος του ομίλου εταιρειών 
Τechs2Life, οι οποίες δραστηριοποιούνται από το 1994 σε 4 
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Ελλάδα, 
Βουλγαρία και Κύπρο) με συνολικό αριθμό απασχολούμενων 
επαγγελματιών πάνω από 600 άτομα, παρέχοντας σε χιλιάδες 
ασθενείς καινοτόμες ιατρικές τεχνολογίες καθώς επίσης και 
εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Ζητείται άτομο με έδρα 
την Κύπρο με σκοπό να καλύψει τη θέση:

Clinical Sales Specialist  
για την Κύπρο

Υπευθυνότητες: Η θέση αναφέρεται στον υπεύθυνο  
τμήματος πωλήσεων & marketing cardiovascular  
care & surgical care και έχει κύριες υπευθυνότητες: 
•Να υποστηρίζει στο χειρουργείο τους γιατρούς  
που χρησιμοποιούν τα προϊόντα ευθύνης 
•Να εκπαιδεύει τους γιατρούς στη λειτουργία και χρήση 
των προϊόντων ευθύνης 
•Να δημιουργεί, να αναπτύσσει και να διατηρεί καλές 
σχέσεις στα νοσοκομεία ευθύνης με τους επαγγελματίες 
υγείας και τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες 
•Να πραγματοποιεί συναντήσεις με πελάτες με σκοπό  
την επίτευξη των στόχων στον τομέα ευθύνης  

•Να συμμετέχει στην διενέργεια και οργάνωση workshops 
- συνεδρίων 
•Να συμμετέχει στην ολοκλήρωση φακέλων διαγωνισμών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη 
εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
•Bonus παραγωγικότητας και ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών 
•Άριστη και συνεχή εκπαίδευση 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Laptop  
Ελάχιστα επιθυμητά προσόντα: 
•Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με δυνατότητα διαμονής 
στην Κύπρο 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ (κατά προτίμηση απόφοιτοι ιατρικών 
σχολών) 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία 2 τουλάχιστον ετών  
στο χώρο των χειρουργείων 
•Ικανότητα επικοινωνίας με όλες τις βαθμίδες  
της ιεραρχίας της εταιρίας 
•Ικανότητα διενέργειας παρουσιάσεων στη διοίκηση  
και σε τρίτους 
•Ικανότητα να χειρίζεται με ευχέρεια το γραπτό  
και προφορικό λόγο 
•Ικανότητα να διαχειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@plusmedica.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Η GLOBALMEDIREC έχει άμεσες θέσεις σε κρατικά νο-
σοκομεία NHS στη Μεγάλη Βρετανία - North England

Μια θέση εργασίας για Consultant Stroke General  
Internal Medicine. 
Παθολόγος με πολύ καλή εμπειρία στα εγκεφαλικά 
περιστατικά.

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του consultant είναι μεταξύ 
£75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρί-
ας). Οι ώρες εργασίας είναι 37½ την εβδομάδα συν on-calls 
(εφημερίες), με αρχικό συμβόλαιο ενός έτους.

Το αρχικό συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί εφόσον  
το επιθυμεί ο ιατρός. 
Απαραίτητη η άμεση διαθεσιμότητα ιατρού  
(τουλάχιστον εντός δυο μηνών μετά  
από την επιτυχημένη συνέντευξη). 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς  
δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται: 
Προετοιμασία του βιογραφικού - προετοιμασία του ιατρού 
για την τηλεφωνική συνέντευξη - βοήθεια με την εγγραφή 
του ιατρού στον GMC - άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην 
Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος ειδικότητας για τις consultant θέσεις. 
•Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία για τις consultant θέσεις. 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

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

Ειδικευμένος Ιατρός

•(Γενικής ιατρικής ή άλλης ειδικότητας) με πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας από εταιρεία ιατρικής βοήθειας για 
διαχείριση περιστατικών και αεροδιακομιδών.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
medicaldesk@athensassistance.gr

Ιατροί Ελεγκτές 

Ζητούνται από ιατρική εταιρία, με ειδικότητα χειρουργικού 
ή παθολογικού τομέα, με εμπειρία σε κλινικό έλεγχο, γνώση 
ιατρικών διαγνώσεων κατά ICD10, εμπειρία και γνώση στη χρήση 
των ΚΕΝ - DRGs, καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Αγγλικών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hrhealthinsurance@gmail.
com αναγράφοντας στο θέμα: Για τη θέση ιατρός ελεγκτής.

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.

Οι πελάτες μας, νοσοκομεία, κλινικές και ιδρύματα λοιπών 
δομών κοινωνικής πρόνοιας, ενδιαφέρονται να συνεργαστούν 
με συμβάσεις αορίστου χρόνου με έλληνες:

Νοσηλευτές & Νοσηλεύτριες (για την Αυστραλία)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες θα πρέπει  
να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:  
•πτυχίο ΑΕΙ Νοσηλευτικής ή Α-ΤΕΙ, 
•να διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία μετά  

τις σπουδές τους σε διάφορα τμήματα ή κλινικές  
του νοσοκομειακού τομέα (παθολογικού, χειρουργικού)  
ή γηριατρικής η εργαστηρίων, 
•να διαθέτουν στο φάκελό τους τις κατάλληλες γραπτές 
επαγγελματικές συστάσεις  
•να μιλούν άριστα τουλάχιστον την αγγλική γλώσσα 
•να επιτύχουν στις σχετικές εξετάσεις γλωσσικής  
και επιστημονικής επάρκειας  
•να επιθυμούν να διαμείνουν μόνιμα σε πόλεις  
της Αυστραλίας. 

Οι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν ως προς τις πιο πάνω 2 
απαιτούμενες επάρκειες στην Ελλάδα, θα παραχωρήσουν 
με τηλε-διάσκεψη συνεντεύξεις προς τους συνεργάτες της 
εταιρίας μας στη Βρετανία και εν συνεχεία θα παραχωρήσουν 
συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους των εργοδοτών.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι/ες αφού υπογράψουν τη σχετική 
σύμβαση εργασίας με το νέο τους εργοδότη και τακτοποιηθούν 
όλες οι νόμιμες απαιτήσεις, θα κληθούν να μετακινηθούν 
προς την Αυστραλία για ανάληψη εργασίας σε χρόνο που 
θα ορισθεί κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://www.
cremedelacreme.gr/el/jobs/fulltime/nurses-(1) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
To start September 2014, St. Lawrence College is 
seeking to recruit a suitably qualified and experienced:

Teacher of Mathematics

For a teaching position within the Mathematics 
department of the senior school of St. Lawrence College.

As part of a dynamic and developing department, the appointed 
teacher will be responsible for teaching mathematics to pupils 
of all abilities in streamed classes from grade 7 through 
to grade 11, including preparing pupils for the Cambridge 
IGCSE mathematics qualification.

The successful applicant should be a fluent communicator 
in English and should be able to demonstrate an ability to 
inspire pupils to the beauty and importance of mathematics.

The successful applicant will also possess a willingness 
to take an active role in the wider life of our school 
community.

Experience of teaching in a British school would be a strong 
advantage for applicants, who should send current CVs and 
a covering letter to the Headmaster, Mr Phil Holden, at the 
following e-mail: slcjobs2@gmail.com

Ο τομέας παιδαγωγικών σπουδών και ειδικής αγωγής 
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στην Αθήνα, αναζητά:

Ακαδημαϊκό Προσωπικό  
(κωδ. θέσης EDU14) 

Συγκεκριμένα ζητούνται Καθηγητές/τριες με εξειδίκευ-
ση στα παρακάτω γνωστικά πεδία: 
•Προσχολική αγωγή 
•Πρωτοσχολική και σχολική ηλικία 
•Υγεία της παιδικής ηλικίας 
•Ειδική αγωγή (αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες,  
προβλήματα συμπεριφοράς, ένταξη, αναπηρία) 
•Κοινωνιολογία 
•Κοινωνική πολιτική  
Οι υποψήφιοι πρέπει: 
•Να κατέχουν μεταπτυχιακό ή κατά προτίμηση διδακτορικό 
τίτλο σπουδών στους παραπάνω ή συναφείς τομείς 
•Να έχουν διδακτική εμπειρία 
•Να είναι γνώστες του Βρετανικού συστήματος ανώτατης 
εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βι-
ογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
educvath@metropolitan.edu.gr έως τις 15/7/2014.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μεγάλη εταιρία με πολυετή δράση στο χώρο των γεωρ-
γικών εφοδίων - εισροών ζητά:

Γεωπόνο Πωλητή  
για τη Βόρεια Ελλάδα

 Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο γεωπόνου 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3-5 ετών σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση της αγοράς   
•Προσωπικότητα δυναμική με άριστες ικανότητες  
επικοινωνίας και οργάνωσης 
•Άτομο υπεύθυνο, μεθοδικό και ηθικό  
Προσφέρεται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως προσόντων. 
•Εταιρικό αυτοκίνητο.  
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: agrimade@gmail.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H GLASSART A.E. πρωτοπόρος βιομηχανία πολυσυστη-
μάτων στέγασης ζητά: 

Μηχανικό Πωλήσεων
Προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης 
•Ηλικία μέχρι 45 ετών 
•Γνώσεις και χειρισμό Η/Υ 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 

•Γνώσεις marketing και πωλήσεων  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο και δυναμικό 
περιβάλλον

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα υπ’ 
όψη κας Ζαχαροπούλου στην εταιρία GLASSART A.E. / 16ο χλμ. 
Λεωφ. Σπάτων, οδός Παλαιοπαναγιάς, 153 51 Γλυκά Νερά / 
μέσω fax: 210 6665226 ή e-mail: administration@glassart.gr 
ή να επικοινωνήσουν στο τηλ: 210 6669112.

Η Cocoon Eco Energy αποτελεί μία από τις κορυφαίες 
ελληνικές εταιρείες στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας & των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Δεδομένης της επέκτασης των δραστηριοτήτων της  
στον τομέα του κλιματισμού αναζητά:

Μηχανικό Πωλήσεων  
σε Συστήματα Κλιματισμού 

Κωδ.: KLIM1
Αρμοδιότητες: 
•Υποστήριξη υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου 
•Προώθηση των μηχανημάτων κλιματισμού της γαλλικής 
Wesper και της γερμανικής Apolloteck 
•Σύνταξη προσφορών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου  
μηχανικού 
•Επαρκής προϋπηρεσία & γνώση του κλιματισμού 
•Κατανόηση σχεδίων σε Autocad 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άριστες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Ευχάριστη & δυναμική προσωπικότητα 
•Δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδας

Όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσε-
ως παρακαλούνται να αποστείλουν το CV τους στο e-mail: 
aggelies@rocketmail.com με θέμα Κωδ. KLIM1.

H εταιρία μας leader στην αγορά των προϊόντων LED στην 
Ελλάδα και με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, επεκτεί-
νεται και αναζητά:

Μηχανικούς Πωλήσεων Συστημάτων Πληροφορικής 
(CVE3) σε Αθήνα και Επαρχία 

•Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία έως 35 ετών,  
επικοινωνιακή ευχέρεια. 
•Παροχές: Μισθός και ποσοστά.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@globiled.gr 
(με σημείωση του κωδικού θέσης).

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
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

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.

SW Application Designers

•Application techniques, efficient creation of high 

performing applications and application Frameworks 
•C, C++, Java 
•Android 
•Code optimization, security protocols, cryptography, 
smartcards 
•Tools: MS Visual Studio, Eclipse.

SW Platform Designers

•All of the above, plus experience on Intel, ARM platforms

System Engineers

•Definition of systems through architectural methods 
•Definition of system components and interfaces 
•Requirements management from definition to 
acceptance 
•Definition of system content and capabilities from white 
papers to architectures 
•System creation with multi-competence teams 
•Ability to define system user scenarios and use cases 
for the Internet of Things 
•Java, C++, C#, C, PHP, PYTHON 
•Windows & Intel, android based platforms, LINUX.
Server and client architectures 
•Knowledge and insight to LTE, WIFI, 3G, 2G mobile 
telecommunciation 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 the 
following e-mail: webadmin@myomegasys.com

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

Test Engineer 
(Code: TE-SK-1406)

Job description: The successful candidate will join a team 
of highly qualified professionals in the Product Testing 
Department and will be responsible for:

•Participating in all aspects of QA product lifecycle 
related to testing: Requirement reviews, transforming 
business requirements into test requirements, test case 
creation including system, regression, and integration / 
end-to-end test execution 
•Preparing test plans / test case documentations 
•Executing functional test cases to verify system meets 
customer expectations 
•Analyzing, reporting and communicating test results  
on all assigned projects 
•Communicating own test execution progress  
and escalating issues in a timely fashion 
•Producing and maintaining training materials such  
as user manuals and presentations; and 
•Ensuring that product functional requirements are met.  
Qualifications: 
•University degree in engineering or a relevant field  
of study 
•A minimum of 2-3 years of experience as a test  
or reliability engineer 
•Demonstrated experience in developing and executing 
functional test cases 
•Rapid self-starting capability and experience  
in team working 
•Proactive attitude, communicative and  
customer-oriented 
•A firm command of both the Greek and English language 
and excellent oral and written communication skills; and 
•Work experience in HP application lifecycle management 
(ALM) is not a prerequisite but will be considered an asset. 
 
Desired qualifications: 
•Work experience in banking sector; and 
•ISEB/ISTQB certification.

If you are willing to become part of our team of professionals 
and make a difference, please send a detailed CV to the 
following e-mail: careers@qualco.eu including the job code 
in the subject line.

Προϊστάμενος Συντηρήσεως

Μεγάλη εταιρία αναζητά προϊστάμενο συντηρήσεως  
με κύριες αρμοδιότητες τη συντήρηση εργοστασιακών 
γραμμών παραγωγής.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Τουλάχιστον δέκα χρόνια πρόσφατης εμπειρίας  
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε μηχανολογικές κατασκευές 
•Άριστη γνώση χρήσης CAD 
•Γνώση μηχανογραφημένων συστημάτων συντήρησης 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών (γραπτά & προφο-
ρικά). Η γνώση ιταλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Οργανωτική ικανότητα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr_dpt@otenet.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Μηχανικός Συστημάτων  
Μετάδοσης Ισχύος  
με έδρα την Αθήνα

Περιγραφή ρόλου: Ο /Η Μηχανικός Υποστήριξης έχει την 
ευθύνη της μελέτης και του σχεδιασμού ολοκληρωμένων 
συστημάτων κίνησης για τη βιομηχανία. Συγκρίνει και αξι-
ολογεί εναλλακτικές λύσεις και προϊόντα, προετοιμάζοντας 
την τεχνική πρόταση και τον προϋπολογισμό της εφαρμογής. 
Προσφέρει τεχνική υποστήριξη στους πελάτες. 

Προϋποθέσεις - γνώσεις - ικανότητες: 
•Ηλικία 30-40 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου  
μηχανικού πολυτεχνικής σχολής 
•Προετοιμασία και σύνταξη τεχνικοοικονομικών  
προτάσεων 
•Πολύ καλή γνώση στη μετάδοση ισχύος  
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Εμπειρία σε αυτοματισμό και συστήματα  
επικοινωνίας 

Εάν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε ένα εκπαι-
δευτικό 15ήμερο, που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον 
τρόπο λειτουργίας αλλά και στην εταιρική μας φιλοσοφία, αλλά 
και εξειδικευμένη εκπαίδευση, με συγκεκριμένη θεματολογία, 
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου.

Κατά την διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης θα 
γνωρίσετε, την βασική δραστηριότητα όλων των τμημάτων 
της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα και τις διαδικασίες μας.
Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας αποστείλατε 
βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
e-mail: hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. Αλεξανδροπούλου

Μηχανικοί

Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται 
από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών 
και προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες από την ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει 
πολυετή πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής 
μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της δραστηριότητας 
της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία με 
ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία εργάζονται 
μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί 
λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες 
των ανθρωπιστικών σπουδών.

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία 
πολιτικούς / μηχανολόγους / αεροναυπηγούς μηχανικούς, 
κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού σε τομείς όπως 
computational mechanics, structural engineering and design 
optimization, computational fluid dynamics, high performance 
computing, applied numerical methods, process engineering 
με εμπειρία στην έρευνα και την προσομοίωση CAE/CAD, 
ανάπτυξη λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια σε μία scripting γλώσσα προγραμματισμού, 
όπως Python, Matlab/Simulink 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών αγγλικών, επιθυμητή η καλή  
γνώση γερμανικών

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής 
επιστολής στα αγγλικά στη διεύθυνση e-mail: career@
nikitec.gr. NIKI ΜΕΠΕ, Digital Engineering, Κα. Βιβή Ζάψα. 
Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Εθνικής Αντίστασης 
205, 45500 Κατσικάς- Ιωάννινα. Τηλ.: +30 26510 85240. 
Fax: +30 26510 85249, website: www.nikitec.gr

ΑΡΓΩ 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 βιογρα-
φικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδ. ΠΕ, στο fax: 210 
6625500 ή στο e-mail: cv@argo-sa.gr. Όλα τα βιογραφικά 
σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Η Elvial S.A., βιομηχανία διέλασης αλουμινίου με έδρα 
το 25ο χλμ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, επιθυμεί να προσλάβει 
συνεργάτη για:

Μηχανικό Αυτοματισμού

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ μηχανικών αυτοματισμού 
•Τεχνικές γνώσεις 
•Εργασιακή εμπειρία άνω των τριών ετών 
•Γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ανάλογη προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί 
 
Προσφέρουμε: 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρα-
καλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην 
παρακάτω διεύθυνση: «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε»  Ν. Σάντα Κιλκίς 
ΤΚ 61100. Υπόψη κας Προύτσου Μαρίας. Στο φάκελο να 
αναγράφεται η ένδειξη «Τ.Σ» ή e-mail: hr@elvial.gr
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η Alfa-Beta Roto, μεγάλη εξαγωγική επιχείρηση, θυγατρική 
του Ευρωπαϊκού ομίλου Schur Flexibles, η οποία δραστηρι-
οποιείται στον κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας, επιθυμεί 
να καλύψει την εξής θέση:

Υπεύθυνος Βάρδιας

Περιοχή εργασίας: Κομοτηνή  
Περιγραφή θέσης: 
•Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος 
παραγωγής. 
•Έλεγχος της τήρησης των προγραμμάτων εργασίας,  
των διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής και των οδηγιών 
διασφάλισης της ποιότητας. 
•Παίρνει πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ενέργειες  
που αποσκοπούν στην βελτίωση της παραγωγικότητας  
και την μείωση του κόστους παραγωγής. 
•Προχωρά σε προτάσεις για διορθωτικές και βελτιωτικές 
ενέργειες που αφορούν τις παραγωγικές διαδικασίες  
στον Διευθυντή παραγωγής. 
•Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση σε συνεργασία  
με τον τεχνικό συντήρησης. 
•Είναι αρμόδιος για την εκπαίδευση και διαχείριση του 
εργατικού δυναμικού καθώς και για την παρακολούθηση 
και το reporting των KPI’s του εργοστασίου. 
•Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και αξιολόγηση  
της απόδοσης των εργαζομένων της βάρδιας.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού των εφαρμογών του MS 
Office. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών  
(επιθυμητή γνώση γερμανικών). 
•Δυνατότητα εργασίας σε τρεις βάρδιες. 
•Δυνατότητα προγραμματισμού. 
•Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες ικανότητες 
επικοινωνίας, οργάνωσης και επίλυσης προβλημάτων.  
Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές. 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Εξειδικευμένη εκπαίδευση. 
•Κινητό τηλέφωνο.  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
stebilis@alfabetaroto.com

ΕΣΤΙΑΣΗ
Μάγειρας 

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

Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά για 
ξενοδοχείο της έμπειρο συνεργάτη για τη θέση:

Maitre 
(κωδ. θέσης: MAI_S)

Aπαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο, με εμπειρία στην ημιδιατροφή σε στυλ buffet, 
σε a la carte εστιατόρια και στο banqueting. 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης  
γλώσσας. 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα  
στo πρόγραμμα Protel. 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας.  
Καθήκοντα: 
•Ακολουθεί συγκεκριμένο καθημερινό πρόγραμμα επίσκε-
ψης στα εστιατόρια (στο σέρβις) και ελέγχει την παρουσία 
του προσωπικού, την εμφάνιση τους, την συμπεριφορά 
τους, την αποτελεσματικότητα στην εργασία τους  
αναλαμβάνει ο ίδιος διορθωτικές ενέργειες. 
•Παρουσία στα τμήματα εστίασης, εξυπηρέτηση πελάτη 
και επικοινωνία με πελάτες για ερωτήματα, παράπονα, 
ευχαριστήρια κλπ.  
•Διασφάλιση πελάτη ότι λαμβάνει ζεστή υποδοχή,  
φροντίδα και ατομική αναγνώριση 
•Καθοδηγεί, ελέγχει και επιβλέπει τους υπαλλήλους  
παραγωγής προϊόντων και προσφοράς υπηρεσιών  
στα εστιατόρια. 
•Έχει την ευθύνη εκτέλεσης εκδηλώσεων και γάμων,  
για τον εξοπλισμό και για τα προσφερόμενα προϊόντα  
και υπηρεσίες 
•Αναφέρει καθημερινά στον manager τις παρατηρήσεις 
του για το προσωπικό, τις υπηρεσίες των τμημάτων  
και εν γένει ότι πέφτει στην αντίληψή του και αφορά  
την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων. 
•Είναι υπεύθυνος για τoν έλεγχο των εντύπων του F&B 
(Καταλόγους, Posters κτλ.) και τη σωστή διανομή και 
ποιότητα αυτών στα τμήματα. 
•Προσέρχεται στην εργασία του στο προκαθορισμένο 
ωράριο με την ενδεδειγμένη στολή. 
•Ακολουθεί τις εντολές και τις οδηγίες της διεύθυνσης. 
•Εκτέλεση καθηκόντων σύμφωνα με τις επίσημες  
ποιοτικές προδιαγραφές της εργασίας και τις διαδικασίες 
λειτουργίας.  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο 

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας  
σημείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail:  
careers@aquavistahotels.com

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας: “Myconian Villa Collection” - 
Exclusive Villa Resort, “Myconian Utopia Resort” member of 
Relais & Chateaux,“Myconian Ambassador Hotel” member 
of Relais & Chateaux, Myconian Imperial Resort” member 
of the Leading Hotels of the World, “Royal Myconian Resort” 
member of the Leading Hotels of the World, “Myconian K 
hotels” - Charming Hotels ζητούν για τη σεζόν 2014:

Barman / Barwoman

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία σε μονάδες πολυτελείας 
•Γνώσεις οινολογίας 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα θα εκτιμηθεί 
 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα  
επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
hr@myconiancollection.gr. Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

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

Μάγειρες Β’ και Γ’

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

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

To ξενοδοχείο ‘’Πέτρα & Φως’’ στο Οίτυλο Λακωνίας 
ζητά να προσλάβει:

Barman / Barwoman - Σερβιτόρο 

Απαραίτητα προσόντα: 
•2ετής προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Ικανότητα συντονισμού και οργάνωσης 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση αγγλικών

Στοιχεία επικοινωνίας: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτο-
γραφία αναφέροντας την θέση στο e-mail: hr@schellas.gr

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαροπλαστεί-
α(patisseries-boulangeries), ψάχνουν για Ζαχαροπλάστες 
με εξειδίκευση, ταλέντο και εμπειρία στη ζαχαρόπαστα 
για το κατάστημα της Δροσιάς.

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στη ζαχαρόπαστα, σας αρέσει 
ο χώρος της εστίασης και να δουλεύετε ομαδικά, τότε θα 
χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!

Για να θεωρηθεί το βιογραφικό σας έγκυρο, θα πρέπει να 
συνοδεύεται απαραιτήτως από φωτογραφικό portfolio 
δουλειάς σας ή link στο διαδίκτυο.

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία γλυκών και άλλων προϊόντων  
ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζαχαρόπαστα 
•Παρακολούθηση αποθήκης και στοκ 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 έτη συνεχούς απασχόλησης  
στη ζαχαροπλαστική 
•Γνώσεις patisserie - confiserie, ζαχαρόπαστα 
•Πτυχίο σχολής ζαχαροπλαστικής δημοσίας ή ιδιωτικής 
σχολής με πιστοποίηση 
•Γνώση αγγλικών 
•Βιβλιάριο υγείας 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικού (και portfolio απαραιτήτως) στείλτε 
μας e-mail στο jobs@frankzepaul.com αναγράφοντας στο 
θέμα τον κωδικό FZP-ΖΑΧ/ΠΑ-14/Δροσιά.

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία του, 
προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, δη-
μιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοσημείωτη παράδοση.

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλογες υπη-

ρεσίες και προϊόντα και το 2014, ζητάμε συνεργάτες για την 
παρακάτω θέση εργασίας:

Μάγειρας

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

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με πρόσφατη φω-
τογραφία να σταλούν στο e-mail: hotelsaintjohn@gmail.
com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 439894.

Το ξενοδοχείο Athens Poseidon ζητά έμπειρους: 

Barista 
με Γνώσεις Coctails

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
hr@poseidonhotel.com.gr

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort και Mystique, μέλη της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σαντορίνη ζητούν 
προσωπικό κουζίνας για τη θερινή σεζόν 2014:

Μάγειρας  
για Κουζίνα Προσωπικού

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

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

Το ξενοδοχείο Athens Poseidon ζητά:

Συνεργάτιδες για Σέρβις Καφετέριας

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
hr@poseidonhotel.com.gr

Cook

Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, currently 
operating properties in Mykonos (www.mykonosgrace.com) 
and in Santorini (www.santorinigrace.com). The group is 
rapidly expanding both in Greece and on an International 
scale with fresh & innovating projects opening in different 
destinations developing Grace into a well established brand 
in the tourism sector.

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

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

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

The cook will report directly to the Chef. Interaction 
with guests will necessitate being well-mannered, well-
presented and helpful. The group offers a competitive 
salary, accommodation, meals at the hotel, a friendly work 
environment and opportunities for career development within 
a dynamic group.

Please send CV with photograph to the following e-mail: 
careers.greece@gracehotels.com or fax your resume to 
+30 22890 26689. All applications will be treated with 
strictest confidence.

Διευθυντής/τρια  
Καταστήματος Εστίασης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο της εστίασης σε θέση 
ευθύνης 
•Ικανότητα διοίκησης ομάδας 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιους 
•Άριστη κατάσταση υγείας και κατοχή πιστοποιητικού 
υγείας, για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη της θέσης, παρακαλούνται 
να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
mtsil@bitros.gr

Το ξενοδοχείο AQUAMARE, στην πόλη της Ρόδου, ζητεί 
για τη σεζόν 2014:

Μάγειρα A’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων ετών  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο. 
•Πτυχίο μαγειρικής τέχνης.  
Προσωπικές ικανότητες: 
•Επαγγελματική παρουσία  
•Οργανωτικός και συνεργάσιμος 

Για την εξέταση του βιογραφικού απαραίτητη  
η φωτογραφία.  
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•E-mail: staff@maritour.gr 
•Fax: +30 22410 22751 
•Ταχ. διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος

Β’ Μάγειρας

Με την φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη κομψότητα 
που το διακρίνει, το ξενοδοχείο Kivotos μέλος των Leading 
Hotels of the World δίνει την δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, 
να συμμετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και φέτος 
στις υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών.

Η θέση για τον Α’ Μάγειρα θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω 
στοιχεία απαραίτητα για την εποικοδομητική συνεργασία του 
μαζί μας αλλά και την προσφορά του στο έργο της.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Ελληνικής η ξένης σχολής μαγειρικής  
•Προϋπηρεσία 3ετων σε ανάλογη θέση ξενοδοχείων 5*  
•Εμπειρία στην Ελληνική δημιουργική / σύγχρονη Κουζίνα 
•Εμπειρία στην διεξαγωγή events 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Γνώση Η/Υ όσον αφορά Microsoft Office και Internet 
 
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα θα επισημανθούν 
επίσης: 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP 
•Συμμετοχή σε σεμινάρια και μεταπτυχιακές σπουδές  
•Γνώση αγοράς της Μυκόνου και προμηθευτών 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα κριτήρια σας 
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία: 
•Fax: 210 6749299 
•E-mail: jmichopoulos@kivotosmykonos.com 
•Συστάσεις απαραίτητες

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ προκειμένου 
να στελεχώσει το νέο της κατάστημα στην Καλαμάτα ζητά 
άτομα ηλικίας 20 έως 35 ετών για το πόστο: 

Service (με Εμπειρία) 
Barista

Αποστολή βιογραφικών (με επισυν. φωτογραφία) στο 
e-mail: hr@mikelcc.gr. Fax: 2410 534020. Τηλ. 2410 
255260

To Beach House Antiparos αναζητεί:

Bartender / Barista

To Beach House Antiparos αποτελεί μέρος της OLIAROS, 
η οποία αναπτύσσει το βραβευμένο έργο Antiparos Design 
Properties, με 25 εξοχικές κατοικίες στο νησί της Αντιπάρου. 
Το ΒΗΑ είναι ανοικτό για το κοινό και φιλοδοξεί να γίνει ένας 
υψηλής ποιότητας προορισμός για τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες του νησιού, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο 
κάθε χρόνο.

Προσόντα 
Γενικές απαιτήσεις: 
•Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής(γνώση γαλλικής  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Υψηλή οργανωτική δεξιότητα  
•Προθυμία, ομαδικό και συναδελφικό πνεύμα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία  
Σημειώσεις: 
•Αμοιβή ανάλογη προσόντων και δεξιοτήτων 
•Διαμονή καλύπτεται από την εταιρεία 
•Εργασιακή περίοδος: 1η Ιουνίου - 30η Σεπτεμβρίου.

Αποστολή βιογραφικών (απαραίτητα με πρόσφατη φωτο-
γραφία) με e-mail στο info@beachhouseantiparos.com, ή 
με fax: +30210 5231417. 

συνέχεια στη σελ. 18

 

 
 

 

 
 

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

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η εταιρία ενδυμάτων Boggi Milano ζητά:

Πωλητή -τρια

Για τo κατάστημα στο Golden Hall.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση πελατών 
•Καλή γνώση του χώρου της μόδας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εξαιρετική εμφάνιση  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Aποστολή βιογραφικών στα e-mail:  
fk@boggi.gr & info@boggi.gr

Κορυφαίος χώρος ομορφιάς στην Κηφισιά Αττικής 
αναζητά άτομο για:

Υπεύθυνο-η Καταστήματος

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
(υπεύθυνου ή receptionist 2 ή 3 έτη) 
•Άτομο επικοινωνιακό κ εμφανίσιμο 
•Άριστη ικανότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ικανότητα διαχειρίσεως 
ταμείου 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εστίαση στην άριστη εξυπηρέτηση και διαχείριση  
των πελατών και του προσωπικού 
•Απαραίτητη φωτογραφία  
Παρέχονται: 
•Υψηλός μισθός και σταθερή απασχόληση 
•Άψογο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φρύνη Τσάκωνα, τηλ: 6945 
413782, e-mail: info@bar-b.gr & frinitsakona@gmail.com

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

Υπεύθυνο Καταστήματος
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον χώρο 
της εστίασης 
•Άριστες διοικητικές ικανότητες & προσανατολισμό  
στο αποτέλεσμα 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας σε απαιτητικές 
συνθήκες 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
•Δυναμική προσωπικότητα και ευχέρεια  
στην επικοινωνία 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών 
•Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Καθήκοντα: 
•Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας  
του καταστήματος 
•Έλεγχος όλης της παραγωγικής διαδικασίας  
του καταστήματος 
•Συντονισμός των εργαζομένων του καταστήματος 
•Παραγγελίες / ανεφοδιασμός 
•Διοικητικά καθήκοντα  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους στην ακόλουθη διεύθυνση hr@estiabakery.gr

Η KSM Human Resources Ελλάς δημιουργήθηκε με σκοπό 
την κάλυψη των μόνιμων ή προσωρινών αναγκών των εται-
ρειών σε ανθρώπινο δυναμικό. Λειτουργεί σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα, σέβεται τον εργαζόμενο και προστατεύει 
τον επιχειρηματία.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών ζητεί Yπάλλη-
λους για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου σταθμού 
εξυπηρέτησης της στην Αττική.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πρατήριο υγρών καυσίμων  
•Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Κάτοικος κοντινών περιοχών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών 
•Γνώση αγγλικών

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα 
με φωτογραφία, αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα τον 
κωδικό θέσης, μέσω fax στον αριθμό 211 8008866, μέσω του 
link: http://www.ksmhr.gr/submit-cv ή στη διεύθυνση: KSM 
HUMAN RESOURCES Α.Ε.Π.Α., Περικλέους 32 & Παπανικολή 
62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 7472010 . 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Θέλουμε να δώσουμε στο κάθε πελάτη μας ξεχωριστά την 
εξυπηρέτηση και τη γνώση εκείνη, ώστε να αισθάνεται σι-
γουριά και ικανοποίηση που επέλεξε εμάς για τις ανάγκες 
του. Αναζητάμε άτομα που αγαπάνε την ενασχόληση με τα 
λευκά είδη και να έχουν αντίστοιχες σπουδές για να μας 

βοηθήσουν να πετύχουμε το στόχο μας.
Για να πετύχουμε αυτό:  
Χρειάζεται: 
•Να χαμογελά αβίαστα 
•Γνώση και εμπειρία για τα λευκά είδη 
•Να απολαμβάνει να εργάζεται με άλλους 
•Να είναι ενεργητικό και ενθουσιώδης  
Αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε ένα περιβάλλον: 
•Ασφαλές 
•Ευχάριστο 
•Εξελίξιμο 
•Ξεκάθαρο  
Αν θέλετε να γίνεται μέλος της ομάδας αποστείλατε 
βιογραφικό στο e-mail: career@tzambaspiti.gr

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαροπλαστεία 
(patisseries - boulangeries), ψάχνουν για Πωλήτριες για 
το νέο τους κατάστημα στα Νότια Προάστια.

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

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

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραίτητη) 
στείλτε μας e-mail στο: jobs@frankzepaul.com ή στο fax 
210 6836298, αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-
POL-ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.

Η BAZAAR AE ζητά:

Διευθυντή Καταστήματος 
έδρα Ηράκλειο Κρήτης

Kαθήκοντα: 
•Οργάνωση και επίτευξη οικονομικών στόχων  
της εταιρείας 
•Ομαλή και ορθή λειτουργία του καταστήματος 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Συμμετοχή στην διαμόρφωση των προωθητικών  
ενεργειών 
•Συμμετοχή στην δημιουργία και εφαρμογή  
της εμπορικής πολιτικής (ποικιλία, τιμές, προωθητικές 
ενέργειες & υπηρεσίες) καθώς και της ανάπτυξης  
του δικτύου 
•Εξασφαλίζει την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή  
των προϊόντων. 
•Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις απογραφές.  
Προσόντα: 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Απαραίτητη γνώση όλων των υφιστάμενων θέσεων 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής , 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (ECDL) 
•Πολύ καλή ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας 
•Πολύ καλή ικανότητα χειρισμού πολλαπλών θεμάτων  
Διεύθυνση επικοινωνίας: BAZAAR AE. διεύθυνση 
προσωπικού, e-mail: bazaargr@otenet.gr

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαροπλα-
στεία (patisseries - boulangeries), ψάχνουν για Υπεύθυνους 
Καταστημάτων.

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία σαν υπεύθυνοι καταστη-
μάτων σε αρτοζαχαροπλαστείο, σας αρέσει ο χώρος της 
εστίασης και να δουλεύετε ομαδικά, τότε θα χαρούμε να 
ακούσουμε από εσάς!

Κύρια καθήκοντα: 
•Αποστολή εντολών παραγωγών, παραγγελιών  
προμηθευτών κλπ. μέσω προγράμματος ERP. 
•Διεύθυνση καταστήματος και ταμείου, εκπαίδευση -  
συντονισμός προσωπικού. 
•Αξιολόγηση πελατών / αγοράς, ανταγωνισμού και 
ανάληψη πρωτοβουλιών διόρθωσης όπου κρίνεται 
απαραίτητο. 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου - 
Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP).  
Απαραίτητα προσόντα: 
•10ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στην διοίκηση 
καταστημάτων 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού  
προγραμμάτων Η/Υ 
•Άριστη επικοινωνιακή, διοικητική και ηγετική ικανότητα 
•Ομαδικότητα και ευελιξία 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα  

με άνεση στην επικοινωνία  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Βασικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραίτητη) στείλτε 
μας e-mail στο: jobs@frankzepaul.com ή στο fax 210 68 
36 298, αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-STM.

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού ζητά:
Υπεύθυνη και Συνυπεύθυνη για Αττική 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 2 έτη τουλάχιστον  
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση αγγλικών 
•Ως 40 ετών (αφορά την υπεύθυνη καταστήματος)  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέ-
ροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση e-mail: hr@
andreadis.com ή στον αριθμό fax: 210 4836236.

Πωλητής -τρια / Ταμίας  
(ημιαπασχόληση) στα Χανιά

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: Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασίες στο 
κατάστημα, όπως τη λειτουργία του ταμείου, τον ανεφο-
διασμό των ραφιών, την τακτοποίηση της αποθήκης και 
την προετοιμασία των απογραφών. Φροντίζετε για την 
εξυπηρέτηση των πελατών και ασχολείστε με τη διάταξη 
και παρουσίαση των εμπορευμάτων, την εφαρμογή των 
κανονισμών υγιεινής και την καθαριότητα. Εργάζεστε με 
μερική απασχόληση, αναλαμβάνοντας βάρδιες. 

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. Σας αρέσει 
η ομαδική εργασία και οι κοινοί στόχοι. Ιδανικά διαθέτετε 
εμπειρία στο χώρο του εμπορίου.

Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη εργασία 
με ελκυστικές αποδοχές και παροχές, όπως επιπρόσθετη 
ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και 
οργανωμένο περιβάλλον. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, 4 περίπου εβδομάδων, σας πα-
ρέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας, ώστε 
να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας, ακόμη 
και αν δε διαθέτετε σχετική εμπειρία. 

