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

Περιεχόμενα
 

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

σελ. 6
Λογιστές, Προγραμματιστές

σελ. 8
Μηχανικοί Πωλήσεων, Μηχανικοί 

σελ. 10
Μηχανογράφηση, Promotion- 
Merchandisers, Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 12
Στελέχη Επιχειρήσεων, Νοσηλευτές, 
Γραφίστες

σελ. 13
Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Εστίαση

σελ. 14
Call Center, Αποθηκάριοι, Διανομείς

σελ. 15
Εκπαίδευση, Τεχνικοί, Αισθητική, 
Τουρισμός

390
Θέσεις
εργασίας

Μηχανογραφημένο
Σύστημα Διαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης
Τύπου Voucher

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

“Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 
για άνεργους νέους έως 29 ετών”

“Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 
για άνεργους νέους στον κλάδο του Τουρισμού 

έως 29 ετών”

Site: www.point0.gr
E-mail: info@point0.gr
Τηλ: 210 9730280
Fax: 210 9709464

Κάνε τώρα την εγγραφή σου και συνδέσου  
με χιλιάδες ενδιαφερόμενους για άμεση 
ή μελλοντική συμμετοχή σε προγράμματα 
Voucher.
Μείνε ενημερωμένος και ενεργός 
σε έναν νέο χώρο με δυναμική 
και ευκαιρίες.

Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου
στην αγορά εργασίας;
 
Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά 
προγράμματα Voucher 
εισόδου στην αγορά εργασίας;

Έχεις επιχείρηση που ενδιαφέρεται να δώσει

σε νέους την ευκαιρία να μπουν δυναμικά

στην επαγγελματική τους πορεία,

χωρίς οικονομική επιβάρυνση, διαδικασίες

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

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 
τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ: 210 9730280
site: www.skywalker.gr
e-mail: fpress@skywalker.gr

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

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος
αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας 
σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση
με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων 
και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας
σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία
για την καριέρα

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

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

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Μετρό - Άγιος Δημήτριος
Μετρό - Δάφνη
Μετρό - Συγγρού-Φιξ
Μετρό - Ευαγγελισμός
Μετρό - Αμπελόκηποι
Μετρό - Κατεχάκη
Μετρό - Εθνική Άμυνα
Μετρό - Νομισματοκοπείο
Μετρό - Χαλάνδρι
Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας
Μετρό - Αττική
Μετρό - Άγιος Αντώνιος
Μετρό - Αιγάλεω

Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά

Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία

Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Δημαρχείο Ηλιούπολης 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Δημαρχείο Βριλησσίων
Δημαρχείο Αμαρουσίου 
Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Χαϊδαρίου
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Βύρωνα
Δημαρχείο Φιλαδέλφειας - 
Χαλκηδόνος
Δημαρχείο Ελληνικού - 
Αργυρούπολης
Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων 
ΗΣΑΠ Μοσχάτου
Δημαρχείο Κορυδαλλού
Δημαρχείο Νίκαιας - 
Αγίου Ιωάννου Ρέντη
Δημαρχείο Πειραιά
Δημαρχείο Αλίμου
Δημαρχείο Περιστερίου
Δημαρχείο Αιγάλεω
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
Δημαρχείο Αμαρουσίου
Δημαρχείο Πεντέλης
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Νέας Ιωνίας
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Παλλήνης
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Ηλιούπολης
Το σούπερ μάρκετ της Αλληλεγγύης 
στην Λ.Συγγρού
Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης 
στην Ηλιούπολη
Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού
Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο 
Βύρωνα, Ελλησπόντου 12
Δημαρχείο Αχαρνών
Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού
Δημαρχείο Χαλανδρίου

Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής
Δημαρχείο Μεταμόρφωσης
Δημαρχείο Πετρούπολης
Δημαρχείο Μαραθώνα
Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης
Δημαρχείο Παιανίας
Δημαρχείο Παλλήνης
Δημαρχείο Αθηνών
Πολιτιστικό κέντρο Αθηνών  
Δημαρχείο Βάρης
Δημαρχείο Βούλας
Δημαρχείο Βουλιαγμένης
Δημαρχείο Σαρωνικού
Δημαρχείο Ασπρόπυργου
Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Πανεπιστημιούπολη - 
Φιλοσοφικη Σχολή
(Γραμματείες Τμημάτων: Γαλλικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας, Γερμανικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας,  Φιλολογίας)
Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου
Mediterranean College Athens 
Campus
ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας
ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας
ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά
City Unity College
Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
Γραφείο Διασύνδεσης Δήμου 
Αχαρνών
Δημαρχείο Κηφισιάς
Δημαρχείο Δάφνης
ΙΕΚ Δομή
ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
ΙΕΚ Mokume
Κολλέγιο CNAM
Κολλέγιο AIT
Κολλέγιο BCA Αθηνών
Κολλέγιο BCA Γλυφάδας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γραμματεία Νέας Γενιάς

Broadcasting Center Europe
BCE (Broadcasting Center Europe) is an RTL Group subsidiary: 220 people; 40 million € turn-over 
based in Luxemburg. Take part in the development of a major European integrator and service 
provider in the fields of 46 TV (M6, RTL-TVI, RTL 9, …), 29 radio (RTL, Fun, …), production 
(FremantleMedia, Pop Idols, X-Factor, …), postproduction, telecommunications and IT.

The System, Telecom & Network Services Department is a telecom and an Internet provider, 
hosting, network, VoIP and deep archiving services provider. The division is operating a worldwide 
telecom network with the biggest colocation center of Luxembourg.

Network and Telecommunications Engineer 
(3-5 Years experience)

Responsibilities/ Main duties: 
Job location in Luxemburg 
·Lan/Wan administration of worldwide backbone (including switch, routers, firewall, VPN and 
phone systems), provision of new networks.  
·Provide technical and design services to internal and external clients  
·Produce the appropriate technical solution and documentation  
·Participate in the continued development of the department, ensuring that operational IT 
services remain in line with the needs of the business areas; recommend solutions that may be 
required to improve the efficiency and implement these solutions.  
·Be part on a regularly basis of duties (24 x 7)  
·Short mission abroad  
 
Skills, knowledge, experience: 
·Advanced university degree in computer science or engineering, or a proven ability to perform 
the tasks required by the position.  
·High Skills in TCP/IP (Layer 2-4)  
·Knowledge in Cisco IOS  
·Working experience with Unix/Linux in a business environment  
·A good knowledge of the main working language English is required.  
·Authorized to work in Luxembourg following European regulation. (no work permit requested).  
 
Personal characteristics, aptitudes: 
·Team player and capable of independent working  
·Enthusiastic and highly self motivate  
·Like to work in a multi-cultural environment  
·Willing to improve personal skills in new technologies 

If you are interested in this position, please send your CV by post to Jean-Alain Jachiet 45, 
boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg – Send your cv to e-mail: cv-gr@bce.lu.

Η AMVIS είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον οπτικό & οφθαλμολογικό χώρο. Δραστηριοποι-
είται δυναμικά & αποτελεί ιδεώδες περιβάλλον για επαγγελματική εξέλιξη. Η εταιρεία μας επιθυμεί 
να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της ένα άτομο δραστήριο και δυναμικό ως:

Web Marketing Developer (WEB 0913)
Αρμοδιότητες 
·Σχεδίαση, υλοποίηση & διαχείριση των websites, των επαγγελματικών σελίδων στα Social 
Media (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, κλπ.) και των blogs  
·Υλοποίηση & διαχείριση όλων των προωθητικών ενεργειών (banner advertising) σε ιστοσελίδες 
και e-shops του χώρου  
·Υλοποίηση & διαχείριση του ψηφιακού marketing καθώς και την παρακολούθηση των τάσεων 
της αγοράς και του ανταγωνισμού  
 
Απαραίτητα προσόντα 
·Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικής ειδικότητας                                 
·Γνώση στην σχεδίαση δυναμικών ιστοσελίδων (HTML 5, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL 
κλπ)  
·Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Adobe Photoshop κλπ)  
·Εμπειρία στην διαχείριση των Social Media  
·Portfolio με δείγματα σχετικών εργασιών  
·Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
·Δημιουργικό & καινοτόμο πνεύμα  
·Ομαδικότητα & συνέπεια σε απαιτητικά deadlines  
·Εργασιακή εμπειρία μέχρι 3 έτη στην συγκεκριμένη θέση 
Θα αξιολογηθούν οι υποψηφιότητες μόνο με όλα τα παραπάνω προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι πα-
ρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα υπόψη Έρης Τσαλίκη αναγράφοντας τον κωδικό 
της θέσης (WEB 0913) στο e-mail: e.tsaliki@amvis.gr.

Η ACE-Hellas A.E., εταιρία πληροφορικής με ολοκληρωμένες λύσεις για μηχανικούς, ενδιαφέρεται 
να προσλάβει:

Πολιτικό Μηχανικό ή 
ένα Μηχανολόγο Μηχανικό  

με διδακτορικό δίπλωμα στην Υπολογιστική Αντισεισμική Μηχανική. 

O Δρ. Πολιτικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός θα εργαστεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πρό-
γραμμα “Advanced Computational Procedures for Analysis and Designs of Structures”. Η 
πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Απαραίτητα προσόντα: 
·Διδακτορικό Δίπλωμα στην Υπολογιστική Αντισεισμική Μηχανική  
·Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στην ανάπτυξη τεχνικού λογισμικού  
·Επιστημονικές δημοσιεύσεις στην επιστημονική περιοχή του αντισεισμικού σχεδιασμού και της 
προσομοίωσης κατασκευών  
·Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ & προγραμματισμού  
·Ξένες γλώσσες  
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
·Ηλικία έως 32 ετών  
·Άριστο δείκτη επικοινωνίας, να είναι συνεργάσιμοι, ομαδικοί  και με υψηλό δείκτη συναισθηματι-
κής νοημοσύνης. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
·Αποδοχές ανάλογες με τα προσόντα και την εμπειρία  
·Ανταγωνιστικό πακέτο πρόσθετων παροχών  
·Οργανωμένο και δυναμικό περιβάλλον με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης  
·Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπόψη Τμήματος Προσωπικού, 
σημειώνοντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης ESP0913. ACE-HELLAS A.E., Αιγαίου Πελάγους 6, Αγ.  
Παρασκευή, 15341 Αθήνα, Fax: 210 6068699. E-mail: ckostop@ace-hellas.gr.

H Elastika Pirelli ΑΕΕ, μέλος της αντίστοιχης πολυεθνικής, με εμπορική ευθύνη την Νοτιανατολι-
κή Ευρώπη, αναζητεί να καλύψει για την Διεύθυνση Πωλήσεων Ελλάδος την εξής θέση:

Επιθεωρητής Πωλήσεων
Ο υποψήφιος αναφερόμενος στον area sales manager και με έδρα την Αθήνα, θα είναι υπεύθυνος 
για την συνολική διαχείριση των πωλήσεων και την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων 
της εταιρείας στην περιοχή ευθύνης του (Αττική και Επαρχία).

Απαραίτητα Προσόντα 
·Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής.  
·Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.  
·Ηλικία από 28 – 35 ετών.  
·Εμπειρία στις πωλήσεις σε αντίστοιχη θέση πάνω από 4 έτη, από το χώρο των καταναλωτικών 
ή βιομηχανικών προϊόντων (όχι υπηρεσίες).  
·Η εμπειρία να προέρχεται από καλά οργανωμένο περιβάλλον πολυεθνικής ή μεγάλης Ελληνικής 
εταιρείας.  
·Δυνατότητα ταξιδιών 30-40% του εργασιακού χρόνου στην Ελλάδα καθώς και στο Εξωτερικό για 
εκπαιδευτικούς λόγους.  
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 

Η Εταιρία Προσφέρει: Ιδιαίτερα ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus επί των πω-
λήσεων βάση στόχων) και παροχών (φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, εταιρικό 
αυτοκίνητο, επιπλέον ιδιωτική ασφάλεια), σε ένα σταθερό αλλά ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον με 
συνεχή επένδυση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων».
Αποστολή βιογραφικών: cv@skywalker.gr.

Ο πελάτης μας, η Iceland Seafood Hellas, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Εμπορικής Διαχείρισης / Back Office (ASS09) 
με έδρα τον Πειραιά

Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει: 
·Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ  
·5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
·Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
·Πολύ καλή γνώση Ms Office  
·Ευχάριστη προσωπικότητα, προσανατολισμό στη λεπτομέρεια και στην αποτελεσματικότητα, 
ταχύτητα στην διεκπεραίωση

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η παραγγελιοληψία, η τιμολόγηση, η επικοινωνία με το 
logistic center της εταιρίας και η εξυπηρέτηση των πελατών.

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον. Παράκληση μόνο συμβατά 
βιογραφικά.  Αποστείλατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: Θεσσαλονίκη:  Λε-
ωφόρος Νίκης 3, 54624 -  Fax: 2310 – 271025. Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια - Fax: 210 
-7470380. 

E-mail: skywalkerathens@createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη 
εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

Εταιρία παραγωγής καλλυντικών με ηγετική θέση στα επαγγελματικά καλλυντικά επιθυμεί να 
προσλάβει:

Χημικό ή Χημικό Μηχανικό 
Βιολόγο ή Φαρμακοποιό 

Για το τμήμα έρευνας-ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου.
Επιθυμητά προσόντα: 
·Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης  
·Ηλικία έως 30 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
·Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
·Πολύ καλή Η/Υ και μηχανογραφικών εφαρμογών (MS Office, Internet)  
·Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών. Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση σε καλλυντικά θα εκτιμη-
θεί.  
·Ικανότητα στην οργάνωση και καθοδήγηση συνεργατών  
 
Παρέχονται: 
·Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
·Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
·Προοπτικές εξέλιξης 
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα προς Διεύθυνση ποιοτικού ελέγχου στο e-mail: 
mpapaef@juliettearmand.gr.
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and minutes; comprehensive ability to effectively 
utilize a personal computer, peripherals, and 
related word processing, spreadsheet and 
database management programs. A strong ability 
to interact with consultants, customers, vendors, 
government agencies and officials to schedule 
meetings, coordinate events and assist with 
problem resolution. Excellent verbal and written 
communications skills in Greek and English 
languages.

Tasks: Provides administrative support to the 
CEO: 
·Answers and screens phone calls and manages 
the CEO mail.  
·Schedules and coordinates appointments, 
meetings and events, including registration and 
travel arrangements as necessary.  
·Transcribes drafts, proofreads and revises 
correspondence, memos, flyers, agendas, 
minutes, resolutions and policies.  
·Assists in the completion of various 
forms, notices, press releases and other 
communications, which may require posting and/
or publication.  
·Assists with project monitoring and budget 
tracking.  
·Assists CEO with customer inquiries and 
problem resolution.  
·Updates web page  
 
Prepares for monthly and special meetings: 
·Completes the CEO report, which requires input 
from all departments.  
·Provides transcription and dictation of CEO 
meeting minutes.  
·Disseminates information to department 
managers and personnel regarding changes in 
policies and procedures 
 
Send your cv to e-mail: cv@recom.gr.

Title: Sales Assistant 
Qualifications Requirements 

Job Purpose: Supports sales and marketing 
managers by tracking, investigating, and 
reporting sales information resolving problems.

Education: Degree in Business Administration. 
 
Experience: Experience in sales or any related 
field will be considered as an asset.

Language Skills: Native speaker in Spanish or 
French or German. Excellent verbal and written 
communication skills in English. Knowledge of any 
additional language will be considered an asset.

Computer Skills: Proficiency in using Microsoft 
Office Suite applications and strong skills of 
Internet use. 
 
Tasks: 
·Providing information about products and prices 
by clarifying customer reques 
·selecting appropriate information; forwarding 
information; answering questions.  
·Giving advice and guidance on product selection 
to customers.  
·Preparation of pro-forma invoices  
·Updating managers by consolidating, analyzing, 
and forwarding daily action summaries.  
·Providing sales vs. projection results by 
preparing and forwarding sales tracking reports  
·Maintaining customer database by inputting 
customer profile and updates 
·Preparing and distributing monthly reports.  
·Being involved in stock control and 
management.  
·Travelling flexibility is required.  
 
Send your cv to e-mail: cv@recom.gr.

Title: Receptionist 
 
Qualifications Requirements

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

Education: Degree in Business Administration 
or in Secretarial Studies. Valid driver’s license is 
required. 
 
