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

σελ. 6
Προγραμματιστές

σελ. 10
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων, 
Ιατρικοί Επισκέπτες

σελ. 12
Ιατροί, Νοσηλευτές, 
Εκπαίδευση,  
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Τεχνικοί, Βιομηχανία, 
Οδηγοί, Εστίαση 

σελ. 14-15
Τουρισμός, Αισθητικοί

θέσεις εργασίας

75 θέσεις εργασίας στον  
κλάδο των Επιχειρήσεων σελ. 8-9
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #43 / Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

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

25.000 Αντίτυπα



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

ΤΡΙΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20142

ZEINCRO is a leading contract services organization which operates providing full range, high quality 
services to the pharmaceutical industry. Its aim is to create value to its customers through local knowledge 
and expertise, European presence and mostly through its highly educated and experienced team of 
people. For this qualified team, we are looking to recruit:

Εxperienced Clinical Research Associates
Required skills & knowledge: 
•Minimum 1-2 years of relevant experience in all aspects of clinical trial set-up, and monitoring activities 
•University degree in life science sector (biology, pharmacy, nursing) 
•Post-graduate diploma will be considered as an asset 
•Excellent command of Greek and English language (both verbally and written) 
•Ability to travel frequently (both locally & abroad) 
•Self-motivated and able to work independently in a highly demanding multinational environment 
•Goal – oriented personality 
•Excellent communication and negotiation skills 
•Excellent knowledge of MS Windows and MS Office 
 
The company offers: 
•Highly competitive remuneration package 
•Excellent working environment 
•Continuous training and career development opportunities 
•Company car and mobile phone 
•Private medical insurance

Please send your full cv, through e-mail at: mkouroumalis@zeincro.com or by fax at: 210 6134695 or 
to the following address: Zeincro Hellas AE, 30 Anapafseos Str, 15235 Vrilissia, Athens.

Aspis Real Estate, κατάστημα ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 

Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας
Περιγραφή θέσης: Η Aspis Real Estate απαρτίζεται από διακεκριμένους Συμβούλους Ακίνητης Περι-
ουσίας οι οποίοι με συνεχή εκπαίδευση εξειδικεύονται σε όλες τις υπηρεσίες της κτηματαγοράς. Ανα-
λαμβάνουν την πώληση - ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικής στέγης και οικοπέδων. Διαχειρίζονται το 
χαρτοφυλάκιο πελατών της εταιρείας με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και την εύρεση της 
χρυσής τομής

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

Στο σημερινό ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, η Aspis Real Estate σας παρέχει τη δυνατότητα 
να ανταμειφθείτε αξιοκρατικά, ανάλογα με τις επιδόσεις και τις ικανότητές σας.

Το κατάστημα Ανατολικής Θεσσαλονίκης προσφέρει στους συνεργάτες κάθε απαραίτητη υποδομή και 
προβάλει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων τόσο στα έντυπα αγγελιών όσο και στα site αναζήτησης ακινήτων. 
Επίσης ο συνεργάτης του καταστήματος λαμβάνει ανταγωνιστικές προμήθειες και bonus καθώς και δω-
ρεάν σεμινάρια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Οι περιοχές που καλύπτει κατά αποκλειστικότητα το γραφείο μας είναι οι παρακάτω: Τούμπα, Πυλαία – 
Χαριλάου – Νέα Ελβετία, Καλαμαριά, Μπότσαρη – Μαρτίου – Βούλγαρη και Πανόραμα – Θέρμη.

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

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

Τεχνική Υποστήριξη Συνδρομητών 
(Κωδικός Θέσης: CCTA)

8ωρης απασχόλησης, για εργασία με σύστη-
μα κυλιόμενων βαρδιών 24X7X365.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέ-
τει τα εξής προσόντα/ χαρακτηριστικά: 
•Εμπειρία στην πρόσβαση στο internet μέσω 
dial-up & DSL 
•Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων 
Windows 2000/ΧΡ/Vista 
•Άριστη τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία 
•Ευχέρεια στη δακτυλογράφηση 
•Επιθυμητή η γνώση MacOS 
•Πτυχίο Ι.Ε.Κ ή απολυτήριο τεχνικού λυκείου με 

κατεύθυνση στην πληροφορική 
•Προϋπηρεσία μέχρι 3 έτη 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 
τους άνδρες υποψηφίους) 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανά-
πτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

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

Εκπαιδευτής Σωστικών Μέσων Πλοίων
Η Norsafe Watercraft Hellas sa βιομηχανία σωστικών μέσων και μέλος του Νορβηγικού Ομίλου Nosrafe 
Group ζητεί εκπαιδευτή για θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα χρήσης σωστικών μέσων πλοίων 
στο εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας στη περιοχή του