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το 
βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο του 
βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) στην online φόρμα, μέσω 
του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-DDE5575E-
8B3C51B6/lidl_gr/hs.xsl/4193_39607.htm. Θα σας απα-
ντήσουμε σύντομα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

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

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 φα-
ντασία, η ικανότητα και η θετική στάση της ζωής όλων των 
συνεργατών της είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρή-
σει 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 καταστήματα 
της στην Θεσσαλονίκη ζητά:

Προσωπικό Πωλήσεων 
(Κωδικός θέσης: ΠΠ01)

Περιγραφή θέσης: 
Αναφέρεστε στον υπεύθυνο καταστήματος με κύριες 
αρμοδιότητες: 
•Την αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών, 
•Την επίτευξη των στόχων πωλήσεως του καταστήματος, 
•Τη διατήρηση της καθαριότητος και ευταξίας του χώρου 
πώλησης, 
•Τη διατήρηση των merchandising standards ανά  
προϊοντική κατηγορία  
Προφίλ υποψηφίου:  
•Απολυτήριο λυκείου τουλάχιστον 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο, 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση πωλήσεων, 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων, 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ενεργητικότητα και διάθεση 
εξυπηρέτησης, 
•Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(επιπλέον γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), 
•Ηλικίας 22-35 ετών.   
Παροχές:  
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό  
και αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό ΠΠ01 με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@
axelaccessories.com

O Όμιλος Μαρινόπουλος ΑΕ επιθυμεί να προσλάβει για το 
νέο του κατάστημα στην Ατάλαντη Φθιώτιδας:

Ταμίες / Πωλητές 
(κωδ. ΠΡΟΣΑΤΑΛ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hrsuper_greece@
marinopoulos.com ή στο fax: 210 9893457 / 210 9836604, 
αναφέροντας στο βιογραφικό τους τον σχετικό κωδικό.

Υπεύθυνος Καταστήματος

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά υπεύθυνο καταστήματος.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση  
με μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
του καταστήματος 
•Ικανότητα διοίκησης προσωπικού 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα  
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθαριότητα  
Προφίλ υποψηφίου / επιθυμητά προσόντα: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
•Ηλικία άνω των 25 ετών 
•Γνώσεις Η/Υ (excel, word) 
•Γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
(καθαρό ποινικό μητρώο και βιβλιάριο υγείας)  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
jobs@paulgreece.com

Για το κατάστημα μας στο Καπανδρίτι ζητάμε: 

Υπάλληλο Τμήματος Κρεοπωλείου

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Βεβαίωση κρεοπώλη 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Κάτοικος ευρύτερης περιοχής

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές, πρό-
γραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και προοπτικές εξέλιξης σε 
μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα μέσω του link: http://mycareer.metro.
com.gr . Κωδικός Θέσης: RS50701. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

Πωλήτριες Λιανικής 
(κωδ. New/Sal)

Ζητούνται νεαρές Πωλήτριες για άμεση πρόσληψη, με σκοπό 
την στελέχωση νέου καταστήματος “Marc by Marc Jacobs” 
το οποίο θα λειτουργήσει σύντομα.
Αν: 
•έχεις εμπειρία στις πωλήσεις 
•γνωρίζεις τον κόσμο της μόδας 
•σου αρέσει να λειτουργείς σε ένα πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον 
•γνωρίζεις άριστα αγγλικά

Τότε, στείλε μας το βιογραφικό σου στο e-mail:  
hr@rakas.gr  
Προσφέρουμε: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες

Για πλήρη απασχόληση, για το κατάστημα στo Βόλο.  
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 στον 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, 
ή e-mail: cv@dexim.gr. Κωδικός αγγελίας: 2004016

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποι-
ίας και της ζαχαροπλαστικής;

Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρ-
τια οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων στην 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλάβει για 
τα καταστήματά της:

Πωλήτρια (Κωδ. Π) 
για Πλήρη και Μόνιμη Απασχόληση

Προφίλ υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο εστίασης 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της διεύθυνσης αν-
θρώπινου δυναμικού στο e-mail: hr@apollonion-bakery.
gr ή στο φαξ 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια.

Η εταιρία επίπλων ΑΒΑΞ ζητά άτομα δυναμικά και ευέλι-
κτα για το νέο της κατάστημα MOLTENI / DADA:

Πωλητές

Απαραίτητα προσόντα: 
•επικοινωνιακή ικανότητα 
•συνέπεια 
•άριστη γνώση Η/Υ 
•άριστη γνώση αγγλικών - γνώση ιταλικών / γαλλικών 
θα εκτιμηθεί 
•άριστη γνώση κουζίνας και ντουλάπας 
•τεχνικές γνώσεις και ικανότητα επιμέτρησης 
•γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pr@avaxdeco.gr

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

Πωλήτρια  
Καταστήματος Πληροφορικής  

(Κωδ. ΠΚΠ 0414)

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

Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
•Εξυπηρέτηση των πελατών τόσο εντός  
του καταστήματος, όσο τηλεφωνικά και μέσω internet. 
•Παροχή συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων και 
λύσεων που συνάδουν με τις ανάγκες κάθε πελάτη  
ξεχωριστά. 
•Πώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων  
και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης συσκευών.  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση. 
•Γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής. 
•Ηλικία έως 28 ετών. 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα  
και ομαδικό πνεύμα. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην άψογη 
εξυπηρέτηση των πελατών.

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

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες 
για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα: www.e-
gate.gr. Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό 
σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας στο 
e-mail: hr@e-gate.gr

Εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ: Η Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, η μεγαλύτε-
ρη εταιρεία στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού με 41 
καταστήματα σε όλη την ελλάδα, διαθέτει εξειδικευμένα 
τμήματα φωτισμού, φωτοβολταικών, βιομηχανικού υλικού 
και κτιριακών λύσεων, καθώς και μία υπερσύγχρονη μονάδα 
παραγωγής ηλεκτρολογικών πινάκων.

Συνεχίζοντας την ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων της 
σε Αθήνα και Περιφέρεια, σύντομα πρόκειται να ανοίξει νέο 
κατάστημα στη Μυτιλήνη και αναζητά να το στελεχώσει με:

Σύμβουλους Πώλησης, Ταμίες,  
Αποθηκάριο και Οδηγό 

Όλοι οι υποψήφιοι ανεξαρτήτως θέσης θα πρέπει  
να διαθέτουν: 

•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες 
•Γνώσεις τεχνικών πωλήσεων 
•Ευχέρεια χρήσης υπολογιστών και πληροφοριακών 
συστημάτων 
•Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο

Σύμβουλοι Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού

•Απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης  
(ηλεκτρολογίας) 
•Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία στον χώρο  
των πωλήσεων

Σύμβουλοι Πώλησης Φωτισμού

•Απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης 
•Επιθυμητές γνώσεις διακόσμησης και αρχιτεκτονικής 
εσωτερικών χωρών 
•Επιθυμητή γνώση Autocad 2D 3D και φωτομετρίας

Ταμίες
•Απόφοιτοι λογιστικής 
•Εμπειρία στην προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών

Εάν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε ένα εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε 
τον τρόπο λειτουργίας και την εταιρική μας φιλοσοφία ενώ 
θα λάβετε εξειδικευμένη εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις 
απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου.

Κατά την διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης θα 
γνωρίσετε τη βασική δραστηριότητα όλων των τμημάτων 
της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα και τις διαδικασίες 
της εταιρείας.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας αποστείλατε 
βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. Μαίρη Αλεξανδροπούλου

H εταιρία μας leader στην αγορά των προϊόντων LED στην 
Ελλάδα και με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, επεκτεί-
νεται και αναζητά:

Υπεύθυνο Καταστήματος Λιανικής  
(CVR4)

•Προσόντα: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση καταστήμα-
τος λιανικής ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@globiled.com 
(με σημείωση του κωδικού θέσης).

Πωλήτριες  
Μερικής ή Πλήρους Απασχόλησης

Ζητάει η εταιρία ORCHESTRA-PREMAMAN, η οποία δρα-
στηριοποιείται στον χώρο της παιδικής ένδυσης και ειδών 
βρεφανάπτυξης, για τα δύο νέα megastore καταστήματα της 
σε Αιγάλεω και Λυκόβρυση.

Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: info@orchestrahellas.gr 
•Fax: 210-9889140 
•Αναγράφοντας τον κωδικό ORC- ΑL-05.

H ACTION LINE ζητά για την στελέχωση αλυσίδας 
καταστημάτων επώνυμης ανδρικής ένδυσης:

Πωλητές / Πωλήτριες 
 (κωδ. θέσης: ACT_SLUX_0314)

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Η γνώση χειρισμού ταμείου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν 
•Άνεση στην επικοινωνία με διαπραγματευτικές  
ικανότητες 
•Όρεξη για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη στόχων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη εμφάνιση 
•Απαραίτητη εμπειρία στον χώρο της ανδρικής ένδυσης 
(brand name).  
Παρέχονται 
•Βασικός μισθός (αναλόγως προσόντων) και 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 
•Mailing address: ACTION LINE ΕΠΕ, Ακαδημίας 35, 
106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 
στο: 210 3637585 και 210 3637822.

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, γνωστής εταιρίας στο 
χώρο της λιανικής, αναζητά δύο (2) άτομα για τη στελέχωση 
των παρακάτω θέσεων στη Θεσσαλονίκη:

Πωλητές/τριες Καταστήματος 
(κωδ. θέσης: S-722/42340)

Η εταιρεία-πελάτης μας αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τις 
μεγαλύτερες επώνυμες μάρκες στον χώρο του μπάνιου, της 
κουζίνας αλλά και του επίπλου προσφέροντας ολοκληρω-

μένες λύσεις στους πελάτες της. 

Περιγραφή θέσης 
•Ανάπτυξη και διατήρηση της σχέσης με τον πελάτη 
•Διερεύνηση και κάλυψη αναγκών πελάτη 
•Παρακολούθηση και τήρηση συμφωνιών πώλησης 
•Επισκέψεις στο χώρο των πελατών και εξυπηρέτησή τους 
•Τήρηση αρχείου με στοιχεία επισκεψιμότητας 
•Επιμέλεια χώρου ευθύνης  
Προφίλ υποψηφίων 
•Απόφοιτοι λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) έτος  
σε λιανική πώληση σε αντίστοιχο κλάδο 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εξοικείωση με τη χρήση των εφαρμογών MS Office 
•Γνώση χρήσης σχεδιαστικών προγραμμάτων (ιδανικά 
Domus ή Infowood) 
•Οργανωτικές ικανότητες, δημιουργικότητα και φαντασία 
•Αποτελεσματική επικοινωνία και συλλογή  
των απαραίτητων πληροφοριών για τον σχεδιασμό  
ολοκληρωμένων προτάσεων 
•Άνεση στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα, ευγένεια, 
πελατοκεντρικός τρόπος σκέψης 
•Ικανότητα επίτευξης στόχων σε συνθήκες πίεσης, 
συνέπεια, υπευθυνότητα, ικανότητα αποτελεσματικής 
διαχείρισης χρόνου  
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Bonus βάσει επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα δυναμικό και σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση

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 2310 988108, ή στη διεύθυνση: Adecco 
HR, Βασ. Γεωργίου 7, 54640, Θεσσαλονίκη.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών ση-
μειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές. Follow Adecco Greece on Face-
book, LinkedIn. 

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, γνωστής εταιρίας στο 
χώρο της λιανικής, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση 
της παρακάτω θέσης:

Πωλητής/τρια Καταστήματος  
Ειδών Υγιεινής 

(κωδ. θέσης: S-722/42338)

 Η εταιρεία-πελάτης μας αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τις 
μεγαλύτερες επώνυμες μάρκες στον χώρο του μπάνιου, της 
κουζίνας αλλά και του επίπλου προσφέροντας ολοκληρω-
μένες λύσεις στους πελάτες της. 

Περιγραφή θέσης 
•Ανάπτυξη και διατήρηση της σχέσης με τον πελάτη 
•Διερεύνηση και κάλυψη αναγκών πελάτη 
•Παρακολούθηση και τήρηση συμφωνιών πώλησης 
•Επισκέψεις στο χώρο των πελατών και εξυπηρέτησή 
τους 
•Τήρηση αρχείου με στοιχεία επισκεψιμότητας 
•Επιμέλεια χώρου ευθύνης  
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε 
λιανική πώληση σε αντίστοιχο κλάδο   
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εξοικείωση με τη χρήση των εφαρμογών MS Office 
•Γνώση χρήσης σχεδιαστικών προγραμμάτων (ιδανικά 
Domus ή Infowood) 
•Οργανωτικές ικανότητες, δημιουργικότητα και φαντασία 
•Αποτελεσματική επικοινωνία και συλλογή  
των απαραίτητων πληροφοριών για τον σχεδιασμό  
ολοκληρωμένων προτάσεων 
•Άνεση στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα, ευγένεια, 
πελατοκεντρικός τρόπος σκέψης 
•Ικανότητα επίτευξης στόχων σε συνθήκες πίεσης, 
συνέπεια, υπευθυνότητα, ικανότητα αποτελεσματικής 
διαχείρισης χρόνου  
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Bonus βάσει επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα δυναμικό και σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@adecco.com, μέσω 
fax στον αριθμό 210 7297907, ή στη διεύθυνση: Adecco 
HR, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41 Αθήνα.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών ση-
μειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 

απόλυτα εμπιστευτικές. Follow Adecco Greece on Face-
book, LinkedIn. 

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

Έμπειρους Πωλητές / Πωλήτριες Κουρτινών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 30+ 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην λιανική πώληση 
κουρτινών & λευκών ειδών 
•Γνώση MS Office 
•Γνώση αγγλικών 
•Δυναμική & ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια λόγου  
& επικοινωνίας

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

Από τη μεγαλύτερη αλυσίδα Internet Place στην Ελλάδα 
ζητείται:

Υπεύθυνος/η Καταστήματος  
για Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλές γνώσεις Η/Υ, social 
media και αγγλικών, εμφάνιση, άνεση στην επικοινωνία, 
οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, ευχάριστος και 
δημιουργικός χαρακτήρας, κάτοικος περιοχής, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@inspot.gr, 
(απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία).

Πωλήτρια Λιανικής & Χονδρικής

Περιγραφή θέσης: Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνη για 
την προώθηση προϊόντων εντός επώνυμης boutique πολυτελών 
εσωρούχων στην Κηφισιά ή στο Golden Hall, καθώς και για 
τη διεύρυνση πελατολογίου χονδρικής σε όλη την Ελλάδα.

Προφίλ υποψήφιας: 
•Γυναίκα, 30-35 ετών, με εξαιρετική εμφάνιση 
•Επικοινωνιακή, οργανωτική, με ομαδικό πνεύμα 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες &  
πελατοκεντρική αντίληψη 
•Δυναμική προσωπικότητα εστιασμένη στην επίτευξη 
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων 
•Άριστη γνώση αγγλικών & ΗΥ (Microsoft Office,  
περιβάλλον ERP) 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου / δυνατότητα ταξιδιών 
•Πιθανή προϋπηρεσία σε χονδρική πώληση εσωρούχων, 
ενδυμάτων, καλλυντικών ή/και σε πωλήσεις μέσω δια-
δικτύου θα συνεκτιμηθεί  
Παροχές εταιρίας: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο,  
ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους με πρόσφατη φωτογραφία και την ένδειξη «SA/REP» 
στο e-mail: hr_mgtrade@yahoo.gr

Randstad Hellas is seeking to employ a:

Store Manager

 Based in Thessaloniki, on behalf of its client,  
an international retail store chain.  
Αρμοδιότητες / responsibilities: 
As a store manager, you will be responsible for: 
•The achievement of the store’s targets on profit & loss 
and continuous follow up on store’s profitability and 
development. 
•Strategic follow up on sales & marketing actions  
and implementation of annual action plan. 
•Developing, implementing and communicating sales 
and marketing targets to store’s employees. 
•Taking an active and leading role in controlling sales 
management and formulating/ dealing with  
client-relationship issues. 
•Organize service and distribution services including 
product supply and further logistic needs. 
•Managing the overall sales, profit and loss processes 
and overseeing overall staff working performance  
Προσόντα / requirements: 
The successful candidate should have the following 
profile: 
•University degree 
•Experience in a related senior sales position, ideally 
within the retail sector 
•Fluency in Greek and English, PC literate 
•Dynamic, practical, fast-paced, people oriented 
personality 
•Experience in managing people with strong 
communication skills 
•Analytical, problem solving skills with ability  
to prioritise 
•Motivation, flexibility, and adaptability  
 
Πληροφορίες / information: 2310 414731 
 
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 CVs to the following link: http://www.randstad.
gr/index.php?pageid=55&pubID=3858dr. Follow us on: 
Linkedin, Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Το Grand Hotel Palace, ξενοδοχείο 5* στη Θεσσαλονίκη, ζητεί:

Ζαχαροπλάστη 

Απαραίτητη τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση chef 
pastry.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ζαχαροπλαστικής 
•Ηλικία έως 45 ετών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gm@grandhotelpalace.gr. 
Τηλ. επικοινωνίας: 2310 549000. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά για 
το τουριστικό - γραφείο της στην Σαντορίνη έμπειρο συ-
νεργάτη για τη θέση:

Operαtion - Manager 
(κωδ. θέσης: TO_OM)

Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής. 
•Προηγούμενη εμπειρία με τουλάχιστον 2 χρόνια  
σε ανάλογη θέση σε τουριστικό γραφείο. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Στοιχειώδης  
γνώση επιπλέον γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel,Outlook). 
•Στοιχειώδεις γνώσεις οικονομικής διαχείρισης. 
•Επαγγελματική συμπεριφορά με οργανωτικότητα  
και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα με άριστη ικανότη-
τα στην εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση του πελάτη. 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης. 
•Ικανότητα στη διαχείριση παραπόνων/προβλημάτων.  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Διαμονή 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές  
αναλόγως προσόντων 
•Πρόσληψη άμεση

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί 
με φωτογραφία μέσω e-mail: careers@aquavistahotels.com. 
Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό 
της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts αναζητά 
για ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα υποψήφιους για την 
κάλυψη θέσης:

Executive Housekeeper  
(EΗ/14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 έτη κατά 
προτίμηση σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής  
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και  
ευχάριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω προ-
σόντα, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το αναλυτικό 
βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο με πρόσφατη 
φωτογραφία τους, αναγράφοντας τον κωδικό (EΗ/14) 
στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: hr@aquisresorts.com

Κοπέλα για Εργασία σε Μίνι Μάρκετ Ξενοδοχείου

•Η οποία να μιλά αγγλικά, ελληνικά και ρώσικα  
για την τουριστική σεζόν 2014.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
zanteroyalresort@gmail.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά για 
ξενοδοχείο της έμπειρο συνεργάτη για τη θέση:

Βοηθό Υποδοχής 
(κωδ. θέσης: ASS_F_D_S)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
careers@aquavistahotels.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά για 
ξενοδοχείο της έμπειρο συνεργάτη για τη θέση:

Housekeeping Manager 
(κωδ. θέσης: H_MAN)

Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής. 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο 
πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση  
επιπλέον γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Outlook). 

•Άριστη διοίκηση και οργάνωση όλων των τμημάτων  
του housekeeping. 
•Άριστη γνώση εφαρμογής κανόνων υγιεινής  
(HACCP & ISO). 
•Εξαιρετική έμφαση και διάθεση σε όλες τις λεπτομέρειες 
του housekeeping. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα διαχείρισης 
προβληματικών καταστάσεων. 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις. 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες.  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές, 
αναλόγως προσόντων 
•Πρόσληψη άμεση έως τέλος Οκτώβρη

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί 
με φωτογραφία μέσω e-mail: careers@aquavistahotels.com. 
Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό 
της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive αναζητά για 
τα ξενοδοχεία της:

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση  
σε boutique ξενοδοχεία 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής  
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και  
ευχάριστη προσωπικότητα  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή  
Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείω-
μα, στο e-mail: gfilippidis@andronisexclusive.com

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας “Myconian Villa Collection” - 
Exclusive Villa Resort, “Myconian Utopia Resort” member of 
Relais & Chateaux, “Myconian Ambassador Hotel” member 
of Relais & Chateaux, Myconian Imperial Resort” member 
of the Leading Hotels of the World, “Royal Myconian Resort” 
member of the Leading Hotels of the World, “Myconian K 
hotels” - Charming Hotels ζητούν για τη σεζόν 2014:

Receptionist
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία σε μονάδες πολυτελείας 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα απαραίτητη 
•Γνώση χειρισμού συστήματος Protel  
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα  
επαγγελματικής εξέλιξης.  
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
hr@myconiancollection.gr. Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Το ξενοδοχείο San Marco (www.sanmarcomykonos.com) στα 
Χουλάκια της Μυκόνου έχει ξεκινήσει μια ακόμη επιτυχημένη 
σαιζόν βασισμένη σε μια άρτια ομάδα προσωπικού.

Επιδιώκουμε την άριστη εξυπηρέτηση πελατών μέσα από 
την οργάνωση μιας νεαρής και δυνατής οικογένειας προσω-
πικού και μιας ζεστής ατμόσφαιρας εργασίας. Ζητούμε να 
προσλάβουμε για τη σεζόν 2014 (Ιουν. - Οκτ.):

Υπάλληλο Υποδοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω 
προσόντα και ικανότητες:  
Ατομικά χαρακτηριστικά και ικανότητες: 
•Ευγένεια, εμπιστοσύνη, συστηματικότητα, υπευθυνότητα 
και προθυμία 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στη επίτευξη  
των στόχων 
•Καλή γνώση αγγλικών & ελληνικών 
•Γνώση του ξενοδοχειακού προγράμματος «Ερμή WIN» 
•Η καθημερινή επαφή με τους πελάτες απαιτεί ευπρεπές 
παρουσιαστικό.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Πιστοποιητικό παρακολούθησης σχετικών «σεμιναρίων» 
•Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις  
Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Διαμονή 
•Γεύματα στο ξενοδοχείο 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης  
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία 
στα e-mail: sanmarco@sanmarco.gr & gm@sanmarco.gr

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

Sales & Front Office Executive  
(code: SFOE CRETE)

Responsible to create-implement and monitor on a daily 
basis the sales plan of the hotel -the hotel’s reservations 
and creating the pricing strategy of the property.

Qualifications: 
•3-4 years minimum experience as a sales-reservations 
agent preferably in a luxurious boutique hotel. 
•Degree in hospitality / tourism. 
•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, budgets and numbers 
oriented. 
•Excellent knowledge of any PMS-IDS,  
MS Office-computer skills. 
•Negotiation and excellent communication skills. 
•Well groomed with strong interpersonal skills.  
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: 
antonisfloudas@gmail.com. All applications will be treated 
in the strictest confidence.

Sales Manager - Russian Speaking

Domes of Elounda All Suites and Villas Boutique Beach 
Resort, member of Ledra Hotels and Villas Group, is seeking 
for its head offices in Thessaloniki a Russian speaking sales 
manager.

Requirements: 
•2 years work experience in 5* hotel sales.  
Experienced hotel / tourism candidates from other 
principals may also be considered (tour operating,  
hotel sales, front office) 
•Excellent knowledge of Russian, good knowledge  
of English and Greek languages 
•Excellent communication and presentation skills 
•Excellent knowledge of Microsoft Office and Internet 
Browsers. Knowledge of PMS systems (Opera, Fidelio 
etc) and Channel •Management systems will be 
considered an asset 
•Hotel / tourism associated bachelor degree will be 
considered an asset  
The hotel offers: 
•12 month employment 
•Οn going training 
•Development opportunities 
•Salary offered upon skills and competences

Candidates that wish to apply for the above position are 
requested to send their curriculum vitae to the following 
e-mail: thomas.kostopoulos@ledrahotelsandvillas.com. 
Site: www.domesofelounda.com

Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στην Σκιάθο, επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Βοηθό Υποδοχής

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ (θα εκτιμηθεί η γνώση του 
ξενοδοχειακού προγράμματος Protel) 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσω-
πικές σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα 
μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: kassandrabay@gmail.
com. Βιογραφικά χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα 
ληφθούν υπ’ όψιν. Kassandra Bay Resort, website: www.
kassandrabay.com

Το ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Centre ζητά:
Γκρουμ / Bell Boy

•Έως 30 ετών. 
•Απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η κατοχή 
διπλώματος οδήγησης.  
E-mail επικοινωνίας: apapoutsakis@cpathens.com. 
Κωδικός αγγελίας: GRO

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe Resort στη Λίνδο 
ζητεί για τη σεζόν του 2014: 

Υπάλληλο Υποδοχής 

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης  
με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα. 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων. 
•Άριστη γνώση αγγλικών (γερμανικά, ρώσικα, ιταλικά,  
θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν) 
•Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ  
(κατά προτίμηση Protel) 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα  
συνεργασίας   
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στον αντίστοιχο 
κωδικό. 

Στοιχεία επικοινωνίας:  
•E-mail: staff@maritour.gr 
•Fax: +30 22410 22751 
•Ταχ. διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 3-5 αστέρων  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές  
ικανότητες. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας  
προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@athenslotushotel.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά για 
ξενοδοχείο στην Σαντορίνη έμπειρο συνεργάτη για τη θέση

Spa Therapist 
(κωδ. θέσης: SPA_THE)

Προσόντα: 
•Απόφοιτος/ή ανάλογης σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνια είτε σε ξενοδοχείο  
4 ή 5 * ή σε αντίστοιχο spa 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (η άριστη γνώση 
επιπρόσθετης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Γνώση ευρείας γκάμας θεραπειών/massages  
(μυοχαλαρωτικό massage/ ρεφλεξολογία/ thai massage/ 
shiatsu/ λεμφική μάλαξη) 
•Ευπαρουσίαστος/η με άνεση στην επικοινωνία & άριστη 
διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας 
•Υπευθυνότητα, ευγένεια, σοβαρότητα, επαγγελματισμός. 
•Η ικανότητα διδασκαλίας Yoga & Pilates θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές, 
αναλόγως προσόντων 
•Πρόσληψη άμεση έως τέλος Οκτώβρη

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί 
με φωτογραφία μέσω e-mail: careers@aquavistahotels.com. 
Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό 
της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Κορυφαίος χώρος ομορφιάς στην Κηφισιά Αττικής 
αναζητά άτομο για:

Τεχνίτρια Άκρων / Αποτρίχωση

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε κατάστημα 
(2 ή 3 έτη) 
•Άτομο επικοινωνιακό και εμφανίσιμο 
•Άριστη ικανότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
•Προαιρετική γνώση αγγλικών 
•Εστίαση στην άριστη εξυπηρέτηση και διαχείριση  
των πελατών και του προσωπικού 
•Απαραίτητη φωτογραφία  
Παρέχονται: 
•Υψηλός μισθός και σταθερή απασχόληση 
•Άψογο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φρύνη Τσάκωνα. Τηλ: 6945 
413782. Αποστολή βιογραφικών στα e-mail: info@bar-b.
gr & frinitsakona@gmail.com

Από γυμναστήριο εντός της πόλης, αναζητείται κατάλληλη 
υποψήφια για την άμεση κάλυψη της παρακάτω μόνιμης 
θέσης στη Κέρκυρα:

Τεχνικός Νυχιών 
(κωδ ΤΝ)

Το έργο: Η αποτελεσματική παροχή συμβουλών  
ονυχοτεχνικής για την εξυπηρέτηση των πελατών.  
Προδιαγραφές θέσης: 
•Καλές γνώσεις ονυχοτεχνικής 
•Εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα και εξοικείωση  
με τις τάσεις της μόδας 
•Ευγένεια, υπομονή, καλή επικοινωνία 
•Προσεγμένη επαγγελματική εμφάνιση 
•Εστίαση στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών  
και τη διαχείριση παραπόνων 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 
•Επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα  
Προσφέρονται: 
•Μισθός 
•Ποσοστά επί των πωλήσεων

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα 
(με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας των 
κωδικό της θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.
gr . Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντι-
μετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

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.

Description of role: RECOM Corporation is currently seeking an enthusiastic Social Media Manager to join the Marketing 
Communications team in its Athens branch office. The selected candidate will be responsible for the development 
and management of the company’s social media strategy across all channels. He/she will have extensive experience 
in digital marketing with a focus on a conversion-driven, content-marketing approach and deep understanding of 
related online disciplines including SEO, SEM, social media, and analytics.

Key responsibilities: 
•Develop social media marketing strategy and assertively execute all social media activities (i.e. tweeting, 
sharing, engaging, liking, blogging, increasing social reach, etc.). 
•Communicate in a professional, but unique social media “voice”; directly aligned with thought leadership and 
content platform 
•Create social media campaigns and calls-to-action that drive visitors to website/social media pages and 
generate leads 
•Spend hours on LinkedIn daily engaging with target audience by sharing content, finding ways to grow LinkedIn 
company followership, and improve overall engagement with company page 
•Stay ahead of the curve in leveraging LinkedIn as a professional social media network and as a content hub, such 
as leveraging LinkedIn Signal to understand influential content that is shared and the people who are sharing 
them 
•Oversee global web content editorial calendar, providing editorial recommendations and interfacing with field 
marketing, IT teams and media agencies on implementation 
•Act as an ongoing resource for the PV community, sharing best-practices tips and training documents as well as 
sitting on panels or participating in training videos 
•Build “social media” partnerships to maximize opportunities with like-minded mission 
•Work closely with web developer to ensure programs are driving revenue 
•Monitor delivery and provide daily/weekly/monthly reports (as needed) and exhibit strong understanding of 
trends to help identify how content is consumed  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in marketing communications, media, or journalism, related studies from a reputable 
university; Master’s degree is considered an asset 
•Minimum 5-year demonstrated work experience in social media marketing on a global scale, on behalf of an 
international brand/company in a B2B capacity (primary target audience: professionals, decision makers, and 
industry thought leaders) 
•Expert understanding of social media and how to use it to drive demand and bolster relationships with the 
community (including, but not limited to, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, blogs, Flickr, Instagram) 
•Exceptional business copywriting skills for multiple audiences 
•Verifiable examples of social media marketing successes and wins 
•Enthusiasm for innovative technology and a deep understanding in consumer behavior 
•Excellent verbal and written communication skills in the English language 
•Passion to embrace cutting-edge communication channels to capture the tech-savvy audience

Our expectations for selected candidates are high because we only deliver the best to our clients. Professionals 
fitting the abovementioned description, may forward their CVs to cv@recom.gr. For more information visit www.
recom-solar.com

Barceló Hotels & Resorts: Όλοι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι, έτσι σκεφτόμαστε και έτσι αντιμετωπίζουμε 
κάθε πρόκληση. 

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται σαν μέρος της επιτυχίας της Barceló. Στον Όμιλο Barceló  
πιστεύουμε ότι η δυνατότητα για εξέλιξη είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να σας προσφέρουμε. 

Θέλουμε να σας προσφέρουμε τα εργαλεία, να σας εμπνεύσουμε και να μοιραστούμε το όραμά σας. 

Πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ηγετικότητα και η ευελιξία είναι οι αξίες που μας επιτρέπουν να επιτύχουμε  
τους στόχους μας. Πάρτε την πρωτοβουλία και στοιχηματίστε στον εαυτό σας. Πιστέψτε στις δυνατότητές σας. 

Εμείς πιστεύουμε σε εσάς.

Barceló Hydra Beach Resort & Spa: Προσφέρουμε στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπειρία φιλοξενίας  
στο ξενοδοχείο μας Barceló Hydra Beach στο Πλέπι Θερμησίας, 21051 Ερμιόνη στην Πελοπόννησο. 

Και γνωρίζουμε ότι για να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας το καλύτερο, πρέπει πρώτα να προσφέρουμε στους 
εργαζομένους μας το καλύτερο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα βρείτε εξαιρετικές ευκαιρίες εργασίας, όπως:

Chef De Partie & Demi Chef De Partie  
Κρύας και Ζεστής Κουζίνας

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ηγετική θέση απαραίτητη. 
•Ισχυρές ικανότητες επίλυσης διαπροσωπικών και άλλων προβλημάτων. 
•Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή Microsoft Windows, POS και SAP. 
•Εξαιρετική υπευθυνότητα και αξιοπιστία. 
•Ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό πίεση με γρήγορους ρυθμούς. 
•Ικανότητα για εργασία με συνοχή και ομαδικότητα. 
•Γλωσσικές γνώσεις στα αγγλικά και ιταλικά ή γαλλικά.  
Δυνατότητα για εστίαση στις ανάγκες του επισκέπτη, παραμένοντας πάντοτε ήρεμοι και ευγενικοί.

Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελιξία, επιμέλεια, συνεργασία 
και επικοινωνία, συνοδευόμενα με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να εργαστείτε σε μια νεανική ισχυρή ομάδα σε περιβάλλον με σεβασμό 
στο Barceló Hydra Beach για τη θερινή περίοδο 2014.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα με πρόσφατη 
φωτογραφία σας, στο e-mail: hydrabeach.hr@barcelo.com. Θα κληθεί σε επαφή περιορισμένος αριθμός αιτούντων.

«Kάνε τη σωστή κίνηση … » Σε περίοδο κρίσης εμείς αναπτυσσόμαστε και για τα γραφεία 
μας στα Βόρεια Προάστια (Χαλάνδρι) ζητάμε:

Συνεργάτες
Ασχοληθείτε ως ελεύθερος επαγγελματίας 
στο real estate και καθορίστε εσείς το μέλλον 
σας βασιζόμενοι στις δυνάμεις σας και στη 
μέθοδο του συστήματος RE/MAX επένδυση 
ακινήτων.
Ποιοι είμαστε: 
•Τα γραφεία μας ανήκουν στο πολυεθνικό 
κτηματομεσιτικό δίκτυο της RE/MAX  
με 6000 γραφεία σε 87 χώρες και  
περισσότερους από 90,000 συνεργάτες  
σε όλο το κόσμο 
•Είμαστε το 1ο γραφείο της RE/MAX  
στην Αττική που λειτουργεί με δύο  
εγκαταστάσεις 
•Είμαστε ήδη το 1ο γραφείο της RE/MAX 
στα Βόρεια Προάστια και αναπαράγουμε το 
μοντέλο εργασίας μας στα Νότια Προάστια 
•Το γραφείο μας λειτουργεί από το 2003 
και κατέχει τη 3η και 2η θέση στην Ελλάδα 
σε πωλήσεις τα τελευταία χρόνια εντός 
του δικτύου της RE/MAX ΕΛΛΑΣ 
•Το 92 % των συνεργατών μας, είναι  
μαζί μας περισσότερο από 2 χρόνια 
•Πολλοί έμπειροι μεσίτες μας έχουν  
εμπιστευτεί και έχουν επιλέξει να  
συνεργάζονται με τα γραφεία μας 
•Δε χρειάζεται να έχετε προϋπηρεσία  
ή ειδικές γνώσεις για να ασχοληθείτε,  
σας εκπαιδεύουμε εμείς  
Προφίλ υποψηφίων συνεργατών: 
•Δε χρειάζεται να έχετε προϋπηρεσία  
ή εξειδικευμένες γνώσεις,  
σας εκπαιδεύουμε εμείς 
•Δεν υπάρχει όριο ηλικίας 
•Διάθεση να μάθουν το αντικείμενο 
•Ισχυρή θέληση για επιτυχία 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία 
•Μεταφορικό μέσο  
Προσφέρονται: 
•Εκπαίδευση από την RE/MAX Ελλάς 
καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης  
από τα γραφεία μας 
•Προμήθειες έως 80% επί των πωλήσεων 
•Ακίνητα - αγοραστές παρέχονται  
και από το γραφείο 
•Υποστήριξη στο ξεκίνημα 
•Έντονη διαφημιστική προβολή  
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό 
•Διεθνείς συνεργασίες για προσέλκυση 
πελατών από το εξωτερικό  
Προσφέρουμε καθετοποιημένες λύσεις 
real estate εντός των γραφείων μας: 
•Σύμβουλο στεγαστικής πίστης 
•Σύμβουλο μηχανικό 
•Νομικές υπηρεσίες 
•Relocation services 

•Εκτιμήσεις ακινήτων 
•Πραγματογνωμοσύνες ακινήτων 
•Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες 
•Οργανωμένη προώθηση των ακινήτων 
σε αγορές του εξωτερικού και υπηρεσίες 
απόκτησης άδειας παραμονής σε  
αγοραστές εκτός ευρωπαϊκής ένωσης 
•Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 
•Εγκαταστάσεις στα βόρεια και στα νότια 
προάστια  
10 πράγματα που πρέπει να ρωτήσετε 
πριν επιλέξετε ένα γραφείο  
για να συνεργαστείτε: 
•Τι πρόγραμμα και πλάνο έχει το γραφείο 
για εσάς που θα το εμπιστευτείτε; 
•Ποια είναι τα περιθώρια εξέλιξης μου; 
Υπάρχουν συνεργάτες που έχουν  
εξελιχθεί; 
•Τι ποσοστό από τους νέους συνεργάτες 
μένουν και δεύτερο χρόνο; 
•Τι ποσοστό από τους νέους συνεργάτες 
αποχωρούν εντός ενός έτους; 
•Υπάρχει σύστημα αξιολόγησης  
των ακινήτων που αναλαμβάνω  
ή τα αναλαμβάνω όλα και σε  
οποιαδήποτε τιμή; 
•Υπάρχει επιπλέον πρόγραμμα  
εκπαίδευσης για κάθε συνεργάτη μετά  
από την βασική εκπαίδευση; 
•Υπάρχουν διαφοροποιημένες υπηρεσίες 
στο γραφείο από τον ανταγωνισμό; 
•Υπάρχουν διεθνείς αποκλειστικές  
συνεργασίες για προσέλκυση αγοραστών 
από το εξωτερικό; 
•Υπάρχουν έμπειροι κτηματομεσίτες  
με πολλά χρόνια εμπειρίας στο γραφείο 
ή περισσότεροι είναι καινούργιοι σαν και 
εσάς; 
•Μπορώ να συνεργάζομαι και με άλλους 
κτηματομεσίτες εκτός δικτύου για να  
αυξήσω τις πιθανότητες μου για επιτυχία;

Διευθυντής των γραφείων είναι ο Γιάννης 
Ζιάβρας, απόφοιτος του Deree και κάτοχος 
MBA Louisville USA. Έχει εργασθεί για πολλά 
χρόνια σε πολυεθνικές εταιρείες ως διευ-
θυντικό στέλεχος στο χώρο των πωλήσεων 
και έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές 
εκπομπές και δελτία ειδήσεων για θέματα που 
αφορούν το χώρο του Ελληνικού real estate.

“Στη κρίση πουλάνε οι ικανοί και όχι 
όλοι για αυτό.. ελάτε μαζί μας”.

RE/MAX - επένδυση ακινήτων: Βόρεια 
Προάστια, Λ. Πεντέλης 56, 152 33, Χαλάν-
δρι. Τηλ: 210 6896940, fax: 210 6897271. 
Για βιογραφικά e-mail: kapatos.kostas@
gmail.com

Ανώνυμη Εξειδικευμένη Κλινική Μεταμόσχευσης Μαλλιών
Ανώνυμη εξειδικευμένη κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών ζητεί:

Υπεύθυνο με Εμπειρία για την Οργάνωση και την Προώθησή της 
Κωδ. Θέσης: Mng.15.09

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε κλινική μαλλιών 
•Άριστα Αγγλικά 
•Γνώση της αγοράς 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων και προϋπηρεσίας  
Αποστολή βιογραφικών με τον κωδικό Mng.15.09  
στο e-mail: sinergasia@yahoo.gr

Software Developer

AppArt SA is seeking a Software Developer.

The software developer will work under the supervision 
of the Software Architect and will be accountable for 
developing and maintaining key modules of AppArt’s 
Cortex Service Delivery Platform. The incumbent must 
be familiar with Java programming.