Experience: Minimum of one year experience as 
receptionist or secretary.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η IN GROUP ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού 
στην Ελλάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το δι-
εθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρε-
σης και επιλογής προσωπικού, αναζητά για  λογα-
ριασμό πελάτη της:

Receptionist - Γραμματέα

Περιγραφή Θέσης 
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν: 
·Την διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου  
·Την φροντίδα τήρησης χώρων σε καλή κατάστα-
ση (υλικά, οδηγίες καθαρίστρια, συνεννοήσεις)  
·Την εταιρική αλληλογραφία (Αποστολή δειγμά-
των, courier )  
·Την υποδοχή των επισκεπτών (Reception)  
·Διαχείριση αιθουσών συνεδριάσεως, προετοιμα-
σία για meetings, καφέδες, snacks κλπ  
 
Παράλληλα ο/η συνεργάτης θα αναλάβει 
την καθημερινή υποστήριξη του  Logistics 
Manager: 
·Αλληλογραφία με προμηθευτές  
·Διαχείριση hard copy παραγγελιών  
·Παρακολούθηση αφίξεων αγορών, πρακτορεία 
κλπ  
·Διαχείριση certificate of analysis  
·Τιμολόγηση  
 
Προφίλ Υποψηφίου 
·Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
(1– 3 έτη)  
·Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προ-
φορικά & γραπτά)  
·Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (MS Office, 
Internet)  
·Ευχάριστη προσωπικότητα με άνεση στην επι-
κοινωνία  
·Άτομο οργανωτικό, συνεργάσιμο 
·Διάθεση για εκπαίδευση και ανάληψη πολλα-
πλών καθηκόντων  
 
Παροχές  
·Πλήρη απασχόληση  
·Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
·Δημιουργικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Οι ενδιαφερόμενοι -ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της 
θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογρα-
φικά τους, αναγράφοντας τον κωδικό (HR 20508), 
μέσω e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 210 8210230. 
Τηλ. Επικοινωνίας 210 8210555.

Επιθυμητή Ειδικότητά: Γραμματέας 
Θέση: Υποδοχή - Διοίκηση 
Τόπος: Αθήνα - Αγία Παρασκευή

Απαραίτητα Προσόντα: 
·3ετης προϋπηρεσία  
·Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ & Office  
·Άριστη γνώση Αγγλικών  
 
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: 
·Οργανωτικές ικανότητες  
·Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
·Αποδοτικότητα σε εργασία υπό πίεση 

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία στην 
σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων επεξεργα-
σίας νερού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέρ-
γειας, με έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και 
εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Πληροφορίες για 
την εταιρεία μας στο www.sychem.gr.
Επικοινωνία: Βιογραφικά στο jobs@sychem.gr με 
κωδικό ΓΥ3.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Γνωστή εταιρία (e-shop καλλυντικών) ζητεί:

Administrative Assistant 
για άμεση πρόσληψη

Απαραίτητα προσόντα: 
·Άριστη γνώση Αγγλικών (κάτοχος proficiency)  
·Άριστη Γνώση Η/Υ (Word, Excel, Outlook, 
Powerpoint)  
·Χρήση των Social Media (Facebook, Twitter)  
·Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση  
 
Καθήκοντα: 
·Εξυπηρέτηση πελατών  
·Ενημέρωση του περιεχομένου του site (Data 
entry με χρήση αρχείων csv, xls)  
·Επικοινωνία του site στα social media (facebook, 

συνέχεια στη σελ. 06

twitter)  
·Δημιουργία & αποστολή newsletters  
·Καταγραφή και παρακολούθηση πωλήσεων/
στατιστικών στοιχείων  
 
Αποστολή βιογραφικών στο: cvcosmetics@
hotmail.gr. 

Administrative Assistant

Η BPM ΑΕ (www.bpm.gr) είναι ελληνική εταιρεία 
Συμβούλων Επιχειρήσεων με επιτυχή 20ετή πο-
ρεία στη συμβουλευτική αγορά, αναγνωρισμένη 
για την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και 
την ποιότητα των λύσεων και υπηρεσιών που 
προσφέρει στους πελάτες της. Παρέχει υπηρε-
σίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτι-
κού & Δημοσίου Τομέα στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
καλύπτοντας τις ανάγκες τους κυρίως σε θέματα 
ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εκ-
συγχρονισμού και βελτίωσης των διοικητικών και 
οργανωτικών δομών, outsourcing και διοίκησης 
ανθρώπινου δυναμικού και αξιοποίησης συγχρη-
ματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Η BPM αναζητά άτομα υψηλών προσόντων 
και προσωπικών δεξιοτήτων για τη θέση 
administrative assistant με κύριες αρμοδιότητες 
την οργάνωση και διοικητική υποστήριξη των ερ-
γασιών της.

Α. Απαραίτητα προσόντα: 
·Πτυχίο τουλάχιστον μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης  
·Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε σχετική θέση  
·Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας σε ελληνικά και αγγλικά (σε επίπεδο 
ή µε δίπλωμα Proficiency)  
·Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ  
·Άριστη γνώση επεξεργασίας κειμένων και πα-
ρουσιάσεων και χρήσης και αξιοποίησης του 
διαδικτύου και των social media  
·Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων  
·Άτομο οργανωτικό, με ομαδικό πνεύμα, ευχάρι-
στο, πρόθυμο, εργατικό και επικοινωνιακό.  
 
Β. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα ως πρόσθετα προ-
σόντα τα ακόλουθα: 
·Εμπειρία σε εταιρεία management consulting ή 
παροχής υπηρεσιών  
·Πολύ καλή γνώση άλλων γλωσσών, σε αντίστοι-
χο του Proficiency επίπεδο 

H BPM παρέχει ανταγωνιστικές αποδοχές και άρι-
στες συνθήκες απασχόλησης σε ένα σύγχρονο, 
δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. 
Στοιχεία επικοινωνίας: Παρακαλούμε αποστεί-
λατε το βιογραφικό σας μέσω e-mail στοjobs@
bpm.gr με θέμα: Θέση Administrative Assistant 
/ C 01-13.

Μεγάλη πολυεθνική εταιρία (Αθήνα) ζητάει 
πρώην τραπεζικό υπάλληλο με προυπηρεσία 
κι εξειδίκευση στο commercial banking (διε-
θνείς σχέσεις) (Κωδ.: 1-G3-4).

Προσόντα: 
·Προυπηρεσία, εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλά-
χιστον 5 ετών  
·Πολύ καλή γνώση Αγγλικής & MS-Office, Internet  
·Γνώση Ρωσικής επιθυμητή  
·Οργανωτικό – Υπεύθυνο 

Βιογραφικό Σημείωμα (αναφέρατε κωδικό θέ-
σης): Prohuman Consultants AE, Εταιρία Συμ-
βούλων. Ε-mail: info@prohumanintl.com.

Title: Executive Secretary 
Reports to: CEO 
Confidential: Yes 
Qualifications Requirements 
 
 
Education: Degree in Business Administration 
or in Secretarial Studies. Valid driver’s license is 
required.

Experience: Minimum of four years experience 
as executive secretary to CEO and performing 
a variety of administrative support functions, 
including transcription and dictation of 
correspondence in a multinational company. 
Experience in journalism and preparation of 
press releases will be considered an asset. 
Proven ability to organize and manage competing 
priorities. Experience in meeting agendas, 
providing a variety of administrative support 
functions and assist with travel arrangements 

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

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

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η Euromedica – Γενική Κλινική Δωδεκανήσου 
αναζητά Φαρμακοποιό για τη θέση του Φαρμα-
κείου της Κλινικής. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
·Άδεια ασκήσεως φαρμακευτικού επαγγέλματος  
·Πτυχίο φαρμακευτικής  
·Άριστη γνώση αγγλικών  
·Άριστη γνώση Η/Υ

Υποβολή βιογραφικού στη διεύθυνση: info@
euromedica-rhodes.gr. Πληροφορίες: τηλ. 22410-
45015, fax. 22410-60002.

Αναζήτηση Ερευνητών

Από εταιρία μελετών ζητούνται ερευνητές φοιτη-
τές/απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ για τηλεφωνική έρευνα στο 
χώρο της υγείας. Άμεση πρόσληψη.

Θα ληφθεί υπόψη: Εμπειρία σε μελέτες και 
έρευνες  
 
Αποστολή βιογραφικών στο eapost@
cmtprooptiki.gr.

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

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

Κύρια Καθήκοντα: 
·Προετοιμασία του μαγαζιού το πρωί  
·Προετοιμασία φρέσκων σάντουιτς κάθε μέρα  
·Παρασκευή καφέ και άλλων ροφημάτων  
·Εξυπηρέτηση πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας  
·Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιη-
μένου  
·Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
·Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις, με προ-
ϋπηρεσία σε αρτοζαχαροπλαστείο, καφετερία, 
ξενοδοχείο, catering  
·Γνώση αγγλικών (επίπεδο Lower)  
·Βασικές γνώσεις Η/Υ  
·Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες  
·Ηλικία έως 35 ετών  
·Οργανωτικές ικανότητες  
·Ομαδικό πνεύμα  
·Προσεγμένη εμφάνιση  
·Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
·Πλήρη απασχόληση  
·Βασικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση  
·Εκπαίδευση  
·Εργασία σε πολυτελείς χώρους  
·Προοπτικές εξέλιξης 
Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραί-
τητη) στείλτε μας e-mail στο jobs@frankzepaul.

Think Red!
Κόκκινο, το χρώμα της ζωής, του πάθους, της δημιουργίας, σύμβολο καινοτομίας. Ανεβάζει την 
αδρεναλίνη, αυξάνει τους παλμούς! Εάν ο ενθουσιασμός σας, η έμπνευση και η φαντασία, καθώς 
και το πάθος σας για απόλυτη ποιότητα μπορούν να εκφράσουν στην καθημερινότητα με λόγια 
που βγάζουν νόημα, στα Ελληνικά αλλά και στα Αγγλικά, τότε στείλτε το βιογραφικό σας στη Red 
DEsign Consultants στο fax 210 8010940 ή στο e-mail: reception@reddesignconsultants.com 
για τη θέση:

Web Designer/Developer

Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία: 
·Bachelor΄s or Master΄s για Computer Science ή κάτι αντίστοιχο  
·Άριστη γνώση της HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript  
·Εμπειρία σε Graphic Design (photoshop, illustrator etc)  
·Δυναμικό υπόβαθρο σε στέρεα επικοινωνία, και δεξιότητα ομαδικής εργασίας

Reservations Manager
We are currently looking for a Reservations Manager to join our management team in our luxury 
hotel, Kazarma Lake Resort and Spa.

Job Description 
The right candidate will be responsible for the following: 
·Respond to availability requests.  
·Create, develop and manage effectively business relationships with Travel Agents, Tour Opera-
tors and Corporate accounts.  
·Maximize yield for room reservations.  
·Very good knowledge management on line booking system (Booking, Web hotlier, Spledia, Ho-
telbeds, agoda)  
·Ensure the up-selling during high demand periods and maximize the revenue per available room 
during low demand periods.  
·Monitor and manage rates and inventory.  
·Maintain pricing in various distribution systems.  
·Conduct departmental meetings on a regular basis, and actively participate in any meeting as 
required.  
·Outline rate structures, discount policies, special promotional packages and activities.  
 
Skills 
·Creative thinker  
·Social  
·Good network of contacts in the travel industry  
·Self-driven, results-oriented revenue professional, with a positive outlook, an operational hands 
on mindset and a clear focus on high quality and hotel’s profit.  
·Strong analytical capabilities  
·Strong negotiation skills  
·Strong motivational skills 
·Team player  
 
Candidate Requirements 
·3 years minimum work experience in 5 star properties in the same position.  
·Revenue Management experience, preferably in five star properties.  
·Broad experience in IDSs and Hotel Operating Systems.  
·Solid communication and written and presentation skills  
·Strong computer skills  
·Excellent command of the English language  
·Excellent command of the Greek language   
·Excellent command of an additional foreign language (preferably French, Italian or German)  
 
Optional Job Requirements 
·Luxury hotel type experience  
·Additional languages will be considered an asset.  
 
What we offer 
·Attractive remuneration package  
·Challenging working environment  
·Opportunities for further development 

KAZARMA LAKE RESORT & SPA, www.kazarma.gr . Send your cv to e-mail: reservations@
kazarma.gr.

Η BFS ζητά να προσλάβει άμεσα υπαλλήλους 4ωρης, 5ωρης και 6ωρης για πρωινή ή απογευμα-
τινή απασχόληση στα τμήματα:

Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών
Απαραίτητα προσόντα: 
·Ευχέρεια στην επικοινωνία  
·Απολυτήριο Λυκείου  
·Προϋπηρεσία επιθυμητή  
 
Προσφέρονται: 
·Σταθερός μισθός και ΙΚΑ  
·Bonus αποδοτικότητας έως 500€  
·Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο info@bankfs.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης ή καλέστε 
στο 210 3619279.

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

Σκοπός Θέσης: Ο/Η υποψήφιος/α είναι υπεύθυνος/η για την ανάπτυξη των πωλήσεων και επίτευξη 
των στόχων της εταιρείας σε προκαθορισμένη περιοχή.

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

Αναγνωρίζουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας μας είναι οι άνθρωποί μας. 
Γι’ αυτό προσφέρουμε άριστο περιβάλλον, με ομαδικό πνεύμα, ενώ παράλληλα επενδύουμε 
στους εργαζόμενους μας με τη συνεχή εκπαίδευση και τη δυνατότητα για επαγγελματική 
ανάπτυξη. Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα, παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό 
σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: marketing@varioclean.gr. Site: www.varioclean.gr.

H ACTION LINE ζητά:

Εξωτερικό Πωλητή  
για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών 

& ευρυζωνικών υπηρεσιών 
στην Αθήνα. 

(Κωδ. Θέσης: ACT_DO_3008) 

Απαραίτητα προσόντα 
·Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
·Εμπειρία 2-3 ετών, σε ανάλογη θέση  
·Γνώση Ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office)  
·Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες  
·Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη εμφάνιση  
·Δυνατότητα ταξιδίων  
·Κάτοχος διπλώματος και ΙΧ αυτοκινήτου  
 
Παρέχονται 
·Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (Μισθός-Ασφάλιση-Bonus)  
·Κάλυψη εξόδων μετακίνησης 

ACTION LINE ΕΠΕ.  Για αποστολή βιογραφικού: E-mail: jobs@actionline.gr, FAX: 210 3637544, 
Mailing address: Ακαδημίας 35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 
3637585 και 210 3637822.

Ζητούνται Πτυχιούχοι και Μη ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ στους παρακάτω τομείς:
 

Αυτοκινητοβιομηχανίας, 
Δόμησης, 

Συγκοινωνιών, 
Ναυτιλίας, 

Βαριάς Βιομηχανίας
·Με ειδικότητα  
·Χωρίς ειδικότητα με δυνατότητα να αποκτήσουν  
·Με γνώσεις Γερμανικής γλώσσας από επίπεδο Α έως C 
Με πολύ καλούς όρους και προϋποθέσεις. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: MD STUDIEN & VERMITTLUNG. 
Ώρες Γραφείου: 09:00 – 14:00, τηλ: 2810 330009, ΕΥΑ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ:  6973 348931. Αποστεί-
λατε Βιογραφικό στα Αγγλικά ή Γερμανικά σε μορφή EUROPASS με φωτογραφία: info@
md-hellas.gr.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
dimenou@alliott.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
MedNet International is a unique Information 
Technology company.

We are specialists in Health Insurance and since 
1992 we have been exclusively developing and 
implementing innovative IT software solutions 
worldwide.

We are a member of Munich Health - one of three 
business segments of Munich Re that brings 
together Munich Re’s global healthcare know-
how in primary insurance, reinsurance and risk-
management. This gives us access to more than 
5,000 experts at 26 locations who provide input to 
our solutions.

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

Business Intelligence Engineer

Profile: To be involved in the development of our 
corporate Data Warehouse, as well as the design 
& development of the company’s OLAP solutions.

Qualifications: 
·University level degree (or higher education 
institute) in Computer Science, Information 
Technology or relevant field of study.  
·Minimum 3 years of experience in design 
and development of multidimensional data 
warehouses, have worked with OLAP or ETL 
tools (Cognos, Oracle Discoverer or Oracle 
Warehouse Builder), and be familiar with Oracle 
Database.  
·Knowledge of Oracle BIEE would be an asset.  
·Candidates should further have a broad 
understanding of IS concepts and practices.  
·Good oral and written communication skills.  
·Very good command of English language.  
 
We offer: 
·Competitive compensation & benefits package  
·Continuous training  
·Enjoyable and stable working environment  
·Leading-edge technology  
 
Send your cv to e-mail: recruitment@mni.gr.