Job description: 
 
Technical tasks: 
•Designs, develops and modifies modules based on 
functional and system requirements 
•Work closely with the team leader, business analyst 
and product owner for understanding the functional 
and system requirements 
•Work closely with the software architect to ensure 
architectural integrity and product quality 
•Participate in testing process through unit testing  
and bug fixes 
 
Other tasks: 
•Participate in daily scrum meetings 
•Participate in sprint planning 
•Work closely with the development team manager 
to ensure quality and punctual software development 
within his/her responsibilities 
 
Qualifications required: 
•University degree in computer science or equivalent 
•Very good Java development skills 
•Good understanding of J2EE application architecture 
•Experience in web presentation tier software 

development (PHP/HTML/CSS) 
•Good understanding of relational databases  
(MySQL, Oracle) 
 
Nice to have: 
•Experience in J2EE application server software 
development (EJB, JMS, JTA) 
•Experience with Websphere 
•Experience with Eclipse IDE 
•Experience with Apache Karaf (OSGi) 
•Experience with BPMN2 and BPEL 
•Understanding of Hibernate framework 
•Reasonable understanding of Spring framework 
 
Interpersonal skills: 
•Self motivated, team player, action and results 
oriented 
•Well organized, good communication and reporting 
skills 
•Ability to successfully work under tight project 
deadlines

Organizational considerations: We are seeking a team 
player who enjoys technical challenges within a fast paced 
environment, applies sound judgment in successful task 
planning and execution, meets deadlines, and communicates 
the highest standards of professionalism in his/her 
appearance and work habits.

All CVs will be treated with strict confidentiality. 
Interested candidates should send their CVs to the 
following e-mail: info@app-art.gr
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
PLACE of work: Athens, Budapest, Sofia, Madrid, 
Prague. What you will do: Successful candidate 
will be responsible for the overall management of 
our Tutoring Academy centers. CVs: recruitment@
edunacademy.com.

MEDASSET seeks a dynamic Leader with commitment 
to Medasset’s values and mission, as a full-time 
Director at their head office in Central Athens, 
Greece. CVs: hr@medasset.org.

ΤΟ MEDASSET αναζητά Διευθυντή με δέσμευση 
στις αξίες, το όραμα και την αποστολή του, με έδρα 
τα γραφεία της οργάνωσης στην Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@medasset.org.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Στελέχη ζητούνται για κάλυψη τμημάτων 
συντονισμού, οργάνωσης και εποπτείας εμπορικής 
επιχείρησης. Τηλ: 6943 950447.

ΣΤΕΛΕΧΗ ζητούνται για κεντρώο πολιτικό κόμμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@neagrammh.gr, κωδ: 
ΣΤΕΛ-2.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Στέλεχος ζητείται από Σχολές Ομορ-
φιάς: Άριστη γνώση Η/Υ, εμπειρία σε social media, 
internet marketing, άνεση επικοινωνίας, γνώση 
Αγγλικών. Γνώσεις γραφιστικής θα συνεκτιμηθούν. 
Πλήρης απασχόληση, ωράριο 13:00-21:00. E-mail: 
peiraias@evabeauty.gr.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί άτομο για Διοικητικό 
Στέλεχος και Γραμματεία Προέδρου. Άριστη εμφά-
νιση και επικοινωνία, Πτυχίο Οικονομικής Σχολής 
ΑΣΟΕ ή άλλης. Εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: editor.karamanlis@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί Εμπορικό 
Διευθυντή -τρια με αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
εφημερίδες, site και απαραίτητη ατζέντα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: apostolidou@nkmediagroup.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος με πρωτοπόρο πορεία ζητά για 
άμεση πρόσληψη 4 δυναμικές-ούς Πτυχιούχους, 
για στελέχωση νευραλγικών θέσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: karram192@yahoo.gr, κος Παππάς.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος εταιριών ζητά Πτυχιούχες -ους 
ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, με εργασιακή εμπειρία, ικανούς 
να στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις marketing-
management-finance-sales-banking. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsakiris1958@gmail.com, τηλ: 210 
6773990, κος Μάλλας.

ΑΤΟΜΟ Γραμματέας - Manager με καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ ζητείται από εισαγωγική εταιρία. 
Τηλ: 6944 842064.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ -δημοσιογραφικός οργανισμός ζητεί 
κυρία-ο. Προσόντα: πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και 
Δημοσιογραφίας για τη θέση Διοικητικού-Διευθυντικού 
Στελέχους. Εμπειρία σε εταιρία δημοσιογραφική ή 
επικοινωνίας απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
editor.karamanlis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για την κάλυψη διευθυντι-
κής θέσης σε γνωστή εταιρία παροχής υπηρεσιών. 
Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καλή χρήση Αγγλικής, 
διοικητικές ικανότητες, δυναμική προσωπικότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: anastpapagrigoriou@gmail.com.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ιατρικού κλάδου ζητεί 6 άτομα 
ανεξαρτήτου ηλικίας - εμπειρίας - γνώσεων, για 
διαχείριση τμήμα reception, γραμματείας, αρχείου 
τηλεφωνικού κέντρου, σταθερός μισθός, πρωί - 
απόγευμα. Τηλ: 212 6872428.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική ζητεί για άμεση πρόσληψη, 
Τελειόφοιτες, Απόφοιτες παραϊατρικών επαγγελ-
μάτων, από ιατρικό όμιλο, για το τμήμα υποδοχής 
και ενημέρωσης. Μόνιμη απασχόληση, σταθερός 
μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8898844.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική ζητεί άμεσα 2 άτομα για το 
τμήμα ρεσεψιόν και ενημέρωσης σε πολιτισμικά 
θέματα. Άμεση πρόσληψη, σταθερός μισθός, ασφά-
λιση. Τηλ: 210 8898844.

ΑΤΟΜΑ με πολύ καλά Ελληνικά, με άνεση στην 
επικοινωνία ζητούνται άμεσα από ιατρικό ενημε-
ρωτικό όμιλο στο τμήμα υποδοχής. Mόνιμη εργασία, 
σταθερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 8898844.

ΑΤΟΜΟ, με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ ζητείται 
για απογευματινή απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ όμιλος στο κέντρο ζητεί άτομο 
ως Υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης με γνώση 
Η/Υ, Αγγλικών και διετή εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: grammateiasxolis@gmail.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητεί Φοιτήτρια ή Απόφοιτη Νομικής 
ή Ασκούμενη Δικηγόρο ως Γραμματέα. Βιογραφικά 
στο e-mail: dik.athinon@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση της γραμματειακής 
υποστήριξης, απαραίτητη προϋπόθεση Πτυχιούχος 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ, γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: sales.
syndika@oikies.net, τηλ: 2310 831182, 6946 333607.

ΔΥΟ ΝΕΕΣ για γραφείο ευρέσεως εργασίας στην 
Ομόνοια με μισθό 700€ αναλόγως προσόντων. 
Ωράριο: 09:00 - 17:00. Σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 
6943 267708.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
Υπάλληλο για τη θέση της Γραμματείας. Θα εκτιμηθεί 
προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. Βιογραφικά στο 
e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr, με την ένδειξη 
θέση γραμματείας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Προέδρου ζητείται σε μεγάλη εκδο-
τική επιχείρηση. Ικανότητα επικοινωνίας δημοσίων 
σχέσεων και διοίκησης. Πολύ καλή εμφάνιση. Πολύ 
καλές συνθήκες εργασίας αμοιβής. Βιογραφικά στο 
e-mail: entoli44@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για ημιαπασχόληση, 
ωράριο απογευματινό. Απαραίτητα προσόντα οργα-
νωτική-επικοινωνιακή- άριστη γνώση χειρισμού 
Η/Υ, γνώσεις Internet Marketing και διαχείριση 
ιστοσελίδας. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: elenikonstantinidou83@gmail.com.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ή Απόφοιτη Λυκείου ζητείται από εταιρία 
ως Υπάλληλος Γραφείου. 5θήμερη πρωινή εργασία. 
Βασικός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604315.

ΝΕΑ εμφανίσιμη Απόφοιτη Λυκείου, με ή χωρίς 
εργασιακή προϋπηρεσία, δυναμική, επικοινωνιακή, 
ζητείται από εταιρία για 5θήμερη πρωινή απασχόληση. 
Μισθός 730€, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604836.

ΑΜΕΣΑ θα προσληφθούν 8 κυρίες -οι Υπάλληλοι 
γραφείου - Τηλεπικοινωνιακοί Σύμβουλοι, για το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της μεγαλύτερης εται-
ρίας ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην Ελλάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: stadiodromia1@yahoo.gr.

LANGUAGE school in Moschato is looking for a 
Receptionist - Secretary for the new academic year. 
Must have either CPE or ECPE and enjoy working 
with children. CVs: mosxato@eurognosi.info.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ Λυκείου ή Φοιτήτρια με ή χωρίς εργα-
σία, προϋπηρεσία ζητείται από εταιρία για 5θήμερη 
πρωινή υπαλληλική εργασία, μισθός 750€, ασφάλιση. 
Τηλ: 210 3604376.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από εμπορική εταιρία για 5θήμερη 
εργασία, στο τομέα αρχειοθέτησης. Βασικός μισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 3604636.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ αθηναϊκή εταιρία ζητεί άτομο για τμή-
μα αρχειοθέτησης, 5θήμερη πρωινή απασχόληση. 
Βασικός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604384.

ΓΡΑΦΕΙΟ στο κέντρο της Αθήνας, ζητεί νέα Από-
φοιτη Λυκείου ή Ανώτερης Σχολής για το τμήμα 
αρχειοθέτησης, 5θήμερο πρωινό ωράριο, μισθός 
730€, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604376.

ΓΡΑΦΕΙΟ στο κέντρο Αθηνών ζητεί 2 νέες για 
5θήμερη εργασία για ρεσεψιόν. Βασικός μισθός, 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604636.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ Γυμνασίου - Λυκείου ή Φοιτήτρια ζη-
τείται από εμπορική εταιρία για 5θήμερη πρωινή 
απασχόληση στο τμήμα αρχειοθέτησης. Βασικός 
μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 3604367.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται άτομα για data entry. Απα-
ραίτητα προσόντα πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστη γνώση 
Αγγλικών, πολύ καλή χρήση Η/Υ και internet. Βι-
ογραφικά στο e-mail: dataentryposition2014@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφημιστική ζητεί 3 εμφανίσιμα άτομα με 
γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ για τμήμα αρχειοθέτησης, 
πρωινό 5θήμερο βασικός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 
3604323.

ΑΤΟΜΟ με πείρα ζητείται για Γραμματεία πολυϊα-
τρείου σε Γλυφάδα και Άλιμο. Τηλ: 210 8981634, 
6944 242404.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Ρεσεψιόν, από γραφείο στο 
κέντρο της Αθήνας, 5θήμερη πρωινή απασχόληση. 
Τηλ: 210 3604367.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομο, εμφανίσιμη, 
με γνώσεις Η/Υ για 5θήμερη απογευματινή εργασία 
15:00 - 19:30, στην υποδοχή, μισθός 300€. Τηλ: 
210 3604373, 6943 906167.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ οργανωτική με γνώσεις Αγγλικών 
και Η/Υ, ζητείται από εταιρία για 5θήμερη πρωινή 
εργασία. Βασικός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604319, 
6943 906167.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για την υποστήριξη του 
τεχνικού τμήματος και τηλεφωνικού κέντρου από 
εταιρία ανελκυστήρων. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: service1@stager.gr, τηλ: 
210 9019957.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραμματείας με προϋπηρε-
σία λογιστήριο, άριστη γνώση Η/Υ και ευχέρεια 
επικοινωνίας για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@arnos.co.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματειακή Υποστήριξη για κέντρο 
ξένων γλωσσών στη Ξάνθη. Απαραίτητα προσόντα 
άριστη γνώση Αγγλικών και ΗΥ, ικανότητα οργά-
νωσης και διαχείρισης πελατών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@hyphen.gr.

ΜΕΓΑΛΗ κλινική στη Νότια Γερμανία ζητά άτομα για 

Υπαλλήλους Γραφείου. Απαραίτητη άριστη γνώση 
Γερμανικών (γραπτά και προφορικά). Απόφοιτος 
ΑΕΙ-ΤΕΙ. Σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ιδιαί-
τερα. Βιογραφικά στο e-mail: clinic.de@gmail.com.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ (2) ζητούνται για Γραμματειακή 
Υποστήριξη. Μισθός 700€, αναλόγων προσόντων. 
Όχι τηλεπωλήσεις, όχι Dealer. Τηλ: 6906 228854, 
211 2140427.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητείται Υπάλληλος Γρα-
φείου με γνώσεις εμπορικού προγράμματος. Πλήρης 
απασχόληση. Ωράριο Καταστημάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: fnakos7@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ άμεσα για εσωτερική εργασία, δυνατότητα 
ευέλικτου ωραρίου, όχι απαραίτητα προϋπηρεσία. 
E-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από Σχολές Ομορφιάς. Άρι-
στη γνώση Η/Υ, εμπειρία σε social media, internet 
marketing, καλή γνώση Αγγλικών, άνεση επικοι-
νωνίας. Μερική απασχόληση. Ωράριο 13:00-21:00. 
Άμεση πρόσληψη. E-mail: peiraias@evabeauty.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Όμιλος με έδρα τον Πειραιά 
αναζητά Υπάλληλο Γραφείου για στελέχωση της 
κεντρικής διοίκησης. Απαραίτητα κάρτα ανεργίας, 
πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης. Βασικός 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: headoffice.ofp@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας με γνώσεις Λυκείου για ερ-
γασία στο Μενίδι. Αποστείλατε με email το όνομά 
σας, τηλέφωνο επικοινωνίας και απαραιτήτως μία 
πρόσφατη φωτογραφία στο: drsd.dimitris@gmail.com.

ΔΗΣΟΜΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί άτομο 
για Γραμματεία Προέδρου - Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων. Άριστη εμφάνιση, χρήση Η/Υ, άριστη 
γνώση Αγγλικών και άριστη επικοινωνία. E-mail 
με πρόσφατη φωτογραφία: info@ellinikesekdoseis.
gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΔΣ.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά άτομο για τη θέση Ιδιαιτέρας 
Γραμματέως Προέδρου με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία 
σε ανάλογη θέση. Άριστη εμφάνιση, ικανότητα στην 
επικοινωνία. E-mail με πρόσφατη φωτογραφία: 
info@ekdoseisalexandros.gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΠ.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική στα Βόρεια προάστια ζητεί 
άτομο εμφανίσιμο για γραμματειακή υποστήριξη, 
part time, καλή γνώση διαδικτυακού marketing, 
ευχέρεια επικοινωνίας, οργανωτικές ικανότητες 
Αγγλικά. Τηλ: 210 6007176, 6932 205640.

ΕΤΑΙΡΙΑ ασχολούμενη με τηλεφωνικά κέντρα και 
συστήματα ασφαλείας ζητεί Υπάλληλο για γραμμα-
τειακή υποστήριξη με καλή γνώση Αγγλικών και 
άριστη γνώση Η/Υ. E-mail: stefralaw@gmail.com, 
τηλ: 6932 356420, ώρες επικοινωνίας 09:00-18:00.

ΝΕΕΣ ζητούνται για πρωινή ή απογευματινή ημια-
πασχόληση. Προσφέρονται ευχάριστο περιβάλλον, 
μισθός συν μπόνους. Μισθός 390€. Τηλ: 211 1026500.

ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ θέση ευθύνης σε σχολή επαγγελ-
μάτων ομορφιάς ζητείται Υπεύθυνη Γραμματειακής 
Υποστήριξης. Προσόντα: Απόφοιτη ΤΕΙ/ΑΕΙ, άριστη 
γνώση Η/Υ, προσιτή εμφάνιση, οργανωτική, επι-
κοινωνιακή, εμπειρία στις πωλήσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: peiraias@evabeauty.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για εταιρία στην Αγγλία, για 
Γραμματειακή Υποστήριξη και Αποθήκη. Άμεση 
πρόσληψη, καλά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ στη Γλυφάδα, ζητεί άτομα κατό-
χους πτυχίου 3βάθμιας εκπαίδευσης και ECDL, με 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών, δεύτερη γλώσσα θα 
εκτιμηθεί, για γραμματειακή υποστήριξη, Reception. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@social-arenas.gr, τηλ: 
210 8940071.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματεία σε ιατρείο, περιοχή 
Κολωνάκι. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: w.iatriko@gmail.com.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις 
- Διαφήμιση
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ τμήμα καθημερινής εφημερίδας 
του Πειραιά ζητά Εξωτερικούς Πωλητές με εμπειρία 
στη διαφήμιση για Κερατσίνι, Νίκαια, Κορυδαλλό 
και Πειραιά. Μισθός 4ωρο, ΙΚΑ και μπόνους. Βιο-
γραφικά στο e-mail: sales@koinoniki.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά Πτυχιούχους/χους management 
- marketing ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, με εργασιακή εμπει-
ρία, ικανούς να στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις 
marketing - management - finance - sales - banking. 
Βιογραφικά στο e-mail: pappam100@gmail.com, 
τηλ: 210 6773990, κα Παππά.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι για πολιτικό κόμμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@neagrammh.gr, κωδ: 
ΑΝΤ-2.

ΑΤΟΜΑ με ευχάριστη προσωπικότητα, ευχέρεια 
λόγου, ζητούνται από διαφημιστική εταιρία για τμήμα 
διαφήμισης (όχι telemarketing), πρωινή 5θήμερη 
απασχόληση, μισθός 752€, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604384.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άτομο για τμήμα marketing. Πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών, Η/Υ και αξιόλογη προϋπηρεσία, 

σοβαρή, εργατική, υπεύθυνη, μόνιμη απασχόληση, 
μισθός αναλόγων προσόντων. Fax: 210 8024267, 
ώρες επικοινωνίας 12:00-16:00.

ΔΗΣΟΜΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί άτομο για 
Γραμματεία Προέδρου - Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέ-
σεων. Άριστη εμφάνιση, χρήση Η/Υ, άριστη γνώ-
ση Αγγλικών και άριστη επικοινωνία. E-mail με 
πρόσφατη φωτογραφία: info@ellinikesekdoseis.
gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΔΣ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από εταιρία δικτυακού 
μάρκετινγκ. Μοναδικό προϊόν υψηλής τεχνολογίας 
χωρίς ανταγωνισμό. Επαγγελματική ιστοσελίδα, 
εξαιρετικό πλάνο αμοιβών και απεριόριστη ανάπτυξη. 
Τηλ: 6932 530925, ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο του τουρισμού ζητεί άτομα για 
διαφήμισή της. Βιογραφικά στο e-mail: grafeiosofia@
yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ χάρτου ζητεί άτομο με απαραίτητα Πτυχίο 
ΤΕΙ τμήματος εμπορίας - διαφήμισης, γνώσεις Αγ-
γλικής - Η/Υ, βασικές γνώσεις Λογιστικής, δίπλωμα 
οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις. E-mail: hr@vekapaper.gr, fax: 210 8142926.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες στα super market Lidl στην 
Λαμία από 23 έως 28 Ιουνίου 2014. Το ωράριο ειναι 
ελαστικό. Μερική απασχόληση. Πληρωμή 3€/ώρα. 
Θα συμμετέχουν σε έρευνα αγοράς. Βιογραφικά 
στο e-mail: natashapolyz@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 
για δικηγορικό γραφείο στο Σύνταγμα, με πολύ 
καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τηλ: 210 
8945424, 210 8945404.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών, ζητεί άτομο για το τμήμα 
Marketing. Απαραίτητα προσόντα, Αγγλικά επίπεδο 
Proficiency και καλό χειρισμό Η/Υ. Περιοχή Ρέντης. 
Τηλ: 210 4819167, 210 4225641.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομο για Γραμματεία 
- Δημόσιες Σχέσεις. Άριστη εμφάνιση και επικοι-
νωνία, χρήση Η/Υ, Αγγλικά. Δυνατότητα ταξιδίων. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_Δ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για υποστήριξη social media-
e-shop, καταχώρηση προϊόντων από το σπίτι του 
με γνώσεις ηλεκτρονικών-ευρύ λεξιλόγιο-φαντα-
σία-δημιουργικότητα-επικοινωνιακός-άνεση στο 
γραπτό-προφορικό λόγο για ελκυστική καταχώρηση 
προϊόντων. Γνώσεις seo θα εκτιμηθούν. Απασχόλη-
ση 50 ώρες/μήνα, 200€. E-mail: tasos5718368@
gmail.com.

THEY HIRE Junior Account online Executive. CVs: 
info@econcept.gr, tel: 210 6255570.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή. Απαραίτητη προϋπόθεση, 
η άριστη γνώση προγράμματος Soft-1 και Excel. 
Βιογραφικά στο e-mail: accounting@joplifts.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, για μερική απασχόλη-
ση. Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικής Σχολής με 
εμπειρία στη μισθοδοσία, τήρηση βιβλίων Β’και 
Γ’ κατηγορίας. Γνώστης των προγραμμάτων της 
Data Communication. Βιογραφικά στο e-mail: 
gkarras@otenet.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε Γ’ 
κατηγορίας βιβλία. Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Οικονομικής 
Σχολής. Απαραίτητη γνώση προγράμματος Soft-One. 
Άριστη γνώση εφαρμογών Office, υπολογισμού φόρων. 
Βιογραφικά στο e-mail: accounting@joplifts.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
Λογιστή - Φοροτεχνικό Συνεργάτη με τουλάχιστον 
5ετή εμπειρία σε απλογραφικά βιβλία, φορολο-
γικές δηλώσεις και Ε9. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvaccountoffice@yahoo.gr, με την ένδειξη απλο-
γραφικά βιβλία και δηλώσεις.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από Α.Ε.. Απαραίτητα 
προσόντα: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε 
βιβλία Γ’ κατηγορίας και πολύ καλή γνώση του 
Office (ιδιαίτερα XL). Βασικός μισθός. E-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: FIN0614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από Βιομηχανική-Εμπο-
ρική Εταιρία. Περιοχή Ασπρόπυργος. Βιογραφικά 
στο e-mail: p_margie@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραμματείας με προϋπηρε-
σία λογιστήριο, άριστη γνώση Η/Υ και ευχέρεια 
επικοινωνίας για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@arnos.co.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Απόφοιτο ΤΕΙ Λογιστικής 
για δύο φορές το μήνα. Με ένα χρόνο προϋπηρεσία. 
Τηλ: 210 2710751.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στη Σαντορίνη ζητά Βοηθό 
Λογιστή. Απαραίτητη η γνώση καταχωρήσεων Γ’ 
κατηγορίας βιβλίων-προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@san.forthnet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Λογιστή-τρια. Προσόντα: 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, 8ετή εμπειρία σε λογιστήριο ΑΕ, 
γνώση ΦΠΑ, κλεισίματος ισολογισμού-τιμολόγηση-
υποχρεώσεις προσωπικού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ-ΣΕΠΕ. Γνώση 
προγράμματος Atlantis θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 

στο e-mail: info@orangeadv.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗ ή Βοηθό Λογιστή, ζητεί μεγάλη εκδοτική 
ΑΕ. Τουλάχιστον 3ετής εμπειρία σε ανάλογη θέση. 
Προσόν το δικαίωμα υπογραφής. Πολύ καλές συν-
θήκες εργασίας - αμοιβής. Βιογραφικά στο e-mail: 
efimerida2m@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Πτυχιούχο Οικονομικής 
Σχολής για θέση Βοηθού Λογιστή με εμπειρία έως 
2 έτη σε λογιστικά ανώνυμων εταιριών. Άριστη 
εμφάνιση και επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: 
editor.karamanlis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Λογιστής με δικαίωμα υπογρα-
φής ισολογισμών για Α.Ε. από το ξενοδοχείο four 
seasons στο Τρίλοφο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@fourseasons.gr, τηλ: 23920 71591.

Η ΧΟΤΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στις Κάτω Γούβες 
Ηρακλείου Κρήτης, ζητεί Βοηθό Λογιστή με προ-
ϋπηρεσία σε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Βιογραφικά 
στο e-mail: theisland@theislandhotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία σε διακίνηση 
και διαχείριση αποθήκης, διεκπεραίωση εισαγωγών, 
διαχείριση παραγγελιών, έκδοση παραστατικών. 
Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών, Ms Office. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@toptrends.gr, τηλ: 
210 9689120.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητείται Βοηθός Λογιστή με 
4ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και γνώσεις 
εμπορικής διαχείρισης, ΦΠΑ, ΦΜΥ, μισθοδοσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: lirasa2@otenet.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ /τρια ζητείται από οργανωμένο λογιστικό 
γραφείο Ανατολικά στη Θεσσαλονίκη, με προϋπη-
ρεσία πάνω από 10 έτη σε λογιστικά γραφεία. Ενη-
μέρωση και φορολογικά Β’ κατηγορίας, εργατικά, 
δηλώσεις. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: ekatos@link.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
για πλήρη απασχόληση. Απόφοιτος Παν. Μακεδο-
νίας. Βιογραφικά στο e-mail: panidisp@hol.gr, τηλ: 
6937 437451.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τον Άλιμο ζητά Βοηθό Λογιστή 
με προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας 3 ετών 
τουλάχιστον. Γνώση Αγγλικών - Προγράμματος 
SEN της Singular θα θεωρηθούν ιδιαίτερα προ-
σόντα. Βιογραφικά στο e-mail: central@ariexpo.
gr, fax: 210 9831346.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή Πτυχιούχος ΤΕΙ ή ΑΕΙ με προϋ-
πηρεσία τουλάχιστον 3 ετών ζητείται από φοροελε-
γκτική εταιρία στο Γέρακα. Βιογραφικά στο e-mail: 
ventam@mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με ειδίκευση σε εργατικά ασφα-
λιστικά θέματα ζητείται από φοροελεγκτική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: ventam@mifo.gr, fax: 210 
6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τιμολόγησης με καλή γνώση 
Η/Υ, για εταιρία με έδρα το Μενίδι. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@captainspices.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Εμπορικής Διαχείρισης ζητείται με 
απαραίτητη 5ετή προϋπηρεσία (ανάλογη σε εταιρία 
τροφίμων θα εκτιμηθεί). Άριστη γνώση Office, προ-
γράμματος ERP, τιμολόγηση, παραγγγελειοληψία, 
τήρηση αποθήκης, αγορές, διακίνηση και Υπεύθυ-
νος Διαχείρισης Ποιότητας ISO. E-mail: alagou@
gotsishouse.gr.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητείται Συνεργάτης με 
γνώσεις βιβλίων τήρησης βιβλίων Β’ κατηγορίας, 
εργατικών και μισθοδοσίας. Θα προτιμηθεί Συνεργάτης 
με προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.

Οικονομικά Στελέχη - Ελεγκτές 
- Φοροτεχνικοί
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ζητούνται με 5ετή προϋπηρεσία 
σε αγοραπωλησίες χρήματος διεθνώς: BG, LC και 
λειτουργία offshore εταιριών. Επιθυμητή Οικο-
νομολόγοι Τραπεζών και Χρηματοοικονομικών 
οίκων διεθνώς. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: Fin-TRAD-SK.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Οικονομικής Σχολής (ΤΕΙ/ΑΕΙ) ζητείται 
από φοροελεγκτική εταιρία στο Γέρακα με ειδίκευ-
ση σε θέματα δικαίου των εταιριών. Βιογραφικά 
στο e-mail: ventam@mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΚΑΡΙΕΡΑ στο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό (Financial 
Planning) σε: επενδύσεις-διαχείριση κινδύνου-τρα-
πεζικά ζητούνται με προσόντα: Πτυχιούχοι -ες ΑΕΙ-
ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, ποιοτική εκπαίδευση-αξιοκρατική 
εξέλιξη-υψηλές προοπτικές. Ε-mail: pappam100@
gmail.com, τηλ: 210 6773990, κα Καρρά.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Διοικητικά και Οικονομικά 
Στελέχη για διοικητική και οικονομική υποστήριξη 
κοινωφελούς οργανισμού. Προτιμούνται Απόφοιτοι 
ΑΕΙ, καταγωγής - γέννησης από δημοτικά διαμερί-
σματα τέως δήμου Φραγκίστας Ευρυτανίας. E-mail: 
gynaikes.fragistas@gmail.com, τηλ: 6986 648515.

ΔΙΕΘΝΗΣ  Όμιλος Χρηματοοικονομικών Υπη-
ρεσιών ζητά Απόφοιτο Σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης, ΑΕΙ ή ΤΕΙ να εργαστεί στο εμπορικό 
τμήμα ως Σύμβουλος Διαχείρισης Κεφαλαίων. 
E-mail: hrdb.dept@gmail.com, τηλ: 6939 159010.

συνέχεια στη σελ. 22

Η Ε.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. εταιρία στο χώρο του εξοπλισμού και οργάνωσης γραφείου και καταστημάτων - πλη-
ροφορικής αποκλειστικός αντιπρόσωπος των: NEC - τηλεφωνικά κέντρα (IP τηλεφωνία - VOIP - κλπ.), DCR, 
ΕLCOM - ταμειακά συστήματα, retail solutions, OLIVETTI - αριθμομηχανές και άλλων οίκων ζητά:

Νέο για Εξωτερικές & Εσωτερικές Εργασίες 
Στο χώρο εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικές εργασίες με προοπτικές εξέλιξης.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τεχνικής σχολής ή απόφοιτος λυκείου με τεχνικές γνώσεις 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής 
•Φιλότιμος, εργατικός, συνεργάσιμος, με διάθεση για δημιουργική εργασία.  
Προσφέρονται: 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Προοπτική εξέλιξης  
Βιογραφικά στο e-mail: info@daskalakis.com.gr ή στο fax: 210-8843319, website: www.daskalakis.com.gr

 Outbound Call Center Agents  
(Part-time)

Η MANPOWER, εκ μέρους πολυεθνικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών, αναζητά: Outbound Call Center Agents για 
part-time απασχόληση (4ωρο - 6ωρη).

Περιγραφή θέσης εργασίας: Οι υποψήφιοι που θα στελεχώσει τη θέση, θα εργάζονται ως υπάλληλοι τηλεφωνικού 
κέντρου και θα είναι υπεύθυνοι για την τηλεφωνική επικοινωνία με υποψήφιους αλλά και υπάρχοντες πελάτες με 
στόχο τη διερεύνηση αναγκών και τη στοχευμένη παρουσίαση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / ΙΕΚ 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ σε περιβάλλον MS Office 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Διάθεση για εργασία 
•Συνέπεια και επαγγελματισμός 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Ανάλογη εμπειρία σε πωλήσεις ή/και τηλεφωνικές πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία σε θέση που αφορούσε επίτευξη στόχων 
 
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός με σύμβαση εργασίας, ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα, δώρα / επιδόματα και αναγνώριση προϋπηρεσίας 
•Επιπρόσθετα μπόνους, αναλόγως επίτευξης στοχοθεσίας 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση από καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη 
•Σύγχρονο και επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον

Για να κάνετε αίτηση μπείτε στο www.manpowergroup.gr, δείτε όλες τις αγγελίες μας και δημιουργήστε το δικό 
σας λογαριασμό My Manpower! Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6931237 - 210 6931225, (Βουτσαράς Δημήτρης / 
Κοψαύτης Πάνος).

Προκήρυξη θέσης για την κάλυψη αναγκών:

Πληροφορικής
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων προτίθεται να προσλάβει έναν υπάλληλο με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου για την κάλυψη υπηρεσιακών του αναγκών στο τμήμα πληροφορικής.

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας εννέα (9) μηνών με δυνατότητα επέκτασης από το ΤΕΚΕ. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών πανεπιστημίου στο εξωτερικό (με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ)  
στον τομέα της πληροφορικής. 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της πληροφορικής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (με βεβαίωση  
ΔΟΑΤΑΠ). 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στον τομέα της πληροφορικής σε θέση σχεδιασμού  
και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. 
•Γνώσεις προγραμματισμού: 
-Αναγνωρισμένη εμπειρία σε Οbject-oriented προγραμματισμό με γλώσσες Java ή C#. 
-Πολύ καλή γνώση γλώσσας SQL. 
-Καλή γνώση Web Programming και γλωσσών PHP, HTML, Javascript, CSS XML. 
-Εμπειρία σε ανάλυση και σχεδιασμό λογισμικού με UML και Use Cases. 
-Επιθυμητή πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα πχ ORACLE, Microsoft κλπ. 
•Οργανωτικές ικανότητες, άριστη διαχείριση χρόνου και προγραμματισμού, μεθοδικότητα. 
•Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας και διαχείρισης θεμάτων. 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, ενδεικτικά επιπέδου FCE του πανεπιστημίου του Cambridge. 
 
Πρόσθετα προσόντα: 
•Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 και Windows Server 2012. 
•Καλή γνώση διαχείρισης τοπικών δικτύων, πρωτοκόλλου TCP/IP και υπηρεσιών (DHCP, DNS). 
•Επιθυμητή πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα CompTIA A+, Microsoft κλπ. 
 
Γενικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης υποψηφίου: 
•Ο Υποψήφιος για τη θέση θα πρέπει να πληροί σωρευτικά, τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις: 
•Να έχει ηλικία μέχρι 35 ετών (γεννηθείς μετά την 1.1.1979). 
•Να έχει Ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
•Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα (προκειμένου περί ανδρών).  
H προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τις χώρες που δεν έχουν υποχρεωτική στράτευση. 
 
Πληροφορίες υποβολής αιτήσεων:
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekakarantza@hdigf.gr. Το θέμα του μηνύματος θα 
πρέπει να αναγράφει «Αίτηση για θέση μηχανογράφου».

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 και ώρα 12.00. 
Εφ’ όσον ο αιτών κληθεί να συμμετάσχει σε συνέντευξη, θα πρέπει να προσκομίσει: 
α) λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, 
β) φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των σελίδων του 
διαβατηρίου όπου να φαίνονται ευκρινώς ο αριθμός, τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και η φωτογραφία του, 
γ) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, 
δ) τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα που απαιτούνται για τη πρόσληψή του, όπως προανα-
φέρθηκαν.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε νόμιμα φωτοαντίγραφα. Κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης ο υποψήφιος θα κληθεί να συμμετάσχει σε γραπτή δοκιμασία διάρκειας περίπου 20 λεπτών, σχετική με 
την ανάπτυξη κώδικα. Για κάθε πληροφορία επικοινωνείτε με την κα Έφη Κακαράντζα, τηλ.210 363 9933, εσωτ.103.

Upcom ltd is looking to hire an experienced Database 
Administrator (UPC140601) on behalf of its client. Its client 
is a leading multinational company with global presence 
and large and multidi-mensional portfolio of projects 
including some of the most established and prestigious 
companies within the Greek landscape.

The role: The successful candidate will be part of the 
onsite consultants/administrators team providing day to 
day support on the operations of a complex IT environment 
consisted of many different plat-forms and facilitated by 
a large farm of virtual (mainly) servers using relevant 
modern technologies and tools. Daily tasks include but 
are not limited to: 

Technical Framework: 
•Participate in planning for changes in the size  
of databases  
•Provide physical and operating systems database 
support 
•Monitor and report database performance 
and database space utilization and identify and 
recommend practical modifications for improved 
performance 
•Maintain and implement database archive processes 
and procedures 
•Maintain database backup procedures, to recover 
from a database outage or corrupted database within 
time frames. 
•Define and maintain physical database definitions  
•Define and maintain standards for naming 
conventions and security 
•Promote approved database changes into the 
production environment 
•Maintain the standard database access routines 

applications development and software maintenance 
personnel use and document any changes to such 
routines. 
•Participation in the applications functional analysis 
•Assist in problem determination and resolution 
of database management system issues including 
escalation to the systems software vendor.  
Processes / operational Framework: 
•Apply and comply with security and risk management 
processes  
•Apply and comply with service management 
processes  
Candidate profile: 
•Degree from university or technical education 
institute(AEI, TEI, or certified IEK - A masters degree 
will be considered a plus)  
•At least 2 years experience on database 
administration  
•Experience on managing Oracle DB will be considered 
a plus  
•Unix or Linux system administration skills 
•Strong analytical skills  
•Excellent verbal and communication skills  
•Ability to work under pressure and strict deadlines  
The company offers: 
•A dynamic challenging environment resulting 
continuous learning/education/progression  
•Ability to work with cutting edge technologies/
products

To apply for the job, send your detailed and updated resume 
to the following e-mail: cv@upcom.eu, clearly mentioning 
the reference number for the position - UPC140601.

IRI is the leading global analytics partner to majority of the largest Consumer Product Goods, Retail and Healthcare 
companies in the world. Our innovative and disruptive industry heritage delivers growth for our clients across the 
globe by pinpointing what matters and illuminating how it can impact their businesses across sales and marketing. 
Our Analytics Centre of Excellence (ACE) is our global analytics hub situated in Athens that services our clients 
globally, and is one of the fastest growing companies in Greece. For us innovation is about our people and our 
culture, we believe that by empowering our people we empower our clients, and it is this highly successful formula 
which has led to our fast growth.

Joining us will entail working in a challenging, international but above all interesting environment with like-minded 
people that are driven to deliver growth to our clients. If you are seeking for an international career in a fast growing 
organisation and you think you are a good fit then join us!

We are currently looking for:

5 Analytical Consultants
Key responsibilities: Run and assess econometric and 
statistical models, and prepare reports for business 
analysis.  
Qualifications: 
•A minimum of a master’s degree (MSc) with Merit in 
statistics, engineering, operational research or similar 
quantitative field of study 
•Analytical thinking and problem solving skills 
•Experience in econometric and statistical models is 
an advantage 
•Experience with process oriented systems is an 
advantage 
•Exposure in market research is an advantage 

•The working language is English so fluency in verbal 
and written English is necessary 
•Working experience is not a prerequisite but it will be 
an advantage 
•Be a team player 
•Fulfilled military obligations

The company offers a highly competitive remuneration 
package, top class private medical insurance and 
continuous training within a stimulating and growing 
working environment.

C.Vs (in English only) to be sent by e-mail to: Maria.
Anastasiou@iriworldwide.com

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής Υπηρεσιών Υγείας
Σύμφωνα με έρευνα η δαπάνη για ιδιωτικές υπηρεσίες 
υγείας στην Ελλάδα είναι η 2η μεγαλύτερη στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες 
υγείας απορροφά, σταθερά τα τελευταία χρόνια, ποσοστό 
μεγαλύτερο από το 10% των μηνιαίων εξόδων. Η αδυναμία 
πρόσβασης, η έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας, το 
υψηλό κόστος θεραπείας, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα 
της Ιδιωτικής Ασφάλισης και της σημασίας που αποκτά ο 
ρόλος του Ασφαλιστικού Συμβούλου στην ανάπτυξη της 
ασφαλιστικής συνείδησης της χώρας μας. 

Σε αυτό το νέο λοιπόν περιβάλλον ο όμιλος εται-
ρειών Ιnteramerican σας προσφέρει την ευκαιρία 
να ξεκινήσετε μια νέα καριέρα στον τομέα προώθησης 
ολοκληρωμένων λύσεων υγείας, ως αποκλειστικοί 
συνεργάτες.

Ενδεικτικά καθήκοντα 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Εντοπισμός αναγκών για ιδιώτες & εταιρείες 
•Ανάλυση αναγκών κοινωνικών ταμείων (ΕΟΠΥΥ) 
•Δημιουργία και παρουσίαση ολοκληρωμένης μελέτης 
εξατομικευμένων λύσεων πρωτοβάθμιας και  

δευτεροβάθμιας περίθαλψης 
•Ασφάλιση αστικής ευθύνης ιατρών  
Επιθυμητά προσόντα 
•Απόφοιτος/η τουλάχιστον λυκείου  
•Ευχέρεια επικοινωνίας, ικανότητα ανάληψης  
πρωτοβουλιών, προσαρμοστικός χαρακτήρας  
•Καλή γνώση στη χρήση νέων τεχνολογιών  
•Επιθυμητή εμπειρία σε τομείς παροχής  
υπηρεσιών υγείας  
Εταιρικές παροχές 
•Εργασία σε ένα σύγχρονο επαγγελματικό οργανισμό, 
σε ένα αναπτυσσόμενο επαγγελματικό κλάδο  
•Ευέλικτος τρόπος εργασίας με την χρήση νέων  
τεχνολογιών  
•Διαρκής εκπαίδευση με προσανατολισμό την ανάπτυξη 
προσωπικών δεξιοτήτων 
•Προετοιμασία απόκτησης επαγγελματικής  
πιστοποίησης από την ΤτΕ 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών - εταιρική ασφάλιση  
Βιογραφικά σημειώματα στο e-mail:  
vlachakisg@interamerican.gr. Κωδικός θέσης: ΑΣΦΥ
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Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο με έδρα το Χαλάνδρι, 
ζητούνται Συνεργάτες για το λεκανοπέδιο Ατ-
τικής αλλά και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Τηλ: 
6973 410886, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00, 
καθημερινά.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χορηγοί για πολιτικό κόμμα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: cv@neagrammh.gr, τηλ: 
6974 89696.

ΚΑΡΙΕΡΑ στο Financial Planning σε: Επενδύσεις, 
διαχείριση κινδύνου, τραπεζικά. Προσόντα: Πτυχιού-
χες-χοι ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ οικονομικής κατεύθυνσης, 
με προϋπηρεσία. Ποιοτική εκπαίδευση-αξιοκρατική, 
εξέλιξη-υψηλές προοπτικές. Ε-mail: karram192@
yahoo.gr, τηλ: 210 6773990, κα Καρρά.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Mpimpas Group Investing αναπτύσσει 
το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργασιών σε Ελλάδα, 
Κύπρο και αναζητά Εμπορικούς Αντιπροσώπους. 
Επικοινωνήστε για να σας εντάξουμε στο Πανελ-
λαδικό Δίκτυο Συνεργασιών. Τηλ: 210 6033934.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Ψυχικό ζητά άτομα 4ωρης απογευ-
ματινής απασχόλησης για προώθηση ασφαλι-
στικών προϊόντων. Σταθερός μισθός και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 
210 6706000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες και Ασφαλιστικοί Σύμ-
βουλοι από μεγάλο ασφαλιστικό πρακτορείο. 
Ικανοποιητικές αποδοχές, καλό περιβάλλον, άριστες 
προοπτικές. Ασφάλειες Μαριδάκι. Βιογραφικά 
στο e-mail: asfaliesmaridaki@gmail.com.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Υπάλληλο, με προ-
ϋπηρεσία στο χώρο. Περιοχή Αιγάλεω. Τηλ: 210 
5912940.

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ Επενδύσεων (investment/private 
bankers), Χρηματομεσίτες (money brokers), Επεν-
δυτικοί Σύμβουλοι ζητούνται για αγοραπωλησίες 
BG, LC διεθνώς. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: PB-TRAD-SK.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης - Διευθυντής περιοχής, από 
εταιρία συμβούλων ακινήτων, ενεργό πελατολόγιο, 
με μεταφορικό μέσο, γνώσεις υπολογιστή, για 
υπόδειξη ακινήτων, περιοχές Άγιος Δημήτριος, 
Πειραιάς. Συζητήσιμη. Τηλ: 6942 545405.

ΤΕΩΣ Μεσίτης οργανώνει διεθνές επενδυτικό δίκτυο 
και ζητά Συνεργάτες με προϋπηρεσία-γνώσεις σε 
μεσιτικά ή διοίκηση-Marketing-πωλήσεις-διαφήμιση, 
καλή χρήση H/Y, άριστη επικοινωνία σε Ελλη-
νικά-Αγγλικά, Ρώσικα επιθυμητά. E-mail με 
φωτογραφία: jobslinks1@gmail.com, κωδ: ms-sk.

ΧΟΡΗΓΟΙ, Σπόνσορες για κεντρώο πολιτικό κόμμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@neagrammh.gr, τηλ: 
6973 489696, 6947 565158.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύων με πολύ καλή γνώση 
τεχνολογιών VoIP, Wireless και Video Conference 
καθώς και άριστη γνώση Αγγλικών για μερική 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@allwan.gr.

ΖHEITAI Τεχνικός Η/Υ με γνώσεις δικτύων. Bιο-
γραφικά στο e-mail: sales@neda.com.gr.

SAP - Key - User QM for a leading supplier of 
electronic components. Commercial/technical 
education. Experience in Quality Management. 
Knowledge in SAP-CAQ systems. Good English 
and German. 48.000E/year gross. CVs in English, 
photo, skype: silver.lining37@yahoo.com, tel: 2311 
242026.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός-Μηχανικός Η/Υ από εταιρία 
πληροφορικής που να μιλάει καλά Ρώσικα και να 
είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία στο αντικείμενο 
της πληροφορικής. Τηλ: 6972 169656.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για service κινητών, smartphones, 
tablet, Hardware ή Software, όλων των επωνύμων 
και μη κατασκευαστών για πλήρη απασχόληση από 
αλυσίδα καταστημάτων στη Γλυφάδα. E-mail: info@
eye-phone.gr, τηλ: 210 9680353.

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
Τεχνικό Η/Υ - Σύμβουλο Υποστήριξης, με εξειδι-
κευμένη γνώση κεφαλαίου 5, Hardware/Software, 
Microsoft Office, Δικτύου και Αγγλικών για ημια-
πασχόληση. Ελάχιστη απαιτούμενη προϋπηρεσία 
3-5 έτη. E-mail: info@mzn.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών και Δορυ-
φορικών Συστημάτων για εξωτερικός Συνεργάτης 
για μικτινομήσεις-βλάβες παρόχου και εγκατα-
στάσεις δορυφορικών συστημάτων. Απαραίτητη 
προϋπόθεση κάτοχος αυτοκινήτου, δελτίου παροχής 
υπηρεσιών, προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@sequence.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ συνεδρίων ζητεί Εξωτερικό Συνεργάτη 
για κάλυψη θέσης Τεχνικού σε συνέδρια. Απα-
ραίτητες γνώσεις Η/Υ, Ασυρμάτων Δικτύων και 
οπτικοακουστικών συστημάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: p.chagipapas@events.gr.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τελειόφοιτος Πανεπιστημίου, 
έμπειρος ζητείται να διαμένει. Υποχρεωτικά πε-
ριοχή Αμπελοκήπων - Ψυχικό - Μαρούσι (εγγύς 
Βόρεια Προάστια), για μερική πρωινή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr.

COMPUTER Science degree, experience in 
development: PHP, HTML5, Javascript, Java. 
Also Xcode,C-objective an asset. Excellent English. 
Willing to learn and grow. CVs: amichaelidou@
mdata.gr, code: TECHJUNE14.

MAC User ζητά Mac Expert για tutorials σε maverics, 
yoshemist. Βιογραφικά στο e-mail: nsiropoulou@
mac.com, κα Νίκη.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ /η τμημάτων πληροφορικής (ΙΕΚ, 
ΤΕΙ, ΑΕΙ) για διαχείριση του e-shop συσκευαστικής 
εταιρίας Α.Ε. ζητείται στη Σίνδο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@apikyan.com, τηλ: 2310 570100.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ SEO με προϋπηρεσία στο χώρο ζητείται 
από κλινική αισθητικής ιατρικής, δερματολογίας, 
πλαστικής χειρουργικής για πλήρη απασχόληση. 
Άριστο πακέτο αποδοχών, εξέλιξη. Βιογραφικά 
στο e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία ζητεί Developer, web 
services, web sockets, hibernate, nodejs, backbone, 
postgresql, css3, αμοιβή 1.500€ συζητήσιμη. Πε-
ριοχή Μέγαρο Μουσικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@betiator.com, τηλ: 210 7238600.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
και αποκλειστική συνεργασία με την SingularLogic 
ζητά Προγραμματιστή με καλή γνώση ανάπτυξης 
εφαρμογών σε περιβάλλον .ΝΕΤ,C#. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@mixanografiki.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με γνώσεις net καθώς 
και του προγράμματος Εbs της Entersoft. Βιογραφικά 
στο e-mail: it@euromat.gr, τηλ: 210 9573900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Junior Web Developer με εμπειρία 
σε CMS WordPress. Καλή γνώση HTML5/CSS3/
jQuery /AJAX και PHP. Εμπειρία WordPress για 
δημιουργία/επεξεργασία θεμάτων. Βασική χρήση 
Photoshop/Illustrator. Γνώσεις SEO. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@workshop.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Developer με εμπειρία σε τεχνο-
λογίες ASP.NET, VB.NET., C#.NET. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@noon.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Προγραμματιστές λογισμικού για 
εργασία σε εταιρία στην Αγγλία, εμπειρία, γνώσεις 
sql και java. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spn-consultants.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Junior Developer 
σε τεχνολογίες ASP. NET, VB. NET, SQL Server. 
Βιογραφικά στο e- mail: totalware@outlook.com. 
Κωδ: DEV10.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Προγραμματιστή 
με εμπειρία σε τεχνολογίες ASP. NET, VB. NET, 
SQL Server. Βιογραφικά στο e- mail: totalware@
outlook.com. Κωδ: DEV14.

ΖHTEITAI Web Developer για συνεργασία σε νέο 
project. Απαραίτητα προσόντα/γνώσεις: Java SQL 
JQuery CSS ASP.NET C++ PHP AJAX. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία! E-mail: d.kouskousis@gmail.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ PHP ζητείται από εταιρία 
πληροφορικής για ανάπτυξη web εφαρμογών. 
Απαραίτητες γνώσεις php, mysql, jQuery. Επιθυ-
μητή η χρήση php MVC frameworks. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@invoke.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεμιναρίων Web Design, με εκπαι-
δευτική εμπειρία και γνώση των Dreamweaver, 
html css, Flash, Joomla, ζητείται από γνωστή σχολή 
πληροφορικής στο κέντρο για part time απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer για Συνεργασία σε νέο 
project. Καλή γνώση: JavaScript, SQL, C++, PHP, 
ASP, AJAX). Βιογραφικά στο e-mail: d.kouskousis@
gmail.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ζητούνται από εταιρία κα-
τασκευής ιστοσελίδων. Προσόντα: HTML, CSS, 
C++, joomla, drupal. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@loginet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με γνώσεις HTML/
CSS, PHP, Javascript, JQuery, Ajax, MySQL, 
Wordpress. Επιθυμητή η γνώση Photoshop, 
Responsive development και e-Commerce (sites, 
frameworks, wordpress plugins). Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@noon.gr.

ΠΑΡΑ εταιρίας ζητούνται Χειριστές Κομπιούτερ 
για νυχτερινή απασχόληση. Τηλ: 210 8228183, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά έμπειρους Προγραμ-
ματιστές ΑΕΙ για development - documentation 
διαδικτυακών εφαρμογών (σε C# / Java). Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

THE CLIENT is a leading supplier for electronic 
components. Good knowledge of SAP and CAQ 
systems. Knowledge of the English and German 
language.CVs with photo and skype: silver.lining37@
yahoo.com, tel: 2311 242026, 6937 212290.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητεί Εξωτερικό Συνεργάτη 
για part time απασχόληση σε ανάπτυξη εφαρμογών 

στο internet σε ανοικτό λογισμικό για εφαρμογή 
των απαιτήσεων του προτύπου ISO9001. Τηλ: 
210 4286227, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένας Μηχανικός Λογισμικού με έμφαση 
όσο και 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στα πιο 
κάτω: C#, .NET Framework 3.5+, ASP.NET Web 
Forms, SQL Server 2008+, HTML, CSS, JavaScript. 
Βιογραφικά στο e-mail: micser1@otenet.gr.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΑΡΓΥΡΟΧΟΟΣ ζητείται από ΑΕΒΕ για το τμήμα 
παραγωγής. Μόνιμη απασχόληση. Ωράριο συνεχές, 
5θήμερο, πλήρης ασφάλιση. Περιοχή Αγ. Στέφανος. 
Βιογραφικά στο e-mail: ng.agstefanos@nikolisgroup.
com, fax: 210 8140703.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια με γνώση πατρόν, σχεδίου 
και ραφής για δημιουργία παιδικής σειράς από 
εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@linababy.gr, τηλ: 2310 533021.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Γραφίστας ζητείται για να αναλάβει τη 
διαχείριση του e-commerce τμήματος της εταιρίας. 
Γνώσεις web-development και social-media θα 
προσμετρηθούν θετικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@toptrends.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Dj για cafe bar στην Ηλιούπολη. Τηλ: 
6977 327275.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Κλασσικού Χορού ζητείται για μαθή-
ματα μπαλέτου κατ’ οίκον, σε ενήλικη με εμπειρία 
4ετών μπαλέτου/λίγο πουέντ. Σοβαρή/υπεύθυνη/
με καλή τεχνική/γνώση κλασικού χορού. Περιοχή 
Καλλιθέα. Ανάγκη άμεσης/μακροχρόνιας συνεργα-
σίας. 5€/ώρα ή 7€/1,5ώρα. E-mail: geministar@
windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΑΠΟ NIKOLIDAKIS Group ζητείται Customer 
Service-Σχεδιαστής. Απαραίτητα προσόντα: Προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε 
έπιπλα κουζίνας ή contract, άριστη γνώση περι-
βάλλοντος Windows, Office, γνώση σχεδιαστικού 
προγράμματος και γνώση Αγγλικών. E-mail: hr@
nikolidakisgroup.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μέσων ενημέρωσης ζητεί Art Director, 
με αποδεδειγμένη δημιουργική ικανότητα και εμπει-
ρία σε εφημερίδες και περιοδικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: efimerida2m@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία σχεδιασμού και παραγωγής 
αντικειμένων ζητείται Γραφίστας - Σχεδιαστής με 
γνώσεις σε 3D modelling, Photoshop, Autocad, Corel. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myglassstudio.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα για ημιαπασχόληση από 
κατάστημα κουρτινών στο Παλαιό Φάληρο για 
ραφή κουρτινών, καλυμμάτων, ρόμαν, μαξιλαριών. 
Βιογραφικά στο e-mail: patrohots@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Σχεδιαστής /τρια ενδυμάτων 
και μακέτας (τυπώματα) με άριστη γνώση του Corel 
για εταιρία παιδικών ενδυμάτων στο Ωραιόκαστρο 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: zoi@gang.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 10 κυρίες με εμπειρία για 
εργασία στην Αγγλία και Ιρλανδία. Άμεση πρό-
σληψη, μέτριο επίπεδο Αγγλικών. E-mail: info@
spn-consultants.com.

GALLERY αναζητά άτομο με γνώσεις στην ιστορία 
της τέχνης (κυρίως ζωγραφικής) με προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση, ευχέρεια ομιλίας-επικοινωνίας 
στα Αγγλικά, χρήση Η/Υ. Δυνατότητα ολιγοήμερης 
παραμονής εκτός Αθήνας. E-mail: gian_xa@otenet.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία internet για δι-
αχείριση, ενημέρωση ιστοσελίδων πελατών μας. 
Εργασία εσωτερική (και να είναι κάτοχος laptop) 
ή από το σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: design@
galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια από εκδοτική επιχείρηση 
για εξωτερική συνεργασία. Τηλ: 210 2138019.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Μοδίστρες για εργασία στην Αγγλία, 
ανάλογα την εμπειρία, καλά Αγγλικά. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ έμπειρη, με γνώσεις πατρόν, ζητείται 
από οίκο μόδας για βραδινά φορέματα και νυφι-
κά, καθώς και παραγγελίες. Τηλ: 210 8231703, 
6971 551420.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητείται Συνερ-
γάτης - Γραφίστας, δημιουργικός και με εμπειρία 
στον χειρισμό μηνανών ψηφιακής εκτύπωσης και 
cnc. Μόνιμη συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
dpappa289@gmail.com.

ΔΑΣΚΑΛΑ κλασικού μπαλέτου, σύγχρονου χο-
ρού, μουσικοκινητικής αγωγής, hip hop, για μόνιμη 
4ωρη συνεργασία σε σχολή χορού στην Αρτέμιδα 
Ανατολικής Αττικής. Τηλ: 6945 205000.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεμιναρίων Graphic Design, με εκ-
παιδευτική εμπειρία και γνώση των προϊόντων της 
Adobe, ζητείται από γνωστή σχολή πληροφορικής 
στο κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας -τρια με εμπειρία τουλάχι-
στον 3 ετών, από διαφημιστική εταιρία. Τηλ: 210 
6811565, ώρες επικοινωνίας 12:00-14:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με καλές γνώσεις Autocad για 
εργασία σε εταιρία με ηλεκτρολογικούς αυτομα-
τισμούς. Συζητήσιμη. Τηλ: 210 4615201, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-19:00.

ΔΑΣΚΑΛΑ Μπαλέτου - Φοιτήτρια επαγγελματικού 
ζητείται, για μαθήματα κατ’ οίκον κλασσικού χο-
ρού, σε ενήλικη, 4χρόνια εμπειρία στο κλασσικό, 
λίγο πουέντ, να είναι σοβαρή-υπεύθυνη-άριστη, 
τεχνική γνώση-μεταδοτικότητα, επιθυμία μακρο-
χρόνιας συνεργασίας, Καλλιθέα. E-mail: elenisrc@
windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ με άριστες γνώσεις παραγωγής δειγ-
μάτων ζητείται από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. 
Περιβάλλον ευχάριστο και σοβαρό. Ηλεκτρικός 
σταθμός Κάτω Πατήσια. Τηλ 210 2114100, 210 
2114150.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, επικοινωνιακή, με δεξιότητα στη 
ζωγραφική, για εταιρία παραφαρμακευτικών προϊό-
ντων. Βιογραφικά στο e-mail: e.douridasmedical@
gmail.com, τηλ: 6934 006672.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεμιναρίων Web & Graphic Design, 
με εκπαιδευτική εμπειρία και άριστη γνώση των 
προϊόντων της Adobe, ζητείται από γνωστή σχολή 
πληροφορικής στο κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας, από σχολή για πρακτική, σε 
περιβάλλον mac. Σε εταιρία παραγωγής εντύπων. 
Βιογραφικά στο e-mail: newideas@on.gr, τηλ: 
6932 225111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο 
για εστιατόριο στη Γλυφάδα. Τηλ: 6984 279080.

ΑΕΒΕ ζητεί νέο με γνώσεις στον τομέα της αρ-
γυροχρυσοχοΐας για άμεση πρόσληψη στο τμήμα 
παραγωγής. Βιογραφικά στο e-mail: ng.agstefanos@
nikolisgroup.com, fax: 210 8140703.

ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ενδυμάτων ΑΕ, ζητεί Μοδίστρα 
πεπειραμένη, για ραφή δειγμάτων σε παιδικό ρούχο. 
Τηλ: 211 1057792, κα Νίκη.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία internet για 
ενημέρωση ιστοσελίδων πελατών μας. Εργασία 
από το σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: .design@
galaxynet.gr.

Call Center - Εξυπηρέτηση 
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Team Leaders με εμπειρία 
ως Υπεύθυνοι Ομάδας για τηλεφωνική απασχό-
ληση. Πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια, μισθός 700€. 
Τηλ: 6949 752671.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ εταιρία ζητεί άτομα για 4ωρη 
απασχόληση, Δευτέρα έως Παρασκευή, στο τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών και αύξηση πελατολογίου. 
Παρέχεται βασικός μισθός, πλήρης ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: f.androulidaki@attika-
ktiria.gr, τηλ: 210 4539619.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση για ενημέρωση σε προγράμματα 
υπηρεσιών υγείας. Άριστες συνθήκες εργασίας, 
σταθερός μισθός και ασφάλιση, μισθός 750€. 
Τηλ: 6906 486700.

ΑΤΟΜΑ 10 ζητούνται με εμπειρία στην τηλε-
φωνική απασχόληση, για πρωινό ή απογευμα-
τινό τμήμα από όμιλο επιχειρήσεων. Σταθερός 
μισθός, ασφάλιση, μπόνους, μισθός 750€. Τηλ: 
6906 486700.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί 10 άτομα για μερική 
απασχόληση με εμπειρία στη τηλεφωνική επι-
κοινωνία. Η εταιρία παρέχει βασικό μισθό και 
ασφάλιση, άριστες συνθήκες εργασίας, μισθός 
750€. Τηλ: 6939 001370.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ιατρικού κλάδου ζητεί 6 άτομα 
ανεξαρτήτου ηλικίας - εμπειρίας - γνώσεων, 
για διαχείριση τμήμα reception, γραμματείας, 
αρχείου τηλεφωνικού κέντρου, σταθερός μισθός, 
πρωί - απόγευμα. Τηλ: 212 6872428.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έμπειρα για τη στελέχωση 
τηλεφωνικού κέντρου προκειμένου να προω-
θούν προϊόν. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@omnio.gr, τηλ: 
23103 90004.

ΝΕΟΙ /ες για ημιαπασχόληση. Ευέλικτο ωράριο. 
Εργασία γραφείου. Τηλ: 6972 449116.

ΝΕΟΣ/α ζητούνται για στελέχωση call center στην 
Αθήνα. Αρμοδιότητες: Προώθηση προγραμμάτων 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Παροχές: Στα-
θερός μισθός/ευέλικτα ωράρια 4-5-8 ώρες, bonus, 
ασφάλεια, ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον 
εργασίας. E-mail: callcenter@outlook.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κάλυψη οργανωτικών 
τμημάτων. Eλεύθερο ωράριο, από το χώρο τους, 
όχι ντίλερ-πλασιέ. Ανεξάρτητη συνεργασία, ημι-
απασχόληση, έως 1500€, δυνατότητα καριέρας. 
Πανελλαδικά. E-mail: amesaatoma@gmail.com, 
τηλ: 210 8012135, 6993 249856.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μεγάλη εταιρία για 
τηλεφωνική προώθηση ασφαλιστικών προϊό-
ντων 4ωρη απογευματινή απασχόληση (πλησίον 
μετρό Πανόρμου). Βιογραφικά στο e-mail: hr@
hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μεγάλη εταιρία για τηλε-
φωνικές πωλήσεις 4ωρης πρωινής - απογευμα-
τινής απασχόλησης (πλησίον μετρό Πανόρμου). 
E-mail: hr@hellassolar.gr.

CALL CENTER ζητά νέους /ες για στελέχωση 
της καλοκαιρινής καμπάνιας. Παροχές: Σταθερός 

μισθός, ασφάλεια, bonus, ευχάριστο και νεανικό 
περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση. Βιογραφικά 
έως 16/6 στο e-mail: callcenter@in.gr.

TEAM leader ζητείται από εταιρία στην Αθήνα. 
Παρέχεται σταθερή αμοιβή 850€/μήνα, bonus 
ομάδας και ασφάλεια. Απαραίτητη η προϋπηρε-
σία στο χώρο των πωλήσεων και στη διοίκηση 
προσωπικού. Βιογραφικά στο e-mail: b2bsales@
outlook.com.gr.

ΑΤΟΜΑ 3 για ημιαπασχόληση από εμπορική 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητά 5 άτομα 
για ανεξάρτητη συνεργασία στην περιοχή της 
Αθήνας για μερική - πλήρη απασχόληση, ευέλικτο 
ωράριο, προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 6943 9504470, 
ώρες επικοινωνίας 9:00-20:00.

TEAM Leader ζητείται με άριστες επικοινωνια-
κές και οργανωτικές ικανότητες και επιθυμητή 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο 
ενέργειας. Προσφέρεται: Ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrdpt@icomm-plus.com.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Τηλεφωνικών Πωλήσεων ζητούνται 
με επικοινωνιακές ικανότητες για τηλεφωνικές 
πωλήσεις σε κλάδους υγείας και ενέργειας. Στα-
θερές αποδοχές και bonus. Ευέλικτο ωράριο 
(4ωρο,6ωρο), προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έμπειρα για την στελέχωση 
τηλεφωνικού κέντρου, προκειμένου να προω-
θούν προϊόν. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@omnio.gr, τηλ: 
2310 390004.

ΝΕΕΣ 2 εμφανίσιμες ζητούνται από όμιλο εμπορικών 
εταιριών για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 
Εργασία 5θήμερη, πρωινή, μισθός 750€, ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 3604315.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από εταιρία στο χώρο του 
internet για συνεργασία με σκοπό την εξυπη-
ρέτηση και ανάπτυξη πελατολογίου. Παρέχεται 
εκπαίδευση. Υψηλές αποδοχές. Απαραίτητη κα-
τοχή φορητού υπολογιστή. Άγιος Δημήτριος. Τηλ: 
6986 292874.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία, έδρα Ακρόπολη, ζητεί νέα 
με γνώσεις τουλάχιστον Λυκείου και Η/Υ, για 
κάλυψη κενής θέσης στο τμήμα στατιστικής έρευ-
νας. Μισθός βασικός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 9237662.

ΑΜΕΣΑ θα προσληφθούν 8 κυρίες -οι Υπάλληλοι 
γραφείου - Τηλεπικοινωνιακοί Σύμβουλοι, για το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της μεγαλύτερης 
εταιρίας ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην Ελ-
λάδα. Βιογραφικά στο e-mail: stadiodromia1@
yahoo.gr.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητούνται Τηλεφωνη-
τές-τριες για τηλεφωνικές πωλήσεις. 4ωρη 
απασχόληση πρωινή ή απογευματινή. Πλησίον 
μετρό Πανόρμου. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
hellassolar.gr, τηλ:210 6706000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις, για την στελέχωση τμήματος call center 
(όχι σταθερή-κινητή τηλεφωνία). Μοναστηρίου 
49. Βιογραφικά στο e-mail: info@mywinclub.gr, 
τηλ: 6944 287979, 2310 688001.

ΚΥΡΙΟΣ/α ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εσωτερικές εργασίες, Εξυπηρέτηση 
πελατολογίου. Τηλ: 6986 212664.

ΑΤΟΜΑ (5) από εμπορική εταιρία για στελέχωση 
νέων τμημάτων, απαραίτητες γνώσεις ίντερνετ. 
E-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα με βασικές 
γνώσεις ίντερνετ για ημιαπασχόληση. E-mail: 
tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΑΤΟΜΟ με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ ζητείται για 
απογευματινή απασχόληση. E-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για πλήρη ή μερική απασχό-
ληση. Βασικές γνώσεις Η/Υ θα προτιμηθούν. 
Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, 
τηλ: 6943 702766.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής στο Περιστέρι ζητεί 
Τηλεφωνήτρια έμπειρη για κλείσιμο ραντεβού 
και επικοινωνία με τους πελάτες της. Σταθερός 
μισθός και bonus εβδομαδιαία. Βιογραφικά στο 
e-mail: .jobs@hisys.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για στελέχωση 
νεοσύστατου τμήματος σταθερής τηλεφωνίας 
με μισθό, ασφάλιση και bonus σε ευχάριστο πε-
ριβάλλον και ευελιξία στο ωράριο. Τιμή 390€. 
Τηλ: 211 1026500.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει 10 άτομα με 
βασικό μισθό με εμπειρία στην τηλεφωνική 
απασχόληση. Επιπλέον παροχές, ασφάλιση και 
bonus, προοπτικές εξέλιξης, πλησίον ΗΣΑΠ άνω 
Πατησίων. Τιμή 700€. Τηλ: 6949 752671.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητείται Πωλητής 
software-voip και τηλεφωνικών κέντρων, με 
εμπειρία στο χώρο. Δοκιμαστική περίοδος 3μηνη, 
αμοιβή με ποσοστό 30%, μετά το 3μηνο αμοιβή 
με μισθό 350€ και ποσοστό (part time), 550€ και 
ποσοστό (full time). E-mail: hr@mrit.gr.

συνέχεια στη σελ. 24

AMD Telecom is among the best companies worldwide in the telecommunications industry, with international 
presence and offices in Greece (Thessaloniki and Athens), Spain, France and India.

The company specializes in SMS marketing campaigns and our clients are huge corporations from around the world. 
(For example Banks, Airlines, Multi-stores, e-shops).

We are constantly expanding our activities and our personnel all over the world. For this purpose we are looking 
to recruit: 

Branch Offices Sales Manager  
(Based in Thessaloniki)

The role of the position is to be in charge of company’s regional offices abroad. He / She will oversee the company’s 
global sales operations.

He / She will be spending at least two to three weeks per month traveling abroad in order to supervise the business 
development of the sales staff.

Duties 
•Train, direct and supervise sales staff abroad 
•Oversees the entire sales cycle from start to finish with each client 
•Develop strategies in order to drive the account managers to achive their goals and create sales pitches to 
expand and maintain sales accounts 
•Rack weekly/monthly sales data and reports, review progress which will help the account managers determine 
sales potential and meet customer needs 
•Coordinate the operations of the sales department across the globe by establishing goals and monitoring the 
volume of sales from staff members 
•Constantly monitor and evaluate the progress of the account managers 
•Participating in the hiring procedure and delegating authority to implement new policies and practices 
•Visit along with the account managers new prospects and old clients and help the team to obtain new ones. 
•Oftentimes, must demonstrate new products and services and participate in the negotiation process. 
•Guide account managers in developing new accounts and expanding customer base by responding to customer 
needs and requirements with appropriate solutions 
•Reports to the commercial manager 
•Constantly providing training, motivation, guidance and directions to account managers 
 
Skills 
•5 years prior international experience in relative duties 
•Flexibility to travel to different countries two to three weeks per month 
•Keen understanding of the company’s needs abroad as well as the cultural, political and operational 
challenges of foreign markets, as well as available opportunities 
•Bachelor’s degree in business administration or a related major 
•Excellent judgment and an ability to develop a rapport with clients and other salespeople 
•Computer literacy 
excellent spoken and written communication skills both in English and Greek language 
•Strong leadership skills, ability to delegate, monitor, and organize a staff 
•Strong communications and negotiation skills, able to handle stress, self-motivated 
•Exhibits excellent time management skills and very detail oriented 
•Fluent in various languages will be a strong plus 
 
The company offers 
•Monthly salary upon qualifications and bonus scheme, 
•Friendly and challenging working environment, 
•Opportunities for further growth and development, remuneration package.

If you meet the above mentioned prerequisites, please send a complete Curriculum Vitae: hr@amdtelecom.net. 
Notice: Only the candidates who comply with the job profile will be contact for a personal interview. 

Η φαρμακευτική εταιρεία Rafarm ζητά:

Υπεύθυνο Τμήματος Συσκευασίας
Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος:  
•για τον προγραμματισμό των εργασιών συσκευασίας  
•την εποπτεία των χώρων συσκευασίας ως προς την συντήρηση αυτών και του εξοπλισμού τους 
•την επίλυση τεχνικών προβλημάτων σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα και 
•την επίβλεψη / εκπαίδευση του προσωπικού συσκευασίας 
 
Ο υποψήφιος της θέσης θα πρέπει:  
•να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ χημικός μηχανικός, χημικός ή φαρμακοποιός 
•να έχει 3ετή προϋπηρεσία σε τμήμα παραγωγής ή συσκευασίας με εποπτικό ρόλο σε ομάδα εργαζομένων  
άνω των 30 ατόμων  
•να έχει καλή γνώση GMP, αγγλικών και Η/Υ (MS Office, ERP)

Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους (αναφέροντας τον κωδικό της θέσης) στο fax: 
210- 6776552 ή στο e-mail: hr@rafarm.gr (Υπόψη κας Βάουτση).

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας: “Myconian Villa Collection” - Exclusive Villa Resort, “Myconian Utopia Resort” member 
of Relais & Chateaux, “Myconian Ambassador Hotel” member of Relais & Chateaux, Myconian Imperial Resort” 
member of the Leading Hotels of the World, “Royal Myconian Resort” member of the Leading Hotels of the World, 
“Myconian K hotels” - Charming Hotels ζητούν για τη σεζόν 2014:

Doorman - Groom
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε μονάδες πολυτελείας 
•Άριστη γνώση αγγλικών, δεύτερη ξένη γλώσσα  
θα εκτιμηθεί  
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 

αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα  
επαγγελματικής εξέλιξης.  
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: hr@myconiancollection.gr.  
Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, πιστοποιημένη 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής προσωπικού, ζητά για λογαριασμό 
πελάτη της, εταιρείας καλλυντικών προϊόντων:

Συμβούλους Ομορφιάς
Για προώθηση καλλυντικών προϊόντων σε καταστή-
ματα καλλυντικών. 
 
Προσόντα: 
•Άτομα δυναμικά , με προσεγμένη εμφάνιση και άνεση 
στην επικοινωνία. 
•Με εμπειρία από το χώρο της προώθησης  
σε καταστήματα καλλυντικών 
•Με ικανότητα αντίληψης των αναγκών του πελάτη. 
•Ικανά να ανταποκριθούν αποτελεσματικά  
σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Παρέχονται: 
•Ικανοποιητική αμοιβή 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχής ροή εργασίας

Οι ενδιαφερόμενες-οι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταπο-
κριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται 
να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, αναγράφοντας τον 
κωδικό (HR 21928), μέσω e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 
210 8210230. Τηλ. επικοινωνίας 210 8210555.

Σύμβουλοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών 
Contact Center (Ref.317ΣΤΠ)

H ICAPGroup - με €63 εκατομμύρια έσοδα και 1.250 ερ-
γαζομένους- είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρε-
σιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Διαθέτει γραφεία 
σε 5 ελληνικές πόλεις, και ισχυρή παρουσία στην Νοτι-
οανατολική Ευρώπη με θυγατρικές στη Βουλγαρία, στη 
Ρουμανία, στη Σερβία και στην Κύπρο. Η ICAP Group μετά 
την εξαγορά της στις αρχές του 2007 από το SEEF Fund 
της GlobalFinance, της μεγαλύτερης εταιρείας ιδιωτικών 
κεφαλαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξελίσσεται ταχέως 
σε έναν πολυσχιδή οργανισμό, έχοντας υπερτριπλασιάσει 
τα μεγέθη της. Παρέχει δε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και 
προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 μεγάλες κατηγορίες: 
credit risk services, marketing solutions, management 
consulting και people solutions.

Η ICAP Group αναζητά υποψήφιους για τη θέση του σύμ-
βουλου τηλεφωνικών πωλήσεων του τμήματος contact 
center για part-time απασχόληση.

Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Κατανόηση των αναγκών των πελατών για την προώ-
θηση ολοκληρωμένων λύσεων 

•Συνεχής υποστήριξη των πελατών και επίλυση τυχόν 
προβλημάτων 
•After sales service  
Προσόντα υποψηφίου: 
•Απόφοιτος λυκείου, ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία με έμφαση στο αποτέλεσμα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή γνώση τουρκικής, ουκρανικής ή τσέχικης 
γλώσσας  
Η εταιρεία παρέχει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα μεγάλο διεθνή οργανισμό 
όπως εξελίσσεται ο όμιλος ICAP  
Παρακαλώ όλα τα βιογραφικά να αποστέλλονται  
στο hrint@icap.gr. Όλες οι επαφές θα γίνουν  
με εχεμύθεια.

NAVARINO TELECOM SA, a leading satellite communications company based in Piraeus with international presence 
requires for immediate employment.

Rails Web Developer
We are looking for a full-time motivated developer to be part of our team. The job duties will include application 
development using Ruby, Rails and cutting edge technologies. You will be evaluating and recommending new 
technologies, as well as contributing to the design and architecture of enterprise applications.

Requirements: 
•Bachelor or master’s degree in computer science, computer/electrical engineering or equivalent 
•Experience in MVC web development frameworks 
•Knowledge of HTML5/CSS3 
•Experience in JavaScript development 
•Familiarity with Linux/Unix environments 
•Ability to write well-documented, reusable code 
•Fluency in verbal and written English 
•Fulfilled military obligations 
 
Great to have: 
•Knowledge of Ruby and the Rails framework 
•Familiarity with version control systems 
•Experience with relational databases 
•Experience in test-driven development 
 
Please send your CV to: careers@navarino.gr, with reference DAIN-WEB03.

Η εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία, ζητά να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση στη Νάουσα / 
Ημαθίας:

Προγραμματιστή Παραγωγής
Κύρια καθήκοντα: 
•Προγραμματισμός της παραγωγικής διαδικασίας 
•Logistics  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανικού διοίκησης παραγωγής ή μηχανολόγου μηχανικού 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή, προφορική) 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία εργασίας σε βιομηχανικό περιβάλλον 
•Επικοινωνιακός και ικανότητα συνεργασίας

Η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες προσωπικής και  
επαγγελματικής ανάπτυξης, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: pseraf@varvaressos.gr υπόψη κας Σεραφείμ ή καλέστε μας στο 2332052650. 
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για εξυπηρέτη-
ση πελατών. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για μερική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Ψυχικό ζητά Υπαλλήλους Τηλε-
φωνικών Πωλήσεων 4ωρης απασχόλησης. 
Μισθός σταθερός και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για το τηλεφωνικό κέντρο 
κινητής τηλεφωνίας. 5θήμερη εργασία 8ωρο-
6ωρο-4ωρο πρωινό ή απογευματινό. Σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη, ευχάριστο περιβάλλον. 
Τηλ: 211 804305.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ-τριες (5) ζητούνται άμεσα για 
προώθηση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
5θήμερη εργασία 8ωρο-6ωρο -4ωρο πρωινό ή 
απογευματινό. Σταθερός μισθός, άμεση πρόσλη-
ψη, ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 211 8804305.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τηλεφωνικού Κέντρου προσλαμ-
βάνονται από όμιλο σταθερής τηλεφωνίας για 
ενημέρωση πελατολογίου. 5θήμερη εργασία 
8ωρο-6ωρο-4ωρο πρωινό ή απογευματινό. 
Σταθερός μισθός, ΙΚΑ, άμεση πρόσληψη, ευ-
χάριστο περιβάλλον. Τηλ: 211 8804305.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για την στελέχω-
ση τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, 5θήμερη 
εργασία, σταθερός μισθός συν ΙΚΑ. Τηλ: 211 
2008790.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί 2 άτομα με προϋπηρεσία 
στο τηλεφωνικό κέντρο για την εξυπηρέτηση 
πελατών σε εισερχόμενες κλήσεις, πρωινό ή 
απογευματινό ωράριο, σταθερός μισθός συν 
ασφάλιση. Τηλ: 210 5239062.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία με εμπειρία στην 
τηλεφωνική επικοινωνία για μερική ή πλήρης 
απασχόληση, παρέχονται βασικός μισθός, πλήρης 
ασφάλιση, ευχάριστο περιβάλλον, μισθός 600€. 
Τηλ: 210 2282023.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα στο χώρο του telemarketing 
ζητούνται για εξυπηρέτηση πελατών σε εξερχό-
μενες και εισερχόμενες κλήσεις, μόνιμη εργασία 
σταθερός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ : 211 6001300.