AW Consultant
Περιγραφή Θέσης: Η Αllweb Solutions ζητά τα-
λαντούχους αποφοίτους διοίκησης επιχειρήσεων 
για απασχόληση, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
διαχείριση Έργων:

Απαιτούμενα προσόντα: 
·Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή / και  Μηχα-
νικού  
·Αποδεδειγμένη Άριστη γνώση Αγγλικών  
·Αποδεδειγμένη 3ετη εμπειρία σε διαχείριση έρ-
γων  
·Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Διαχείριση Τεχνικών 
Δελτίων Συγχρηματοδοτούμενων έργων  
·Ενασχόληση με έργων πληροφορικής και ειδικό-
τερα ανάπτυξης Εφαρμογών και πληροφοριακών 
συστημάτων  
·Θα εκτιμηθεί θετικά η ύπαρξη πιστοποιητικού 
PMIή ισοδυνάμου  
·Ικανότητα χρήσης εργαλείων παρακολούθησης 
πορείας έργων και συντονισμού ομάδων υλοποί-
ησης έργων  
·Ικανότητα έρευνας και υιοθέτησης νέων μεθοδο-
λογιών  
·Ικανότητα για αποτελεσματική εργασία τόσο ανε-
ξάρτητα όσο και σαν μέρος ομάδας.  
·Ικανότητα σύνταξης τεχνικών κειμένων, ανάλυ-
σης προδιαγραφών τόσο στα Ελληνικά όσο και 
στα Αγγλικά.  
 
Η εταιρία παρέχει: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα 
projects, προοπτικές εξέλιξης, ιδιαίτερα φιλικό 
περιβάλλον εργασίας. 

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά 
και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Στείλτε το βιο-
γραφικό σας μαζί με portfolio των projects σας  
στο jobs@allweb.gr.

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

Release Manager 
(code: RM/13)

Προσφέρεται ευχάριστο - φιλικό περιβάλλον ερ-
γασίας και προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία με 
την ένδειξη «SALES ATHENS» στο e-mail: hr@
alouette.gr.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Υπεύθυνος/η Λογιστηρίου

H VARIO CLEAN A.E. δραστηριοποιείται στο 
χώρο των συστημάτων καθαρισμού και υγιει-
νής, προσφέροντας στην Ελληνική και Κυπρι-
ακή αγορά καινοτόμα και ποιοτικά επαγγελμα-
τικά προϊόντα, κατέχοντας κορυφαία θέση στο 
χώρο. Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνερ-
γατών σε όλη την Ελλάδα και αναπτύσσεται 
δυναμικά με στρατηγικές συνεργασίες προ-
σεγγίζοντας νέες αγορές.

Σκοπός Θέσης: Ο/Η υποψήφιος/α είναι υπεύθυ-
νος για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λει-
τουργίας του τμήματος και την τήρηση όλων των 
σχετικών υποχρεώσεων με στόχο την ομαλή και 
αποδοτική λειτουργία του Λογιστηρίου. Η θέση 
αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή.

Υπευθυνότητες Θέσης 
·Συντονισμός  της συνολικής λειτουργίας του Λο-
γιστηρίου  
·Διενέργεια όλων  των  απαραίτητων  διαδικασιών 
και εργασιών για την ορθή τήρηση των βιβλίων, 
γενική λογιστική, ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, αναλυτική λογιστική 
και κοστολόγηση  
·Έλεγχος  της διαδικασίας εισαγωγών / εξαγωγών 
και διενέργεια όλων των απαιτούμενων εργασιών 
που συνδέονται με αυτή ώστε να εξασφαλίζεται η 
ορθή διακίνηση των προϊόντων της εταιρείας  
·Εξασφάλιση της συμμόρφωσης με φορολογικές, 
ασφαλιστικές και άλλες αρχές  
·Συνεργασία με ελεγκτές σε θέματα λογιστηρίου 
και φορολογίας  
·Συντονισμός της συνεργασίας με την εταιρεία μη-
χανογράφησης, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή 
λειτουργία των συστημάτων αλλά και να καλύπτο-
νται οι τυχόν νέες ανάγκες  
·Συμμετοχή στη σύνταξη αναφορών και απεικόνι-
σης της πορείας της εταιρείας προς τη Διοίκηση  
·Παρακολούθηση της καθημερινής ροής των 
εργασιών και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών  
 
Προφίλ/Προσόντα Υποψηφίου 
·Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυν-
σης. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός  
·Προϋπηρεσία σε οργανωμένο Λογιστήριο σε 
θέση ευθύνης  
·Πολύ καλή γνώση Φορολογικής Νομοθεσίας 
ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, γενικής και αναλυτικής λογιστικής  
·Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office και 
συστημάτων ERP. Η γνώση του ERP «Atlantis» 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
·Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία (Ελ-
ληνικά και Αγγλικά)  
·Οργανωτικός και προσανατολισμένος στην ολο-
κλήρωση των υποχρεώσεων του τμήματος και 
συνεπής στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων  
·Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα  
 
Η εταιρεία προσφέρει 
·Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  αναλόγως 
των προσόντων  
·Άριστο εργασιακό περιβάλλον, με χρήση τεχνο-
λογιών αιχμής  
·Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης  
·Επιπρόσθετες παροχές 

Αναγνωρίζουμε ότι ένας σημαντικός παράγο-
ντας της επιτυχίας μας είναι οι άνθρωποί μας. 
Γι’ αυτό προσφέρουμε άριστο περιβάλλον, με 
ομαδικό πνεύμα, ενώ παράλληλα επενδύουμε 
στους εργαζόμενους μας με τη συνεχή εκπαί-
δευση και τη δυνατότητα για επαγγελματική 
ανάπτυξη. Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα προ-
σόντα, παρακαλούμε στείλτε μας το βιογρα-
φικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: log@
varioclean.gr. Site: www.varioclean.gr.

Από Εμπορική Εταιρία στην Μύκονο ζητείται Λο-
γιστής – Λογίστρια με 10 έτη προϋπηρεσία σε 
λογιστήριο Εμπορικής Εταιρίας.

·Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ  
·Άριστη γνώση Θεωρημένων Αποθηκών  
·Πολύ καλή γνώση ΚΒΣ, ΕΓΛΣ, ΦΠΑ Εργατικών 
Θεμάτων  
·Γνώση Προγραμμάτων ERP – Μισθοδοσίας.  
 

com ή στο fax 210 6836298, αναγράφοντας στο 
θέμα τον κωδικό FZP-POL-13/Δροσιά, FZP-
POL-13/Φάληρο ή FZP-POL-13/Ψυχικό, ανάλο-
γα με την περιοχή που σας ενδιαφέρει.

Θέσεις εργασίας στη μεγαλύτερη Ελληνική 
αλυσίδα Ηλεκτρικών. Η Ηλεκτρονική ζητά να 
προσλάβει για τα καταστήματά της στα ανατο-
λικά προάστια Αττικής και στην Ελευσίνα:

Πωλητές/Πωλήτριες 
μερικής απασχόλησης (κωδικός ΠΜΑ)

Απαραίτητα προσόντα 
·Άνεση στην επικοινωνία.  
·Απολυτήριο Λυκείου.  
·Γνώση Η/Υ.  
·Προϋπηρεσία γενικά στις πωλήσεις απαραί-
τητη (ειδικά στον κλάδο, θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν).  
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 
τους άνδρες).  
 
Η Ηλεκτρονική προσφέρει 
·Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
·Διαρκή επιμόρφωση  
·Κίνητρα για την επίτευξη στόχων  
·Προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης 

Μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας - μέσω 
e-mail: hr@electroniki.gr - ταχυδρομικώς Λ. Κη-
φισού & Εθν. Μακαρίου 2 Περιστέρι Τ.Κ. 12132 
υπόψη Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού 
εξοπλισμού ζητά:

Υπεύθυνες Καταστημάτων 
για τον νομό Αττικής 

Αντικείμενο εργασίας 
·Εξυπηρέτηση προσερχομένων στα καταστήματα 
πελατών μας  
·Διερεύνηση αναγκών καταστήματος και προτά-
σεις βελτίωσης λειτουργίας του  
·Τήρηση των διαδικασιών και των αρχών λειτουρ-
γίας  
·Διαχείριση προσωπικού καταστήματος  
 
Απαραίτητα προσόντα 
·Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ  
·Γνώσεις χειρισμού Η/Υ  
·Δυναμικός χαρακτήρας με ικανότητα επικοινω-
νίας  
·Ευχάριστη προσωπικότητα με επαγγελματική 
παρουσία και ήθος  
·Γνώση Αγγλικών  
·Ηλικία έως 40 ετών  
·Προϋπηρεσία στον χώρο του λιανικού εμπορίου 
τουλάχιστον 5 χρόνια. (Η εμπειρία σε κατάστημα 
οικιακού εξοπλισμού θα ληφθεί σοβαρά υπόψη)  
 
Η εταιρία προσφέρει 
·Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας  
·Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (Περιλαμβάνει μι-
σθό βάσει προϋπηρεσίας και υψηλά bonus επί τη 
επίτευξη στόχων του καταστήματος)  
·Δυνατότητες εξέλιξης 

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείω-
μα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύ-
θυνση e-mail: hr@andreadis.com.

Η εταιρεία ALOUETTE ΑΕ με παρου-
σία 38 χρόνων στον χώρο του παιδι-
κού ενδύματος και έχοντας ηγετική θέση 
στον συγκεκριμένο κλάδο, αναζητά να προσλάβει:

«Πωλήτριες» 
για τα καταστήματα της στον Νομό Αττικής.

Προσόντα Υποψηφίων 
·Εργασιακή εμπειρία 1-3 ετών στο χώρο της 
λιανικής (προϋπηρεσία σε Παιδικά είδη θα προ-
τιμηθεί).  
·Ευχάριστος, ευγενικός και επικοινωνιακός χαρα-
κτήρας.  
·Όρεξη για εργασία, θετική διάθεση, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας.  
 
Εκπαίδευση / Σπουδές 
·Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές θα εκτιμηθούν 
ανάλογα.  
 
Επιπλέον προσόντα 
·Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel -Power-
point - Internet)  
·Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός 
και γραπτός λόγος)  

συνέχεια στη σελ. 08

Responsibilities 
·Develop and implement a release management 
framework working with the current release team 
and multiple development teams to implement 
this new framework  
·Responsible for selecting the tools and creating 
Best Practice for this service  
·They will manage, control, merge and verify the 
software build environments and processes sup-
porting the software development lifecycle  
·Perform technical analysis and develop/imple-
ment enhancements to the existing Build/Deploy-
ment systems  
The candidate must have 
·Proven track record of working with and manag-
ing senior stakeholders across the business.  
·Knowledge of implementing Build Management 
Practice.  
·A proven track record in Configuration Manage-
ment, Build Management/Deployment.  
·Administration of source control systems (CVS, 
SVN) and branching policies.  
·Understanding of change control, release man-
agement and continuous integration.  
 
The ideal candidate would also have 
·Working knowledge of JIRA 

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

Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Πλη-
ροφορικής με είκοσι και πλέον έτη λειτουργίας 
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ζητά Στέλεχος 
για το Τμήμα Πληροφορικής. Κωδ. Θέσης: 
ITSP13/02 (IT DEVELOPER).

Απαραίτητα Προσόντα: 
·Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
·Καλά Αγγλικά  
·Γνώση και Εμπειρία στον σχεδιασμό και ανάπτυ-
ξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών 
με τεχνολογίες Ανοικτής Αρχιτεκτονικής και Βάσε-
ων Δεδομένων (3-tier, XML, Web Services).  
·Διετή εμπειρία σε προγραμματισμό με εργαλεία 
της Java και βάσεις δεδομένων της Oracle και 
εφαρμογές Joomla με PHP/MySQL  
 
Επιθυμητά Προσόντα 
·Εμπειρία και Γνώση στην χρήση σύγχρονων 
μεθοδολογιών και εργαλείων ανάπτυξης εφαρ-
μογών  
·Εμπειρία στην τεκμηρίωση και συγγραφή τεχνι-
κών προδιαγραφών για συστήματα πληροφορι-
κής 
·Εμπειρία στη Σύνταξη προσφορών για υλοποίη-
ση έργων του Δημοσίου Τομέα 

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών αναλόγως προσόντων, σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον, πολύ ενδιαφέρον γνω-
στικό αντικείμενο απασχόλησης και σημαντικές 
προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση μέσω e-mail), 
αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της αιτούμενης 
θέσης. ADVANCED SERVICES GROUP LTD (ASG) 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ. Βεντούρη 12, 
15561, Χολαργός, τηλ. 210 6540901, fax. 210 
6564407. E-mail: asgltd@asg.gr.

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

Senior Software Engineer C++

To offer his/her services (contribution to the 
complete development cycle of software 
components) to one of our international projects, 
at the customer’s premises in Germany.

Responsibilities: Requirement analysis, 
architecture, design and implementation, 
integration, testing and documentation.

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

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

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

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

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

Project Manager
Η BPM ΑΕ (www.bpm.gr) είναι ελληνική εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων με επιτυχή 20ετή πο-
ρεία στη συμβουλευτική αγορά, αναγνωρισμένη για την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και την 
ποιότητα των λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της. Παρέχει υπηρεσίες σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού & Δημοσίου Τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κα-
θώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλύπτοντας τις ανάγκες τους κυρίως σε θέματα ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των διοικητικών και οργανωτικών 
δομών, outsourcing και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και αξιοποίησης συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων.

Η BPM, προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, αναζητά επαγγελμα-
τίες με ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές, καθώς και υψηλού επιπέδου προσωπικές δεξιότητες για τη 
θέση project manager με κύριες αρμοδιότητες τη διοίκηση έργων και ομάδων έργου, τη συμμετοχή 
στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας, την υλοποίηση έργων και τον συντονισμό σύντα-
ξης προσφορών.

Α. Απαραίτητα προσόντα: 
·Πτυχίο ή δίπλωμα θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης ή διοίκησης επιχειρήσεων  
·Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε εταιρεία management consulting ή σχετική προϋπηρεσία  
·Γνωστικά πεδία: management, στρατηγικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός, οργάνωση / αναδι-
οργάνωση, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, project management, σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές 
διοίκησης, χρηματοοικονομικές αναλύσεις / μοντέλα  
·Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας σε ελληνικά και αγγλικά (σε επίπεδο ή 
µε δίπλωμα Proficiency)  
·Άριστη Γνώση χρήσης Η/Υ  
·Αναλυτική και συνθετική ικανότητα, ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα ανάπτυξης και 
διοίκησης ομάδας, ομαδικής εργασίας με σαφή προσανατολισμό στα αποτελέσματα και ικανότητες 
παρουσίασης (presentation skills).  
 
Β. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα ως πρόσθετα προσόντα τα ακόλουθα: 
·Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή ευρύτερα στο χώρο του 
management  
·Εμπειρία 2-3 ετών σε διοίκηση έργων στον ιδιωτικό κυρίως τομέα  
·Πολύ καλή γνώση άλλων γλωσσών, σε αντίστοιχο του Proficiency επίπεδο 

H BPM παρέχει ανταγωνιστικές αποδοχές και άριστες συνθήκες απασχόλησης σε ένα σύγχρονο, 
δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Στοιχεία επικοινωνίας: Παρακαλούμε αποστεί-
λατε το βιογραφικό σας μέσω e-mail στο jobs@bpm.gr με θέμα: Θέση Project Manager / A 09-13.