ΑΤΟΜΑ με ευχέρεια λόγου ζητούνται από εταιρία 
για στελέχωση τμήματος, 5θήμερη εργασία, πρω-
ινό ή απογευματινό ωράριο. Τηλ: 211 2008450.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών κτιρίων 
και πετρελαίου, με έδρα Νέα Ιωνία ζητεί 2 άτομα 
για τηλεφωνική πώληση με προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο, βασικός μισθός, ΙΚΑ μπόνους. Τηλ: 
6976 915286.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών κτιρί-
ων και πετρελαίου, ζητεί άτομα για τηλεφωνική 
υποστήριξη στο εμπορικό τμήμα της. Βασικός 
μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. Τηλ: 6976 915286.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΝΕΕΣ εμφανίσιμες με καλά Ελληνικά, ζητούνται 
από εταιρία για προώθηση προϊόντων, promotion. 
Μισθός 450€. Τηλ: 6939 001096.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Πωλητές-τριες για 
προώθηση υπηρεσιών πληροφορικής - internet. 
Προσφέρονται: σταθερός μηνιαίος μισθός, ελεύθερο 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: cv@spinworks.
gr, τηλ: 210 9960906, fax: 210 9960506.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
στο πεδίον του Άρεως για πρωινή προώθηση 
χαρτών και πρώτων βοηθειών με πληρωμή κάθε 
Παρασκευή. Τηλ: 210 8213596.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για προώθηση προϊόντων 
σε ταβέρνες, εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, καφενεία, 
με ποσοστό. Τηλ: 6999 622134, κος Σταύρος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ βιομηχανική επιχείρηση ζητεί για 
τις ανάγκες στελέχωσης του τμήματος πωλήσε-
ων, να προσλάβει: Οδηγούς - Πωλητές Ex-Van. 
Βιογραφικά στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προωθητές-τριες για μόνιμη απα-
σχόληση σε διαφημιστική εταιρία. Αμοιβή, bonus 
επίτευξης και κάλυψη εξόδων στα εκτός έδρας. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
greek-advertising.com.

3 ΑΤΟΜΑ για θέσεις Sales Promotion για μόνιμη 
απασχόληση στην Αθήνα. Προσφέρονται: Αμοιβή, 
bonus επίτευξης και κάλυψη εξόδων στα εκτός 
έδρας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
greekpromotion@gmail.com.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Vodafone Πειραιάς - Θέρμης 
αναζητούν άμεσα νέους -ες για μόνιμη απασχόληση 
για τις προωθητικές ενέργειες της καρτοκινητής 
της Vodafone σε εξωτερικούς χώρους. Βιογραφικά 
στο e-mail: mobileteleservices@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ για Promotion με γνώση Γερμανικών 
και Ρωσικών, ζητούνται από διαφημιστική εται-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: recruitingingreece@
gmail.com, τηλ: 2810 333895.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα για 
προώθηση προϊόντων που αφορούν την υγεία. 
Αμοιβή με προμήθειες και bonus. Επαγγελματική 

ιστοσελίδα, ανάπτυξη, εκπαίδευση. Τηλ: 6975 
126967, ώρες επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται, ευπαρουσίαστες για προώ-
θηση κατασκευών ιστοσελίδων πόρτα-πόρτα σε 
καταστήματα-επαγγελματίες. Αμοιβή 100€ ανά 
κλεισμένη δουλειά. Πληρωμή άμεση 5 ημερών. 
Athens Hosting. Τηλ: 23122 01787, 6945 946411.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για προώθηση παρα-
φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών 
σε φαρμακείο στα Νότια προάστια. Βιογραφικά 
στο e-mail: katiakostavasili@gmail.com, τηλ: 
6937 067868, κα Κάτια.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες για εργασία με ευέλικτο ωράριο 
με σκοπό την προώθηση, ζητούνται από δια-
φημιστικό γραφείο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. 
Πρωινή καθημερινή. Πληρωμή κάθε Παρασκευή. 
Τηλ: 210 8213596.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά ζητούνται για προώ-
θηση δωρεάν εκπτωτικού κωδικού για αγορές 
προϊόντων καθημερινής χρήσης. Ανεξάρτητη 
συνεργασία. Μερική-πλήρης απασχόληση, αυ-
ξανόμενες οικονομικές απολαβές με ποσοστά, 
δυνατότητα καριέρας. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@hotmail.gr.

ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτου ηλικίας με προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις ζητούνται από εταιρία σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας για προώθηση των πα-
κέτων της. Σταθερός μισθός-υψηλά μπόνους, 
ευέλικτο ωράριο πρωινό ή απογευματινό. Τηλ: 
211 8804305.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες για εργασία με ευέλικτο ωράριο 
ζητούνται από εταιρία στο Πεδίον του Άρεως 
για προώθηση χαρτών και πρώτων βοηθειών. 
Πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 212972.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 3 νέοι -ες από γραφείο στη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας για καθημερινή πρωινή 
εξωτερική απασχόληση με σκοπό την προώθηση. 
Πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 8213596.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - Συνεργάτες ενθουσιώδη, ερ-
γατικοί ζητούνται για συνεργασία με πολυεθνική 
εταιρία για τη δημιουργία δικτύου προώθησης 
προϊόντων υγείας και ευεξίας. Παρέχονται δωρεάν 
εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα, γρήγορη εξέλιξη. 
Τηλ: 6973 910604.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά εμφανίσιμες, για 
προώθηση πωλήσεων γνωστών αλκοολούχων 
ποτών σε Αθήνα και επαρχεία. Τηλ: 210 6916166.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Προωθητές, Προω-
θήτριες. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
greekpromotion@gmail.com, κωδ: 2.

ΝΕΟΙ -ες προσλαμβάνονται άμεσα από γραφείο 
στο Πεδίον του Άρεως για προώθηση χαρτών και 
πρώτων βοηθειών. Πληρωμή κάθε Παρασκευή. 
Τηλ: 210 8213596.

ΑΤΟΜΑ εμφανίσιμα ζητούνται για promotion. 
Πρωινή ή απογευματινή απασχόληση. Τιμή 350€. 
Τηλ: 6939 001096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Πωλητής για κατάστημα με 
εξοπλισμούς κρεοπωλείων. Δίπλωμα β’ κατηγο-
ρίας. Τιμή 800€, συζητήσιμη. Τηλ: 2310 780846, 
ώρες επικοινωνίας 08:00-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα για προώ-
θηση προϊόντων που αφορούν την υγεία. Αμοιβή με 
προμήθειες και bonus. Επαγγελματική ιστοσελίδα, 
ανάπτυξη, εκπαίδευση. Τηλ: 6943 950447.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων στην Ελλάδα, ζητεί 
άτομα για ανεξάρτητη σταθερή και μόνιμη συνερ-
γασία (όχι μισθωτούς), για προώθηση προϊόντων 
που αφορούν τομείς διατροφής - κοσμητολογλίας, 
καθώς και προϊόντα αθλητικής διατροφής-κα-
θημερινής χρήσης σε ιδιώτες-γυμναστήρια-
φαρμακεία. Τηλ: 6973 910604.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ζητούνται για την καλοκαιρινή 
περίοδο και για full time εργασία. Τηλ: 6978 
940758, what’s up.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Anna Riska, ζητά Υπεύθυνο -η, Πω-
λήτριες λιανικής για τo νέο κατάστημά της στη 
Γλυφάδα. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: k.saroglou@annariska.gr, τηλ: 211 
1049500, fax: 210 2834456.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων ζητούνται Υπάλληλοι 
νέοι -ες, για το κατάστημα στη Νίκαια. Απαραίτη-
τες βασικές γνώσεις Αγγλικών. Ωράριο σπαστό. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.gr, fax: 
210 5140060, τηλ: 210 5140060, 210 5147588.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ αλυσίδα Internet Place 
στην Ελλάδα ζητείται Υπεύθυνος Καταστήματος 
για το υποκατάστημα της Τούμπας. Γνώσεις Η/Υ, 
Social Media, Αγγλικά, εμφάνιση, άνεση στην 
επικοινωνία, οργανωτικές και διοικητικές ικα-
νότητες. E-mail: cv@inspot.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Πωλήτρια για ζαχαροπλα-
στείο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@despina.gr 

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Πωλητή για το κατάστημα της Αθή-
νας. Επιθυμητή η εμπειρία στο έπιπλο, η γνώση 

Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: almeco@almeco.gr, κωδ: ΠΑ.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Υπεύθυνο καταστήματος Αθηνών. 
Απαραίτητη ανάλογη εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@almeco.gr, κωδ: ΠΓΔΕ.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για το κατάστημα sport trends 
στο εκπτωτικό χωριό Σπάτων. Προϋπηρεσία, 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
Αγγλικά, κάτοικος περιοχής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@toptrends.gr, τηλ: 210 9689120.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για πωλήσεις προϊόντων 
διατροφής. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Δυ-
νατότητες πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
και υψηλών αποδοχών. Αξιολόγηση. Τηλ: 
6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναζητά Υπεύθυνο Καταστήματος. 
Εμπειρία σε πωλήσεις B2B, ιδανικά σε θέση 
προϊσταμένου-εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπων 
και σε διαχείριση καταστήματος/υποκαταστήματος. 
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστο επίπεδο 
οργάνωσης εργασίας. E-mail: recruitment@
stassinopoulosae.gr, κωδ: ΥΠΚΑΤ14.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ αθηναϊκό ζητεί νέα εμφανίσιμη, 
άνεση στην επικοινωνία για τμήμα εξυπηρέτη-
σης πελατών. 5θήμερη πρωινή απασχόληση, 
βασικός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604836.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ αθηναϊκό ζητεί 2 νέες με γνώσεις 
Αγγλικών και Η/Υ, εμφανίσιμες για το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών, βασικός μισθός και 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604376.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εργασία σε κατάστημα 
στη Σαλαμίνα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@bgb.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κάλυψη θέσης σε κατάστημα 
στη Ραφήνα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@bgb.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη καταστήματος λιανικής 
τροφίμων, στους Ν. Επιβάτες. Κατά προτίμη-
ση ενδιαφερόμενοι από την περιοχή. Πλήρης 
ασφάλιση. Τηλ: 2310 477577, 6975 021780, 
ώρες επικοινωνίας 9:30-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για μερική απασχόληση 
σε κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων στο Mega 
Outlet. Βιογραφικά στο e-mail: eurotradesltd@
gmail.com, fax: 23100 24853.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερικός Πωλητής για κατάστημα 
γραφικής ύλης και αναλώσιμων με απαραίτητες 
γνώσεις Corel και Photoshop. Τηλ: 6944 251805.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα τροφίμων 
στην περιοχή της Καλαμαριάς. Βιογραφικά στο 
e-mail: athinagait@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για κατάστημα με 
δερμάτινα είδη στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής. 
Απαραίτητα: Ρώσικα ή Σέρβικα. Προϋπηρεσία. 
800€, ασφάλεια/διαμονή. E-mail: cv@jobtrust.
gr, με θέμα: ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΓΑΖΙ ΜΕ ΔΕΡ-
ΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για τη θερινή σεζόν σε 
μαγαζί με τουριστικά είδη στη Κω. Προϋπο-
θέσεις: Ρώσικη γλώσσα, χωρίς όριο ηλικίας. 
Παρέχονται: 800€ μισθός/ασφάλεια/διαμονή/
διατροφή(1γεύμα). E-mail: cv@jobtrust.gr, με 
θέμα: ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΜΑΓΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΙΔΗ-ΚΩΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής/τρια για εργασία σε κα-
τάστημα/χρυσοχοείο στη Ρόδο για την θερινή 
σεζόν. Προϋποθέσεις: Αγγλικά/Ρώσικα/Γερμα-
νικά/Γαλλικά. Παρέχονται 700€ και 3% επί των 
πωλήσεων, ασφάλεια/διαμονή. E-mail με θέμα: 
Χρυσοχοείο-Κιοτάρι Ρόδου: cv@jobtrust.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε κατάστημα λιανικής 
πώλησης τροφίμων στην περιοχή της Καλαμαριάς. 
Βιογραφικά στο e-mail: athinagait@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Πωλητής/τρια σε κατάστημα 
Γερμανός στο Κορυδαλλό. Απαραίτητη η προϋ-
πηρεσία και συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
kgm_koridallos@germanos.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ταμείο και Μπουφετζήδες 
στο cantina burger στο Μαρούσι. Βιογραφικά 
στο e-mail: cantinaburgers@gmail.com, τηλ: 
210 6143232.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας Manel Ιατρικά, ασχολείται με την 
κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών και 
ζητεί Πωλητή -τρια σε κατάστημα της. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@manel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με άριστη γνώση της Ρώ-
σικης και Αγγλικής γλώσσας. Επίσης θα πρέπει 
να γνωρίζει από πωλήσεις, για κατάστημα με 
γούνες και δέρμα στη Νικητή Χαλκιδικής. Μισθός 
ικανοποιητικός. Τηλ: 6948 272750.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων ζητούνται νέοι 
Υπάλληλοι, για τα υποκαταστήματα στη Νίκαια 
και στο Μενίδι. Απαραίτητες βασικές γνώσεις 
Αγγλικών. Ωράριο σπαστό. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hartorama.gr, fax: 210 5140060, τηλ: 210 
5140060, 210 5147588.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με μηχανάκι δικό του, δίπλωμα 
αυτοκινήτου. Ευέλικτο, επικοινωνιακό, για κα-
τάστημα με ορθοπεδικά στο Αιγάλεω. Άριστες 
Αγγλικές γνώσεις, καλή χρήση H/Y. E-mail: 
info@orthomedicare.gr, τηλ: 210 5914944, 
ώρες επικοινωνίας 15:00-16:00.

H MY YOGHURT αναζητά να εντάξει στο ανθρώ-
πινο δυναμικό της Υπεύθυνο /η Καταστήματος 
για τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη εμπειρία στο 
χώρο της εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: 
my.yoghurtgreece@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για εσωτερική εργασία από 
κατάστημα τηλεπικοινωνιών στον Γέρακα. Η θέση 
αφορά εξυπηρέτηση πελατών, πώληση υπηρεσιών 
και προϊόντων. Ωράριο καταστημάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@sequence.gr.

TΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Wind Σύρου ζητά: Α) Προϊστά-
μενο Kαταστήματος με σχετική προϋπηρεσία και 
Β) Υπάλληλο Πωλήσεων με προϋπηρεσία στην 
εξυπηρέτηση πελατών. Βιογραφικά στο email: 
tc-syros_ex1@windstores.gr.

ZHTEITAI Πωλήτρια για κοσμηματοπωλείο-
τουριστικά, για καλοκαιρινή τουριστική σεζόν, 
με εμπειρία αντικειμένου. Απαραίτητα Αγγλικά 
και Γαλλικά ή Ρώσικα, βελτιώνοντας την αμοι-
βή. Βόρεια Κέρκυρα. Προτάσεις μόνο σοβαρές. 
Βιογραφικά στο e-mail: gianniotisk@gmail.com, 
τηλ: 6945 183102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος σε περίπτερο στα Βριλήσσια 
για part time βραδινό, με όρεξη για δουλειά. 
Τηλ: 6976 906846, Αλέξανδρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος σε περίπτερο στην Κηφι-
σιά, με προϋπηρεσία και συστάσεις για ωράριο 
16:00-01:00, full time. Τηλ: 6976 906844, Τόνια.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εξειδικευμένων προϊόντων υγιεινής 
διατροφής στο Π. Φάληρο, ζητά να καλύψει θέσεις 
για πρακτική άσκηση στον τομέα της πώλησης. 
Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος ΤΕΙ-ΑΕΙ, καλή 
γνώση Αγγλικών. E-mail: votanobaharadiko@
yahoo.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται από αρτοζαχαροπλαστείο 
- καφέ στα Μελίσσια, με επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6948 746234.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Frozen Yoghurt για πλή-
ρης απασχόληση. Περιοχή Αμπελόκηποι. Τηλ: 
6986 581500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια - Ταμίας για πλήρη απασχόληση 
σε κατάστημα εστίασης. Περιοχή Αμπελόκηποι. 
Τηλ: 6986 581500.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ, Οπτικός-Οπτομέτρης, με προϋπηρεσία, 
ζητείται για τη θέση Διευθυντή στο υποκατάστημα 
της αλυσίδας Optical Papadiamantopoulos στο 
εμπορικό Cosmos Θεσσαλονίκης. Αποδοχές και 
παροχές ικανοποιητικές. Βιογραφικά στο e-mail: 
ang.ousta@optical.gr, κος Ουσταπασίδης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για ζαχαροπλαστείο στα Νότια 
Προάστια με εμπειρία στην εστίαση. Βιογραφικά 
στο e-mail: alexa.anastasiou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα ενδυμάτων 
στο Πόρτο Καρρά Χαλκιδικής. Γνώση Αγγλικής 
και Ρωσικής γλώσσας. Τηλ: 6986 063088.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομα για μίνι μάρκετ εντός ξενοδο-
χείου. Τηλ: 6977 619501.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για dvd - video club, 6ήμερη 
εργασία, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών. Μισθός, ασφάλιση, 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: nea_ergasia@
yahoo.com.

ΕΧΕΙΣ ΟΡΕΞΗ και ενθουσιασμό για εργασία στα 
καταστήματα Pennie; Αναζητούμε Πωλήτριες για 
το νέο κατάστημα στη Γλυφάδα. Μας ενδιαφέρουν 
τα εξής: προϋπηρεσία στην πώληση-επικοινω-
νιακός χαρακτήρας-ομαδικό πνεύμα-συνέπεια, 
Αγγλικά και Η/Υ. E-mail με φωτογραφία: hello@
pennie.gr.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση τροφίμων ποτών στη 
Ζάκυνθο, ζητούνται για την καλοκαιρινή σαιζόν, 
Πωλητές -τριες. Απαραίτητη προϋπηρεσία και 
εμπειρία. Μισθός και μπόνους, διαμονή. Τηλ: 
26950 45169, 26950 44039.

ΑΝΔΡΑΣ ή Γυναίκα ζητείται για Πωλητής σε 
τμήμα Αλλαντικών-Τυροκομικών-Κρεοπωλείο 
σε αλυσίδα super market στη Ζάκυνθο. Απαραί-
τητη προϋπόθεση προϋπηρεσία και εμπειρία και 
γνώση Αγγλικών. Μισθός ικανοποιητικός. Μόνιμη 
εργασία. Fax: 26950 45169, τηλ: 26950 44039.

ΝΕΟΣ -α ζητείται για εργασία Πωλητή από 
αναψυκτήριο-μπουγάτσα στην Καλαμαριά. Τηλ: 
6944 890527, ώρες επικοινωνίας 9:00-14:00 
και 18:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Υπεύθυνος Καταστήματος 
στην περιοχή της Ραφήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@bgb.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από περίπτερο στην Καλλιθέα 
για ρεπό. Τηλ: 6979 757081.

ΕΤΑΙΡΙΑ με αντικείμενο εργασιών διαφημιστικό 
δώρο-στυλό-αναπτήρες-μπουφάν, καπέλα-αθλητικά 
είδη κ.α, ζητεί Πωλητές για Αθήνα και υπόλοιπη 
Ελλάδα. Τηλ: 210 5758500, fax: 210 5758504.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Πωλητή-τρια, με δίπλωμα ΙΧ, 
για υλικά συνεργείων αυτοκινήτων. Μισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 9953066.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, 
επιθυμεί να προσλάβει Κρεοπώλη. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο fax: 22420 48734.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ανώνυμη εμπορική εταιρία άτομο 
για Ταμίας με βασική προϋπόθεση την άριστη 

χρήση του kefalaio της altec. Τηλ: 210 3222663, 
ώρες επικοινωνίας 8:00-10:00, εσ: 114.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής-τρια για ζαχαροπλαστείο 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: hrpm@outlook.com.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ-τριες ζητούνται από την εταιρία 
παραγωγής και εμπορίας κατεψυγμένων αρ-
τοσκευασμάτων και γλυκών, γλυκήρευστα για 
την Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: personel@
glikireysta.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων ζητείται Πωλητής επίπλων 
γραφείου με απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο 
του επαγγελματικού επίπλου. Δίνεται αμοιβή 
και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: karfik@
thegreenoffice.gr, fax: 210 8141357.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για internet cafe για το τμήμα 
support. Προϋπηρεσία απαραίτητη σε cafe και 
γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: xalandri@
inspot.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι - νέες για πρωινή ή και βραδινή 
απασχόληση στους τομείς service και πώληση 
προϊόντων με αντίστοιχη εμπειρία στο κατάστημα 
Mia feta Feta bar Π. Μελά 14, Θεσσαλονίκη. 
E-mail: fetabar@miafetafetabar.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με μακρόχρονη εμπειρία στις 
πωλήσεις-εφαρμογή-ρυθμίσεις ακουστικών 
βαρηκοΐας, για να αναλάβει την θέση Υπεύθυ-
νου στο κατάστημα Αττικής, μεγάλης αλυσίδας 
καταστημάτων ακουστικών βαρηκοΐας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: akoustika_biografiko@
hotmail.com.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ή Υπεύθυνοι Καταστημάτων 
ζητούνται. Γνώση Αγγλικών και Η/Υ για κρέπα-
τοστ 24ωρο στο κέντρο. Τηλ: 6978 602961.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΠΩΛΗΤΗΣ, με ή χωρίς προϋπηρεσία ζητείται 
από εταιρία με πολυετή εμπειρία στον κλάδο 
της εκπροσώπησης. Πλήρες πακέτο αμοιβών. 
Τηλ: 24130 13778, 6981 257900.

ΝΕΑΡΑ άτομα ζητά επιχείρηση στη Λάρισα για 
το τμήμα πωλήσεων και ανθρωπίνου δυναμι-
κού. Βιογραφικά στο e-mail: info@inadv.gr, 
τηλ: 2410 538167.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των τροφίμων με προϊόν 
μεγάλης απήχησης στις εξαγωγές, ζητά Στέλε-
χος για το εξαγωγικό τμήμα. Βιογραφικά στο 
e-mail: exports@lawyer.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο άμεσα για εξυπηρέτηση και 
ανάπτυξη πελατολογίου, λιανική - χονδρική, 
δυνατότητα μερικής ή πλήρης απασχόλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: popirodopoulou@gmail.
com, τηλ: 6949 291999.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον χώρο των 
Β2Β πωλήσεων ζητά άτομο για την στελέχω-
ση του τμήματος. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. 
Παρέχεται: σταθερός μηνιαίος μισθός 850€, 
ασφάλεια και εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: b2bsales@outlook.com.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Πωλήσεων ζητείται για δερματο-
λογικά κέντρα στο κέντρο Αθήνας και Χαλάνδρι. 
Εμφανίσιμη με έφεση στην επικοινωνία και στην 
πώληση υπηρεσιών. Πλήρης απασχόληση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: w.iatriko@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής-τρια από εισαγωγική εταιρία 
χονδρικής, για προϊόντα κινητής και σταθερής 
τηλεφωνίας. Δυνατότητα ταξιδιών. Μισθός, bonus, 
κινητό, αυτοκίνητο και μηχανάκι. Προϋπηρεσία 
στο είδος επιθυμητή. E-mail: jobs@volte-tel.
gr, fax: 2310 762834.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα ζητά νέο -α για στελέχω-
ση του τμήματος πωλήσεων και επικοινωνίας. 
Παρέχεται: Σταθερός μισθός, ασφάλεια, bonus 
και δυνατότητα εξέλιξης. Προσόντα: Άριστες 
επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες. 
Ε-mail: info@shopjob.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Πωλήσεων ζητείται για δερματο-
λογικά κέντρα στο κέντρο Αθήνας και Χαλάνδρι. 
Εμφανίσιμη με έφεση στην επικοινωνία και στην 
πώληση υπηρεσιών. Πλήρης απασχόληση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: w.iatriko@gmail.com..

ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται για την πώληση ηλεκτρικής 
ενέργειας από μεγάλη εταιρία. Εναλλακτικό 
πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος για άμεση πρό-
σληψη στην Παλλήνη. Τηλ: 210 6033934, 210 
6032805, 6984 606359.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση του ιατρικού χώρου με 
έδρα τις Αχαρνές Αττικής αναζητά νέο, Απόφοι-
το ΑΕΙ/ΤΕΙ και κάτοχο Ι.Χ. για να στελεχώσει 
το τμήμα πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
politis2014@hotmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για εταιρία τροφίμων σε 
ταβέρνες, εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, καφενεία, 
με δικό τους μέσο. Ποσοστό επί των πωλήσεων. 
Τηλ: 6999 613420, κος Σταύρος.

H OXYGEN Group, στελεχώνει το εμπορικό της 
τμήμα στην Αθήνα και ζητά Εξωτερικό Πωλητή-
τρια. Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
επιθυμητή. Μισθός: 950€/μήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@oxygengroup.gr.
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A leading company with an established and successful presence in the FMCG market, is seeking to recruit outstanding 
professionals.

Management Trainees in Marketing and Sales
Candidates’ profile: 
•University graduate. MBA or MSc is desired 
•Excellent English and computer skills. Italian 
language will be an asset 
•Enthusiasm, analytical thinking 
•Results oriented and good interpersonal skills 
•Any working experience will be considered an asset 
•Age up to 28. Military services completed (for men)

The job: After an adequate training period, the newcomer 

shall undertake specific responsibilities within the 
commercial organization working closely with the area 
or brand manager to achieve ambitious growth and 
qualitative goals set by the group as well as to develop 
managerial and commercial skills required for further 
career development.

Contact details: Please send your CV to the following 
address: qas126gr@yahoo.gr

Experienced Professional in Market Risk / Valuation
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 clients 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. As a respected 
professional, you will communicate effectively with EY 
engagement partners and managers and contribute to 
building, managing and motivating high-performing teams

Technical skills requirements: 
•Excellent academic background, including at a 
minimum both a bachelor and a 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. 
•1 to 8 years of professional experience in financial 

services, with focus on the following: 
-Strong skills in programming, database, statistical 
packages (i.e. SQL, R, SAS, Matlab). Software 
development experiences in Java and C/C++ as well  
as advanced databases will be considered an asset.  
-Financial instruments valuation. 
-Quantitative and qualitative analysis of market risk 
exposure (at - Risk measures, scenario analysis, 
stress testing). 
-Planning, designing and implementing financial 
risk management tools (methodology, procedures, 
processes). 
•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
&location=77840070193

Οδηγοί / Πωλητές - Βόρεια Προάστια Αττικής
Εταιρεία τροφίμων στα βόρεια προάστια Αττικής ζητά να προσλάβει για ex-van πώληση:

Οδηγούς / Πωλητές
Απαραίτητα προσόντα:  
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε ex-van πώληση 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικία έως 45 ετών 

Η θέση προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus βάσει πωλήσεων 
 
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: 
hr.greekfoods@gmail.com

Leading Company in the FMCG Market

Η εταιρία ROCK CLUB s.a. αναζητά:

Σχεδιάστρια Μοντελίστ Πατρονίστ
Με πείρα στο πατρόν, την κοπή και ραφή μαγιό και 
εσωρούχων.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Άριστη γνώση (γραπτή και προφορική) της αγγλικής 
γλώσσας και ορολογίας που αφορά στη ραφή 
•Εργασιακή εμπειρία 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Απόφοιτη σχολής σχεδίου μόδας 
•Γνώση χειρισμού Photoshop, Illustrator  
και Corel Draw 
•Διαθεσιμότητα ταξιδιών 
•Διαθεσιμότητα για να εργαστούν με πλήρη  

απασχόληση 
•Εργατικότητα, οργανωτικότητα και συνέπεια  
σε διαδικασίες και οδηγίες 
•Δημιουργική προσωπικότητα, επικοινωνιακή  
ευχέρεια, ικανότητα συνεργασίας, πνεύμα συνεργασίας 
και διακριτικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, παρακα-
λούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: info@rockclub.
gr ή με fax στο 2310 778408. Μπορείτε ακόμα να επικοι-
νωνήσετε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2310 755057-8. 

Customer Service Representative / ICAP GROUP
ICAP Group - with €63 million revenues and 1.300 employees 
- is the largest Business Services Group in Greece. The 
Group operates in 5 major cities in Greece, maintaining at 
the same time a strong presence in Southeastern Europe 
via subsidiaries in Bulgaria, Romania, Serbia, Cyprus and 
Turkey. Following its acquisition in the beginning of 2007 
from the SEEF Fund of Global Finance, the largest private 
funds company in Southeastern Europe, ICAP Group is 
rapidly developing into a multidisciplinary service provider, 
which has tripled its size. ICAP Group offers a wide range of 
services and products which are grouped into the following 
4 major business lines: credit risk services, marketing 
solutions, management consulting and people solutions.

We are looking for efficient individuals who will work 
in high-calibre team to offer guidance, assistance and 
training to our customers via phone or e-mail.

 Responsibilities: 
•Answers inbound phone calls and responds to 
inquiries in a manner which meets high quality, 
productivity and other performance standards. 
•Delivers individualized customer service with 
professionalism, courtesy, efficiency, and accuracy. 
•Responds to customer complaints in a professional 
manner; attempts to resolve complaints successfully 

in accordance with established guidelines and informs 
supervisor/management of all unresolved complaints. 
•Uses technology (computers, phones, faxes, etc.) 
efficiently and effectively. 
•Keeps record of customer interactions and 
transactions, recording details of inquiries, complaints 
and comments as well as actions taken in required 
systems  
Qualifications: 
•Native or fluent English speakers (Proficiency level) 
•High school graduate 
•Good Knowledge of PC (hardware, software, internet) 
•Resolving Conflicts, analyzing Information,  
multi-tasking 
•Windows, MS Office Suite 
•Excellent communication skills 
•Strong team spirit 
•Passionate about customer services

The company offers: A competitive remuneration package, 
along with excellent opportunities for professional growth 
and advancement within a leading services organization 
with ambitious growth plans.

All information received will be treated with strict 
confidentiality. hrint@icap.gr

H Salt Water, εισαγωγική εταιρία εμπορίας επώνυμων ενδυμάτων, ζητά:

Πωλητή Χονδρικής Πώλησης
Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον χώρο του 
ενδύματος με πολύ καλή γνώση της αγοράς και  
του πελατολογίου της γυναικείας και ανδρικής ένδυσης 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά  
και γνώση 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό  
και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 

•Επιθυμητή ηλικία 25-35 ετών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικών 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
saltwaterismini@gmail.com

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ζητεί για τα γραφεία της στο Μαρούσι:

Στέλεχος Πωλήσεων
Αντικείμενο της θέσης είναι η συμβολή στην ανάπτυξη 
πωλήσεων, η επικοινωνία με τους πελάτες, η έρευνα 
αγοράς νέων ά υλών και νέων προϊόντων καθώς και η 
παρακολούθηση των εθνικών ή διεθνών προδιαγραφών 
καλωδίων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 
•Εμπειρία έως 2 έτη σε τμήμα πωλήσεων βιομηχανι-
κών προϊόντων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ 

•Δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού 
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά και γνώση 
άλλης γλώσσας θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα. 
 
Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, 
διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης ΣΠ, 
στο e-mail: hr@steelmet.vionet.gr ή στον αριθμό fax: 210-
6861600. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Από ξενοδοχειακή μονάδα στη Ζάκυνθο ζητείται:

Άτομο για το Management

•Με προϋπηρεσία στο ξενοδοχειακό κλάδο και ηλικία από 30 έως 45 ετών. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: zanteroyalresort@gmail.com

Το Galaxy Hotel Iraklio 5* στο Ηράκλειο Κρήτης ζητά άμεσα για απασχόληση όλο το χρόνο:

Maitre d’ Hotel
Απαραίτητα προσόντα: 
•Σημαντική εμπειρία σε ξενοδοχεία 5* με ala carte restaurants, events and banquets, συνέδρια, κλπ. 
•Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά) - επιπλέον γλώσσες επιθυμητές 
•Επιθυμητή η άριστη χρήση τεχνολογίας και Η/Υ συμπεριλαμβανομένων MS Office, Micros 
•Άδεια οδήγησης σε ισχύ 
•Μεγάλη διάθεση για εργασία και εξέλιξη σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον

Προσφέρονται: ελκυστικό πακέτο αποδοχών, άριστες συνθήκες εργασίας, οργανωμένο περιβάλλον, η δυνατότητα 
ανάδειξης στο κορυφαίο ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου. 

Αποστολή μόνο σχετικών βιογραφικών (θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια) στο: hr@economouhotels.com, GALAXY HOTEL IRAKLIO 
Λ. Δημοκρατίας 75, 71306 Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ.: 2810 238812. Fax: 2810 215161. Για περισσότερες πληροφορίες 
για το ξενοδοχείο: www.economouhotels.com
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ανάπτυξη πελατο-
λογίου σε ταβέρνες, εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, 
καφενεία, με δικό τους μεταφορικό μέσο. Δίνονται 
ποσοστά και bonus επί των πωλήσεων. Τηλ: 
6999 622134, κος Σταύρος.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εμπορική εταιρία διατροφής 
για ανάπτυξη δικτύου Συνεργατών - Πωλητών. 
Ελεύθερο ωράριο. Συνεργασία κατόπιν αξιολό-
γησης. Υψηλά εισοδήματα. Τηλ: 6973 910604.

ΑΜΕΣΑ κύριος -α ζητείται για ανεξάρτητη 
συνεργασία. Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης που βασίζονται 
στην προσωπική προσπάθεια. Δραστηριότητα 
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τηλ: 6943 950447.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 5 άτομα, δραστήρια, 
με όρεξη για δουλειά για κάλυψη διαφόρων 
τμημάτων της. Τηλ: 6943 950447.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα ζητά άτομο για εξωτερι-
κές πωλήσεις. Παρέχεται: μισθός 800€/μήνα, 
bonus, ασφάλεια. Προϋπηρεσία στον κλάδο 
των πωλήσεων ή/και των τηλεπικοινωνιών 
θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@
shopjob.gr.

ΑΤΟΜΑ άμεσα ζητούνται για συνεργασία με εμπο-
ρική εταιρία, για στελέχωση εμπορικού τμήματος, 
συνεχής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές, μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6943 950447.

ΣΤΕΛΕΧΗ Πωλήσεων ζητούνται άμεσα από εμπο-
ρική εταιρία για την ανάπτυξη και εξυπηρέτηση 
πελατολογίου. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο κέντρο της Αθήνας ζητάει άτομα για 
να στελεχώσει το εμπορικό της τμήμα. Ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: 6943 950447.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα στo Γαλάτσι ζητεί 3 άτομα 
με προϋπηρεσία στον εμπορικό χώρο για την 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Άμεση συ-
νεργασία - υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6943 950447.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά 5 άτομα για στελέχωση 
τμημάτων. Ευέλικτο ωράριο, βασικές γνώσεις Η/Υ 
επιθυμητές. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 69862 12664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα. Μερική απασχόληση, εισοδήματα 
από 500€. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664, κα Τζανετή.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναζητά Υπεύθυνο άτομο για τη θέση 
Εξωτερικού Πωλητή. Εμπειρία στις εξωτερικές 
πωλήσεις. Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και 
άριστο επίπεδο οργάνωσης εργασίας. Προσα-
νατολισμός στην επίτευξη στόχων. Βιογραφικά 
στο e-mail: recruitment@stassinopoulosae.gr, 
κωδ: ΕΞΠΩΛ14.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών υγιεινής διατροφής ζητά άτομο 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Συνεργάτης μιας παγκόσμιας 
κερδοφόρας εταιρίας, αναζητάει υποψήφιους, 
δυναμικούς συνεργάτες με ηγετικά προσόντα 
που αγαπούν την εργασία. Η εταιρία μας προσφέ-
ρει την δυνατότητα μηνιαίων καθαρών εσόδων 
2.000-3.000€. Τηλ: 6943 950447.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Συνεργάτης ζητείται με ωράριο 
της επιλογής του. Δυνατότητα μερικής ή πλήρους 
απασχόλησης, όχι πλασιέ - ντίλερ, ανεξάρτητη 
επαγγελματική ευκαιρία. Τηλ: 6943 950447.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες ζητούνται για το τομέα 
των πωλήσεων - εξυπηρέτηση πελατών και για 
την οργάνωση δικτύου συνεργατών. Δυνατότητα 
εξέλιξης, μερική ή πλήρης απασχόληση. Τηλ: 
6973 910604.

ΚΥΡΙΟΣ-α ζητούνται για part time συνεργασία 
από μεγάλη πολυεθνική εταιρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: alpa76@hotmail.gr, τηλ: 6979 188062.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών κομμωτηρίου ζητεί άτομο με εμπει-
ρία σε Η/Υ και γνώσεις Αγγλικών και πωλήσεις. 
Περιοχή Αχαρνές (Μενίδι). Τηλ: 6987 968420.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον χώρο του 
internet επιθυμεί να προσλάβει Sales Manager. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία στις πωλήσεις. 
Επιθυμητές γνώσεις στο marketing ή/και στο 
internet. Παροχές: Σταθερή αμοιβή και bonus. 
E-mail: hr@bnspro.gr.

ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ Πωλητής, ζητείται από εταιρία 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Τηλ: 
2310 729200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να έχουν όρεξη και διάθεση 
για δουλειά από εταιρία που δραστηριοποιείται 
στον τομέα της αλόης. Αμοιβή με προμήθειες 
και bonus. Επαγγελματική ιστοσελίδα, ανάπτυξη, 
εκπαίδευση. Τηλ: 6975 126967, ώρες επικοι-
νωνίας 10:00-20:00.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Πωλητής με κύρια αρμοδιότητα την 
αύξηση και διατήρηση πελατολογίου ζητείται από 
εταιρία στην Αθήνα. Επιθυμητή η προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις. Παρέχονται: βασικός μισθός, 
ασφάλεια και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@oxygengroup.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα ζητά έμπειρο Field 
Agent. Παρέχεται αμοιβή 850€/μήνα, ασφάλεια 
και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: b2bsales@
outlook.com.gr.