Job Title: Project Manager (Ref: PM.07) 
Location: Athens
Company Profile: Uni Systems S.A. is the largest Greek Information Services company, which 
engineers software products and undertakes large-scale complex technology projects, providing end-
to-end professional services for Banking & Finance, Telecommunications and Government business 
sectors. Uni Systems is considered among the top 5 ICT solutions providers in the region of South-
Eastern Europe having established subsidiaries in Belgium, Romania, Bulgaria and Cyprus. Due to our 
current expansion course, we are seeking a:

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

·Manage the development and implementation of information systems to meet identified business 
and user needs, acquiring and utilizing the necessary resources and skills, within agreed parameters 
of cost, timescales, and quality;  
·Set up and enforce the respect of organization, procedures and project office tasks, raising warnings 
in case of non-respect of these 
·Assist with the planning and follow-up of the project and enforce the schedule and deliverable 
timetable 
·Participate in the definition of the project vision and strategy, the planning, the cost estimations, the 
definition of tasks and deliverables, the definition of quality metrics and quality control measures, risk 
analysis and management 
·Co-ordinate on administrative matters, clarifying issues and preventing potential problems 
·Prepare and maintain project and quality plans and tracks activities against the plan, provide regular 
and accurate reports 
·Assist in the follow up and co-ordination of technical matters, acting as a facilitator to converge all 
efforts towards the project objectives 
·Review the quality and conformance of the technical deliverables (specification, software, 
documentation) and services 
·Participate in functional working groups and progress meetings 
 
Candidate Profile  
·University degree in Computer Science, Information Technology or other relative discipline in IT 
·Post-Graduate Degree (Msc, MBA) will be considered a strong asset  
·Minimum 3-5 years experience in Project Management of information systems and application 
development projects, in complex IT projects in Greece or Abroad  
·Proven experience with project management methodologies and guidelines (e.g. Prince2, PMI-
PMBOK, etc.) 
·Occupation of relevant project management certifications (Prince2,PMI) are highly desired  
·Knowledge of It Technologies (web,3-tier), Architectures (J2EE,.NET) and in SW development 
methodologies (SCRUM,RUP etc)    
·Outstanding written and verbal communication skills in both Greek and English  
·Excellent presentations skills, strong service and customer orientation, team abilities, time 
management efficiency  
·Able to perform under pressure and deliver results against highly challenging targets in a demanding 
environment that requires  task-orientation  
·Fulfilled military obligations (for male candidates)  
·Availability to travel abroad according to project’s needs 

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

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

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε  ζητά να προ-
σλάβει:

Πωλητές-Πωλήτριες, 
χονδρικής και λιανικής πώλησης 

ειδών υγιεινής και πλακιδίων, 
για το κατάστημα της 

στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Απαραίτητα προσόντα: 
·Προϋπηρεσία σε κατάστημα  ειδών υγιεινής 
και πλακιδίων  
·Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
·Γνώση χειρισμού Η/Υ  
·Άνεση στην επικοινωνία  
 
Για αποστολή βιογραφικών fax: 210 5570383 ή 
e-mail: antonis@lakiotis.gr.

Εκπρόσωπος Πωλήσεων – Αθήνα Παγκόσμιος Τραπεζικός Οργανισμός αναζητά:

Συμβούλους Πωλήσεων για την Αθήνα
Οι οποίοι θα προωθούν τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας εντός καταστημάτων λιανικής των συ-
νεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Η εταιρία προσφέρει: 
·Βασικό μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ  
·Πλήρη ή μερική απασχόληση  
·Δυνατότητα υψηλών αποδοχών σε μορφή προμηθειών/ bonus  
·Πολύτιμη εργασιακή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο σε πολυεθνικό περιβάλλον  
·Δυνατότητα αξιοποίησης των πιο εμπορικών σημείων λιανικής πώλησης  
·Προοπτική σταθερής, μακροχρόνιας συνεργασίας  
·Συνεχή εκπαίδευση στο χώρο των πωλήσεων και των τραπεζικών προϊόντων  
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις συνεργασίας: 
·Δυναμικούς συνεργάτες ηλικίας 22-35 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και 
σπουδές.  
·Απόφοιτους λυκείου / (Πανεπιστημιακός τίτλος θα θεωρηθεί προσόν)  
·Εμπειρία σε Πωλήσεις ή Προωθητικές ενέργειες  
·Εστίαση στην επίτευξη στόχων  
·Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
·Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
·Δυναμική προσωπικότητα, φιλοδοξία, ομαδικό πνεύμα  
·Ευελιξία ωραρίου 

Κάντε αίτηση τώρα (αποστολή βιογραφικού με συνημμένη φωτογραφία) και θα επικοινωνή-
σουμε σύντομα μαζί σας! E-mail: christina.anagnosti@citi.com.
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Skills and experiences required: 
·Passion to take on new challenges and to be 
part of a dynamically working company  
·Ability to produce and discuss good, creative 
ideas for implementation concepts,  
·Ability and experience to cooperate with others 
within a multi-national team,  
·Flexibility to work in a fast paced environment, 
according to the customer’s methodology and 
mentality, 
·Self-driven team player, flexible, open minded, 
confident  
·Down-to-earth, hands-on-approach  
·Good communicator, with good presentation 
skills  
·Well-structured working style and transparent, 
well documented, on-time delivery track record 
·Master Degree in Telecommunications or 
relevant discipline  
·University Degree in Computer Science or 
relevant discipline.  
·Expert level in C++ / STL  
·Experience in protocol implementation (including 
wireless communication protocols of newest 
technologies, standards and specifications)  
·Experience in developing and maintaining 
complex software frameworks based on 
embedded Windows / Linux  
·Familiar with configuration management systems 
(knowledge of ClearCase is a plus)  
·Fluency in English (spoken, written).
Duration of assignment: long term 
Location: Athens / initial period: Germany 
Estimated initial period: 12 months, option for 
extension 
Availability at client’s premises: 100% during 
the initial period 
Start date: asap please, apply for an interview, 
sending your detailed CV in English, quoting 
reference ref: GP_C++/08-1/13, to the following 
e-mail address: hr@softcom-int.com, not later 
than 30.09.2013. 

We offer a competitive remuneration package and 
bonus, 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.

Ζητείται Προγραμματιστής ως εξωτερικός 
συνεργάτης. 
 
Σύμβαση έργου: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
λογισμικού (Quiz, Παιχνίδια). 
 
Προσόντα: Άριστη γνώση Action Script 2, Flash 
8 και Αγγλικά επιπέδου Proficiency. 
 
Δεν απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών. 
 
E-mail: pvschools@ath.forthnet.gr.

H ασφαλιστική εταιρία ERGO, μέλος του ομίλου 
ERGO, κυρίαρχου ασφαλιστικού ομίλου στην 
ευρωπαϊκή αγορά, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Αναλυτή - Προγραμματιστή

Ο κάτοχος της θέσης θα ενταχθεί στην ομάδα 
ανάπτυξης λογισμικού της εταιρίας με στόχο την 
υλοποίηση έργων ασφαλιστικού λογισμικού (ERP 
συστημάτων), τη συντήρηση και βελτιστοποίησή 
τους σύμφωνα με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις 
της σύγχρονης τεχνολογίας. Ο κάτοχος της θέσης:

·Θα έχει την ευθύνη της ανάλυσης των 
απαιτήσεων των χρηστών, του προσδιορισμού 
των προδιαγραφών και του σχεδιασμού της 
υλοποίησής τους στο σύστημα SAP της εταιρείας  
·Θα συμμετέχει στη συνεχή βελτίωση του 
συστήματος  
·Θα υποστηρίζει τις καθημερινές ανάγκες 
των χρηστών SAP και θα συμμετέχει στην 
εκπαίδευσή τους  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
·Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής ή 
πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών σε συνδυασμό με 
μεταπτυχιακό στον τομέα της Πληροφορικής.  
·Ικανότητα ανάλυσης λειτουργικών απαιτήσεων.  
·Εξοικείωση με το λογισμικό SAP.  
·Ικανότητα και διάθεση για συνεχή έρευνα 
και επαφή με τις σύγχρονες τεxνολογίες και 
λειτουργίες της πληροφορικής για την κάλυψη 
των αναγκών εσωτερικών και εξωτερικών 
πελατών.  
·Άριστη γνώση των Αγγλικών.  
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 

τους άντρες υποψήφιους.  
 
Ως επιπλέον προσόντα θα εκτιμηθούν 
·Η πιστοποίηση σε γλώσσες προγραμματισμού 
ABAP 4 και SQL.  
·Η εμπειρία στην υλοποίηση ασφαλιστικών 
εφαρμογών.  
·Η ικανότητα στη διαχείριση έργων.  
·Γνώσεις διαχείρισης Portal.  
 
Ο κάτοχος της θέσης πρέπει να διαθέτει 
·Δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων 
και ικανότητα επιλογής βέλτιστων λύσεων.  
·Ομαδικό πνεύμα, διάθεση να μοιράζεται 
γνώσεις και πόρους, ικανότητα αποτελεσματικής 
συνεργασίας και δικτύωσης.  
·Ικανότητα αποτελεσματικής μετάδοσης 
πληροφοριών και ιδεών γραπτά και προφορικά.  
·Προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων. 
 
Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω e-mail 
στο hr@ergohellas.gr, σημειώνοντας τον κωδικό 
θέσης PROG13.

IT Security Engineer– REF: SENG-0713

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

IT Security Engineer

Position Requirements: Belonging to the IT 
& Managed Services Technical Division, the IT 
Security Engineer ensures that both software and 
infrastructure is designed and implemented to the 
highest security standards.  Aiming to enhance 
the application security posture, the job holder 
proposes and analyzes software designs as well 
as implementations from a security perspective.  
Primary responsibilities include:

·Development and application of internal control 
framework in order to comply with ISO 27001 
certification  
·Auditing, Assessment & Penetration Testing  
·Business Continuity Assessments / Designs  
·Information Security Architecture Designs  
·Forensic Analysis  
·Information Security Awareness and Training  
 
Candidate Profile 
·A minimum of a University/College Degree in 
Computer Science, Information Technology or 
other relative discipline from a Greek or foreign 
institute  
·At least 4 years of proven working experience 
in regulatory frameworks such as PCI DSS and 
ISO 27K  
·Extensive experience in penetration testing  
·Strong foundation in reverse Engineering skills  
·CISSP/CISM/ISO27001/BS25999 certification is 
strongly desired  
·Ability to work both independently and within 
multi-disciplined teams  
·Excellent use of English language (verbal & 
written)  
·Outstanding communication skills and 
demonstrated supervisory abilities  
·Fulfilled military obligations (for male candidates) 

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

Contact Details: Candidates who meet the 
above requirements may forward their CV quoting 
the reference code SENG0713 at: careers@
unisystems.gr. All applications will be treated in 
the strictest confidentiality.

Η εταιρεία ζητά Προγραμματιστές διαφόρων 
ειδικοτήτων, τουλάχιστον διετούς εμπειρίας, με 
προτεραιότητα στους τομείς Embedded Software 
(DSP-Tensilica), Java και .ΝΕΤ (C#, ASP, SQL 
Server).

Οι θέσεις απευθύνονται σε freelancers που ενδια-
φέρονται να συμμετάσχουν σε projects στην Ελλά-
δα και την Ιταλία (απαραίτητη η γνώση ιταλικών).

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν 
ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα μέσω email 
στο evolutiontech@evtch.com με συνοδευτική 
επιστολή όπου θα αναφέρουν επιγραμματικά τα 
προγράμματα στα οποία έχουν εμπειρία καθώς 
και αν ενδιαφέρονται να εργαστούν στο εξωτερικό.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν 
Αγγλικό οίκο λύσεων εξοικονόμησης ρεύματος. 
Με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που διαθέ-
τει καλύπτει την ανάγκη της δραστικής μείωσης 
της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και της 
σωστής διαχείρισή του. Προσφέρει επαγγελματική 
βοήθεια και υποστήριξη σε εταιρίες που ψάχνουν 
για μια υπεύθυνη προσέγγιση στην κατανάλωση 
ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της προσφέρονται με 
απόλυτη διαφάνεια και με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα με τη χρήση των 
σωστών εργαλείων μπορεί να μειώσει την κατα-
νάλωση ρεύματος έως και 40%. Στα πλαίσια της 
ανάπτυξης της ζητεί:

Μηχανικό Πωλήσεων Συστημάτων 
(κεντρικού) Κλιματισμού  

(αντλίες θερμότητας κ.λ.π) 
(Εξωτερικό Συνεργάτη στην περιοχή  

της Αττικής) 
(κωδ. ΜΠΚ1)

Αρμοδιότητες: 
·Πωλήσεις σε μικρούς, μεσαίους και μεγάλους 
πελάτες 
·Audits 
·Συγγραφή προσφορών, μελετών  
·Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού 
·Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
στον πελάτη  
·Υλοποίηση έργου σε πελάτες  
·Διαπραγμάτευση με τους πελάτες 
 
Προσόντα: 
·Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου ή 
μηχανολόγου μηχανικού ή αυτοματισμών  
·Γνώση Αγγλικών  
·Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft office)  
·Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε 
πωλήσεις νοσοκομείων ή/και ξενοδοχείων θα 
θεωρηθεί προσόν 
 
Προσφέρουμε: 
·Bonus βάσει στόχων ή/και ποσοστά  
·Συνεχής εκπαίδευση σε νέα ενεργειακά συστή-
ματα  
·Προοπτικές εξέλιξης  
·Ευχάριστο περιβάλλον
Για την αίτηση για τη δουλειά, να στείλετε λεπτο-
μερή και ενημερωμένο βιογραφικό σας στο jobs@
energo.com.gr με σαφήνεια, αναφέροντας τον κω-
δικό της θέσης (κωδικός ΜΠΚ1).

Επιθυμητή Ειδικότητά: Μηχανολόγος Μηχα-
νικός, ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Χημικός 
Μηχανικός 
Θέση: Μηχανικός Μελετών-Πωλήσεων 
Τόπος: SHANGHAI CHINA

Απαραίτητα Προσόντα: 
2ετης προϋπηρεσία σε μελέτες Η/Μ εγκαταστά-
σεων ή 2ετης εμπειρία επίβλεψης ή εργοταξίου  
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ  
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Σημαντικό προσόν: ο χαρακτήρας 

Η εταιρεία: Βιομηχανική εταιρεία παραγωγής ειδι-
κών κραμάτων για χρήση σε ειδικές βιομηχανικές 
εφαρμογές (Λιμάνια, Γέφυρες, Αγωγοί Μεταφοράς 
Πετρελαίου-Φυσικού Αερίου και Νερού,  Θαλάσ-
σιες Πλατφόρμες, Σταθμοί Ενέργειας, Ναυπηγεία, 
Ναυτιλία κλπ).

Η παραγωγή των προϊόντων γίνεται σε χυτήριο 
και η διάθεση των προϊόντων γίνεται από τα γρα-
φεία της εταιρείας στην Σαγκάη.

Στόχος: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εκπαιδευ-
τεί σε ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει εξειδικευμένες 
γνώσεις σε βιομηχανικό τομέα, σχεδιασμό – κα-
τασκευή - προώθηση - διοίκηση, καθώς και μαθή-
ματα Κινέζικων. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής 
είναι 5 έτη, με δυνατότητα διακοπών στην Ελλάδα. 
Η εταιρεία αποσκοπεί στην μακροχρόνια παραμο-
νή του υποψηφίου παράλληλα με την επαγγελμα-
τική του εξέλιξη. Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέ-

το αμοιβών - παροχών.
Επικοινωνία: Βιογραφικά στο jobs@sychem.gr ή 
στο φαξ 210 6084942 με κωδικό SHAS2.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ζητείται Μηχανικός με 5 έτη εμπειρία σε μελέτη, 
κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκού πάρ-
κου, με γνώσεις AutoCad και πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών για εργασία στο εξωτερικό (Ρουμανία). 
Άμεση έναρξη συνεργασίας.

Βιογραφικά στο e-mail: engineering@skywalker.
gr με κωδικό CV-ΦΠ 001.

BIC is one of the most recognized brand names 
in the world, specializing in manufacturing, 
distribution and selling of consumable products 
in more than 80 countries all over the world. Our 
product philosophy has always been focused 
on simplicity, functionality, quality and the best 
price/quality tradeoff. The company provides an 
excellent working environment, based on team 
spirit and professional development. We are 
looking for an enthusiastic and self-motivated 
lateral thinker with strong organizational and 
analytical skills in order to join a fully dynamic 
multidiscipline Supply Chain Team.

Supply Chain Planner (code SCP13)

The incumbent of the position coordinates material 
planning so as to ensure adequate material 
quantities are always available to the production 
and to mitigate risk of material shortages. 
Key objectives will be achieving/improving / 
exceeding targeted internal customer service 
levels, managing inventory levels and targets, and 
managing supply and demand within the Supply 
Chain. This position is with a temporary contract 
of 9 months with the potential of becoming 
permanent.

Qualifications 
·University Degree in Mechanical Engineering or 
Production and Management Engineering  
·3 years of relevant professional experience in a 
multinational company  
·Analytical abilities & decision making skills  
·Excellent organizational abilities to manage 
priorities  
·Client Sensitive / Customer Focus 

Please send your resume quoting 
reference code SCP13 at recruitment.
bicviolex@bicworld.com or at BIC Violex, 
Ag. Athanassiou, 145 69 Anoixi, Attica, or by fax 
at 210 6299067. All applications will be treated in 
strict confidence. Only successful candidates will 
be contacted.

Από ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ Πλαστικά Υλικά 
Συσκευασίας ζητείται:

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός 
Απόφοιτος Πολυτεχνείου 

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

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει: 
·Πτυχίο Πολυτεχνικής σχολής  
·Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
·Άριστη γνώση Η/Υ  
·Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών (όχι απαραίτητη) 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδ. 
ΗΜΠ, στο fax: 210 6625500 ή στο e-mail: cv@
argo-sa.gr. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Job Vacancy Announcement (Code: OP-AL)

SGS Albania is looking for promising professionals 
to assist its further development. SGS Albania 
is an equal opportunity employer and pays due 
attention to staff development and remuneration. 
Presently we are announcing the following 
vacancy:

Operations Manager

Role Purpose: Head up Operations team for 
whole SGS Automotive Albania, with responsibility 
for the operational success of the car test centers. 
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Personal responsibility for all test centers, with the 
aim of achieving operational efficiency in line with 
the company’s objectives. 

Main Duties and responsibilities for 
Operations Manager 
·Implement company objectives across Albania  
·Medium (to long term) planning of operational 
resources for whole test centers.  
·Manage the efficient working and maintenance 
of all test equipment, including scheduled 
preventive maintenance and repair work.  
·Ensure that all sites comply with quality 
standards and environmental Health and Safety 
Standards.  
·Manage all test sites within a designated 
geographical region, ensuring achievement 
of customer service standards, operational 
efficiency and utilization of manpower. 
 
Required qualifications: 
Successful candidates need to fulfill the 
following requirements: 
·Degree in Mechanical Engineering  
·At least 3 years of Managerial Experience in the 
Automotive sector (esp. KTEO)  
·Excellent command of English language 
(Albanian would be an extra)  
·Excellent management and communication skills  
·Experience of a customer service orientated 
organization
To apply for the position please send your CV both 
in English and Greek to the following address: 
Matina.Thomidou@sgs.com. Deadline: October 
04th, 2013. Only candidates under serious 
consideration will be contacted and all files 
received will be treated in full confidentiality.

International Plastics Company 
Located in Thebes, seeks to employ a 

Senior Production Engineer 
Reporting to the Production Manager

Job Description: 
·Provide production engineering support to the 
production dpt. of the plant by supervising the 
daily production operation, working under the 
general direction of the Production Manager.  
·Oversee the production areas to ensure effective 
coordination of operational activities by planning, 
determining, coordinating and controlling the 
processes concerning the production.  
·Initiate and direct procedures to increase output, 
at the same time ensure best quality product.  
·Direct the production team members and 
introduce efficient methods of production line.  
·Bridge production and engineering processes to 
improve plant efficiencies.  
·Evaluate processes to impact positive results.  
Provide mechanical Engineering support to 
reduce downtime from machine failure.  
·Apply LEAN Manufacturing tools and processess 
that lead to LEAN production successes vs. 
production dpt. and plant targets.   
·Develop and / or research new techniques and 
approaches to enhance production rates and 
reduce operating costs.  
·Apply advanced specialized knowledge to 
research for new technologies and automations 
regarding machines and auxiliary equipment 
that suggest improvements to manufacturing 
methods.  
·Ensure all regulatory, environmental, safety and 
housekeeping issues are met.  
·Regulate and direct both functions of shop floor 
and office.  Prepare all relevant plant reporting.   
·Be familiar with the plant’s capital program 
and specify capital improvement projects for 
production dpt., by recommending changes and 
determine estimated costs for future projects.  
·Mentor and develop production technicians in 
terms of operational and injection modling skills.  
·Assist Production Mgr. with Supervision of the 
departments of Powder Prep and Packing.  
 
Candidate Profile – Education and 
Qualifications: 
·University Degree preferably in Industrial 
Engineering, Mechanical Engineering, or 
Chemical Engineering.  
·Concentration area of Production Management 
would be helpful.  
·Experience in LEAN Manufacturing a Must!  
·At least 3 -5 years experience in a similar 
position in industrial environment.  
·Capability to lead and organize a group of at 
least 25 people.  
·Experience in injection molding would be 
preferred.  
·Ability to resolve problems  
·Ability to interpret complex mechanical/
electrotechnical problems on injection molding 
mcs and robots.  

·Ability to pay attention to minute detail and 
quality.  
·Abiltiy to operate productively with others.  
·Excellent command of English language.  
·Candidate must enjoy spending time in the 
plant, working in a multinational high pressured 
environment.

The company offers an attractive remuneration 
package and excellent career prospects within a 
challenging multinational environment.
Send your cv to e-mail: fanikatseli@tupperware.
com.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Η NetConnect AE, κορυφαία εταιρία διανομής 
προϊόντων πληροφορικής επιθυμεί να προσλά-
βει: 

Υπεύθυνο Πωλήσεων UPS 

Ο/Η υποψήφιος έχει ευθύνη για: 
·Σχεδιασμό και υλοποίηση πλάνου πωλήσεων  
·Επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων 
στόχων  
·Ανάπτυξη πελατολογίου  
 
Προφίλ υποψηφίου:  
·Προϋπηρεσία σε εταιρία διανομής  
·Καλή γνώση του καναλιού της πληροφορικής  
·Γνώση τεχνολογιών των UPS  
·Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες  
·Δέσμευση για το αποτέλεσμα  
·Πτυχίο θετικής κατεύθυνσης  
·Επιθυμητό μεταπτυχιακό με κατεύθυνση διοίκη-
σης επιχειρήσεων  
 
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
(μισθός & bonus) βασισμένο σε αποτελέσματα. 
 
Αποστολή βιογραφικών: hr@netconnect.gr.

Mobile Applications / R&D Software Engineer 
-  

JOB ID: MCIS-0913

We’re looking for a motivated individual to work 
as mobile application developer.

You will be responsible for developing and 
updating the company’s products for mobile 
device platforms. You will be involved in all aspects 
of application development from UI design and 
implementation to the underlying application logic 
and interfacing with server components.

You must have at least 3 years working 
experience with: 
·Αn excellent understanding of web development 
technologies HTML5, Javascript, CSS and  AJAX  
·Εxperience with web based mobile application 
development concepts such as responsive web 
design and mobile UX considerations  
·Εxperience with a javascript mobile application 
framework (preferably Sencha Touch) and hybrid 
Αpplication builders (such as Phonegap)  
·Εxperience with native application development 
for iOS and/or Android platforms and MVC 
application design  
·Understanding of streaming media formats for 
audio/video and their integration into mobile 
applications  
·Excellent English in writing and speaking 

WHO IS MCOM? MCOM Media Communications 
(www.mcoms.com) offers innovative solutions and 
services for creating, managing and delivering 
digital interactive media over broadband IP for 
the Hospitality, Telecom and Digital Signage 
industries. MCOM is one of the leading companies 
in Europe in its field, having a large network of 
partners in Europe, Middle East and Africa.

MCOM HOTstream (www.hotstream.eu) is one 
of the most advanced and innovative in-room 
information and entertainment platforms for 
hotels and hospitals. HOTstream hospitality suite 
includes solutions for Interactive TV, IPTV, Video 
On Demand, Internet and Digital Signage.

Please send your CV to hr@mcoms.com with 
the indication MCIS – 0913.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η IN GROUP ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού 

στην Ελλάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το δι-
εθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρε-
σης και επιλογής προσωπικού, ζητά για λογαρια-
σμό πελάτη της:

Merchandiser 
με εμπειρία στις λευκές συσκευές

Αρμοδιότητες: 
·Επίβλεψη δικτύου καταστημάτων  
·Έλεγχος τοποθέτησης προϊόντων  
·Διαχείριση τυχών προβλημάτων  
·Προετοιμασία reporting  
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
·Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο του Λιανε-
μπορίου  
·Δυνατότητα μετακινήσεων στην Αθήνα  
·Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση  
·Άριστη επικοινωνία & ομαδικό πνεύμα εργασίας  
·Προσανατολισμένος στη λεπτομέρεια  
·Καλή γνώση Αγγλικών  
 
Επιθυμητά  Προσόντα: 
·Εμπειρία στις λευκές συσκευές  (Πλυντήρια, Ψυ-
γεία, κτλ) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα  
 
Παροχές: 
·Σταθερό μηνιαίο μισθό  
·Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ  
·Βonus παραγωγικότητας  
·Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Οι ενδιαφερόμενοι -ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της 
θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογρα-
φικά τους, αναγράφοντας τον κωδικό (HR 20538), 
μέσω e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 210 8210230. 
Τηλ. Επικοινωνίας 210 8210555.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο όμιλος ΑΦΟΙ Μουσαμά ΑΞΕ αναζητά Ban-
quet - Sales Executive με τα παρακάτω απα-
ραίτητα προσόντα για τα ξενοδοχεία του Crowne 
Plaza Athens City Centre & Holiday Inn Athens 
Attica, Airport West:

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

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

Εταιρία παραγωγής καλλυντικών με ηγετική 
θέση στα επαγγελματικά καλλυντικά επιθυμεί να 
προσλάβει:

Υπεύθυνο για το Τμήμα Πωλήσεων 
Με έδρα την Αθήνα.

Επιθυμητά προσόντα: 
·Πτυχίο ΑΕΙ,ΤΕΙ (αισθητικής πτυχίο θα εκτιμηθεί 
επιπρόσθετα)  
·Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ  
·Προϋπηρεσία στο κλάδο του καλλυντικού  
·2ετής εμπειρία στις πωλήσεις  
·Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες  
·Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητες επικοι-
νωνίας και διαπραγμάτευσης  
·Επιχειρηματική αντίληψη και στρατηγική σκέψη  
·Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και την επί-
τευξη στόχων  
·Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδίων  
 
Παρέχονται: 
·Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
·Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
·Προοπτικές εξέλιξης 

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα προς 
Διεύθυνση Πωλήσεων στο e-mail: dimi@
juliettearmand.gr.

Από βιομηχανία κατασκευής ειδών θέρμανσης 
ζητούνται Πωλητές για όλη την Ελλάδα. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
·Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις σε είδη 
θέρμανσης  
·Ηλικία έως 40 ετών  
·Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. και αυτοκινήτου  
·Δυνατότητα ταξιδιών  

·Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη 
θέση σε δίκτυο χονδρικής.  
·Δυναμικός χαρακτήρας  
·Επικοινωνιακές ικανότητες  
·Φιλοδοξίες εξέλιξης  
·Επαγγελματική εμφάνιση  
·Πολύ καλή γνώση MS Office & εφαρμογών 
Internet.  
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές εργασίας για τους 
άνδρες υποψηφίους.  
·Συστάσεις  
Καθήκοντα Θέσης: 
·Οι Επισκέψεις σε πελάτες.  
·Η Δημιουργία, Διαχείριση και διεύρυνση πε-
λατολογίου Χονδρικής Πώλησης σε Αθήνα και 
επαρχία  
·H επίτευξη των καθορισμένων στόχων πωλήσε-
ων & η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών  
·Η Προσήλωση στην επίτευξη στόχων  
·Η παρακολούθηση του ανταγωνισμού  
·Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις.  
 
Προσφέρεται: 
·Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
·Ποσοστά επί των πωλήσεων  
·Ολοκληρωμένη εκπαίδευση  
·Προοπτικές εξέλιξης  
·Κινητό τηλέφωνο  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
rama.gr.

Η Maris Polymers AE στην περιοχή των Οινο-
φύτων ζητά:

Έμπειρο 
Πωλητή Εξωτερικού 

για πωλήσεις προϊόντων της.

Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις Οικο-
δομικών Υλικών στο εξωτερικό και η καλή γνώση 
Γερμανικών ή Γαλλικών ή Ιταλικών ή άλλων ξένων 
γλωσσών εκτός τον αγγλικών.

Η αποστολή των βιογραφικών να γίνει στο 
athenamaris@marispolymers.gr.

Η Εταιρία συμβούλων Marketing και στρατηγικού 
σχεδιασμού Prime Marketing ζητά να προσλάβει:

 Πωλητή

Για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εμπορικής 
Α.Ε. στο χώρο των τροφίμων, με έδρα την Πάτρα 
και εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα.

Αρμοδιότητες: 
·Εφαρμογή του ετήσιου πλάνου πωλήσεων της 
εταιρίας  
·Διαχείριση του υπάρχοντος δικτύου πωλήσεων  
·Παρακολούθηση Πελατών  
·Ανάπτυξη νέων αγορών  
·Ανάπτυξη δικτύου λιανικής  
·Ανάπτυξη Χονδρεμπορίου  
·Εφαρμογή της εμπορικής & οικονομικής πολιτι-
κής της εταιρίας  
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
·Ηλικία 25-38 ετών  
·Μόνιμη  κατοικία στην ευρύτερη περιοχή της 
Πάτρας  
·Τουλάχιστον 2 ετής επαγγελματική εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση στον κλάδο των τροφίμων  
·Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών  
·Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
·Δίπλωμα οδήγησης  
·Δυνατότητα μετακινήσεων και διανυκτερεύσεων 
εκτός νομού  
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
·Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ  
·Κατεύθυνση στους τομείς της Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, Χημείας, Τεχνολογίας τροφίμων θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
·Γνώση του κλάδου Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστι-
κής  
 
Άλλα χαρακτηριστικά: 
·Οργανωτική ικανότητα  
·Ομαδικό πνεύμα  
·Ικανότητες επικοινωνίας 

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και συνοδεύ-
εται από ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, εται-
ρικό αυτοκίνητο, πρόσθετες παροχές, bonus επί 
των πωλήσεων και ένα ατομικό πλάνο εκπαίδευ-
σης και ανάπτυξης σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό πε-
ριβάλλον εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι 
μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείω-
μα με τον κωδικό ΕΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυν-
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Μπές στο www.walker.gr 
και δηµοσίευσε δωρεάν την 
αγγελία σου για προσφορά 
εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε 
σε όσους ενδιαφέρονται 
την ευκαιρία να σε βρούν.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 14

ση info@primemarketing.gr, ή μέσω συμβατικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση Prime Marketing, 
Βασιλείου Ρούφου 27, 26225 Πάτρα. Όλα τα βι-
ογραφικά θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπι-
στευτικότητα.

H ACTION LINE ζητά:

Εξωτερικό Πωλητή  
για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών 
& ευρυζωνικών υπηρεσιών στα Χανιά. 

(Κωδ. Θέσης: ACT_DO_3008) 

Απαραίτητα προσόντα 
·Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
·Εμπειρία 2-3 ετών, σε ανάλογη θέση  
·Γνώση Ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office)  
·Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες  
·Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη εμ-
φάνιση  
·Δυνατότητα ταξιδίων  
·Κάτοχος διπλώματος και ΙΧ αυτοκινήτου  
 
Παρέχονται 
·Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (Μισθός-
Ασφάλιση-Bonus)  
·Κάλυψη εξόδων μετακίνησης 

ACTION LINE ΕΠΕ. Για αποστολή βιογραφικού: 
E-mail: jobs@actionline.gr, FAX: 210 3637544, 
Mailing address: Ακαδημίας 35, 106 72 Αθήνα. 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 
3637585 και 210 3637822.

Στελέχη Πωλήσεων

Η ομάδα πωλήσεων  της Mobilo Deals, η πιο 
δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία υπηρεσιών 
Mobile Advertising , ζητά νέους κοινωνικούς, δη-
μιουργικούς, ευέλικτους, ενθουσιώδεις για να ερ-
γαστούν σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον που 
προσφέρει:

·Ελκυστικές Αποδοχές  
·Επαγγελματική και συνεχή Εκπαίδευση σε Σύγ-
χρονες Τεχνικές Πωλήσεων  
·Μόνιμη απασχόληση  
·Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλ-
λον στον τομέα του MOBILE ADVERTISING  
 
Προσόντα: 
·Ηλικία 25-40 ετών  
·Προϋπηρεσία σε πωλήσεις cold calling  
·Γνώση της αγοράς Διαφήμισης, Internet 
Advertising και χρήστης Smartphone iPhone ή 
Android 

Site: www.mobilodeals.com. Στείλε τώρα το βιο-
γραφικό σου στο email: ilimperis@media-plus.gr 
με τον τίτλο Στελέχη Πωλήσεων και θα σε καλέ-
σουμε άμεσα.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ EVOUS Ε.Π.Ε. που δραστηριοποι-
είται στο εμπόριο ειδών ένδυσης & υπόδησης 
ζητεί:

Πωλητή Χονδρικής 
με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής

Απαραίτητα Προσόντα / Δεξιότητες 
·Απόφοιτος λυκείου  
·Γνώση αγγλικών  & βασικών εφαρμογών 
microsoft office (outlook, excel, word)  
·Προϋπηρεσία στη χονδρική πώληση ειδών ένδυ-
σης & υπόδησης  
·Δυναμική & ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια λόγου 
& επικοινωνίας  
·Δυνατότητα μετακίνησης εντός της ευρύτερης 
Ελληνικής Περιφέρειας (δίπλωμα οδήγησης Β’ 
κατηγορίας)  
·Ηλικία έως 35  
·Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
 
Προσφέρονται 
·Βασικός Μισθός με προοπτικές βελτίωσης βάσει 
επίτευξης στόχων  
·Ευχάριστο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με 
δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης 

Αποστολή Βιογραφικών υπόψη κ. Γ. Σαμσα-
ρέλου. E-mail: evous@otenet.gr, Φαξ: 210 
6741011.