ΑΠΟ ΤΟ FREE PRESS περιοδικό upgrade ζη-
τείται Υπεύθυνος -η Πωλήσεων. Ευγενικός -η 
με όρεξη για δουλειά και συνέπεια. Εμπειρία σε 
εξωτερικές πωλήσεις απαραίτητη. Ποσοστά επί 
των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
upgrade-adv.gr.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητείται Εξωτερικός 
Πωλητής στην περιοχή της Αθήνας. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία στον χώρο του B2B ή των τηλε-
πικοινωνιών. Αμοιβή 850€/μήνα, ασφάλεια και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oxygengroup.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πανελλαδικά Εμπορικοί Αντιπρόσωποι 
- Συνεργάτες - Πωλητές από μεγάλη ενεργεια-
κή εταιρία εναλλακτικής πώλησης ηλεκτρικού 
ρεύματος χαμηλού κόστους. Τηλ: 210 6033805, 
210 6033934, 210 6033150.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητά Υπαλλήλους Τηλεφω-
νικών Πωλήσεων για τηλεφωνική προώθηση 
ασφαλιστικών προϊόντων 4ωρης απασχόλησης. 
Πλησίον μετρό Πανόρμου. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* προσλαμβάνει άμεσα έμπειρο 
Υπάλληλο Υποδοχής με γνώσεις PROTEL και 
Εσωτερικό Πωλητή. Επιθυμητές γλώσσες Αγ-
γλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Πολωνικά, 
Ρώσικα. Παρέχεται διαμονή/διατροφή, καλός 
μισθός. Ε-mail: manager@goldencoast.gr, fax: 
22941 13001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πανελλαδικά Εμπορικοί Αντιπρόσωποι 
- Συνεργάτες - Πωλητές από μεγάλη ενεργεια-
κή εταιρία εναλλακτικής πώλησης ηλεκτρικού 
ρεύματος χαμηλού κόστους. Τηλ: 210 6033934, 
210 6033150.

ANATS εταιρία ιατροτεχνολογικού υλικού ζητά 
Στέλεχος Υποστήριξης τμήματος πωλήσεων. Επι-
κοινωνιακό άτομο, γνώση H/Y, ERP, Αγγλικών, 
εμπειρία διαγωνισμών, ιατροτεχνολογικού υλικού. 
Βιογραφικά στο e-mail: hp@anats.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία αναζητεί άτομα για συ-
νεργασία. Δωρεάν εκπαίδευση και εγγυημένο 
σύστημα επιτυχίας. Προτεραιότητα σε επικοινω-
νιακά και δραστήρια άτομα. Τηλ: 6943 950447.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ανεξάρτητος με ωράριο της 
επιλογής σας, δυνατότητα μερικής ή πλήρους 
απασχόλησης, όχι πλασιέ - ντίλερ. Ανεξάρτητη 
επαγγελματική ευκαιρία. Τηλ: 6943 950447, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-19:00.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα, στο χώρο των τρο-
φίμων, για μερική ή πλήρη απασχόληση, καλές 
αποδοχές. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 3 άτομα, για ημιαπασχόληση 
από γραφείο εμπορικής επιχείρησης για κάλυψη 
νέων τμημάτων. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. 
Δυνατότητα πρωινής ή απογευματινής απασχό-
λησης. Τηλ: 6973 910604.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 5 άτομα, δραστήρια με 
όρεξη για δουλειά για κάλυψη τμημάτων της. 
Εισοδήματα. Τηλ: 6973 910604.

Η WELLNESSNOW ζητάει Ανεξάρτητους Συ-
νεργάτες για A. Εμπορικό Τμήμα & B. Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Συνεργατών. Υπάρχει 
η δυνατότητα Μερικής ή Πλήρους απασχόλησης. 
E-mail: info@wellnessnow.gr, τηλ: 6932 309100, 
6986 219045.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Πωλητής ζητείται από εμπορική 
εταιρία για Β2Β πωλήσεις στην Αθήνα. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία στον χώρο του d2d ή των τηλεπι-
κοινωνιών. Μισθός 850€/μήνα, ασφάλεια και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: info@shopjob.gr.

ΚΥΡΙΟΣ ζητείται για κάλυψη δικτύου πωλήσεων. 
E-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Πωλητή/τρια για 
ανάπτυξη πελατολογίου του τμήματος αρω-
ματικών μαντηλιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
gatsos@otenet.gr.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για ημιαπασχόληση από το 
χώρο τους, για το χώρο της διατροφής, άμεση 
ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη εκπαί-
δευση, αποδοχές 600-1.000€. Τηλ: 6943 950447.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 5 άτομα, δραστήρια με 
όρεξη για δουλειά για κάλυψη τμημάτων της. 
Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική επιχείρηση για 
συνεργασία. Άμεσο ξεκίνημα, υψηλά κέρδη, 
πλήρης εκπαίδευση, βασικές γνώσεις χρήσης 
Η/Υ και internet απαραίτητες. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ με προϋπηρεσία στην αγορά ζητούνται ως 
Ανεξάρτητοι Συνεργάτες επιχείρησης με έδρα την 
Πλ. Μαβίλη. Τομείς δραστηριοτήτων: ανεύρεση 
και εξυπηρέτηση πελατών, οργάνωση δικτύου 
πωλητών - συνεργατών. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για πωλήσεις προϊόντων 
πολυεθνικής αρωματοποιίας και προϊόντων 
περιποίησης. Άμεσα κέρδη 46% και άνω από 
πωλήσεις, έμμεσα κέρδη έως 21% του συνο-
λικού τζίρου από την ανάπτυξη ομάδας. E-mail: 
ioannav77@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητεί άμεσα για πρόσληψη, 
άτομα για ανάπτυξη πελατολογίου με δυνατότη-
τα επαγγελματικών ταξιδίων. Μισθός, ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ του κλάδου υγείας αναζητά Πωλητές B2B 
για πλήρη απασχόληση στο τμήμα προώθησης. 
Παρέχονται: προνομιακό πελατολόγιο, εκπαίδευση, 
ανταγωνιστική αμοιβή. Βιογραφικά στο e-mail: 
sksafelis@2ipowerpro.gr, τηλ: 6936 823492.

ΚΑΡΙΕΡΑ για δυναμικά άτομα. Σοβαρές αποδοχές 
από τον πρώτο χρόνο. Δωρεάν εκπαίδευση. Θα 
προτιμηθούν οι υποψήφιοι με επιχειρηματικές 
ικανότητες. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται στο χώρο των τροφίμων για 
μερική ή πλήρη απασχόληση, εσωτερική εργασία, 
καλές αποδοχές. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα, από γραφείο εμπορικής 
επιχείρησης για κάλυψη νέων θέσεων. Δυνα-
τότητα πρωινής ή απογευματινής απασχόλησης. 
Τηλ: 6943 950447.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 5 άτομα, δραστήρια με 
όρεξη για δουλειά για κάλυψη τμημάτων της. 
Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική επιχείρηση για 
συνεργασία. Άμεσο ξεκίνημα, υψηλά κέρδη, 
πλήρης εκπαίδευση, βασικές γνώσεις χρήσης 
Η/Υ και internet απαραίτητες. Τηλ: 6973 910604.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 5 άτομα για την επέκταση της 
επιχείρησής μας πανελλαδικά. Εξυπηρέτηση 
πελατών και συνεργατών. Ελεύθερο ωράριο, 
δυνατότητα προοπτικής, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις 
και προϋπηρεσία. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ (3) ζητούνται άμεσα για στελέχωση τμη-
μάτων εταιρίας, για μερική και πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: eftmor@yahoo.gr.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τις Αχαρνές Αττικής ανα-
ζητά επικοινωνιακό νέο, Απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ και 
ιδιοκτήτη ΙΧ, για τη διαχείριση πελατολογίου στον 
κλάδο ιατρικών αναλωσίμων. Βιογραφικά στο 
e-mail: politis2014@hotmail.com.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες στο χώρο της υγείας. 
Δωρεάν εκπαίδευση από την εταιρία. Αξιόλογο 
εισόδημα. Τηλ: 6936 130554.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ Αντιπρόσωπος για την περιοχή 
της Θεσσαλίας από φαρμακευτική εταιρία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: genosyn_pharmaceuticals@
yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα για 
προώθηση προϊόντων που αφορούν την υγεία. 
Αμοιβή με προμήθειες και bonus. Επαγγελματική 
ιστοσελίδα, ανάπτυξη, εκπαίδευση. Τηλ: 6975 
126967, ώρες επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ενημέρωσης ζητείται, για ιατρεία 
στο Κέντρο Αθήνας και Χαλάνδρι. Εμφανίσιμη και 
με έφεση στην επικοινωνία. Πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: w.iatriko@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ του κλάδου υγείας αναζητά άτομα, για 
πλήρη απασχόληση στο τμήμα προώθησης. Πα-
ρέχονται: Προνομιακό πελατολόγιο, εκπαίδευση, 
ανταγωνιστική αμοιβή. Βιογραφικά στο e-mail: 
sksafelis@2ipowerpro.gr, τηλ: 6936 823492.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών αναλωσίμων ζητείται 
άτομο για Ιατρικός Επισκέπτης. Προϋπηρεσία 
στον χώρο των Οδοντιάτρων, Οφθαλμολογι-
κής, Δερματολογικού ιδιαίτερα επιθυμητή. Βι-
ογραφικά με τον τίτλο της αγγελίας στο e-mail: 
iatrikoanalosimo@gmail.com.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ - Κινησιοθεραπεύτρι-
ες για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στη 
φυσικοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual 
therapy, από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο 
περιοχής Αμπελοκήπων, απογεύματα 18:00-
22:00. Τηλ: 210 6469666.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Ιατροί όλων των ειδικοτήτων 
για ανεξάρτητη συνεργασία με συνεργάτες μιας 
από τις μεγαλύτερες εταιρίες διατροφής. Δυ-
νατότητες προσωπικής ανάπτυξης. Ελεύθερο 
ωράριο. Τηλ: 6943 950447.

ΙΑΤΡΟΣ με ειδικότητα πλαστικής χειρουργικής/
δερματολογίας ζητείται για συνεργασία με κλινική 
αισθητικής ιατρικής, δερματολογίας, πλαστικής 
χειρουργικής. Άριστο περιβάλλον εργασίας, 
υψηλές αποδοχές, εξέλιξη. Βιογραφικά στο 
e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.

ΙΑΤΡΟΣ σε αναμονή τουλάχιστον 2-3 ετών για 
ειδικότητα ζητείται από κλινική αισθητικής ια-
τρικής, δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής 
για πλήρη απασχόληση. Άριστο περιβάλλον ερ-
γασίας, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.

ΚΕΝΤΡΟ αποκατάστασης και αποθεραπείας, 
που εδρεύει στη Τρίπολη, ζητεί Πτυχιούχους 
Νοσηλευτές και Τραυματιοφορείς - Φροντιστές. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@palladion-rehab.
gr, τηλ: 2716 008888.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ έντιμη, συνεπής, με αγάπη 
για τα παιδιά, ζητείται από κέντρο μαθησιακών 
δυσκολιών και λογοθεραπείας. Περιοχή Περιστέ-

ρι. Βιογραφικά στο e-mail: dyslexiaperisteri@
yahoo.gr, τηλ: 210 5777807.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί για την περίοδο Ιουνίου-Σε-
πτεμβρίου. Βιογραφικά στο e-mail: medicalecr@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια με εμπειρία στις 
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές για απογευ-
ματινή απασχόληση σε κέντρο στο Χαλάνδρι. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@iliahtida-therapy.
gr, τηλ: 210 6893610.

ΜΕΓΑΛΗ κλινική στην Νότια Γερμανία ζητά 
άτομο για Νοσοκόμα. Απαραίτητα άριστη γνώση 
Γερμανικών (γραπτά και προφορικά). Σπουδές 
στο αντικείμενο και σχετική προϋπηρεσία θα 
εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Βιογραφικά στο e-mail: 
clinic.de@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια με εμπειρία στις 
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές για απογευ-
ματινή απασχόληση σε κέντρο στο Χαλάνδρι. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@iliahtida-therapy.
gr, τηλ: 210 6893610.

ΤΟ POLIS Hammam το πιο παραδοσιακό Hammam 
στην Ελλάδα ζητεί έναν επαγγελματία Φυσιο-
θεραπευτή - Μασέρ άριστης γνώσης Σουηδικής 
μάλαξης. Θεμιτές extra γνώσεις thai, shiatsou, 
reflexology. Βιογραφικά στο e-mail: info@polis-
hammam.gr, τηλ: 2310 488216.

ΜΕΓΑΛΗ κλινική στην Νότια Γερμανία ζητά 
άτομο για Νοσοκόμα. Απαραίτητα άριστη γνώση 
Γερμανικών (γραπτά και προφορικά). Σπουδές 
στο αντικείμενο και σχετική προϋπηρεσία θα 
εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Βιογραφικά στο e-mail: 
clinic.de@gmail.com.

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ The Dixon’s Place το οποίο 
εδρεύει στο γήπεδο Καραϊσκάκη στις θύρες 15 - 
17 αναζητά Φυσικοθεραπεύτρια για επικείμενη 
συνεργασία. Μισθός 1.000€. Τηλ: 6980 820593, 
ώρες επικοινωνίας 14:00-23:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδίατρος ή Παθολόγος από κατα-
σκήνωση στον Κάλαμο. Εργασία από 15/6 έως 
27/8. Τηλ: 210 3301468, 210 3301467.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοϋπάλληλος ή Φαρμακοποι-
ός με εμπειρία για πλήρη απασχόληση. E-mail: 
info@i-cure.gr.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ, Οπτικός-Οπτομέτρης, με προϋπηρεσία, 
ζητείται για τη θέση Διευθυντή στο υποκατάστημα 
της αλυσίδας Optical Papadiamantopoulos στο 
εμπορικό Cosmos Θεσσαλονίκης. Αποδοχές και 
παροχές ικανοποιητικές. Βιογραφικά στο e-mail: 
ang.ousta@optical.gr, κος Ουσταπασίδης.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στην Κηφισιά, ζητεί Φαρμακοποιό, 
με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: pharmacy.kifisia@gmail.com.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Φαρμακοποιός με άδεια. αναζη-
τεί εργασία σε φαρμακείο σε περιοχές Αθήνα, 
Πάτρα, Αγρίνιο, Λευκάδα. Τηλ: 6949 157027.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-τριες με εμπειρία στη χρήση 
θαλάμων υπερβαρικού οξυγόνου, ζητούνται 
για εργασία στο Κατάρ. Απαιτείται γνώση Αγ-
γλικής γλώσσας. Μισθός αναλόγως προσόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: com.recruitersqatar@
gmail.com, τηλ: 210 5242485.

ΣΥΝΟΔΟΙ ασθενοφόρων με πενταετή εμπειρία 
ζητούνται για εργασία στο Κατάρ. Απαιτείται 
γνώση Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: com.recruitersqatar@gmail.com, τηλ: 
210 5242485.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες - 
Διαχείριση Χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία με εξειδίκευση στο ενερ-
γειακό και ευρωπαϊκό δίκαιο, επιθυμεί συνερ-
γασία με Δικηγόρο με εμπειρία τουλάχιστον 5 
ετών. Δικαστηριακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί. 
Απαραίτητα Aγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
secretary@metaxaslaw.gr, fax: 210 3390749.

KG Law Firm is seeking to recruit Lawyers to 
meet complex issues in the field of labour law. 
Minimum 2&5 years professional experience 
in labour law; excellent knowledge of English. 
Applications: hr@kglawfirm.gr, code: 5601L.

KG Law firm is seeking to recruit Lawyers specialized 
in competition law. Requirements: Minimum 2 
and 5 professional experience in competition 
law excellent knowledge of professional English. 
E-mail: hr@kglawfirm.gr, code: 5709L.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με 5ετή εμπειρία στην πρω-
τογενή αγορά χρήματος BG-LC διεθνώς, Capital 
Markets Law, Banking-Securities- Corporate 
και Commercial law. Επιθυμητή δικηγόροι τρα-
πεζών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
jobslinks1@gmail.com, κωδ: LAW-TRAD-sk.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητεί Φοιτήτρια ή Απόφοιτη Νο-
μικής ή Ασκούμενη Δικηγόρο ως Γραμματέα. 
Βιογραφικά στο e-mail: dik.athinon@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μεγάλη πολυεθνική 
εταιρία (πλησίον μετρό), πλήρους απασχόλη-
σης, για διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
Πολύ καλή γνώση Η/Υ και εμπειρία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail:hr@hellassollar.gr, τηλ: 
210 6706000.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στη Θεσσαλονίκη αναζητεί 
Δικηγόρο με 2-3 έτη εμπειρίας σε έρευνες. Πλήρης 
απασχόληση. Αρμοδιότητες: διενέργεια ερευνών 
και υποθέσεων Ν.3869/10. Απαραίτητη κατοχή 
διπλώματος οδήγησης και οχήματος ΙΧ. E-mail: 
penypapadim@hotmail.com, τηλ: 2310 542536.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Σέρβικης γλώσσας 
για μαθήματα σε στελέχη επιχειρήσεων για τη 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
executive-communication.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Αγγλικής γλώσσας 
για μαθήματα σε στελέχη επιχειρήσεων για το 
Ηράκλειο Κρήτης. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
executive-communication.com.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτριες Απόφοιτοι Πανεπιστη-
μίων ή Native Speakers, ζητούνται από κέντρο 
ξένων γλωσσών στο Περιστέρι. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@mgerondi.gr.

LTES (based in Markopoulo)is searching for a 
native English Speaker who has experience in 
sales to promote and coordinate its training and 
translation services. CVs: yotab@ltes-global.com.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης, μέλος 
εκπαιδευτικού ομίλου, ζητεί Καθηγητές όλων 
των ειδικοτήτων για άμεση συνεργασία. Προ-
τιμούνται κάτοικοι Πειραιά, Ρέντη, Ν. Φαλήρου, 
Μοσχάτου, Νίκαιας, Κορυδαλλού. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@poliekp.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικής, Γερμανικής, 
Ιταλικής, Γαλλικής, Ισπανικής, Ρωσικής, Τουρκικής 
και Κινεζικής γλώσσας από επώνυμο δίκτυο 
ξένων γλωσσών στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
sotiriou204@yahoo.gr.

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ τη γνώση και προορισμό την 
επιτυχία, ο όμιλος εκπαιδευτηρίων Σταθμός 
Γνώσης στα Πετράλωνα ζητεί Καθηγητές Μα-
θηματικών, Φιλολογίας και Φυσικής με διετή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
stathmosgnosis.gr.

ZHTOYNTAI Καθηγητές Αγγλικών από εκπαιδευ-
τήριο στο κέντρο, Aπόφοιτοι Πανεπιστημίου με 
διετή προϋπηρεσία σε φροντιστήριο για πλήρη 
απασχόληση την σχολική χρονιά 2014-2015. 
Βιογραφικά στο e-mail: job.english.teacher@
gmail.com.

ME ΑΦΕΤΗΡΙΑ τη γνώση και προορισμό την 
επιτυχία, ο όμιλος εκπαιδευτηρίων Advanced 
people’s Studies στα Πετράλωνα ζητεί Καθηγητές 
Αγγλικών με διετή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@applepetralona.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ Αγγλικών-Γερμανικών-Γαλλικών, 
μητρόγλωσσες, υπεύθυνες-εργατικές, με αγάπη 
για την διδασκαλία, με άριστη γνώση της γλώσ-
σας, ζητούνται για μακροχρόνια συνεργασία σε 
ΚΞΓ 40ετούς λειτουργίας στην Καλλιθέα. E-mail: 
.elenisrc@windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός από βρεφονηπιακό 
σταθμό στη Κέρκυρα. Πλήρους απασχόλησης, 
Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με όρεξη 
για μάθηση αγάπη στα παιδιά, δημιουργικότητα, 
φαντασία, υπομονή και υπευθυνότητα. Προϋπη-
ρεσία επιθυμητή. E-mail: otiagapo@gmail.gr, 
τηλ: 26610 27364.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί Αρ-
χισυντάκτη με αποδεδειγμένη εμπειρία στο 
καλλιτεχνικό - κοσμικό ρεπορτάζ για μόνιμη 
συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: portal_ΘΑ.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ αλυσίδα φροντιστηρίων ξένων 
γλωσσών ζητούνται Καθηγητές Ιταλικής και 
Ισπανικής Φιλολογίας για νέο παράρτημα στα 
Ιωάννινα. Βιογραφικά στο e-mail: nicolettakou@
hotmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στο Μενίδι αναζητά 
Τεχνολόγο Τροφίμων. Απαραίτητα προσόντα είναι 
η γνώση Αγγλικών, Η/Υ και μεταφορικό μέσο. Η 
προϋπηρεσία είναι επιθυμητή, όχι απαραίτητη. 
E-mail: hr@captainspices.gr, fax: 210 2465896.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ φροντιστήριο στις Σέρρες αναζητά 
Καθηγητές Χημείας, Βιολογίας, Ανάπτυξης εφαρ-
μογών. Βιογραφικά στο e-mail: ddfront636@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Αγγλικής, Βουλγάρικης, 
Αλβανικής, Σέρβικης γλώσσας για μαθήματα σε 
στελέχη επιχειρήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@executive-communication.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βρεφονηπιοκόμος ή Νηπιαγωγός με 
προϋπηρεσία, για δημιουργική απασχόληση και 
φύλαξη κοριτσιού 2 ετών, στον Εύοσμο Θεσσα-
λονίκης, για 6 μήνες (από Ιούλιο έως Δεκέμβριο 
2014), 8ωρη εργασία. Τηλ: 6946 898694.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ζητούνται για εξωτερική 
εργασία για πολιτικό κόμμα. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@neagrammh.gr, κωδ: ΔΗΜ-2.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από Καθηγητή για προετοιμασία 
αίθουσας, το καλοκαίρι 3-4ωρα μηνιαίως και για 
χειμώνα 6-10 4ωρα μηνιαίως. Μισθός 7€ την 

συνέχεια στη σελ. 28

Η ΝΟΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού με ειδίκευση στις τραπεζικές 
και χρηματιστηριακές εφαρμογές, αναζητεί;

ΠρογραμματιστήTo ξενοδοχείο President της Αθήνας ζητά για την παρακάτω θέση εργασίας:

Σερβιτόρα /ος

Άτομο για το Τμήμα Μάρκετινγκ

Για τη στελέχωση του τμήματος ανάπτυξης με τουλάχι-
στον τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Απαραίτητες γνώσεις 
•Microsoft .NET Framework (C# / VB.NET) 
•Webforms development in ASP.NET. ASP.NET MVC 
•Winforms development in .NET Framework 
•Microsoft SQL Server 
 
Επιθυμητές γνώσεις 
•HTML - Javascript - JQuery 

•WPF / Silverlight 
•WCF 
•Entity Framework 
•Mobile applications development (Android / ios) 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@noon.gr

Η εταιρεία Saint-Gobain Hellas AΒΕΕ, θυγατρική του γαλλικού Ομίλου Saint- Gobain, αναζητά για τον τομέα της 
εμπορίας υλικών υδραυλικών δικτύων με έδρα την Αθήνα;

Μηχανικό Πωλήσεων
Απαιτήσεις θέσης: 
•Απόφοιτη/ος σχολής μηχανολόγων (ΤΕΙ/ΑΕΙ) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Ικανότητες επικοινωνίας και πωλήσεων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα 
•Ικανότητα τεχνικής υποστήριξης υδραυλικών έργων 
•Συχνά ταξίδια στην επαρχία 
•Εμπειρία στο χώρο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
•Προοπτικές επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον. 
•Συνεχής εκπαίδευση.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr_greece@saint-gobain.com, υπόψη τμήματος 
Ανθρώπινων Πόρων. Fax: 210 2830043. Τελευταία ημερομηνία υποβολής βιογραφικών 30/6/2014. SAINT-GOBAIN 
HELLAS A.B.E.E.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη  
θέση ξενοδοχείου 
•Καλή γνώση αγγλικής 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr-manager@president.gr

Από εισαγωγική εταιρεία με αλυσίδα καταστημάτων 
και έδρα το Κορωπί. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ τμήματος marketing 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Γνώσεις αγγλικών 

•Γνώσεις χειρισμού social media ads 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Τουλάχιστον 2-3 χρόνια προϋπηρεσία στο marketing 
•Συστάσεις απαραίτητες 
 
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις γύρω περιοχές. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:hr@petcity.gr

Το κατάστημα εστίασης «Το Σπιτικό» στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης για τις 
θέσεις:

Πωλητή και Παρασκευαστή Ταχυγευμάτων
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: etassi@tospitiko.gr

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 διαθεσιμότητα από τον γιατρό 15 - 20 ημερών το μήνα με Δ.Π.Υ. 
Παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρεία. Αποστολή βιογραφικών στο: hr@dhiglobal.com

Παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρεία.

Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης πωλήσεων - εξυπηρέτησης πελατών και επίσημος συνεργάτης της hol δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας 
και επιθυμεί να προσλάβει:

Technical Support Inbound Engineer 
6ωρη Απασχόληση 

 Κωδικός: TSIE 06-14
Αρμοδιότητες: Ο κάτοχος της θέσης ανήκει στη διεύθυνση 
customer operations και ασχολείται με την τεχνική υπο-
στήριξη οικιακών πελατών συνεργαζομένων εταιρειών 
για υπηρεσίες internet, τηλεφωνίας και τηλεόρασης. Οι 
βασικές του αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τη διαχείριση 
αιτημάτων/βλαβών πελατών, καθώς και το χειρισμό 
συστημάτων διαχείρισης κόμβων (DSLAM), με απώτερο 
στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ι.Ε.Κ. ή απολυτήριο τεχνικού λυκείου  
(με κατεύθυνση στην πληροφορική, τηλεπληροφορική, 
τηλεπικοινωνίες). 
•Καλή γνώση αστικών τηλεφωνικών δικτύων. 
•Καλή γνώση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 
•Καλή γνώση τεχνολογίας ADSL και εμπειρία  
στη διαχείριση DSLAM. 
•Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows  
και εφαρμογών MS Office. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 
•Πολύ καλή προφορική και γραπτή επικοινωνία. 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο A.E.I./Τ.Ε.Ι. (με κατεύθυνση  
στην πληροφορική, τηλεπληροφορική,  
τηλεπικοινωνίες). 
•Προϋπηρεσία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση ή σε θέση 
field service σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο. 
•Γνώσεις ADSL, POTS, VoIP, IPTV, VideoOnDemand.  
Παροχές: 
•Σταθερός παρεχόμενος μισθός & επιπρόσθετες  
αμοιβές βάσει μηνιαίων στόχων. 
•Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα επιπλέον  
της νόμιμης ασφαλιστικής κάλυψης. 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέα τηλεπικοινωνιακά  
συστήματα. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα εταιρεία ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη. 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας.  
Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας  
αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας  
στο e-mail:jobs@360connect.gr

Η NetSteps Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου. Αναζητά απόφοιτο σχολής 
πληροφορικής ή απόφοιτο σχολής θετικής κατεύθυνσης για την κάλυψη της θέσης του:

Προγραμματιστή WEB Εφαρμογών
Απαραίτητες γνώσεις 
•Εμπειρία στην γλώσσα προγραμματισμού PHP. 
•Βάσεις δεδομένων και συγκεκριμένα MySQL. 
•Εμπειρία σε HTML/CSS/JAVASCRIPT. 
•Χρήση Linux.  
Απαραίτητες ικανότητες 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 

•Ολοκληρωμένες σπουδές. 
 
Επιθυμητές ικανότητες 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Γνώσεις στην ανάπτυξη mobile εφαρμογών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jkaralis@netsteps.gr

Σύμβουλος Πώλησης για το κατάστημά μας στη Σπάρτη 
Κωδικός Θέσης: ΣΠ Σπάρτη

Εταιρικό προφίλ: Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο 
του ηλεκτρολογικού υλικού και διαθέτουμε εξειδικευμένα 
τμήματα φωτισμού, φωτοβολταικών, βιομηχανικού υλι-
κού και κτιριακών λύσεων, καθώς και μία υπερσύγχρονη 
μονάδα παραγωγής ηλεκτρολογικών πινάκων.

Απαριθμούμε 41 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πανελλαδικό 
επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 
σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.

Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, κατηρτι-
σμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και οργανωτικές 
δομές που μας επιτρέπουν να είμαστε η αδιαμφισβήτητη 
επιλογή των πελατών μας και το πετυχαίνουμε, επειδή μαζί 
μας εργάζονται μόνο οι καλύτεροι της αγοράς.

Επιλέγουμε και δημιουργούμε ικανά στελέχη, που με την 
εξαιρετική τους απόδοση, συμβάλλουν στον εντοπισμό και 
την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που ανακύπτουν.

Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα μελ-
λοντικά σας σχέδια ταιριάζουν με εμάς, τότε ίσως σας 
ενδιαφέρει η θέση που θέλουμε να καλύψουμε.

Περιγραφή ρόλου - Σύμβουλος Πώλησης Ηλεκτρο-
λογικού Υλικού

O /H Σύμβουλος Πώλησης, θα έχετε την ευθύνη της 
εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και της υποστήριξης 
τους μετά την πώληση. Η συνεχής βελτίωση των γνώ-
σεων αποτελεσματικών τεχνικών πώλησης, προϊόντων, 
λειτουργιών, διαδικασιών και τιμολογιακής - εμπορικής 
πολιτικής της εταιρείας προτεραιότητες του εργασιακού, 
εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες και απαιτήσεις 

του εργασιακού ρόλου.

Αναζητάμε: Υποψήφιο/α που πιστεύει και επενδύει στην 
προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη, με προσα-
νατολισμό στα αποτελέσματα.

Ο ρόλος, απαιτεί πολύ καλή γνώση των προϊόντων και των 
τεχνικών πώλησης και εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς 
και συμμετοχή σε όλες τις προωθητικές ενέργειες - καμπά-
νιες που υλοποιούνται αλλά και επίτευξη στοχοποιήσεων.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ ηλεκτρολογίας, χρήση 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ηλικία 22-35 και εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντί-
στοιχη θέση 
•Επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ Κατηγορίας

Εάν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε ένα 
εκπαιδευτικό 15ήμερο, που θα σας βοηθήσει να κατα-
νοήσετε τον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην εταιρική 
μας φιλοσοφία, αλλά και εξειδικευμένη εκπαίδευση, με 
συγκεκριμένη θεματολογία, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις 
του εργασιακού σας ρόλου.

Κατά την διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης θα 
γνωρίσετε, την βασική δραστηριότητα όλων των τμημάτων 
της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα και τις διαδικασίες μας.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας αποστείλατε 
βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. Μαίρη Αλεξανδροπούλου
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ώρα. Τηλ: 6934 866691, 210 9836339.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης και πανε-
πιστημιακών μαθημάτων, ζητά Καθηγητές για 
Φιλολογικά μαθήματα, Μαθηματικά, Βιολογία, 
Φυσική-Χημεία, Οικονομικά, Πληροφορική, 
Μηχανική και Νοσηλευτική. Βιογραφικά στο 
e-mail: itraining@hotmail.gr.

A FOREIGN language school is looking for a 
certified native English Teacher for 5 weeks 
in the summer. Free accommodation included. 
Europass CVs: hr@hyphen.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος για ΑΟΘ και ΑΟΔΕ 
από φροντιστήριο στο Πέραμα. Βιογραφικά (με 
συνημμένη φωτογραφία) στο mail: fme-kex@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα-ος με πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
για 8ωρη απασχόληση σε συντακτική ομάδα ιστο-
σελίδας. Δημοσιογραφική εμπειρία επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: information_site@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Καθηγητές Ρωσικής, Τουρ-
κικής, Σουηδικής, Ολλανδικής, Νορβηγικής και 
Αραβικής γλώσσας, από εκπαιδευτικό οργανισμό. 
Βιογραφικά στο e-mail: eduschoolscv@gmail.
com, κωδ: HR-232.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών με πείρα στην προε-
τοιμασία εξετάσεων ζητείται από κέντρο ξένων 
γλωσσών στα Σεπόλια. Βιογραφικά στο e-mail: 
kxg@hotmail.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy® με 70 εκπαιδευτήρια σε όλη 
την Ελλάδα, ζητά καθηγητές τούρκικης, κινέζι-
κης, ρώσικης, ιταλικής, ισπανικής, γερμανικής, 
γαλλικής, αγγλικής γλώσσας για διδασκαλία στην 
περιοχή της Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
acadimaiko@soeasy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φιλόλογος με εμπειρία για το μάθημα 
των Αρχαίων της Γ΄ Λυκείου. Βιογραφικά στο 
e-mail:frontistiriochalkida@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες όλων των 
ειδικοτήτων με Μεταπτυχιακά για βοήθεια σε 
φοιτητές για την συγγραφή των εργασιών τους. 
Βιογραφικά στο e-mail: edutrust50@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Αιματολογικών και Βιοχημικών 
Αναλυτών με 2ετή εμπειρία για την ευρύτερη 
περιοχή της Μακεδονίας. Τηλ: 6977 367547.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Καθηγητής Java για παρά-
δοση μαθημάτων σε σχολή πληροφορικής και 
επαγγελματικής κατάρτισης. Βιογραφικά στο 
e-mail: itraining@hotmail.gr, τηλ: 211 1824762.

ΚΑΘΗΓHΤΕΣ-τριες Γαλλικών-Ισπανικών-Γερ-
μανικών-Ιταλικών-Αγγλικών με επικοινωνιακές 
ικανότητες, ζητούνται από τον εκπαιδευτικό όμιλο 
Γράψα Πάτρας. Φροντιστηριακή πείρα απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: patra@grapsa.edu.gr.

ΔΑΣΚΑΛΑ κλασικού μπαλέτου, σύγχρονου χορού, 
μουσικοκινητικής αγωγής, hip hop, για μόνιμη 
4ωρη συνεργασία σε σχολή χορού στην Αρτέμιδα 
Ανατολικής Αττικής. Τηλ: 6945 205000.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ Αρειμάνιο® ζητά Καθηγη-
τές Μαθηματικών για διδασκαλία, στην περιοχή 
του Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: contact@
areimanio.gr.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΑΡΓΥΡΟΧΟΟΣ ζητείται από ΑΕΒΕ για το τμήμα 
παραγωγής. Μόνιμη απασχόληση. Ωράριο συνεχές, 
5θήμερο, πλήρης ασφάλιση. Περιοχή Αγ. Στέ-
φανος. Βιογραφικά στο e-mail: ng.agstefanos@
nikolisgroup.com, fax: 210 8140703.

ZHTEITAI Πτυχιούχος, να αναλάβει Yπεύθυνος 
Συντήρησης ξενοδοχειακής εταιρίας 4 και 5* στο 
Ηράκλειο. Επιθυμητή η σχετική προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
steavegr@gmail.com.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ζητείται από βι-
ομηχανία. Αγγλικά και άριστη χρήση Η/Υ απα-
ραίτητα. Soldworks και Γερμανικά επιθυμητά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@egnatiafoundry.
gr, fax: 23430 95645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής μηχανήματος σε εργοστάσιο 
για εργασία στην Αγγλία σε εργοστάσιο, εκπαί-
δευση, βασικά Αγγλικά, άμεση πρόσληψη εντός 7 
ημερών, 7 λίρες/ώρα. Ασφάλιση. Βιογραφικά στα 
Αγγλικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Alfa Wood Νευροκόπι επιθυμεί να 
προσλάβει Μηχανολόγο - Μηχανικό στη Λάρισα με 
ειδίκευση στη βιομάζα. Περιοχή ευθύνης Ελλάδα. 
Προϋπηρεσία 2 ετών στο κλάδο της βιομάζας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@alfapellet.gr.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ζητούνται από οδοντοτεχνικό 
εργαστήριο στου Γκύζη, με σχετική εμπειρία, 
για την κινητή και ακίνητη προσθετική. Τηλ: 
210 6430750

ΝΕΑ Μηχανολόγος - Μηχανικός ζητείται από 
βιομηχανία. Αγγλικά και άριστη χρήση Η/Υ απα-
ραίτητα. Soldworks και Γερμανικά επιθυμητά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@egnatiafoundry.
gr, fax: 23430 95645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕ με 
εμπειρία στον 3D σχεδιασμό μέσω Η/Υ. Βιο-

γραφικά στο e-mail: info@diverse.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής που να γνωρίζει από 
πισίνα - υδραυλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
palacearta@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός για τεχνική 
υποστήριξη και οργάνωση συνεργείου. Απαραί-
τητα προσόντα η εμπειρία και η ικανότητα στην 
οργάνωση. Βιογραφικά στο e-mail: mavrakis_e@
antipollution.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιβαλλοντολόγος - Μηχανικός από 
εταιρία που δραστηριοποιείται σε περιβαλλοντι-
κές υπηρεσίες. Απαραίτητα προσόντα η εμπειρία 
στο δημόσιο τομέα. Ικανότητα στην επικοινωνία 
και οργάνωση. Βιογραφικά στο e-mail: dimas@
antipollution.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία με έδρα την Αργυρούπολη ζητά 
Ηλεκτρολόγο ΤΕΙ για το τεχνικό τμήμα για τη 
βιομηχανία τροφίμων με γνώσεις Αγγλικών άδεια 
Ι.Χ και με δυνατότητα ταξιδίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@phosgr.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Σκόπελο ζητάει 
Συντηρητή Γενικών Γνώσεων και Καθηκόντων με 
γνώσεις Μηχανολόγου για τη ευρυθμή λειτουργία 
των εγκαταστάσεων. Μισθός 900€, αποδεδειγμένη 
εμπειρία στο ξενοδοχειακό τομέα. Τηλ: 24240 
22142, e-mail: rigas@skopeloshotels.eu.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητεί 
έμπειρους Χειριστές στράντζας - ψαλιδιού. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε σιδηροκατασκευ-
ές. Βιογραφικά στο e-mail: info@biofial.gr, τηλ: 
2310 755265, fax 2310 754929.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων επεξεργασίας νερού αναζητά 
Ηλεκτρονικό Μηχανικό ή Μηχανικό Αυτοματισμού 
με καλή γνώση Αγγλικών για στελέχωση του 
τμήματος τεχνικής υποστήριξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@energywater.gr, τηλ: 6946 020015.