Mία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο 
της μόδας επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος για το Τμήμα Εξαγωγών 

Ρόλος: 
·Η αποτελεσματική διαχείριση παραγγελιών από 
πελάτες εξωτερικού  
·Η προετοιματσία των σχετικών εξαγωγικών εγ-
γράφων  
·Η ικανότητα διαπραγμάτευσης με πελάτες και 
αντιπροσώπους εξωτερικού   
·Η δυνατότητα εποικοδομητικής συνεργασίας με 
την Οικονομική Διεύθυνση αναφορικά με την πι-
στοληπτική ικανότητα των πελατών   
·Η παρακολούθηση των φορτώσεων μέχρι τον 
τελικό τους προορισμό  
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
·Ηλικία  25-35 ετών  
·Διοικητική Εμπειρία σε ανάλογη θέση    
·Άριστη γνώση Αγγλικών  
·Άριστη γνώση Η/Υ  
·Πτυχίο Α.Ε.Ι Οικονομικών ή Θετικών Επιστημών 
θα συνεκτιμηθεί θετικά 

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδο-
χές αναλόγως προσόντων, συνεχή εξειδικευ-
μένη εκπαίδευση και άριστο περιβάλλον εργα-
σίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απο-
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με 
πλήρη στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
sales456@gmail.com.

Η IN GROUP ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού 
στην Ελλάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το δι-
εθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρε-
σης και επιλογής προσωπικού, ζητά για λογαρια-
σμό πελάτη της:

Πωλήτριες/τες 
με εμπειρία σε ηλεκτρονικά είδη

Απαραίτητα Προσόντα: 
·Προϋπηρεσία σε ηλεκτρονικά είδη  
·Πωλησιακές ικανότητες  
·Όρεξη για δουλειά  
·Άριστη επικοινωνία & ομαδικό πνεύμα εργασίας  
·Δυναμικό χαρακτήρα  
·Ενδιαφέρον για το σινεμά 
 
Παροχές: 
·Μερική απασχόληση  
·Σταθερό μηνιαίο μισθό  
·Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ  
·Συνεχής, σύγχρονη εκπαίδευση  
·Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
Οι ενδιαφερόμενες-οι  που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της 
θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογρα-
φικά τους, αναγράφοντας τον κωδικό (HR 20528), 
μέσω e-mail: ή fax: 210 8210230. Τηλ. Επικοινω-
νίας 210 8210555. Αποστολή βιογραφικών στο e-
mail: cv@ingroup.gr.

Γνωστή Εταιρία Ελβετικών Καλλυντικών ζητεί 
να προσλάβει για την στελέχωση του τμήματος 
πωλήσεων τέσσερις κυρίες άνω των 30 ετών, 
κάτοχοι διπλώματος αυτοκινήτου, θα προτιμη-
θούν κάτοχοι Ι.Χ.

Η εταιρία προσφέρει: 
·Μισθό  
·Ασφάλιση  
·Εκπαίδευση  
·Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
·Προοπτικές εξέλιξης  
·Bonus Παραγωγικότητας  
·Δυνατότητα συνεχούς ανάπτυξης του μηνιαίου 
εισοδήματος  
 
Αποστολή βιογραφικών: mar.piezak@yahoo.gr. 

Η ANYMEL SA εισαγωγική εταιρία δραστηριο-
ποιείται στην διάθεση επιστημονικών προϊόντων 
κοσμετολογίας και εξειδικευμένου ιατροτεχνολογι-
κού εξοπλισμού προσφέροντας στην Ελληνική και 
Κυπριακή αγορά καινοτόμα και ποιοτικά ενέσιμα 
προϊόντα ομορφιάς (υαλουρονικό οξύ, plasma 
therapy και μεσοθεραπείες, μηχανηματα RF & 
Laser κ.α). 

Η εταιρία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργα-
τών σε όλη την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο 
και αναπτύσσεται δυναμικά με στρατηγικές συνερ-
γασίες προσεγγίζοντας νέες αγορές και αναζητά:

Υπεύθυνο –η Πωλήσεων

Η θέση αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή με 
βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση 
πελατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής πολιτι-
κής της εταιρίας.

Υπευθυνότητες Θέσης 
·Οργάνωση του τμήματος πωλήσεων με συγκε-
κριμένο πελατολόγιο ιατρούς, δερματολόγους- 
πλαστικούς & κέντρα αισθητικής  
·Υλοποίηση Στρατηγικής Πωλήσεων και εκτέλεση 
του business plan της εταιρίας  
·Έλεγχος- Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου 
και ανάπτυξη νέου  
·Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων  
·Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών σύμφω-
να με τις εταιρικές προδιαγραφές  
 
Προφίλ/Προσόντα Υποψηφίου  
·Πτυχίο ΑΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων – 
Marketing- Διαφήμιση  
·Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 5 έτη σε τμήμα 
Sales-Marketing  
·Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο των ια-
τροτεχνολογικων προϊόντων & των ιατρικών 
ενέσιμων δερμοκαλλυντικών  
·Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη  
·Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις  
·Στρατηγική σκέψη, Ικανότητα επικοινωνίας και 
επίλυσης προβλημάτων  
·Εμπειρία στη διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
μέγιστη δυνατή ανάπτυξη /παρακίνηση του αν-
θρωπίνου δυναμικού  
·Άριστη γνώση Αγγλικής  & Άριστη γνώση χρήσης 
Η/Υ (word, excel, power point)  
·Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης  
·Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα  
·Ηλικία έως 45 ετών  
·Συστατικές επιστολές  
 
Η εταιρία προσφέρει 
·Μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας  
·Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων  
·Κινητό τηλέφωνο  
·Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια νέα και 
δυναμική εταιρία στον ιατρικό χώρο 

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πλη-
ρούν το επιθυμητό προφιλ υποψηφίου. Απο-
στολή βιογραφικών στο e-mail: info@anymel.
gr.

Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν 
Αγγλικό οίκο λύσεων εξοικονόμησης ρεύματος. Με 
προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει, 
καλύπτει την ανάγκη της δραστικής μείωσης της 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και της σω-
στής διαχείρισής του. Προσφέρει επαγγελματική 
βοήθεια και υποστήριξη σε εταιρίες που ψάχνουν 
για μια υπεύθυνη προσέγγιση στην κατανάλωση 
ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της προσφέρονται με 
απόλυτη διαφάνεια και με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα, με τη χρήση των 
σωστών εργαλείων, μπορεί να μειώσει την κατα-
νάλωση ρεύματος έως και 40%. Στα πλαίσια της 
ανάπτυξης της ζητεί:

Πωλητή υπηρεσιών και προϊόντων σε 
Hotels, Restaurants, Cafes, Bars 

(Εξωτερικό Συνεργάτη στην περιοχή της Ατ-
τικής) 

(κωδ. HO.RE.CA 2)

Αρμοδιότητες: 
·Πωλήσεις σε μεσαίους και μεγάλους πελάτες  
·Συγγραφή προσφορών, μελετών  
·Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού  
·Διαπραγμάτευση με τους πελάτες  
 
Προσόντα: 
·Επιθυμητό πτυχίο  
·Γνώση Αγγλικών  
·Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft office)  
·Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών 
στο χώρο αυτό.  
 
Προσφέρουμε: 
·Bonus βάσει στόχων ή/και μεγάλα ποσοστά 
·Συνεχής εκπαίδευση σε νέα ενεργειακά συστή-
ματα 
·Προοπτικές εξέλιξης  
·Ευχάριστο περιβάλλον  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: 
jobs@energo.com.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Job vacancy: Junior Consultant (Ref: JC-09 

2013)

Digitalis Consult is a management consulting 
firm, specialized in R&D administration and in 
providing project management and project-related 
quality assurance services for collaborative R&D 
projects in the area of information technology, 
particularly in European Commission supported 
projects. Digitalis has an annual growth of more 
than 20% and a cumulative success rate of 45% 
for its proposals in the last 4 years. 75% of its 
client base comes from abroad.

We are looking for focused individuals to work 
on full time basis in the context of the Digitalis 
team with the purpose to contribute to the 
support of running projects (including both project 
management and content development aspects), 
and to the development of new project proposals.

Job profile: 
·Support  the coordination of European research 
and/or cooperation consortia (in scheduling and 
resource allocation, tracking of deliverables and 
work schedules, etc).  
·Contribute to the drafting of document such as: 
studies, surveys, case studies, project manuals, 
agreements, action plans, news releases 
on research or policy subjects, newsletters, 
communication plans, needs and requirement 
analysis, technical articles, education materials, 
etc.  
·Support the preparation of new research 
proposals, establishment of European consortia, 
elaboration of budget and spending forecasts.  
·Liaise on a daily basis with other intra and extra 
muros contributors, receive guidance from senior 
collaborators and report back assuring gradually 
an independent role in delivering documentation 
suitable for the intended readership.  
 
Candidate profile: 
·Graduate with high marks, preferably with 
interdisciplinary study or work experiences. 
Postgraduate qualifications will be considered an 
asset.  
·At least one year of fulltime working experience 
in a relevant field.  
·Excellent English language skills and proven 
ability to write and to structure effectively 
documentation, presentations, and reports.  
·Solid organizational skills and ability to prioritise, 
and to process large amounts of complex 
information under pressure. Ability and inner 
interest to learn new subject matters and to 
acquire new knowledge.  
 
Offered: 
·Competitive remuneration.  
·Opportunities for significant career development.  
·Work in a creative and rewarding small business 
environment.  
·Work with major IT companies, international 
knowledge organizations and European public 
administrations.  
 
Job type: Full time, permanent.  
 
Location: Athens - Northern Suburbs. 
 
Hours of work: Monday to Friday 9am - 6pm 
 
Send your cv to e-mail: jobs@digitalis.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλεύτρια

Το DEREE-The American College of Greece 
αναζητεί Νοσηλεύτρια για πλήρη/μερική απα-
σχόληση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το: 
www.acg.edu/jobs-deree. Για αποστολή βιογραφι-
κών απευθυνθείτε στο: vacancies@acg.edu.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η εταιρία μας αναζητά για λογαριασμό πελάτη της 
κατάλληλους/ες υποψήφιους/ες με στόχο την κά-
λυψη της παρακάτω θέσης στη Δυτική Θεσσα-
λονίκη:

Έμπειρος Γραφίστας -τρια 
(κωδ GFB-13)

Προσόντα: 
·Σπουδές Γραφιστικής  

·Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία, κατ΄ε-
λάχιστον 3 χρόνια, και ειδίκευση στην πράξη σε 
δημιουργικό σχεδιασμό, επιμέλεια και υλοποίηση 
σχεδίων μέσω Η/Υ στον κλάδο του υφάσματος  
·Ανετη χρήση Η/Υ σε εξειδικευμένα προγράμματα 
σχεδίασης (PHOTOSHOP κλπ).  
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις γαι 
τους άνδρες  
·Δίπλωμα οδήγησης. Δυνατότητα μετακίνησης 
στο χώρο της εταιρίας με ίδιο μεταφορικό μέσο.  
·Καλή επικοινωνία και συνεργασία  
·Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα 
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα τπ βιογραφικό 
τους σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό 
ύφος), αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο 
careers@peopleatwork-hellas.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.peopleatwork-hellas.gr. Fol-
low us on facebook. Όλες οι υποψηφιότητες λαμ-
βάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύ-
θεια και επαγγελματισμό.

Ζητείται Δακτυλογράφος με γνώση ηλεκτρονικής 
σελιδοποίησης από εταιρεία στην Αθήνα.

Απαραίτητη η γνώση τυφλού συστήματος δακτυ-
λογράφησης, η γνώση Quarkxpress καθώς και η 
άριστη γνώση Αγγλικών.
Αποστολή βιογραφικών: pvschools@ath.forthnet.
gr.

Εκδοτική Εταιρία ζητεί Εικονογράφο - Σκιτσο-
γράφο για μόνιμη εσωτερική και εξωτερική συ-
νεργασία. 
 
Απαραίτητη η σχεδίαση σε ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή. 
 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 2280270. E-mail: 
pvschools@ath.forthnet.gr.

ΙΑΤΡΟΙ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ζητείται από τους SOS IATPOYΣ 
της Θεσσαλονίκης. Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώ-
ση Αγγλικών & προϋπηρεσία.

Αποστολή Βιογραφικών στο: salonica@sosiatroi.
gr. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 867680 και 
στην ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr.

Ειδικό Παιδιατρικό Καρδιοθωρακικό  
Αναισθησιολόγο 

Consultant Paediatric Cardiothoracic  
Anaesthetist

Η GlobalMediRec έχει μια άμεση θέση εργα-
σίας σε Κρατικό Νοσοκομείο NHS κοντά στο 
Birmingham. Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός 
του Consultant είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 
(αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες 
εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls 
(εφημερίες), με αρχικό συμβόλαιο ενός έτους.

Το αρχικό συμβόλαιο  μπορεί να ανανεωθεί εφό-
σον το επιθυμεί ο ιατρός. Οι υπηρεσίες της 
GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους 
ιατρούς. Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συ-
μπεριλαμβάνονται: Προετοιμασία του βιογραφικού 
– Προετοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική 
συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού 
στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην 
Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
·Τίτλος Ειδικότητας στην Αναισθησιολογία  
·Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council  
·Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοι-
νωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και 
τυχών διευκρινίσεις. Μετά τιμής, Κατερίνα Κοντά-
λιπου, GlobalMediRec. 

Τηλ: 6934 803930. Email: katerina.kontalipou@
globalmedirec.com.

ΩΡΛ ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθή-
νας.
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & προ-
ϋπηρεσία.

Αποστολή Βιογραφικών στο: sosiatroi@sosiatroi.
gr ή στο φαξ 210 8212611. Περισσότερες πληρο-
φορίες στο Τηλ. 210 8211888 και στην ιστοσελίδα 
μας: www.sosiatroi.gr.

Η Euromedica – Γενική Κλινική Δωδεκανήσου 
στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξής της, αναζη-
τά Ιατρούς, ειδικούς και ανειδίκευτους, για πλήρη 
απασχόληση.

Υποβολή βιογραφικού στη διεύθυνση: info@
euromedica-rhodes.gr. Πληροφορίες: τηλ. 22410-
45015, fax. 22410-60002.

Στοματολόγος ζητείται από τους SOS IATPOYΣ. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & προ-
ϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο: sosiatroi.info@
gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρεία MART HELLAS ζητά να προσλάβει 
για τους τομείς: 

Νευροχειρουργικής, 
Γεν. Χειρουργικής 

Ουρολογίας, 
Επεμβατικής Ακτινολογίας

Πωλητές

Περιοχές: 
Αθήνα (ΚΩΔ. 01)  
Ιωάννινα (ΚΩΔ. 02) 
 
Προσόντα υποψηφίων: 
·Απαραίτητη εμπειρία 2 ετών τουλάχιστον σε νο-
σοκομειακές πωλήσεις χειρουργικών προϊόντων  
·Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας  
·Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες  
·Φιλοδοξία και εργατικότητα  
·Καλή Γνώση Αγγλικών και Η/Υ  
·Δίπλωμα οδήγησης  
·Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις  
·Πτυχίο Α.Ε.Ι  ανάλογης κατεύθυνσης θα ληφθεί 
υπ’όψιν 
 
Περιγραφή θέσης: Ο/Η υποψήφιος θα αναλάβει 
την ευθύνη πολύ σημαντικών κατηγοριών προϊό-
ντων της εταιρίας  
 
Η εταιρεία προσφέρει:  
·Συνεχή off the job και on the job εκπαίδευση  
·Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφι-
κό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: sales@marthellas.gr υπ΄όψιν Κας Τάνιας 
Τσουράκη, (αναφέροντας απαραιτήτως  τον 
κωδικό της περιοχής ενδιαφέροντός σας).

Η εταιρία ANYMEL SA δραστηριοποιείται στην δι-
άθεση επιστημονικών προϊόντων κοσμετολογίας 
και εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
προσφέροντας στην Ελληνική και Κυπριακή αγο-
ρά καινοτόμα και ποιοτικά ενέσιμα προϊόντα ομορ-
φιάς (υαλουρονικό οξύ, plasma therapy και με-
σοθεραπείες, μηχανήματα RF & Laser κ.α).

Η εταιρία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργα-
τών σε όλη την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο 
και αναπτύσσεται δυναμικά με στρατηγικές συνερ-
γασίες προσεγγίζοντας νέες αγορές και αναζητά:

Ιατρικούς Επισκέπτες

Η θέση αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή με 
βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση 
πελατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής πολιτι-
κής της εταιρίας.

Υπευθυνότητες Θέσης 
·Οργάνωση του τμήματος πωλήσεων με συγκε-
κριμένο πελατολόγιο ιατρούς, δερματολόγους- 
πλαστικούς & κέντρα αισθητικής  
·Υλοποίηση Στρατηγικής Πωλήσεων και εκτέλεση 
του business plan της εταιρίας  
·Έλεγχος- Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου 
και ανάπτυξη νέου  
·Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων  
·Παρακολούθηση του προϋπολογισμού και θέ-
σπιση των ορθών εμπορικών στόχων για τη βελ-
τιστοποίηση της κερδοφορίας  

·Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών σύμφω-
να με τις εταιρικές προδιαγραφές  
·Στελέχωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη της ομά-
δας καθώς και αναγνώριση και ανάπτυξη εσωτε-
ρικών ταλέντων  
·Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και του ανταγω-
νισμού  
·Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στό-
χων  
 
Προφίλ/Προσόντα Υποψηφίου 
·Πτυχίο ΑΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων – 
Marketing- Διαφήμιση  
·Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί  
·Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 5 έτη σε τμήμα 
Sales-Marketing  
·Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο των ια-
τροτεχνολογικων προϊόντων & των ιατρικών 
ενέσιμων δερμοκαλλυντικών  
·Απαραίτητη εμπειρία reporting & εκτέλεση των 
KPIs  
·Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη  
·Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις  
·Στρατηγική σκέψη, Ικανότητα επικοινωνίας και 
επίλυσης προβλημάτων  
·Εμπειρία στη διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
μέγιστη δυνατή ανάπτυξη /παρακίνηση του αν-
θρωπίνου δυναμικού  
·Άριστη γνώση Αγγλικής  & Άριστη γνώση χρήσης 
Η/Υ (word, excel, power point)  
·Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης  
·Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα  
·Ηλικία έως 45 ετών  
·Συστατικές επιστολές  
 
Η εταιρία προσφέρει 
·Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως της προϋπηρε-
σίας  
·Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων 

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πλη-
ρούν το επιθυμητό προφιλ υποψηφίου. Απο-
στολή βιογραφικών στο e-mail: info@anymel.
gr.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχα-
ροπλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν 
για Αρτοποιούς για τα καταστήματα της Δρο-
σιάς, του Π. Φαλήρου και του Ν. Ψυχικού:

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στην Αρτοποιία, 
σας αρέσει ο χώρος της εστίασης και να δουλεύ-
ετε ομαδικά, τότε θα χαρούμε να ακούσουμε από 
εσάς!

Κύρια Καθήκοντα: 
·Προετοιμασία αρτοσκευασμάτων και πρωινών 
γλυκών  
·Παρακολούθηση αποθήκης και στοκ  
·Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιη-
μένου  
·Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
·Τουλάχιστον 5 έτη συνεχούς απασχόλησης στην 
αρτοποιία  
·Γνώσεις σε ειδικά προϊόντα (σφολιάτες, κρουα-
σάν, κουλούρια κτλ)  
·Πτυχίο σχολής αρτοποιίας Δημοσίας ή Ιδιωτικής 
σχολής με πιστοποίηση  
·Γνώση αγγλικών  
·Βιβλιάριο Υγείας  
·Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες  
·Ηλικία άνω των 25 ετών  
·Οργανωτικές ικανότητες  
·Ομαδικό πνεύμα  
·Προσεγμένη εμφάνιση  
·Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά  
 
Επιθυμητά προσόντα: Βασικές γνώσεις Η/Υ 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
·Πλήρη απασχόληση  
·Βασικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση  
·Εκπαίδευση  
·Εργασία σε πολυτελείς χώρους  
·Προοπτικές εξέλιξης 

Για αποστολή βιογραφικού στείλτε μας e-mail 
στο jobs@frankzepaul.com αναγράφοντας στο 
θέμα τον κωδικό FZP-ΑRT-13/Δροσιά, FZP-
ART-13/Φάληρο ή FZP-ART-13/Ψυχικό, ανάλο-
γα με την περιοχή που σας ενδιαφέρει.

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

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στην Ζαχαρο-
πλαστική, σας αρέσει ο χώρος της εστίασης και 
να δουλεύετε ομαδικά, τότε θα χαρούμε να ακού-
σουμε από εσάς!

Κύρια Καθήκοντα: 
·Προετοιμασία γλυκών και άλλων προϊόντων ζα-
χαροπλαστικής  
·Παρακολούθηση αποθήκης και στοκ  
·Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιη-
μένου  
·Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
·Τουλάχιστον 8 έτη συνεχούς απασχόλησης στην 
Ζαχαροπλαστική  
·Ηλικία άνω των 30 ετών  
·Γνώσεις Patisserie – Confiserie, Γλυκά Ανατο-
λής, Παγωτό, Zαχαρόπαστα  
·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 πολυτελείς χώρους  
·Προοπτικές εξέλιξης 

Για αποστολή βιογραφικού στείλτε μας e-mail 
στο jobs@frankzepaul.com αναγράφοντας στο 
θέμα τον κωδικό FZP-ΖΑΧ-13/Δροσιά, FZP-
ΖΑΧ-13/Φάληρο ή FZP-ΖΑΧ-13/Ψυχικό, ανάλο-
γα με την περιοχή που σας ενδιαφέρει.

Ζητούνται Chef για ιδιωτικό κολέγιο Νοτίων Προ-
αστίων. 
 
Απαιτούμενα προσόντα για την θέση του 
Chef: 
·Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής  
·Τουλάχιστον  5 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση για εργασία σε κολέγιο ή σε ξενοδοχεία 4*  
·Έμπρακτη πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγελί-
ες, παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσης-
συντήρησης των τροφίμων  
·Γνώση διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας  
·Ευελιξία και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπά-
νω προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία 
στο e-mail: s.hofmann@cityu.gr.

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

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στο χώρο του 
Bar, σας αρέσει ο χώρος της εστίασης και να δου-
λεύετε ομαδικά, τότε θα χαρούμε να ακούσουμε 
από εσάς!

Κύρια Καθήκοντα: 
·Προετοιμασία όλων των ειδών καφέ και ροφημά-
των (espresso, cappuccino, φίλτρου, σοκολάτας 
κλπ)  
·Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιη-
μένου  
·Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
·Προϋπηρεσία απαραίτητη στο χώρο του Bar, σε 
καφετέριες ή αρτοζαχαροπλαστεία  
·Ηλικία έως 30 ετών  
·Γνώση αγγλικών  
·Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες  
·Οργανωτικές ικανότητες  
·Ομαδικό πνεύμα  
·Προσεγμένη εμφάνιση  
·Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
·Βασικές γνώσεις Η/Υ  
·Βιβλιάριο Υγείας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
·Πλήρη απασχόληση  
·Πακέτο αποδοχών και ασφάλιση  
·Εκπαίδευση  
·Εργασία σε πολυτελείς χώρους  
·Προοπτικές εξέλιξης 
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Για αποστολή βιογραφικού στείλτε μας e-mail στο 
jobs@frankzepaul.com αναγράφοντας στο θέμα 
τον κωδικό FZP-ΒΑR-13/Δροσιά, FZP-BAR-13/
Φάληρο ή FZP-BAR-13/Ψυχικό, ανάλογα με την 
περιοχή που σας ενδιαφέρει. 

Exciting new career opportunity is available 
in the restaurant industry. Vardis Venues, one 
of Sydney’s most significant and successful 
restaurant group, is looking for Greek knowhow 
and spirit for it’s newest HelleniCo. dining 
concepts and more.

Are you? 
·Ambitious  
·Young, happy and vibrant  
·Looking for a satisfying job where your hard 
work is appreciated

The available positions are for Head Chef & 
Sous Chef.

The successful candidate must have at least 5 
years experience working in similar position in 
highly regarded restaurants. Professional training 
from a reputable culinary institute is essential. A 
proficient working knowledge of English IELTS 
SCORE OF 7, plus a positive attitude towards 
the restaurant industry, team-work and customer 
service are all required skills.

The successful candidate must be willing to 
relocate to Sydney for a minimum of 24 months. 
We offer excellent working environment and 
attractive salary package. 70,000 -110,000 AUD 
per year (Gross salary including superannuation).

Vardis Venues group of restaurants consists of 
up-market bars, restaurants, cafés and function 
venues. Each venue has its unique cuisine, 
staffing and training requirements. We perform 
with the utmost professionalism at all levels of our 
operations, with attention to detail paramount to 
the business.

For everyone interested in carving their own 
successful career send us your CV/ Resume,  
(English preferred) with a current photo. 
Recruiting will take place starting Tuesday 17/09. 
The position to begin Mid - November.
To apply send a cover letter and CV to the email: 
varvaritis@gmail.com.

Το Χαρτί & Καλαμάρι στο Πέραμα αναζητά:

Σερβιτόρους (μέχρι 30 ετών) 
με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, 

για μόνιμη απασχόληση και πρόσληψη άμεσα.

Βιογραφικά στο: har.tsakirgiannakis@gmail.com.

Το Χαρτί & Καλαμάρι στο Πέραμα αναζητά:

Μάγειρες Β’ (μέχρι 28 ετών) 
με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, 

για μόνιμη απασχόληση και πρόσληψη άμεσα.

Βιογραφικά στο: har.tsakirgiannakis@gmail.com.

Καινούργια Αλυσίδα Εστιατορίων ζητεί για το κα-
τάστημά της στην Άνοιξη:

Υπεύθυνους Καταστημάτων & Σερβιτόροι

Προφίλ Υποψηφίων: 
·Προϋπηρεσία 3-5 έτη 
·Ομαδικό πνεύμα 
·Επαγγελματισμός 
·Δεξιότητες επικοινωνίας 
·Ευπαρουσίαστοι 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
·Άριστο περιβάλλον εργασίας 
·Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
·Εκπαίδευση 
·Προοπτικές εξέλιξης

Βιογραφικά που δεν θα έχουν επισυναπτό-
μενη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη. 
Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο 
hrforlo@gmail.com. Όλες οι αιτήσεις θα χειρι-
στούν με απόλυτη εχεμύθεια.

να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της 
θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογρα-
φικά τους με φωτογραφία μέσω e-mail στο hr@
greenpromotions.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την 
on line εκπαίδευση ζητά:

Συνεργάτες – Καθηγητές 
για δημιουργία video μαθημάτων 

και εκπαιδευτικού υλικού 
στον Τομέα Πληροφορικής.

Με εξειδίκευση στα ακόλουθα: 
·Γλώσσες Προγραμματισμού (c, c++, java, html, 
pascal )  
·Τεχνητή νοημοσύνη  
·Προστασία και ασφάλεια συστημάτων Η/Υ  
·Πληροφορική στην εκπαίδευση  
·Ειδικά θέματα τεχνολογίας λογισμικού  
·Softwere εφαρμογές  
·Βάσεις δεδομένων  
·Fortran  
·Τηλεπικοινωνίες 
 
Απαραίτητα προσόντα:  
·Άριστη γνώση του αντικειμένου  
·Ευχέρεια στην επικοινωνία και μεταδοτικότητα 
της γνώσης  
·Μεράκι και διάθεση για διδασκαλία  ακόμη και αν 
είσαι νέος  
 
Επιθυμητά προσόντα:  
·Εμπειρία στην εκπαίδευση  
·Εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση  
·Διδακτική και ερευνητική εμπειρία  
·Μεταπτυχιακό ή ότι άλλο τίτλο σπουδών σε συ-
ναφές αντικείμενο  
 
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει:  
·Ελεύθερη και αυτόνομη ανάπτυξη on-line ζωντα-
νών μαθημάτων.  
·Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο της on-
line εκπαίδευσης (e-learning)  
·Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε νέες αγο-
ρές  
·Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλ-
λον  
 
Αποστολή βιογραφικού: hr@arnos.co.gr.

To UKFC Foundation Course αναζητά Καθη-
γητές (Part-time) με γνώση του Βρετανικού συ-
στήματος εκπαίδευσης για τη στελέχωση του στα 
ακόλουθα προγράμματα:

·Performing Arts  
·Politics and Law  
 
Απαραίτητα Προσόντα 
·Πτυχίο ΑΕΙ  
·Διδακτική εμπειρία  
·Γνώση του Βρετανικού συστήματος εκπαίδευσης 
Αποστολή βιογραφικού (να γίνεται αναφορά 
του προγράμματος ενδιαφέροντος) με e-mail 
στο: gram@ukfc.gr.

Το κέντρο ξένων γλωσσών ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
που έχει πρώτη και κύρια μέριμνα την πρόοδο των 
παιδιών εδώ και 15 χρόνια, στα πλαίσια ανάπτυ-
ξης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του 
επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές – Καθηγήτριες 
Φωνητικής 

με κωδικό θέσης ZAF

Θέση 
·Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων βασισμέ-
νη στη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα βιβλιο-
γραφία  
·Παράδοση διδακτέας ύλης  
·Αξιολόγηση και βαθμολόγηση σπουδαστών  
·Παροχή ακαδημαϊκών και συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών στους σπουδαστές  
·Συμμετοχή στην αξιολόγηση και αναθεώρηση 
των προγραμμάτων σπουδών  
·Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις του Ομίλου  
 
Απαραίτητα προσόντα 
·Πτυχίο ΑΕΙ στο αντικείμενο διδασκαλίας  
·Διδακτική, εργασιακή  και ερευνητική εμπειρία 
στο αντικείμενο διδασκαλίας   
·Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφο-
ρικό και γραπτό επίπεδο  
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 

Καινούργια Αλυσίδα Εστιατορίων ζητεί για το κα-
τάστημά της στην Άνοιξη:

Ψήστη - Τυλιχτή – 
Delivery - Καθαριστές

Προφίλ Υποψηφίων: 
·Προϋπηρεσία 1-3 έτη 
·Ομαδικό πνεύμα 
·Επαγγελματισμός 
·Δεξιότητες επικοινωνίας 
·Ευπαρουσίαστοι 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
·Άριστο περιβάλλον εργασίας 
·Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
·Εκπαίδευση 
·Προοπτικές εξέλιξης

Βιογραφικά που δεν θα έχουν επισυναπτό-
μενη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη. 
Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο 
hrforlo@gmail.com. Όλες οι αιτήσεις θα χειρι-
στούν με απόλυτη εχεμύθεια.

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

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

Η Aerotel επιλέγει και  εντάσει στην ομάδα των 
δραστήριων και επικοινωνιακών εργαζόμενων 
της, νέους ενδιαφερόμενους κάθε ηλικίας οι οποίοι 
έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

Θέση – αντικείμενο: Προώθηση υπηρεσιών 
επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και θεάματος Nova 
 
Ο/η  ενδιαφερόμενος/η πρέπει να διαθέτει τα 
ακόλουθα προσόντα:  
·Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση στην 
επικοινωνία  
·Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση,   διάθεση 
για εργασία  
·Φιλοδοξία για εξέλιξη  
·Πρωτοβουλία – ευελιξία – συμμετοχή στην ομά-
δα  
·Απόφοιτος/η Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ (πτυχία 
αναγνωρίζονται άμεσα σαν προσόν για την προ-
οπτική εξέλιξης)  
·Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ  
·Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης 
υπηρεσιών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.  
 
Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους 
τα παρακάτω:  
·Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική κά-
λυψη, και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα.  
·Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στό-
χων  
·Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη 
και δυναμική επιχείρηση  
·Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον  
·Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπει-
ρα και ικανά στελέχη    
 
 Άμεση πρόσβαση σε σταθμό METRO – έι-
σοδος μπροστά. Αποστολή βιογραφικών: hr@
aerotel.gr.

H Mediatel A.E. δημιουργήθηκε το 1995 και εί-
ναι 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 ποιότη-
τας υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Η πολύχρονη εμπειρία της Mediatel σε έργα υψη-
λών απαιτήσεων την έχουν καθιερώσει ως ένα 
από τα μεγαλύτερα Call Centres στην ελληνική 
αγορά.