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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Μετακολλητές για Αγγλία. Άμεση 
πρόσληψη, βασικά Αγγλικά, 5 χρόνια προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανολόγοι - Μηχανικοί για Αγγλία 
με εμπειρία σε CNC προγράμματα, Heidenhein, 
Haas, Fanuc, Fanett, Mazak, Hurco. Άμεση 
πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος για εργασία στη Γερμανία. 
Άμεση πρόσληψη, Γερμανική γλώσσα επίπεδο 
B1 τουλάχιστον. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖHTOYNTAI Οικοδόμοι για εργασία στην Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη, βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Τεχνίτες για Μονώσεις εξωτε-
ρικών τοίχων στην Αγγλία. 3 χρόνια εμπειρία, 
καλά Αγγλικά. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βαφέας μεταλλικών κατασκευών 
με 4χρονη εμπειρία σε ανάλογη θέση. Άμεση 
πρόσληψη, βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Τεχνίτης παπουτσιών στην 
Αγγλία, με 4χρονη εμπειρία σε ανάλογη θέση. 
Βασικά Αγγλικά, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 4 άτομα Τεχνίτες με 5χρο-
νη εμπειρία για εργασία σε εξειδικευμένο GRP 
πλαστικοποιητές (ίνες γυαλιού) σε εταιρία στην 
Αγγλία. Βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ξυλουργός έμπειρος σε σκάλες με 
καμπύλες για εργασία στην Αγγλία. Άμεση πρό-
σληψη, βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης για παραδοσιακά χυτήρια 
στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, εμπειρία, Αγ-
γλική γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Ταπετσιέρηδες (40 θέσεις), για 
εργασία στην Αγγλία, βασικά Αγγλικά, εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Ηλεκτροσυγκολλητές με εμπει-
ρία για εργασία στην Αγγλία, άμεση πρόσληψη, 
βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα 
Πολιτικού Μηχανικού με 5ετή εμπειρία στο τομέα 
ασφαλείας και υγείας για την περιοχή της Πάτρας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Φανοποιοί για εργασία στην 
Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, βασικά Αγγλικά, 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-
consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Μηχανικοί Αυτοκινήτων για Αγ-
γλία, άμεση πρόσληψη, εμπειρία 5-10 χρόνια, 
βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Ξυλουργοί με εμπειρία σε οικο-
δομές - κατασκευές για Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, 
το έργο ξεκινάει 1/7, βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα την Χαλκίδα 
ζητάει Μηχανικό Παραγωγής. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών ή Ιταλικών, Autocad, Microsoft Office. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
22210 34914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργαζόμενος με εκπληρωμένες τις 
στρατιωτικές του υποχρεώσεις, Απόφοιτος 
Λυκείου, κάτοικος πλησίον Ελευσίνας και με 
ικανότητες στην αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων, 
από βιομηχανία εξαρτημάτων. E-mail: filareti@
convexdesign.gr, fax: 210 5559817, κος Σιγαλάς.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Γαζωτές και Κοπτοράπτες, 
περιοχή Κάτω Πατήσια. Τηλ: 6938 150918.

ΑΤΟΜΑ για γαζωτική - κοπτοράπτη, για ελαστικά 
και σταθερά υφάσματα, περιοχή Μοσχάτο, πλησίον 
ΗΣΑΠ. Τηλ: 6955 503824.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ με γνώσεις κουμπί - κουμπότρυπα, 
μερική απασχόληση, επιδιορθώσεις ζητείται από 
βιοτεχνία στρατιωτικών στολών. Περιοχή Εθνική 
Άμυνα Πεντάγωνο. Τηλ: 210 672228.

ΝΕΟΣ ζητείται για εσωτερικές εργασίες από 
κατάστημα εμπορίας μοτοσικλέτας. Βιογραφικά 
στο e-mail: viniosmoto@gmail.com.

ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ αυτοκινήτων από γραφείο ενοικι-
άσεων αυτοκινήτων στην Αίγινα, διαμονή, μισθός 
εξασφαλισμένα. Τηλ: 6944 555116.

ΕΧΕΤΕ επαγγελματική κατάρτιση ως Ξυλουργός 
ή έχετε ήδη εμπειρία στο χώρο της τοποθέτησης 
επίπλου και κουζινών; Κατάστημα επίπλων στην 
Γερμανία ζητεί Ξυλουργό. Βιογραφικά στο e-mail: 
sabine.brandl@brandl-kelheim.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για ξενοδοχείο με γνώ-
σεις Υδραυλικού και συντήρησης πισίνας, για 
12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hotelanta@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός για A/C, split δωματίων, 
θάλαμοι και καταψύξεις για ξενοδοχείο στη Nό-
τια Ρόδο. Διαμονή, διατροφή, ασφάλιση, ΙΚΑ, 
καλός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
costalindia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός με γνώσεις τόσο a/c αυτό-
νομα δωματίων όσο και θαλάμων συντήρησης 
καταψύκτες για ξενοδοχείο στη νότια Ρόδο. Δι-
αμονή, διατροφή, ασφάλιση, ΙΚΑ, καλός μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: gm@costalindia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Ηλεκτροσυγκολλητές 
και Μονταδόροι για εργασία σε εργοστάσιο 
μεταλλικών κατασκευών. Τηλ: 6980 942099.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 
5* στη Μύκονο ζητάει Συντηρητή. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@billandcoo.gr.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια με γνώση πατρόν, σχε-
δίου και ραφής για δημιουργία παιδικής σειράς 
από εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@linababy.gr, τηλ: 2310 533021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συσκευάστρια Τροφίμων στη Θεσ-
σαλονίκη για κάλυψη θέσης βάρδιας στο τμήμα 
παραγωγής, ωράρια 15:00-23:00 και 23:00-07:00. 
Απαραίτητα κάτοχος Ι.Χ κάρτας ανεργίας 6ήμερη 
πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
irenealx@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής μηχανήματος σε εργοστάσιο 
για εργασία στην Αγγλία σε εργοστάσιο, εκπαί-
δευση, βασικά Αγγλικά, άμεση πρόσληψη εντός 7 
ημερών, 7 λίρες/ώρα. Ασφάλιση. Βιογραφικά στα 
Αγγλικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα για ημιαπασχόληση από 
κατάστημα κουρτινών στο Παλαιό Φάληρο για 
ραφή κουρτινών, καλυμμάτων, ρόμαν, μαξιλαριών. 
Βιογραφικά στο e-mail: patrohots@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 10 κυρίες με εμπειρία για 
εργασία στην Αγγλία και Ιρλανδία. Άμεση πρό-
σληψη, μέτριο επίπεδο Αγγλικών. E-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Μοδίστρες για εργασία στην 
Αγγλία, ανάλογα την εμπειρία, καλά Αγγλικά. 
Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ έμπειρη, με γνώσεις πατρόν, ζη-
τείται από οίκο μόδας για βραδινά φορέματα 
και νυφικά, καθώς και παραγγελίες. Τηλ: 210 
8231703, 6971 551420.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Γαζωτές και Κοπτοράπτες, 
περιοχή Κάτω Πατήσια. Τηλ: 6938 150918.

ΑΤΟΜΑ για γαζωτική - κοπτοράπτη, για ελαστικά 
και σταθερά υφάσματα, περιοχή Μοσχάτο, πλησίον 
ΗΣΑΠ. Τηλ: 6955 503824.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ με γνώσεις κουμπί - κουμπότρυπα, 
μερική απασχόληση, επιδιορθώσεις ζητείται από 
βιοτεχνία στρατιωτικών στολών. Περιοχή Εθνική 
Άμυνα Πεντάγωνο. Τηλ: 210 672228.

Στελέχη και Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
GLOBAL ships service company requires a Marine 
Engineer. Minimum 3 years seagoing experience 
onboard merchant vessels, strong customer 
orientation, Proficiency Level English, computer 
literacy are a must. E-mail: portsalesengineer@
gmail.com.

GLOBAL Ships Service company requires 
Marine Engineer. Minimum 3 years experience 
on board merchant vessels, strong customer 
orientation, negotiation/sales skills, Proficiency 
level English, computer literacy are a must. 
E-mail: technicalservicecoordinator@gmail.com.

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ζητείται για princess v50 με 
εμπειρία στις ναυλομισθώσεις. Βασικός μισθός 
και υψηλά ποσοστά από τις ναυλομισθώσεις, 
άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: rigas@skopeloshotels.eu, τηλ: 
24240 22142.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ βιομηχανική επιχείρηση ζητεί για τις 
ανάγκες στελέχωσης του τμήματος πωλήσεων, 
να προσλάβει: Οδηγούς - Πωλητές Ex-Van. Βιο-
γραφικά στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός διεθνών μεταφορών με κάρτα 
ανεργίας, κάρτα ταχογράφου, εμπειρία σε Ανατολική 
και Δυτική Ευρώπη και να κατέχει από ψυγείο. 
Τηλ: 6976 568723, κος Γιώργος.

ΔΧ ΦΟΡΤΗΓΟ 8 τόνων με υδραυλική πόρτα ανα-
ζητά Οδηγό για συνεργασία. Τηλ: 6988 070070.

ΕΤΑΙΡΙΑ διεθνών μεταφορών στο Καλοχώρι, ζητά 
Βοηθό Χειριστή Ανυψωτικού (κλάρκ), χειριστή 
Η/Υ. Κάτοικος Δ. Θεσσαλονίκης. Εμπειρία και ως 
Αποθηκάριος θα προτιμηθεί. E-mail: thessaloniki@
italylines.gr.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται για μεταφορική εταιρία με 
έδρα την Αττική, για διαδρομές προς Θεσσαλία 
και Πελοπόννησο. Πολύ δουλειά, καλές αμοιβές. 
Τηλ: 210 9703233.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Δ’ για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο με γνώσεις Αγγλικών. Παρέχεται 
διαμονή και διατροφή. Τηλ:6944 771905.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος για Αγγλία. Άμεση πρό-
σληψη με 5 χρόνια εμπειρία, Αγγλική γλώσσα και 
δίπλωμα κλαρκ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 6 Οδηγοί με δίπλωμα Γ’ και Ε’ κατηγορίας, 
Αγγλική γλώσσα, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου. 
Άμεση πρόσληψη, 3 χρόνια εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί με ανάλογο δίπλωμα για 
φορτηγά 40 τόνων, Γερμανική γλώσσα. Άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-
consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για εταιρία στην Αγγλία, για 
Γραμματειακή Υποστήριξη και Αποθήκη. Άμεση 
πρόσληψη, καλα Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες με ή χωρίς εμπειρία για 
εργασία σε εργοστάσια στην Αγγλία. Άμεση πρό-
σληψη, βασικά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική στον Ασπρόπυργο ζητεί άτο-
μο με άδεια Χειριστή κλαρκ και άδεια οδήγησης 
φορτηγού. Τηλ: 210 3462121, 2105580297.

ΑΠΟΘΗΚΗ λευκών ειδών ζητεί Εργάτη για πα-
ραγγελίες, φόρτωμα, ξεφόρτωμα, βαριά εργασία. 
Μόνιμη απασχόληση, περιοχή Άγιοι Ανάργυροι. Τηλ: 
210 8547717, ώρες επικοινωνίας 12:00-15:00.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ bobcat ζητείται από τεχνική εταιρία. 
Τηλ: 6946 466743.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εμπορική εταιρία στη Σίνδο, 
Οδηγοί με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας για συρόμενο 
φορτηγό και για δρομολόγια Θεσσαλονίκη - Βουλ-
γαρία - Θεσσαλονίκη. Αποδεδειγμένη εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@eco-trans.gr, κωδ: 
OΘB530.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Sugarworld - Αλιπράντης ΕΠΕ αναζητεί 
Βοηθό Αποθήκης, με: προϋπηρεσία σε μηχανο-
γραφημένη αποθήκη, MSOffice, Αγγλικά-δίπλωμα 
οδήγησης-εργατικότητα-ομαδικότητα-εκπληρω-
μένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: management@sugarworld.gr,τηλ: 
210 9603114.

ΑΠΟ ΤΟ LADOPANO.gr ζητείται Υπάλληλος 
Αποθήκης στην Κ.Τούμπα για 4ωρη/5ημερη 
εργασία. Απαιτούνται γνώση H/Y και δίπλωμα 
αυτοκινήτου. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: career@ladopano.gr.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ O&B Athens Boutique Hotel 
ζητεί Ρεσεψιονίστ με προϋπηρεσία. Απαραίτητη 
η άριστη γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@oandbhotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Housekeeper για ξενοδοχείο A’ κα-
τηγορίας στην Πάρο με προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση. Απαραίτητη οργανωτική ικανότητα, 
συνέπεια, συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
minois-village.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται έμπειρη για μικρή ξενο-
δοχειακή μονάδα στη Κω. Παρέχονται ικανοποι-
ητικός μισθός, στέγαση, ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@nissiakamares.gr, τηλ: 6936 
706000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για πλήρη 
απασχόληση σε 3* ξενοδοχείο Θεσσαλονίκης, 
άνεργος με δελτίο ανεργίας σε ισχύ, άριστη γνώση 
της Αγγλικής και μίας άλλης ξένης γλώσσας. 
Πλεονέκτημα η χρήση του Ερμή-Windows. E-mail: 
sales@parkhotel.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχείο 
4 αστέρων στην Αθήνα. Απαραίτητη προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχη θέση, γνώση ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων και συστημάτων κρατήσεων, Αγ-
γλικά και οπωσδήποτε συστάσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@arthotelathens.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από μεγάλη 
ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από μεγάλη ξενοδοχει-
ακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist, από μεγάλη ξενοδοχει-
ακή μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@karmaportoparos.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Υποδοχής ζητείται από κεντρικό 
ξενοδοχείο 3* αστέρων στην Αθήνα, με προϋπηρε-
σία, γνώση ξένων γλωσσών, Fidelio. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: hotelsofathens@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για κεντρικά 
ξενοδοχεία της εταιρίας Tourhotel, με γνώσεις 
ξένων γλωσσών. Θα προτιμηθούν οι Απόφοιτοι 
Τουριστικών σχολών. Βιογραφικά στο e-mail: 
petros.pappas@tourhotel.gr, τηλ: 210 3240415, 
κος Παππάς.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Υποδοχής για κεντρικά 
ξενοδοχεία της εταιρίας Tourhotel. Με γνώσεις 
ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: pappas.
petros@tourhotel.gr, τηλ: 21032 40415, κος 
Παππάς.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Καμαριέρες. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
kassandra-palace.gr.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο 
ζητούνται έμπειροι Συνεργάτες κρατήσεων και 
υποδοχής με απαραίτητη γνώση προγράμματος 
Ερμή και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
choraresort.com, τηλ: 6945 398089.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά 
άτομο με προϋπηρεσία για τη θέση της υποδο-
χής με διευρυμένα καθήκοντα στο service. Tηλ: 
6944 651955.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για Υποδοχή και Σέρβις 
- Μπαρ ξενοδοχείου 5* αστέρων στη Σαντορί-
νη. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα, με μισθό και δωρεάν διαμονή 
και φαγητό. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με Αγγλικά - Η/Υ (ενημέρωση 
- συντήρηση - web-social media κ.α.) σέρβις 
πελατών-υποδοχής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villaoneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Ρεσεψιόν σε ξενοδοχείο 
στη Σαντορίνη Θήρας. Επιθυμητή η προϋπηρε-
σία. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για Πρακτική Άσκηση όλες οι ειδι-
κότητες. Βιογραφικά στο e-mail: palacearta@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* με 13 δώματια στα Ζαγοροχώρια, 
ζητεί άτομο με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών για 
ρεσεψιόν-καφέ. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: aberratio.aristi@gmail.com.

Η GRECOTEL, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυ-
σίδα στην Ελλάδα ζητεί Βοηθό Προϊσταμένης 
Ορόφων για Κρήτη. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
grecotel.com, fax: 28310 54308.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Operation Manager για ξενοδοχείο 
4* αστέρων 80 κλινών, στην Πελοπόννησο. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@phd.org.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για απασχόληση εντός Αθηνών 
Καμαριέρες και Εργάτες γενικών καθηκόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.gr, fax: 
210 6829571.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες / Καθαρίστριες για 
απασχόληση εντός Αθηνών (Νόμιμες αποδοχές 
- ασφάλιση - επιδόματα). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elegant-fs.gr, fax: 210 6829571.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* προσλαμβάνει άμεσα έμπει-
ρο Υπάλληλο Υποδοχής με γνώσεις PROTEL και 

συνέχεια στη σελ. 30

Η Ergoman ΑΕ, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της:

Business Intelligence Consultant  
για Cognos η/και Microsoft 
με έδρα την Αθήνα - (Κωδ. 1406)

Η Χρωστική Α.Ε., με έδρα το Κορωπί και με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και εμπορία χημικών προϊόντων 
για τη βιομηχανία πλαστικών και εκτυπώσεων, η οποία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία πιστοποιημένο σύμφωνα 
με τα πρότυπα OHSAS 18001 και ΕΛΟΤ 1801 και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης επαληθευμένο σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Προϊστάμενο Παραγωγής και Συντήρησης 
(REF: P-11-14-06)

Η θέση αναφέρεται στο γενικό διευθυντή.  
Βασικά καθήκοντα: 
•Η οργάνωση και διοίκηση των τμημάτων παραγωγής και συντήρησης, σύμφωνα με τον κανονισμό εργασίας  
και τις διαδικασίες & οδηγίες των συστημάτων διαχείρισης της εταιρίας. 
•Η αναθεώρηση και η συμπλήρωση των συστημάτων διαχείρισης στα πεδία ευθύνης του. 
•Ο έλεγχος της παραγωγής. Η επίβλεψη της τήρησης των οδηγιών παραγωγής και των οδηγιών ασφαλούς  
εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος από τους εργαζόμενους στα τμήματα παραγωγής. 
•Η μελέτη και η οργάνωση των θέσεων εργασίας στα τμήματα παραγωγής και συντήρησης. 
•Η εκπαίδευση και η αξιολόγηση του προσωπικού των τμημάτων ευθύνης του. 
•Η οργάνωση και επίβλεψη της διαχείρισης των υλικών και εργαλείων στους χώρους παραγωγής και συντήρησης. 
•Ο προγραμματισμός και η επίβλεψη της συντήρησης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. 
•Η εκπόνηση και η επίβλεψη της εκτέλεσης μελετών για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή / και βελτιώσεις  
του υφιστάμενου. 
•Η υπευθυνότητα απέναντι στις αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σχετικά με τη μελέτη, εγκατάσταση  
και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
•Είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των συστημάτων διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία και  
περιβαλλοντικής διαχείρισης 
•Είναι ο τεχνικός ασφαλείας της εταιρίας.  
Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. μηχανολόγου ή χημικού μηχανικού, μέλος Τ.Ε.Ε., επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
στη διοίκηση επιχειρήσεων. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε διοικητική θέση σε βιομηχανία, κατά προτίμηση χημικών ή πλαστικών 
•Εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης: ποιότητας ISO 9001:2009, υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 
18001 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 1801, περιβάλλοντος EMAS ή ISO EN 14001. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα διοίκησης, οργάνωσης και επικοινωνίας. 
•Κατά προτίμηση κάτοικος ανατολικής Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στο e-mail: personnel@chrostiki.gr Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία μας επικοινωνήστε 
τηλεφωνικά στον αριθμό 210 6624692 ή επισκεφθείτε το site μας: www.chrostiki.gr

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

Senior iOS Application Developer

Η εταιρεία: Η Ergoman Α.Ε. (www.ergoman.gr) δραστη-
ριοποιείται από το 2001 στην Ελληνική και διεθνή αγορά, 
προσφέροντας λύσεις στον τομέα της πληροφορικής και 
των τηλεπικοινωνιών.

Περιγραφή θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύ-
θυνος/η για την υλοποίηση και υποστήριξη έργων business 
intelligence και ευρύτερα έργων business analytics - 
performance management - enterprise information 
management.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προγενέστερη εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) ετών,  
σε υλοποίηση έργων end-to-end με την πλατφόρμα  
της ΙΒΜ Cognos η/και Microsoft Business Intelligence. 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. με κατεύθυνση την πληροφορική, 
θετικές ή οικονομικές σχολές. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις. 

•Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και επίλυσης  
προβλημάτων, καθώς και λήψης αποφάσεων. 
•Ευχέρεια στην διαμόρφωση και παρουσίαση λύσεων 
σε πελάτες. 
•Άριστη χρήση, γραπτά και προφορικά, της ελληνικής 
και αγγλικής γλώσσας. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση της πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυΐας 
άλλων τεχνολογιών (π.χ. Oracle, QlikView). 
•Βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον. ΝΕΤ. 
•Γνώση της Γερμανικής γλώσσας θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα αναφέροντας τον παραπάνω κωδικό 
στον αριθμό fax. +30 210 8056828 ή στο e-mail: dm@
ergoman.gr. (Υπόψη κ. Δημητρίου Μανούσου).

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 συνεργά-
ζεται 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 Ασφαλιστικής, 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.

Στοιχεία επικοινωνίας, αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: ea.athina8721@insurance.nbg.gr

To offer their services (SW architecture, analysis, 
design, coding, testing) for one of our international 
projects. 
 
In case: 
•you are a software engineer with a passion for writing 
software, 
•you like to take on new challenges,  
and responsibilities 
•you like to produce and discuss good, creative ideas, 
•you like to cooperate with others within  
a multi-national team, 
•you are able to coordinate small teams technically, 
•you like and you know how to come in communicate 
and cooperate with the customer (B2B and B2C) 
•you are flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s mentality, 
•you like to be part of a very dynamically working 
company, 
 
And you cover the following set of skills: 
•University degree in computer science or relevant 
discipline 

•Working experience in iOS development and 
Objective-C of 4 years as a minimum 
•Processes orientation, familiarity with software 
development processes 
•Fluency in English (spoken, written)  
Working experience in any of the following: 
•.NET Framework 4.x, C#, ASP.NET (“classic”), ASP.
NET MVC 4 
•SQL (T-SQL) 
•Javascript, jQuery (.7.x and higher), 
•Android, Windows Phones 
•and/ or knowledge of German (spoken, written) will be 
considered as an asset

Apply for an interview, sending your detailed CV in English, 
quoting reference ref: IM/06/14, to the following e-mail 
address: hr@softcom-int.com, not later than 15.07.2014.

We offer a competitive remuneration package based on 
qualification and experience, and work in a challenging 
multinational environment. All applications will be treated 
as confidential. For information regarding our company, 
please consult our web site: www.softcom-int.com

Από όμιλο εταιρειών ζητείται:

Οικονομικός Διευθυντής - Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Υπεύθυνος για τη διαχείριση της οικονομικής λειτουργίας της εταιρείας και την εκπλήρωση των λογιστικών και 
φορολογικών υποχρεώσεων με έδρα το Βόλο.

Προφίλ εταιρίας: Η NILO είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία απορρυπαντικών στην Ελληνική αγορά. Με δύο 
εργοστάσια παραγωγής στο Βόλο και Θεσσαλονίκη. Στο πελατολόγιό της υπάρχουν όλες σχεδόν οι μεγάλες αλυσίδες 
super market όπως και πολυεθνικές εταιρείες.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: 
•Ευθύνη του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, της απεικόνισης της πορείας της εταιρείας και της υποβολής  
προτάσεων για τη βέλτιστη οικονομική διαχείριση και διασφάλιση της κερδοφορίας 
•Παρακολούθηση, επεξεργασία και σύνταξη φορολογικών διαδικασιών και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 
ετήσιου προϋπολογισμού 
•Προγραμματισμός και παρακολούθηση των ταμειακών ροών, σύνταξη & κατάρτιση μηνιαίων αναφορών σχετικά 
με τις αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό & συντονισμός δράσεων 
•Υπεύθυνος για τη συνολική λειτουργία του λογιστηρίου 
•Διενεργεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και εργασίες για την ορθή τήρηση των βιβλίων, γενική λογιστική, 
ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, αναλυτική λογιστική και κοστολόγηση 
•Εξασφαλίζει την συμμόρφωση με φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες αρχές 
•Συντονίζει την συνεργασία με την εταιρεία μηχανογράφησης, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία  
των συστημάτων αλλά και να καλύπτονται οι τυχόν νέες ανάγκες 
•Συμμετέχει στη σύνταξη αναφορών και απεικόνισης της πορείας της εταιρείας προς τη διοίκηση 
•Παρακολουθεί την καθημερινή ροή των εργασιών και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών  
•Παρέχει έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση προς την διοίκηση της εταιρείας με τα κατάλληλα οικονομικά στοιχεία.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και εμπειρία στην διοίκηση ομάδος. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξεως 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office.  
•Πτυχίο ανώτατης σχολής οικονομικών, θα εκτιμηθούν μεταπτυχιακές σπουδές λογιστικής-χρηματοοικονομικής 
•Πολύ καλή γνώση κοστολόγησης και οικονομικού προγραμματισμού 
•Άδεια λογιστή-φοροτεχνικού Ά τάξης 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Επιχειρηματική σκέψη και εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Ενεργητικότητα, υπευθυνότητα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα 
•Συγκέντρωση και επιμονή 
•Οργανωτικότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πνεύμα συνεργασίας 
•Προσήλωση στην εφαρμογή διαδικασιών 
•Ανάλυση δεδομένων και αναλυτική σκέψη  
Αποστολή βιογραφικών στα e-mail: kopapam@gmail.com

Ταχέως αναπτυσσόμενη εισαγωγική και εμπορική εταιρία καλλυντικών και μηχανημάτων αισθητικής - ιατρικής με 
δυναμική παρουσία στους χώρους της αισθητικής - ιατρικής και των καταστημάτων καλλυντικών, επιθυμεί να προ-
σλάβει άμεσα:

Προωθήτρια Δερμοκαλλυντικών Προϊόντων 
Με έδρα την Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•Προώθηση δερμοκαλλυντικών προϊόντων εντός  
φαρμακείων και καταστημάτων καλλυντικών 
•Συμβουλευτική και προτάσεις σχετικά με την σύνθεση 
και εφαρμογή των προϊόντων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμφανίσιμη 
•Ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων  
δερμοκαλλυντικών 
•Άριστη γνώση αγγλικών - ελληνικών 
•Ευχέρεια στο λόγο 

•Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευέλικτα ωράρια 
•Διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση

Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία  
στο e-mail: human-resources@dermacon.gr,  
στο fax: 210 6745201 ή στη διεύθυνση: DERMACON, 
Δελφών 5 και Κηφισίας, Χαλάνδρι, 15233.  
Υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού.  
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.



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

ΤΡΙΤΗ 24 IOYNIOY 2014 31

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

ΤΡΙΤΗ 24 IOYNIOY 201430
Αγγλικής. Παρέχεται στέγη εντός ξενοδοχείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: oscarhtl@otenet.gr, fax: 
26950 51893.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ The Island στις Κάτω Γούβες 
Ηρακλείου, ζητεί Μάγειρα / Μαγείρισσα κρύας 
κουζίνας με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
fb@theislandhotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α για Βοηθός Μάγειρα με 3ετή 
εμπειρία, πτυχίο μαγειρικής σχολής, γνώσεις 
Ελληνικής μεσογειακής κουζίνας, ξενοδοχείο 
στη Ζάκυνθο. Βιογραφικά στο e-mail: captain@
navigatorltd.gr, fax: 210 6230789.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για αναψυκτήριο - τυροπιτάδικο 
στην Ηλιούπολη, με εμπειρία στους καφέδες και 
στο service. Βιογραφικά στο e-mail: p.ilioupolis@
gmail.com.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ σνακ-μπαρ στη Μύκονο ζητάει Κρε-
πιέρη / Μπουφετζή με προϋπηρεσία και καλή 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: stamykonos@gmail.com, τηλ: 6948 
402163.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ σνακ-μπαρ στην Μύκονο ζητεί 
άτομο για γύρο ή Τυλιχτή / Ψήστη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: stamykonos@gmail.
com, τηλ: 6948 402163.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ σνακ - μπαρ στην Μύκονο ζητάει 
Σερβιτόρο /α με καλή γνώση Αγγλικών και βασικές 
γνώσεις Ιταλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: stamykonos@gmail.com, τηλ: 6908 
682949.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Μάγειρα και πρόσφατοι 
Απόφοιτοι Μαγειρικής Σχολής από ξενοδοχείο 
5* στη Ρόδο. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Β’ Μάγειρας ζεστής κουζίνας από ξε-
νοδοχείο 5* στη Ρόδο. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
2 έτη σε ξενοδοχεία all inclusive. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barista με γνώσεις μπουφέ για θέση 
μπουφέ και σέρβις. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
μπουφέ. Τηλ 6976 836187.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Faliraki Beach στη Ρόδο ζητά 
για άμεση πρόσληψη Α’ Ζαχαροπλάστη και Α’ 
Μάγειρες ζεστής κουζίνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
stkalivouris@gmail.com, τηλ: 69741 00038.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι -ες για εργασία στη Γερ-
μανία. Άμεση πρόσληψη, Γερμανικά επιπέδου 
Β1 τουλάχιστον. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

3 ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ζητούνται για καφετέρια στην 
Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, καλά Αγγλικά. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ZHTEITAI Aρτοποιός με 5χρονη εμπειρία για 
εργασία στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, βα-
σικά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία στην Αγγλία, καθα-
ρισμός καβουριών σε εργοστάσιο. Βασικά Αγ-
γλικά, εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες για Αγγλική Pub. Άμεση 
πρόσληψη, εμπειρία 3 - 4 χρόνια, καλά Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 5* αστέρων στη Λήμνο 
ζητάει Μάγειρα Α’ για σεζόν 2014. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: reservations@
varosvillage.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ και Βοηθοί ζητούνται για ξενοδοχείο 
πολυτελείας στη Σαντορίνη. Απόφοιτοι σχολής, 
με καλή γνώση Αγγλικών και σχετική προϋπη-
ρεσία. Παρέχεται στέγη και τροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@hotelmajestic.gr.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ πολυτελείας σε ξενοδοχείο στη 
Σαντορίνη, αναζητά Captain Εστιατορίου με 
εμπειρία σε 5* ξενοδοχεία, άψογα Αγγλικά και 
επαγγελματική εμφάνιση. Τηλ: 6946 333327.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Σερβιτόρο -α 
για το εστιατόριο /μπαρ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@poseidon-paros.gr, fax: 22840 42649.

ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Κρητικής κουζίνας στα Χανιά 
ζητείται Α΄ Μάγειρας και Α΄ Σερβιτόρος. Βιο-
γραφικά στο e-mail: manospaskesi@gmail.com.

ΑΠΟ ΣΝΑΚ μπαρ στη Σαντορίνη ζητούνται Σεφ. 
Τηλ: 6936 268598.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για πρωινά και κουζίνα σε πι-
σίνα ξενοδοχείου στην Ζάκυνθο. Απαραίτητη η 
γνώση Αγγλικής και προϋπηρεσία σε κουζίνα. 
Ώρες εργασίας πρωί ή απόγευμα. Παρέχεται στέγη. 
Ε-mail: oscarhtl@otenet.gr, fax: 26950 51893.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μπαρ πισίνας ξενο-
δοχείου. Γνώση Αγγλικής και προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Απογευματινή - βραδυνή εργασία. 
Παρέχεται στέγη εντός ξενοδοχείου. Βιογραφικά 
στο e-mail: oscarhtl@otenet.gr, fax: 26950 51893.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για internet cafe στην 
περιοχή του Χαλανδρίου. Προϋπηρεσία απαραίτητη 
σε cafe. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
xalandri@inspot.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Ινδικής κουζίνας από επι-

χείρηση παραγωγής-εμπορίας τροφίμων για 
άμεση μόνιμη απασχόληση σε ανάλογη αλυσίδα 
εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: hrcathens@
hotmail.com, fax: 213 0028009.

ΑΠΟ ΤΑΒΕΡΝΑ στη Σαντορίνη, ζητείται Σερβιτόρα. 
Σπαστό ωράριο, γνώση Αγγλικών, προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: taverna@anemomilos.
com, τηλ: 6972 816774, κος Σπύρος.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’ για εργασία σε κρύα κουζίνα και 
σχάρα, με γνώση φιλεταρίσματος σε ψάρια και 
κρέατα, ζητείται για 3μηνη απασχόληση από εστι-
ατόριο. Βιογραφικά στο e-mail: a_kallipolitis@
yahoo.gr.

ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ κριτικής κουζίνας στα Χανιά, 
ζητούνται Α’ Μάγειρας και Α΄ Σερβιτόρος. Έμπειροι. 
Βιογραφικά στο e-mail: manospeskesi@gmail.com.

TO RODOS village στη Ρόδο ζητά Μπάρμαν για 
το σνακ μπάρ και Σερβιτόρους για το εστιατόριο. 
Μισθός, ασφάλιση στέγη. Βιογραφικά στο e-mail: 
fb@mitsis-rodosvillage.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι και Βοηθοί, Απόφοιτοι 
Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εμφανίσιμοι 
για εστιατόριο στην Γλυφάδα. Τηλ: 6947 443994.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ψήστης-τρια για ψητοπωλείο 
στο Παγκράτι. Τηλ: 210 7016222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με ελάχιστη προϋπηρεσία για 
την παρασκευή σνακ, σαλάτες και club sandwiches. 
Τηλ: 210 8942949.

WE ARE seeking for a Cocktail Specialist, Mixologist 
with outstanding customer service, teamwork 
and strong knowledge of classic and custom 
cocktails. CV’s: demikaukule@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε καφετέρια ξε-
νοδοχείου στη Σκιάθο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ayiotisy@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας για εστιατόριο Ελληνικής 
δημιουργικής κουζίνας στους Παξούς. Βιογρα-
φικά στο e-mail: chefksarris@gmail.com, τηλ: 
6980 174770.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Οίτυλο Λακωνίας ζητά να 
προσλάβει Barman - Σερβιτόρο με σχετική 
προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
Ε-mail: hr@schellas.gr.

BARWOMAN ζητείται για το roof garden γνω-
στού ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σιθωνία. 
Γνώσεις Αγγλικών, επιθυμητά Ρώσικα. Προϋπη-
ρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: ba_hr@
yahoo.gr, τηλ: 2310 275100, fax: 2310 267391.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ στα Bar και στην Ταβέρνα γνωστού 
ξενοδοχειακού συγκροτήματος ζητείται στη Σι-
θωνία. Γνώσεις Αγγλικών, επιθυμητά Ρώσικα. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
ba_hr@yahoo.gr, τηλ: 2310 275100, fax: 2310 
267391.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ζητείται από καφετέρια στο Σύ-
νταγμα. Τηλ: 6977 688214.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητείται για ολιγόωρη καθημερινή 
εργασία, περιοχή Καματερό. Τηλ: 210 2380804, 
ώρες επικοινωνίας: 18:00-24:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα Προσωπικό εστιατορίου για 
μόνιμη απασχόληση (εξειδικευμένο και ανειδί-
κευτο). Παρέχεται στέγη, φαγητό και πολύ καλός 
μισθός. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
thomas78_email@yahoo.gr.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για σεζόν στην Αντίπαρο 
έως 2/9. Τηλ: 6944 554153.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας 5* στην Πάρο, ζητεί 
έμπειρο Chef. Βιογραφικά στο e-mail: astir@
otenet.gr, fax: 22840 51985, τηλ: 22840 51976.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σερβίρισμα και καθαριότητα 
σε μαγειρείο στη Φολέγανδρο 10/6-30/8 full 
time. Παρέχεται διαμονή, διατροφή, ασφάλιση 
ΙΚΑ, 550€/μήνα καθαρή αμοιβή. Τηλ: 22860 
41436, κα Ειρήνη.

ΓΡΗΓΟΡΟ εστιατόριο ιαπωνικής κουζίνας στο 
κέντρο της Αθήνας ζητά Προσωπικό για τις θέσεις: 
α)Βοηθό Μάγειρα, β)Βοηθό Κουζίνας, γ)Μάγειρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: yokomanager@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική για θέσεις 
ρεσεψιόν, Σερβιτόρους και Μάγειρες για ξε-
νοδοχεία στην Πελοπόννησο. Βιογραφικά στο 
e-mail: epicv@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία στο beach bar του 
ξενοδοχείου Evilion στους Νέους Πόρους. Τηλ: 
6944 265705.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* αστέρων, Μαγεί-
ρισσα για 12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: hotelanta@gmail.com.

SURF Club is looking for a Waitress with coffee 
knowledge for Restaurant service. Accomandation, 
food, 700€ salary. CVs: yiotaopm@gmail.com, 
tel: 6947 887745.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη για service στην Κεφαλονιά. 
Τηλ: 6946 583129.

THEY ARE Looking for Waitress with minimun 
2 years expiriance in Hotel Restaurant service. 
Accomandation & Food & 700€. Surf Club Keros. 
CVs: yiotaopm@gmail.com, tel: 6947 887745, 
miss Yiota.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΑΤΟΜΟ ζητείται για το μήνα Αύγουστο από ελαι-
ουργική επιχείρηση στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 
με γνώση προγράμματος Ultimo ERP. Τηλ: 210 
8142418, 210 8142062.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία για τον κήπο - πισίνα 
- συντήρηση σε σπίτι στον Τρίλοφο Θεσσαλο-
νίκης με διαμονή. Μισθός 1000€. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: ΚΗΠΟΥΡΟΣ/
ΠΙΣΙΝΑ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΡΙΛΟΦΟΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Γεωπόνος για πλήρη απασχό-
ληση σε αγροτικό συνεταιρισμό στην περιοχή της 
Σκάλας Λακωνίας. Προσόντα: Πτυχίο Γεωπόνου 
Φυτικής Παραγωγής, καλά Αγγλικά, δίπλωμα 
οδήγησης, όρεξη για δουλειά. Βιογραφικά στο 
email: info@eliosfruit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μελισσοκόμος για εργασία στην Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη με εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spn-consultants.com.

ZHTEITAI Γεωπόνος ΑΕΙ με εμπειρία 2 ετών και 
δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@schellas.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε σχολή ιππασίας, 
περιοχή Κορωπί. Τηλ: 6944 440235.

ΕΡΓΑΣΙΑ σε φάρμα στην Αγγλία. Δίπλωμα Τρα-
κτέρ, διαμονή δωρεάν. Βασικά Αγγλικά, άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-
consultants.com.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Αισθητικός - Τεχνίτρια. 
Περιποίησης άκρων για ινστιτούτο αισθητικής 
στο κέντρο του Βόλου. Τηλ: 6944 746505.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonian Mare ζητεί Θερα-
πεύτρια για το Spa με καλή γνώση Αγγλικών, 
επικοινωνιακή, με σπουδές στο τομέα του 
μασαζ ή φυσικοθεραπείας (προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχεία επιθυμητή). E-mail: a.safarikas@
mykonianmarehotel.com, fax: 22890 27120.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - Διατροφολόγοι ζητούνται από 
τμήμα διατροφικής αγωγής του πολιτιστικού 
κέντρου δήμου Παλαιού Φαλήρου, με δελτίο 
παροχής υπηρεσιών. Τηλ: 210 9848730, ώρες 
επικοινωνίας 17:00-20:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Κομμωτής -τρια με προ-
ϋπηρεσία σε κομμωτήριο, με πολυετή πείρα 
σε βαφείο και χτενίσματα. 5θήμερη εργασία, 
πλήρης απασχόληση, ασφάλιση ΙΚΑ. Περιοχή 
κέντρο Χαλκίδας. Τηλ: 22210 29177.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μασάζ - φυσιοθεραπείες 
προσώπου, με καλά Αγγλικά σε σπα ξενοδοχείου 
στα Καλάβρυτα, με διαμονή και φαγητό. Τηλ: 
6945 776821.