Σκοπός της Mediatel είναι η παροχή υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας, που καλύπτουν πλήρως τις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης 
αγοράς. Οι συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία και 
ανθρώπινο δυναμικό εξασφαλίζουν αποτελεσματι-
κές και ευέλικτες υπηρεσίες που παρέχονται άμε-
σα μέσω άρτιας και σύγχρονης υποδομής.

τους άνδρες υποψήφιους  
 
Επιθυμητά χαρακτηριστικά 
·Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση και 
παράδοση διδακτέας ύλης  
·Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού 
περιβάλλοντος μάθησης  
·Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προ-
βλημάτων  
·Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματι-
κών αναγκών των σπουδαστών  
·Υπευθυνότητα  
·Ομαδικό πνεύμα  
·5 ετής προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
·κατα προτίμηση κάτοικος Κέντρου Πειραιά, 
Πειραϊκής, Πασαλιμάνι, Καστέλας ή Φαλήρου  
 
Το κέντρο προσφέρει 
·Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλ-
λον  
·Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές  
 
Οι υποψήφιοι να αναγράφουν πάντα τον κωδικό 
θέσης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο: irzachariou@gmail.
com.

Το κέντρο ξένων γλωσσών ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
που έχει πρώτη και κύρια μέριμνα την πρόοδο των 
παιδιών εδώ και 15 χρόνια, στα πλαίσια ανάπτυ-
ξης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του 
επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές –τριες Αγγλικών 
με κωδικό θέσης ZAA

Θέση 
·Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων βασισμέ-
νη στη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα βιβλιο-
γραφία  
·Παράδοση διδακτέας ύλης  
·Αξιολόγηση και βαθμολόγηση σπουδαστών  
·Παροχή ακαδημαϊκών και συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών στους σπουδαστές  
·Συμμετοχή στην αξιολόγηση και αναθεώρηση 
των προγραμμάτων σπουδών  
·Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις του Ομίλου  
 
Απαραίτητα προσόντα 
·Πτυχίο ΑΕΙ στο αντικείμενο διδασκαλίας  
·Διδακτική, εργασιακή  και ερευνητική εμπειρία 
στο αντικείμενο διδασκαλίας   
·Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφο-
ρικό και γραπτό επίπεδο  
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψήφιους  
 
Επιθυμητά χαρακτηριστικά 
·Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση και 
παράδοση διδακτέας ύλης  
·Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού 
περιβάλλοντος μάθησης  
·Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προ-
βλημάτων  
·Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματι-
κών αναγκών των σπουδαστών  
·Υπευθυνότητα  
·Ομαδικό πνεύμα  
·5 ετής προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
·κατα προτίμηση κάτοικος Κέντρου Πειραιά, 
Πειραϊκής, Πασαλιμάνι, Καστέλας ή Φαλήρου  
 
Το κέντρο προσφέρει 
·Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλ-
λον  
·Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές  
 
Οι υποψήφιοι να αναγράφουν πάντα τον κωδικό 
θέσης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο: irzachariou@gmail.
com.

Το κέντρο ξένων γλωσσών ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
που έχει πρώτη και κύρια μέριμνα την πρόοδο των 
παιδιών εδώ και 15 χρόνια, στα πλαίσια ανάπτυ-
ξης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του 
επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές - Καθηγήτριες Σκηνοθεσίας 
για μαθήματα θεατρικής αγωγής 

με κωδικό θέσης ΖΑS

Θέση 
·Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων βασισμέ-
νη στη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα βιβλιο-
γραφία  
·Παράδοση διδακτέας ύλης  

Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε., από τις μεγαλύτερες εταιρί-
ες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, επιθυμεί να 
εντάξει άμεσα στην ομάδα επικοινωνιακούς και 
δραστήριους εργαζόμενους, ανεξαρτήτου ηλικίας, 
ως Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(Κωδικός θέσης, ΚΩΔ:02.)

Αντικείμενο απασχόλησης: Τηλεφωνική προ-
ώθηση προγραμμάτων σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
·Άνεση στην επικοινωνία και διαπραγματευτικές 
ικανότητες.  
·Διάθεση για εργασία  και δέσμευση στο αποτέ-
λεσμα.  
·Βασικές γνώσεις Η/Υ σε περιβάλλον Windows 
και MS-Office.  
·Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση 
σε call center, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
·Σταθερό μηνιαίο μισθό, ασφαλιστική κάλυψη και 
τα νόμιμα δώρα και επιδόματα .  
·Υψηλό μπόνους επίτευξης στόχων σε μηνιαία & 
τριμηνιαία βάση 
·Δυνατότητα πλήρους και μερικής απασχόλησης  
·Προοπτική υπογραφής σύμβασης εργασίας αο-
ρίστου χρόνου  
·Ευκαιρίες  καριέρας σε έναν δυναμικό Οργανι-
σμό  
·Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στε-
λέχη  
·Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον  
·Προσβασιμότητα από σταθμό μετρό 
Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη Τμή-
ματος Προσωπικού email: hr@
mediatel.gr, website: www.mediatel.gr.  
Tηλ κέντρο: 214 214 80 00, Tμήμα Προσωπι-
κού: Επιλογή1. Διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισί-
ας 125-127,115 24, Αμπελόκηποι Αθήνα, (στάση 
μετρό Πανόρμου), Cosmos Center, 7ος όροφος.

Σύμβουλος Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Η QlikView Hellas αναζητά Σύμβουλο 
Τηλεφωνικών Πωλήσεων για 2 μήνες (part 
time: ώρες 10.00-14.00).

Περιγραφή θέσης 
·Διερεύνηση αναγκών και κλείσιμο ραντεβού 
παρουσίασης σε δυνητικούς πελάτες  
·Τηλεφωνική ενημέρωση πελατολογίου  
 
Προφίλ υποψηφίου/ας 
·Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στον κλάδο των 
τηλεφωνικών πωλήσεων (εμπειρία  σε κλάδο 
πληροφορικής θα θεωρηθεί προσόν)  
·Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office  
·Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
·Ικανότητα διαπραγμάτευσης & πελατοκεντρική 
προσέγγιση  
·Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του 
χρόνου και οργάνωσης της εργασίας  
 
Εμείς προσφέρουμε  
·Ανταγωνιστικό σύστημα αποδοχών  
·Ολοκληρωμένο πακέτο εκπαίδευσης 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον τίτλο της 
θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
marketing@qlikviewhellas.com. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Ζητούνται 2 Συνεργάτες για απογευματινή ερ-
γασία με αντικείμενο την προώθηση σταθερής 
τηλεφωνίας. 
 
Προσόντα 
·Απόφοιτοι Λυκείου 
·Ευχέρεια λόγου  
 
Προσφέρονται 
·Βασικός μισθός, ασφάλιση, bonus παραγωγικό-
τητας.  
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211 9969301. E-mail: 
e.xanthopoulou@plegmanet.gr. 

Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος για την θέση θα 
ενταχθεί στην διεύθυνση πωλήσεων της εται-
ρίας και οι αρμοδιότητες του θα περιλαμβά-
νουν την τηλεφωνική προώθηση και πώληση 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
·Απόφοιτοι Λυκείου, Ι.Ε.Κ.  
·Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνι-

·Αξιολόγηση και βαθμολόγηση σπουδαστών  
·Παροχή ακαδημαϊκών και συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών στους σπουδαστές  
·Συμμετοχή στην αξιολόγηση και αναθεώρηση 
των προγραμμάτων σπουδών  
·Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις του Ομίλου  
 
Απαραίτητα προσόντα 
·Πτυχίο ΑΕΙ στο αντικείμενο διδασκαλίας  
·Διδακτική, εργασιακή  και ερευνητική εμπειρία 
στο αντικείμενο διδασκαλίας   
·Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφο-
ρικό και γραπτό επίπεδο  
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψήφιους  
 
Επιθυμητά χαρακτηριστικά 
·Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση και 
παράδοση διδακτέας ύλης  
·Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού 
περιβάλλοντος μάθησης  
·Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προ-
βλημάτων  
·Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματι-
κών αναγκών των σπουδαστών  
·Υπευθυνότητα  
·Ομαδικό πνεύμα  
·5 ετής προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
·κατα προτίμηση κάτοικος Κέντρου Πειραιά, 
Πειραϊκής, Πασαλιμάνι, Καστέλας ή Φαλήρου  
 
 
Το κέντρο προσφέρει 
·Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλ-
λον  
·Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές  
 
Οι υποψήφιοι να αναγράφουν πάντα τον κωδικό 
θέσης. Αποστολή βιογραφικών στο: irzachariou@
gmail.com.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Amadeus, the worldwide leading Global 
Distribution System, is the chosen technology 
partner for providers, sellers and buyers of 
travel. The Amadeus provides distribution, IT 
and point-of-sale solutions to help its customers 
adapt, grow and succeed in the fast-changing 
travel industry. More information about Amadeus 
Group is available at: www.gr.amadeus.com. 
AMADEUS HELLAS SA is seeking for a dynamic 
and motivated professional to cover the following 
position:

Technical Support Executive

Reports to: IT and Technical Services 
Manager

Purpose of the job: Amadeus IT Department is 
dedicated to provide premium technical services 
to Amadeus customers with a high level of 
professionalism and to support the local technical 
infrastructure of ACO Greece. In addition IT 
department has as a key objective to implement 
and finalize any technical project assigned from 
Amadeus Headquarters for the harmonization of 
ACO processes.

General Roles & Responsabilities: 
 
Technical support 
 
·Working on IBM Console (TN3270 emulator) 
and Web services applications in order to support 
AMADEUS HELLAS customers. 
·Technical Help desk 1st and 2nd level.  
·Installation of Amadeus products via telephone 
or remote assistance tool.  
·Follow up Amadeus product installations.  
·Technical project coordination.  
·Internal technical infrastructure support.  
·Create monthly reports.    
·Ensure that effective and speedy resolution of 
problems identified by customers is provided. 
Act as necessary, as the escalation point for 
major issues. Track KPIs to ensure SLA is met 
and customer satisfaction is high. Identify gaps 
and work with line organization to develop and 
implement processes that create efficiencies.  
·Ensure that all calls are entering properly in the 
CRM (SIEBEL) .   
·Carry out implementation process for 
e-commerce solutions for Amadeus customers 
- liaison with development team and web 
designers for the customization of the travel 
agency portal as well as with HQs for setting 
up Amadeus solutions according to customers’ 
requirements  
·Receive any Amadeus training appointed by 
the ITM/BPM /or any certification requested.

κές πωλήσεις  
·Με εργατικότητα και αυτοπεποίθηση  
·Με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
·Με ομαδικό πνεύμα  
·Με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
·Προϋπηρεσία σε εταιρεία call center  
 
Η εταιρεία παρέχει: 
·Βασικός μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ  
·Υψηλά bonus επίτευξης στόχων  
·Σύγχρονο ευχάριστο περιβάλλον  
·Προοπτικές εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
p.berdou@homenet.com.gr. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 213 0396600.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Η βιομηχανική εταιρεία PRIME SOLUTIONS S.A. 
δραστηριοποιείται στον χώρο των καλλυντικών και 
παραφαρμακευτικών  προϊόντων. Η αναγνώρισή 
της και η εδραίωση της στην παγκόσμια αγορά, 
είναι αποτέλεσμα της υψηλών προδιαγραφών πα-
ραγωγικής δραστηριότητάς της η οποία εξασφαλί-
ζει σταθερή ποιότητα και ευελιξία. Στα πλαίσια της 
συνεχούς προσπάθειάς της για ανάπτυξη, ζητά να 
προσλάβει:

Υπεύθυνο Αποθήκης  
(Ref.: Warehouse)

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 
·Προετοιμασία, οργάνωση & αποστολή παραγ-
γελιών  
·Παρακολούθηση φυσικής αποθήκης  
·Έλεγχος αποθεμάτων σε έτοιμα προϊόντα , Ά 
ύλες και υλικά συσκευασίας          
·Έλεγχος σωστής λειτουργίας, κατανομής χώρου 
και διαρρύθμισης των υλικών της αποθήκης  
 
Απαιτούμενα προσόντα/ ιδιότητες: 
·Άνδρας, 25 - 35 ετών  
·Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
·Πρωτοβουλία και υπευθυνότητα  
·Προγραμματισμός και οργάνωση  
·Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσμα-
τος  
·Προϋπηρεσία σε οργανωμένη αποθήκη τουλάχι-
στον 2 ετών  
·Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
·Αποδοχές αναλόγως των προσόντων και της 
προϋπηρεσίας 
·Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον 
·Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
e-mail: imports@springair.gr.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η διαφημιστική εταιρεία Green Promotions με 
έδρα στο Χαλάνδρι (πλησίον του Μετρό Δ. Πλα-
κεντίας), αναζητά άμεσα Διανεμητές Εντύπων.

Διανεμητές Εντύπων (κωδ.D2D)

Περιγραφή θέσης: Ο διανεμητής, είναι υπεύθυ-
νος για τη διανομή εντύπων πελατών βάσει των 
διαδικασιών της εταιρείας μας. Οι διανομές γίνο-
νται εντός Αττικής και σε συγκεκριμένες περιοχές 
κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών 
μας.

Αρμοδιότητες / Καθήκοντα υποψηφίου/-ας: 
·Διανομή βάσει των διαδικασιών υλοποίησης.  
·Επίτευξη στόχων διανομής.  
·Αναφορά διανομής.  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
·Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην επί-
τευξη αποτελεσμάτων.   
·Δραστήριος με θετική προσωπικότητα.  
·Άπταιστα Ελληνικά  
·Απόφοιτος Λυκείου.  
·Καλή γνώση MS Office και Η/Υ.  
·18-35 ετών.  
 
Προσφέρονται: 
·Καθημερινή & part time απασχόληση.  
·Υψηλές αποδοχές.  
·Άριστο εργασιακό περιβάλλον.  
·Διαρκής εκπαίδευση και επαγγελματική εξειδί-
κευση.  
·Προοπτικές καριέρας και επαγγελματικής ανά-
πτυξης. 
Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν 

(LSS,SELL,SECO). 
 
KPI: 
·Effectiveness in problem resolution and 
Technical support on Amadeus products to travel 
agencies; customers’ satisfaction as the key 
performance indicator.  
·Selling Platform and SECO technical support    
·Internal technical infrastructure support

Knowledge and Experience: 
Education: 
·University or degree in Computer Science / IT / 
PC skills; HW, SW, DS applications, network SW, 
data communications, cabling stystems, etc., or 
equivalent work experience  
·Proficiency in English (oral and written)

Knowledge on: 
Technical Skills 
·Good communication Skills, Organized.  
·Good experience in IT Technical Support, 
escalations 
·Ability in making contact with customers and get 
their attention.  
·Excellent understanding of the customer’s 
needs.  
·Basic Knowledge of Telecommunication 
Systems, Intermediate Knowledge for MS 
Servers  and Data Networks (Routers/Switches /
Modems).  
·Operating Systems: Windows 
(,XP,VISTA,7,8PRO)  
·Hardware/Software generally.  
·Minimum 4 years experience 
 
Personal Skills 
·Accountability & pro-activity 
·Multicultural approach 
·Customer focus 
·Analytical and conceptual thinking 
·Flexibility 
·Communication skills 
·Able to travel abroad

The company offers a competitive remuneration 
package, private medical insurance and 
outstanding career opportunities within a 
prominent and dynamic multinational organization. 
All interested candidates should send a 
detailed CV in English via email at: careers.gr@
amadeus.com. All applications will be treated 
in full confidence.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Η Juliette Armand επιθυμεί να προσλάβει για το 
συνεργαζόμενο κατάστημα Skin Mood:

Υπεύθυνο Αισθητικό

Επιθυμητά προσόντα: 
·Πτυχίο Αισθητικής  
·Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ  
·Προϋπηρεσία στο κλάδο του καλλυντικού  
·2ετής εμπειρία στις πωλήσεις  
·Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητες επικοι-
νωνίας και διαπραγμάτευσης  
·Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και την επί-
τευξη στόχων  
 
Παρέχονται: 
·Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
·Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
·Προοπτικές εξέλιξης  
 
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα προς Δι-
εύθυνση Προσωπικού  στο e-mail: dimi@
juliettearmand.gr.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ζητούνται Καμαριέρες για ιδιωτικό κολέγιο Νοτί-
ων Προαστίων. 
 
Απαιτούμενα προσόντα για την θέση της Kα-
μαριέρας: 
·Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία  
·Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπά-
νω προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία 
στο e-mail: s.hofmann@cityu.gr.