ΤΕΧΝΗΤΡΙΑ άκρων επαγγελματίας, με προϋ-
πηρεσία ζητείται για μόνιμη εργασία, ΙΚΑ. Πε-
ριοχή Πειραιάς. Βιογραφικά στο e-mail: info@
crystalbeauty.gr, τηλ: 210 4120380.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ πεπειραμένη, ζητείται για ημια-
πασχόληση από κομμωτήριο. Τηλ: 210 5137449.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητά για άμεση 
πρόσληψη Spa Manager για Ρόδο, Κω και Κρή-
τη. Aπαραίτητη 2ετής προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: career@mitsishotels.com, τηλ: 210 
9601164.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ με εξειδίκευση στα νύχια, για ιατρεία 
στο Κέντρο Αθήνας και Χαλάνδρι. Εμφανίσιμη και 
με έφεση στην επικοινωνία. Πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: w.iatriko@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Spa Therapist για Μανικιούρ/Πεντι-
κιούρ/Κοσμετολογία, Κρήτη. Από 1/5 έως 30/9, 
προϋποθέσεις: πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών, 
βασικός μισθός/ασφάλεια ΙΚΑ/διαμονή/διατρο-
φή. Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.gr, με 
θέμα: Spa- Κρήτη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για προώθηση παρα-
φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών 
σε φαρμακείο στα Νότια προάστια. Βιογραφικά 
στο e-mail: katiakostavasili@gmail.com, τηλ: 
6937 067868, κα Κάτια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με γνώσεις σε Η/Υ και Μα-
κιγιάζ. Δίπλωμα αυτοκινήτου ή μηχανής. Τηλ: 
210 4917210, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχειακός στη Σαντορίνη αναζητά 
Spa Therapist με προϋπηρεσία, άριστη γνώση 
Αγγλικών και ικανότητα στην επικοινωνία σε 
δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση πρό-
σληψη, με εργασία έως τον Οκτώβριο. E-mail: 
careers@aquavistahotels.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ The Island στις Κάτω Γούβες 
Ηρακλείου ζητεί Αισθητικό και Μασέζ για την 
στελέχωση τμήματος spa με απαραίτητη προϋ-
πηρεσία και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: theisland@theislandhotel.gr.

ΤΟ POLIS Hammam το πιο παραδοσιακό Hammam 
στην Ελλάδα ζητεί έναν επαγγελματία Φυσιο-
θεραπευτή - Μασέρ άριστης γνώσης Σουηδικής 
μάλαξης. Θεμιτές extra γνώσεις thai, shiatsou, 

reflexology. Βιογραφικά στο e-mail: info@polis-
hammam.gr, τηλ: 2310 488216.

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ The Dixon’s Place το οποίο 
εδρεύει στο γήπεδο Καραϊσκάκη στις θύρες 15 
- 17 αναζητά Διατροφολόγο για επικείμενη συ-
νεργασία. Μισθός 1.000€. Τηλ: 6980 820593, 
ώρες επικοινωνίας 14:00-23:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί, Μασέρ και Φυσιοθε-
ραπευτές από εταιρία διαχείρισης spa για να 
εργαστούν σε ξενοδοχεία στο Ηράκλειο Κρήτης 
και στη Ρόδο. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
aegeospas.gr, τηλ: 2810 263700, 6946 123430.

CITY spa στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αναζητά 
Θεραπευτές Μασάζ με εμπειρία στο μυοχαλα-
ρωτικό και βαθύ μασάζ. Επιπλέον προσόν θα 
θεωρηθεί η γνώση ρεφλεξολογίας και του μασάζ 
εγκυμοσύνης. E-mail: spanoc54@yahoo.com, 
τηλ: 6944 316707.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Οίτυλο Λακωνίας ζητά να 
προσλάβει Yoga Instructor με σχετική προϋ-
πηρεσία. E-mail: hr@schellas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία στα καλλυντικά 
φαρμακείου για πλήρη ή μερική απασχόληση. 
E-mail: info@i-cure.gr.

ΤΟ PILOT beach resort στη Γεωργιούπολη 
Χανίων ζητά άτομο ως Massage Therapist με 
γνώση διαφορετικών ειδών μασάζ, σχετική 
προϋπηρεσία και γνώση ξένων γλωσσών, κατά 
προτίμηση Ρώσικων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@pilot-beach.gr.

ΤΟ PILOT-beach resort 5*, στη Γεωργιούπολη 
Χανίων, ζητά Massage Therapist με γνώση κλα-
σικού μασάζ, με σχετική προϋπηρεσία και γνώση 
Αγγλικών, Ρώσικων ή Γερμανικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ζαφόλια ζητεί Προϊστάμενο 
Πλυντηρίων και Αποθήκης. Απαραίτητη η προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ZHTOYNTAI άτομα, κάτοχοι άδειας εργασίας 
security, για εργασία στην περιοχή του Αμαρου-
σίου. Βιογραφικά στο e-mail: cronos@line.gr, τηλ: 
6985 570498, Cronos Security.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-τριες ζητούνται από γραφείο στη Λεω-
φόρο Αλεξάνδρας για πρωινή εξωτερική εργασία 
με πληρωμή κάθε Παρασκευή. Ευέλικτο ωράριο. 
Τηλ: 210 8212972.

ΕΤΑΙΡΙΑ Fasility Services αναζητά Εργάτη για 
εργασία σε πλυντήρια πολυτελούς ξενοδοχείου στο 
Ναύπλιο. Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.
gr, τηλ: 210 6829571.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητείται Υπάλ-
ληλος για εξωτερικές εργασίες για το υποκατάστη-
μα της Αθήνας. Σχέση εργασίας: Ημιαπασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: saneco@yahoo.com, fax: 
2310 689054.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητείται Υπάλ-
ληλος για εξωτερικές εργασίες για το υποκατάστη-
μα της Θήβας. Σχέση εργασίας: Ημιαπασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: saneco@yahoo.com, fax: 
2310 689054.

ΦΥΛΑΚΕΣ ζητούνται με άδεια εργασίας σε ισχύ 
και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
msdougkou@northstarsa.gr, τηλ: 6948 684633.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Φύλακες με άδεια, δε-
κτοί και απόστρατοι σωμάτων ασφαλείας, κά-
τοχοι μεταφορικών μέσων, περιοχές Πάρνηθα, 
Γλυφάδα, Γραμματικό. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@kolossosnet.gr.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ζητούνται για την περιοχή της Κυ-
ψέλης. Τηλ: 6936 997631.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες με δίπλω-
μα αυτοκινήτου και μηχανάκι. Περιοχή Πειραιάς 
- Βούλα. Βιογραφικά στο e-mail: marilenave@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες με δίπλω-
μα αυτοκινήτου και μηχανάκι. Περιοχή Πειραιάς 
- Βούλα. Βιογραφικά στο e-mail: marilenave@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος delivery για cafe στην περιοχή 
της Ν. Σμύρνης. Τηλ: 215 5507508.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
Εξωτερικό Υπάλληλο, κάτοχο δικύκλου. Θα εκτιμηθεί 
προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. Βιογραφικά στο 
e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr, με την ένδειξη 
εξωτερικές εργασίες.

ΖΕΥΓΑΡΙ με προϋπηρεσία ζητείται για καθαρισμό 
δωματίων από ξενοδοχείο στην Άνδρο. Τηλ: 22820 
41236, 22820 41627.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για απασχόληση εντός Αθηνών 
Καμαριέρες και Εργάτες γενικών καθηκόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.gr, fax: 
210 6829571.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία για τον κήπο - πισίνα 
- συντήρηση σε σπίτι στον Τρίλοφο Θεσσαλονί-

κης με διαμονή. Μισθός 1000€. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: ΚΗΠΟΥΡΟΣ/ΠΙΣΙΝΑ/
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΡΙΛΟΦΟΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τις οικιακές δουλειές - μα-
γείρεμα σε σπίτι στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης με 
διαμονή. Μισθός 1000€. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@jobtrust.gr, θέμα: ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ/ΜΑΓΕΙ-
ΡΙΣΣΑ-ΤΡΙΛΟΦΟΣ.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στα σύνορα Αμπελοκήπων - Με-
νεμένης ζητά Προσωπικό για το κατάστημα. 3 για 
πακέτο-2 ψήστες-2 κόφτες-1 άτομο για σέρβις-άτομο 
για τύλιγμα-1 άτομο για καθάρισμα. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Τηλ: 6978 555557, κος Αναστάσης, 
ώρες επικοινωνίας 11:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός - Νταντά για εργασία σε 
σπίτι στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης για τις οικιακές 
δουλειές και φροντίδα 2 παιδιών (4 ετών αγόρι 
και κορίτσι). Μισθός: 500€. E-mail: cv@jobtrust.
gr, με θέμα: ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ-ΝΤΑΝΤΑ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 24ωρη φύλαξη ηλικιωμένου 
(γεροντική άνια). Παρέχονται: 600-700€, διαμονή/
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.
gr, με θέμα: ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΩΜΕΝΟΥ - ΚΙΛΚΙΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για εσωτερική και φύλαξη 
ηλικιωμένου (μαγείρεμα, οικιακές δουλειές) από 
Βουλγαρία στο Μαυρονέρι, Πικρολίμνης, Κιλκίς. 
Παρέχονται: 400-700/800€. E-mail: cv@jobtrust.
gr, με θέμα: Οικιακή Βοηθός Εσωτερική/Φύλαξη 
Ηλικιωμένου - Νομός Κιλκίς.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 3 νέοι -ες από εταιρία στο Πεδί-
ον του Άρεως για καθημερινή πρωινή εξωτερική 
εργασία με πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 
8212972.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες / Καθαρίστριες για 
απασχόληση εντός Αθηνών (Νόμιμες αποδοχές 
- ασφάλιση - επιδόματα). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elegant-fs.gr, fax: 210 6829571.

SECURITY εταιρία ζητά Προσωπικό να εργαστούν 
ως Φύλακες. Απαραίτητη η άδεια security σε ισχύ, 
σε περιοχή Σπάτων. Τηλ: 210 7219730.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητεί νέους Φύλακες ως Προ-
σωπικό Ασφαλείας, απαραίτητη άδεια εργασίας, 
περιοχή Αθήνα. Τηλ: 210 9883865, ώρες επικοι-
νωνίας 10:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για σίδερο, με εμπειρία, για 
να εργαστούν σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στο Με-
ταξουργείο. Ημιαπασχόληση. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 6971 992583.

SECURITY εταιρία ζητά Προσωπικό να εργαστούν 
ως Φύλακες. Απαραίτητη η άδεια security σε ισχύ, 
περιοχή Οινόφυτα Βοιωτίας. Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία ζητά Προσωπικό να εργαστούν 
ως Φύλακες. Απαραίτητη η άδεια security σε ισχύ, 
περιοχή Σπάτα. Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία ζητά Προσωπικό να εργαστούν 
ως Φύλακες, απαραίτητη η άδεια security σε ισχύ, 
σε περιοχή Αμαρουσίου. Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία ζητά Προσωπικό να εργαστούν 
ως Φύλακες, απαραίτητη η άδεια security σε ισχύ, 
σε περιοχές Άλιμος - Γλυφάδα - Βούλα. Τηλ: 210 
7219730.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Λάντζα - Μπουφέ, σε ψητο-
πωλείο. Περιοχή Γέρακας. Τηλ: 6956 600253.

ΑΤΟΜΟ για Λάντζα και Καμαριέρα, ζητούνται 
για ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Σκόπελο. Τηλ: 
24240 22868.

ΠΛΥΝΤΗΣ Αυτοκινήτων με προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση ζητείται από αντιπροσωπεία για τον 
καθαρισμό και την προετοιμασία των αυτοκινήτων, με 
δίπλωμα αυτοκινήτου. Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, υπευθυνότητα και επαγγελματική 
συνέπεια. Τηλ: 210 7647824, εσωτ: 15.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαριστές-τριες για νοσοκομείο στην 
Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, καλά Αγγλικά, εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Καθαριστές για συνεργείο καθα-
ρισμού στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, βασικά 
Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, ελάχιστη εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται από κλινική αισθητικής, 
ιατρικής δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής 
για πλήρη απασχόληση. Άριστο περιβάλλον ερ-
γασίας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων απογευματινών και βρα-
δινών ενδυμάτων, ζητεί Σιδερώτρια πεπειραμένη. 
Τηλ: 210 3225251.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Πάτρα ζητά ευπαρουσίαστη Κα-
θαρίστρια. Μερική απασχόληση, μισθός και ΙΚΑ. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: business.
greece@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σερβίρισμα και καθαριότητα 
σε μαγειρείο στη Φολέγανδρο 10/6-30/8 full time. 
Παρέχεται διαμονή, διατροφή, ασφάλιση ΙΚΑ, 550€/
μήνα καθαρή αμοιβή. Τηλ: 22860 41436, κα Ειρήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για delivery service στην περιοχή 
Τρίγωνο, στην Άρτα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tip-top.gr, τηλ: 26810 61492, 6985 564881, ώρες 
επικοινωνίας Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-15:00.

Εσωτερικός Πωλητής. Επιθυμητές γλώσσες Αγ-
γλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Πολωνικά, 
Ρώσικα. Παρέχεται διαμονή/διατροφή, καλός 
μισθός. Ε-mail: manager@goldencoast.gr, fax: 
22941 13001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από ξενοδοχείο στη 
Ρόδο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χη θέση ξενοδοχείου ή εταιρίας καθαρισμών. 
Παρέχονται διαμονή/διατροφή. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: miraluna_hr@yahoo.
gr, fax: 22440 47322.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για σίδερο, με εμπειρία, για 
να εργαστούν σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στο 
Μεταξουργείο. Ημιαπασχόληση. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 6971 992583.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Υποδοχής ζητείται από ξενοδο-
χείο 4* αστέρων στη Γλυφάδα, με προϋπηρεσία, 
γνώση Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ermis 
win. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@palacehotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Reception/Guest Relations 
(FO) σε ξενοδοχείο 5* αστέρων στη Χαλκιδική. 
Προϋποθέσεις: προϋπηρεσία, Ρώσικης γλώσ-
σας. Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.gr, με 
θέμα: RECEPTION/GUEST REALTIONS (FO) ΣΕ 
5 STAR HOTEL.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Istion Club ζητεί άτομο υπεύθυνο 
για τις ξαπλώστρες και πετσέτες θαλάσσης, για 
εργασία έως τέλος Οκτωβρίου. Αγγλικά υπο-
χρεωτικά. Στέγη, γεύματα. Προτιμούνται άτομα 
της περιοχής της Χαλκιδικής. E-mail: manager@
istionclub.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για άμεση πρό-
σληψη σε 4* ξενοδοχείο στην Άρτα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η γνώση του προγράμματος Ερμής. 
Βιογραφικά στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Υπάλληλο Υποδοχής 
με γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΖΗΝΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για να εργαστούν σε 
ξενοδοχείο 4* στο Μεταξουργείο. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία. Εργασία μόνο Κυριακές και καθημε-
ρινές σε ρεπό του ήδη υπάρχοντος προσωπικού. 
Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6971 992583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@petinoshotels.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Σκόπελο ζητάει 
Υπάλληλο Υποδοχής με αποδεδειγμένη εμπειρία 
στο ξενοδοχειακό τομέα και άριστη γνώση Αγ-
γλικών για ξενοδοχείο 5* στη Σκόπελο. E-mail: 
v.spyrou@skopeloshotels.eu, τηλ: 24240 22142.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Σκόπελο ζητάει 
Συντηρητή Γενικών Γνώσεων και Καθηκόντων με 
γνώσεις Μηχανολόγου για τη ευρυθμή λειτουργία 
των εγκαταστάσεων. Μισθός 900€, αποδεδειγμένη 
εμπειρία στο ξενοδοχειακό τομέα. Τηλ: 24240 
22142, e-mail: rigas@skopeloshotels.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ημιαπασχόληση νέα Ξενοδοχοϋ-
πάλληλος γνώστης των διαδικτυακών πωλή-
σεων με επιπλέον καθήκοντα γραμματείας και 
σημαντικές προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@phd.org.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 5 αστέρων στην Σκιάθο, 
αναζητά Βοηθό Υποδοχής με προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών και ικανότητα στην επικοινω-
νία σε ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση πρόσληψη, 
εργασία έως τον Σεπτέμβριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: careers@aquavistahotels.com.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχειακός στη Σαντορίνη αναζητά 
Housekeeping Manager με προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών και ικανότητα στην επικοινωνία 
σε δυναμικό και ευχαριστό περιβάλλον. Άμεση 
πρόσληψη, με εργασία έως τον Οκτώβριο. E-mail: 
careers@aquavistahotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για 4* ξενοδοχείο. Απα-
ραίτητη η γνώση Ερμή-DOS. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ για Λάντζα και Καμαριέρα, ζητούνται 
για ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Σκόπελο. Τηλ: 
24240 22868.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, 
επιθυμεί να προσλάβει Reservations Manager. 
Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr, τηλ: 22420 
23537.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 15 Ναυαγοσώστες στο Δήμο Δίον 
Όλυμπος για άμεση πρόσληψη. Τηλ: 23523 50129.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bella Σαντορίνη στον Περίβολο, 
ζητά Καμαριέρα για τη θερινή σεζόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@bellasantorini.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για άμεση πρό-
σληψη σε 5* ξενοδοχείο στην Κω. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η γνώση Γερμανικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ihs.gr.

ΝΕΟΣ -α ζητείται από τουριστική εταιρία, με 
άριστη γνώση Amadeus, εμπειρία πώλησης 
τουριστικών πακέτων, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 
Αγγλικά, ικανοποιητικός μισθός. Βιογραφικά 

στο e-mail: captain@navigatortd.gr, τηλ: 210 
6232106.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Οίτυλο Λακωνίας ζητά να 
προσλάβει Υπάλληλο Υποδοχής με σχετική προ-
ϋπηρεσία και άριστη γνώση Αγγλικών. E-mail: 
hr@schellas.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Οίτυλο Λακωνίας ζητά να 
προσλάβει Καμαριέρα με σχετική προϋπηρεσία. 
E-mail: hr@schellas.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ τουριστικός οργανισμός ζητεί Εξωτερι-
κούς Συνεργάτες στην Αθήνα, επαρχία και νησιά, 
ελεύθερο ωράριο, εφάπαξ αμοιβή και ποσοστά, 
μισθός 1.700€, συζητήσιμη. Τηλ: 210 9237100, 
210 9221711, ώρες επικοινωνίας: 10:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για νυχτερινή εργασία σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Απαραίτητη η 
άριστη γνώση Αγγλικών και η γνώση extranets 
και εργαλείων internet για προβολή ξενοδοχείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: athensboutiquehotel@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική για θέσεις 
Ρεσεψιόν, Σερβιτόρους και Μάγειρες για ξε-
νοδοχεία στην Πελοπόννησο. Βιογραφικά στο 
e-mail: epicv@otenet.gr.

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ζητείται για ξενοδοχεία στην 
Πελοπόννησο. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@
otenet.gr.

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ οικογενειακό ξενοδοχείο ζητείται 
Υπάλληλος Reception. Προϋπηρεσία, γνώση 
κρατήσεων και ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
Άριστα Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
anemomilos.gr, τηλ: 6972 816774, Σπύρος.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ με γνώσεις Ρώσικων, ζητούνται 
από ξενοδοχειακή μονάδα στα Χανιά. Παρέχεται 
διαμονή διατροφή και ασφάλεια. Bιογραφικά 
στο e-mail: akouteri@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχειακός στη Σαντορίνη αναζη-
τά Front Office με προϋπηρεσία, άριστη γνώση 
Αγγλικών και ικανότητα στην επικοινωνία σε 
δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση πρό-
σληψη, με εργασία έως τον Οκτώβριο. E-mail: 
careers@aquavistahotels.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Cronwell Platamon 
Resort 5*, ζητούνται Σπουδαστές για πρακτική 
άσκηση, να φοιτούν σε Τουριστικές Σχολές. Γνώ-
ση Αγγλικής γλώσσας, ευχάριστοι χαρακτήρες. 
Ικανότητα επικοινωνίας για τα εστιατόρια και 
μπαρς. E-mail: platamon.gm@cronwell.com.

RECEPTIONIST ζητείται για ξενοδοχείο στην 
Πάργα. Με άριστα Αγγλικά - Προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@lichnosbeach.gr.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένο Προσωπικό για καφέ - 
ζαχαροπλαστείο στο Κολωνάκι. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: .

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Χαλκιδική ζητά Σερβιτόρους 
-ες για το εστιατόριο και για μπαρ με ανάλογη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Χαλκιδική ζητά Βarman - 
Barwoman για εργασία στο Beach bar με ανά-
λογη προϋπηρεσία για την θερινή σεζόν 2014. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας-ρισσα για Ελληνικό εστιατόριο 
στην Κεφαλονιά. Παρέχεται διαμονή, διατροφή, 
ασφάλεια και 1800€/ μήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com, τηλ: 210 8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας-ισσα για εστιατόριο στους 
Παξούς. Μισθός 1400€, διαμονή και ασφάλεια. 
Ωράριο σπαστό, maximum 10 ώρες. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: silver.lining37@yahoo.
com, τηλ: 2311 232026, Silver Lining HR Services.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλήρη απασχόληση σε αναψυ-
κτήριο στην Ηλιούπολη. Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: p.ilioupolis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Bar και Service στη Σιθωνία 
Χαλκιδικής. Τηλ: 6972 717952, 6972 717951.

BARISTA ζητείται για πενθήμερη οκτάωρη ερ-
γασία, από καφετέρια στο κέντρο της Κηφισιάς. 
Απαιτούνται γνώσεις latte art. Bιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: iamklytaimnistra@
gmail.com, τηλ: 6976 888773.

ZΗΤΕΙΤΑΙ Μπάρμαν χωρίς να είναι απαραίτητη η 
γνώση της Γερμανικής γλώσσας και Σερβιτόρος 
με απαραίτητη τη γνώση για hotel restaurant 
Alexander στη Γερμανία. Τηλ: 0049 793197300.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Ρόδο ζητά Β’ Μάγειρα ή Ψήστη 
με πείρα. Απαραίτητα ευγένεια, καθαριότητα, όρεξη 
για δουλειά, Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
tsiligiris@mitsishotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με απαραίτητη εμπειρία σε 
κάρβουνα και πιστοποίηση ΕΦΕΤ (σεμινάριο 
ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων). Περιοχή Μπιτ 
Μπαζάρ. Νυχτερινό ωράριο. Τηλ: 6972 013054.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά 
άτομο με προϋπηρεσία για τη θέση της υποδο-
χής με διευρυμένα καθήκοντα στο service. Tηλ: 
6944 651955.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonian Mare ζητεί Barman 
(άμεσα διαθέσιμο) με καλή γνώση Αγγλικών (κατά 
προτίμηση με προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο και 
γνώσεις παρασκευής κοκτέιλ). Παρέχεται διαμονή/
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: a.safarikas@
mykonianmarehotel.com, fax: 22890 27120.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για pool bar σε ξενοδοχείο της 
‘Αρτας. Προοπτική 12μηνης απασχόλησης. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: palacearta@
gmail.com.

ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ξενοδοχείο στην περιοχή 
Νέας Μακρής, ζητούνται Σερβιτόροι /ες, Μπου-
φετζήδες και Barman. Βιογραφικά στο e-mail: 
greekhotel45@gmail.com.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ επαγγελματίας ζητείται από ψητοπω-
λείο. Καλό ημερομίσθιο, περιοχή κέντρο Αθήνας. 
Τηλ: 210 3244118, 210 3244117.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής -τρια έμπειρος -η από σου-
βλατζίδικο στην Πεύκη Αττικής. Τηλ: 210 8068911.

ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΥ Βοηθός - Μάγειρα ζητείται για 
πιτσαρία στο Γαλάτσι. Τηλ: 210 5595206, 6937 
002797.

ΤΥΛΙΧΤΡΙΑ ζητείται από ψητοπωλείο στη Νέα 
Κηφισιά, βραδινή βάρδια. Τηλ: 210 8075621.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ - Ψήστης επαγγελματίας (όχι εκπαίδευ-
ση) ζητείται από ψητοπωλείο. Άριστος γνώστης 
του αντικειμένου (προετοιμασία), απογευματινή 
εργασία, περιοχή Ηλιούπολη. Τηλ: 210 9735108.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για απασχόληση σε κουζίνα 
στην περιοχή Σπάτων (αεροδρόμιο). Εργασία 
σε βάρδιες και επιθυμητή εμπειρία σε κουζίνα. 
Απαραίτητα βιβλιάριο υγείας, μισθός, ασφάλιση. 
Fax: 210 8210230, 210 8210555.

ΑΤΟΜΟ για κουζίνα ζητείται από τσιπουράδικο 
στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2139345.

ΒΟΗΘΟΣ Ψήστη - Τυλιχτή και για διάφορες 
βοηθητικές εργασίες με εμπειρία ζητούνται 
από ψησταριά στα Νέα Στύρα Ευβοίας. Χαρτιά 
απαραίτητα. Τηλ: 6949 109330, 6982 224661, 
ώρες επικοινωνίας 12:00-24:00.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ-ισσα ζητείται για ζεστή ή κρύα κουζίνα, 
εμπειρία σε ξενοδοχεία 5* αστέρων ή εστιατόρια 
πολυτελείας (ala cart), Γλυκά Νερά. Τηλ: 210 
6618803, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ υγιεινής χορτοφαγικής διατροφής, 
υπεύθυνος προμηθειών, έμπειρος, μη καπνιστής, 
με οικολογική συνείδηση, πλήρης απασχόληση, 
δυνατότητα συνεταιρικής συνεργασίας, ευκαι-
ρία. Κέντρο Αθήνας, 40 χρόνια λειτουργίας. Τηλ: 
6972 873974.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ψητοπωλείο γυράδικο στο 
κέντρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 534422.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ευπαρουσίαστες για εργασία σε καφέ 
/μπαρ Υδροχόος. Τηλ: 6976 877409, κος Γιώργος.

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ στο Κέντρο της Αθήνας ζητάει 
δύο νέες, μισθός αναλόγως προσόντων. Ωράριο: 
09:00 - 17:00. Τηλ: 6943 267708, 211 2140427.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος - Μπουφετζής για cafe 
στην περιοχή της Ν. Σμύρνης. Τηλ: 215 5507508.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για Υποδοχή και Σέρβις 
- Μπαρ ξενοδοχείου 5* αστέρων στη Σαντορίνη. 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Υποδοχή σε ψητοπωλείο 
- εστιατόριο στου Ψυρρή με προϋπηρεσία και 
γνώσεις 2 ξένων γλωσσών, ικανοποιητικός 
μισθός. Τηλ: 210 3244117.

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ζητείται για ξενοδοχείο στην Άρτα. 
12μηνη απασχόληση. Διαμονή - διατροφή παρέ-
χεται εντός ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
palacearta@gmail.com.

Η GRECOTEL, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυ-
σίδα στην Ελλάδα ζητεί: Ζαχαροπλάστη για την 
Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: cv@grecotel.
com, fax: 28310 54308.

Η GRECOTEL, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυ-
σίδα στην Ελλάδα ζητεί: Sous Chef για Κέρκυρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@grecotel.com, fax: 
28310 54308.

Η GRECOTEL, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυ-
σίδα στην Ελλάδα ζητεί: Μάγειρα κρύας κουζίνας 
για Κρήτη. Βιογραφικά στο e-mail: cv@grecotel.
com, fax: 28310 54308.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 4* ζητάει Σερβιτόρο με 
εμπειρία για σεζόν 2014. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία στο e-mail: reservations@varosvillage.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τις οικιακές δουλειές - μα-
γείρεμα σε σπίτι στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης με 
διαμονή. Μισθός 1000€. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@jobtrust.gr, θέμα: ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ/ΜΑ-
ΓΕΙΡΙΣΣΑ-ΤΡΙΛΟΦΟΣ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για εργασία σε καφέ-
μπαρ στην περιοχή Μαρτίου, Θεσσαλονίκη. Τηλ: 
6977 468111.

ΜΑΓΕΙΡΕΣ - Ψήστες και Βοηθοί, ζευγάρια ζη-
τούνται από Ελληνικά εστιατόρια στη Γερμανία, 
Αυστρία. Παρέχεται διαμονή, διατροφή, ασφάλιση. 
Τηλ: 0043 68860130271.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για εργασία σε καφέ-μπαρ 
στην περιοχή Ντεπώ Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: demiflower1.7@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ για beach bar ζητείται από ξενοδοχείο 4* 
αστέρων στη Γλυφάδα, εμφανίσιμη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται από ξενοδοχείο 4* αστέ-
ρων στη Γλυφάδα με προϋπηρεσία, γνώση ξένων 
γλωσσών, πτυχίο. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρης για πλήρη απασχόληση 
από εστιατόριο σε εμπορικό κέντρο στα Σπάτα. 
Βιογραφικά στο e-mail: sbatis@gmail.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο ζητά Α’ 
και Β’ Μάγειρες για την σεζόν 2014. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@choraresort.com, τηλ: 6945 
398089.

ΒΟΗΘΟΙ Μάγειρα ζητούνται για εστιατόριο στη 
Κεφαλονιά. Μισθός 1200€ το μήνα, ασφάλεια, 
διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ με εμπειρία στην παραδοσιακή Ελληνική 
κουζίνα για εστιατόριο στην Κεφαλονιά. Παρέχεται 
διαμονή, διατροφή, ασφάλεια και 1800€ το μήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@gmail.com.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται ως Πιτσαδόροι, Κρεπιέρηδες 
και Βοηθοί Μάγειρα από κατάστημα στο Κεραμεικό. 
Τηλ: 6906 226615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Σεφ - Μάγειρας για σεζόν, για 
να αναλάβει εστιατόριο σε νησί των Κυκλάδων. 
Τηλ: 6944 451791.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Σερβιτόρου σε ταβέρνα στη 
Λευκάδα για τη θερινή σεζόν. 8ωρη-12ωρη 
εργασία, 700-900€ και ασφάλεια-διαμονή-δι-
ατροφή. Προϋποθέσεις: Αγγλική γλώσσα. E-mail: 
cv@jobtrust.gr, με θέμα: Βοηθός Σερβιτόρου σε 
Ταβέρνα-Λευκάδα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι και Μάγειρες, για εργασία 
σε cafe - restaurant στην επαρχία Πάφου, Κύπρο. 
Προϋποθέσεις: Ελληνικά, καλά Αγγλικά, εμπειρία. 
Παρέχονται 700€ και άνω, διαμονή, διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: 
Cafe-Restaurant - ΚΥΠΡΟΣ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι -ες και Barmen -women 
για 8ωρη εργασία σε bar - restaurant στη Λευκω-
σία, Κύπρο. Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία. 
Μισθός 700-750€/μήνα συν bonus-tips συν ένα 
γεύμα ημερησίως και διαμονή. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: BAR-SERVICE-
ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΚΥΠΡΟΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σέρβις σε ξενοδοχείο 4* 
αστέρων στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής για εργα-
σία μέχρι τον Οκτώβρη. Προϋποθέσεις: Ρώσικα/
Ελληνικά/Αγγλικά. Παρέχονται: βασικός μισθός/
διαμονή/διατροφή/wifi/4 μέρες το μήνα ρεπό. 
E-mail με θέμα: Service-Ξενοδοχείο Χαλκιδικής 
4*: cv@jobtrust.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι με εμπειρία για να εργαστούν 
σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στο Μεταξουργείο. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Ημιαπασχόληση. 
Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6971 992583.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες Α’ ή Β’ με προϋπηρεσία, 
για εποχιακή ή μόνιμη συνεργασία. Βιογραφι-
κά στο e-mail: cv@baxevanis.com, κος Γιάννης 
Μπαξεβάνης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ταμείο και Μπουφετζήδες 
στο cantinaburger στο Μαρούσι. Βιογραφικά στο 
e-mail: cantinaburgers@gmail.com, τηλ: 210 
6143232.

CHEFS wanted for restaurant chains in England. 
Cdps, jr sous, sous, grill chefs. Good english. 2-3 
years-seasons in a la carte. CVs in english with 
photo & skype id: silver.lining37@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα δύο Βοηθοί Μάγειρα και 
ένας Μάγειρας με γνώσεις Ιταλικής κουζίνας 
για ξενοδοχείο - μπάρ στη Χερσόνησο Κρήτης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@kahluahotel.gr, 
τηλ: 6951 150939.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στα σύνορα Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης ζητά Προσωπικό για το κατάστημα. 
3 για πακέτο-2 ψήστες-2 κόφτες-1 άτομο για 
σέρβις-άτομο για τύλιγμα-1 άτομο για καθάρισμα. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 6978 555557, κος 
Αναστάσης, ώρες επικοινωνίας 11:00-18:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ζητεί Μάγειρα / Μαγείρισσα, 
12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
palacearta@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σερβιτόρος για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Τηλ: 22890 23806.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων στην Φολέγανδρο 
ζητούνται έμποιροι Μάγειρες για την σεζόν 2014. 
Τηλ: 6945 398089.

ΖΗΤΗΤΑΙ Σερβιτόρα για παραγωγή και σέρβις, 
για μόνιμη απασχόληση, σε σύγχρονο καφέ. Τηλ: 
6932 365586, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σεφ για μεσογειακή κουζίνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@olla-glyfada.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο στο σέρβις - poolbar 
για ξενοδοχείο 5* αστέρων στη Σαντορίνη. Άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: astro@otenet.

gr, τηλ: 6947 188318.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Μάγειρα Β’/Μαγείρισσα 
Β’ με γνώσεις a la carte. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για μόνιμη απασχόληση, η 
οποία να γνωρίζει από παραγωγή και service. 
Τηλ: 6932 365586, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος για σεζόν σε ψαροταβέρνα 
στη Σύμη - Δωδεκανήσου. Απαραίτητα Αγγλικά, 
επιθυμητή δεύτερη γλώσσα. Παρέχεται διαμονή, 
σίτιση και ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: info@
symi-odyssia.gr, τηλ: 6977 411422 κ.Βασίλη, 
6974 583702 κ.Μανώλη.

ΨΗΣΤΗΣ - Τεχνιτής Σφολιατοειδών με πείρα στην 
παρασκευή πίτσας, πεϊνιρλί κάθετης παραγωγής, 
ζητείται από εργαστήριο τροφίμων στο Γαλάτσι, 
βραδινή απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@gotsishouse.gr.

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ζητείται για snack bar ξενοδοχεί-
ου στη Ζάκυνθο. Πλήρης απασχόληση. Διαμονή 
παρέχεται εντός ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: oscarhtl@otenet.gr, τηλ: 6974 766901.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στην Σαντορίνη ανα-
ζητά πεπειραμένο Captain και Σερβιτόρο, καλή 
γνώση Αγγλικών απαραίτητη. Ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών με προοπτικές μακροχρόνιας 
συνεργασίας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: mg@lamaltese.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται από ξενοδοχείο της Γλυφά-
δας με προϋπηρεσία, Απόφοιτος Σχολής, γνώση 
ξένων γλωσσών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ για beach bar ζητείται από ξενοδο-
χείο της Γλυφάδας. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχειακός στην Σαντορίνη αναζητά 
Σερβιτόρο με 3 χρόνια προϋπηρεσία a la carte 
και γνώση 2 ξένων γλωσσών. Ικανότητα στην 
επικοινωνία σε ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση 
πρόσληψη, εργασία έως τον Οκτώβριο. E-mail: 
careers@aquavistahotels.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Rodos village στη Ρόδο ζητά 
για άμεση συνεργασία, Μπάρμαν για το poolbar, 
ωράριο συνεχόμενο, μισθός και στέγη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: fb@mitsis-rodosvillage.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μεζεδοπωλείο στα Άνω 
Πατήσια, με εμπειρία σε καφέδες και σέρβις. 
Τηλ: 6981 02622, κα Μάρθα.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 5* αστέρων στη Σκιάθο, 
αναζητά Captain Εστιατορίου με προϋπηρεσία, 
άριστη γνώση Αγγλικών και ικανότητα στην 
επικοινωνία σε ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση 
πρόσληψη, εργασία έως το Σεπτέμβριο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: careers@aquavistahotels.com.

ΞENODOXEIAKH μονάδα 5* αστέρων στη Σκιάθο, 
αναζητά Maitre με προϋπηρεσία, άριστη γνώση 
Αγγλικών και ικανότητα στην επικοινωνία σε δυνα-
μικό και ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση πρόσληψη, 
με εργασία έως τον Σεπτέμβριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: careers@aquavistahotels.com.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχειακός στη Σαντορίνη αναζητά 
F & B Manager με προϋπηρεσία, άριστη γνώση 
Αγγλικών και ικανότητα στην επικοινωνία σε 
δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση πρό-
σληψη, με εργασία έως τον Οκτώβριο. E-mail: 
careers@aquavistahotels.com.

ΤΟ EVERGREEN επιθυμεί να προσλάβει νέους 
-ες ως Σερβιτόρους-ες-Barista-Παρασκευαστές 
κρύας κουζίνας, για μόνιμη απασχόληση. Παρέ-
χεται εκπαίδευση-ασφάλιση-ΙΚΑ. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία στο χώρο της εστίασης. E-mail με 
φωτογραφία: msofiti@evergreen.gr, τηλ: 6945 
221619.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef για μεσογειακή κουζίνα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@olla-glyfada.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στην Κω Palazzo 
del Mare 5*, ζητείται Σερβιτόρα για το κεντρικό 
μπαρ, απογευματινή βάρδια. Βιογραφικά στο 
e-mail: p.kontaxakis@palazzodelmare.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα για πρωινά, με εμπειρία 
στην κουζίνα, για 5ωρη πρωινή απασχόληση στη 
Σαντορίνη. Τηλ: 22860 21909.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για σέρβις με γνώσεις Αγγλικών 
σε εστιατόριο στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή 
και διατροφή. Τηλ: 6944 228588.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Λάντζα - Μπουφέ, σε ψητο-
πωλείο. Περιοχή Γέρακας. Τηλ: 6956 600253.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ, επικοινωνιακή με γνώση στο 
χώρο του καφέ, ζητείται για καφενείο. Τηλ: 210 
4962733.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α για σεζόν σε ψαροταβέρνα 
στη Σύμη/Δωδεκανήσου. Απαραίτητα Αγγλικά - 
Ρώσικα. Παρέχεται διαμονή, σίτιση και ασφάλεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@symi-odyssia.gr, 
τηλ: 6977 411422, κος Βασίλης, 6974 583702, 
κος Μανώλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σέρβις - μπαρ πισίνας, 
ξενοδοχείου στον Λαγανά Ζακύνθου. Βραδινή 
εργασία. Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση 



Εργασία στην Ελλάδα

Το 1999, όταν ξεκινήσαμε το Skywalker, νιώθαμε ότι είχαμε να πούμε πολλά και να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Φέτος, 

συμπληρώνοντας 15 χρόνια λειτουργίας και κάνοντας έναν απολογισμό του μέχρι τώρα ταξιδιού μας, ξέρουμε τι πετύχαμε. 

Αυτή τη στιγμή το Skywalker είναι πολλά παραπάνω από το πρώτο site στην αγορά εργασίας. Οι συνεχείς μας δράσεις, τα 

περιφερειακά μας sites που καλύπτουν κάθε ανάγκη της αγοράς εργασίας, τα συνεχή σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώ-

νουμε, αλλά και η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας, απαρτίζουν το Skywalker του σήμερα. Και φυσικά, το ταξίδι μας 

συνεχίζεται, με τον ίδιο ενθουσιασμό που ξεκίνησε το 1999, αλλά με σαφώς μεγαλύτερο… πλήρωμα. Από πού πηγάζει άραγε ο 

ενθουσιασμός μας; Ίσως από το ότι ξέρουμε πως όταν κλείνεις τα 15… έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου!

15 χρόνια Skywalker


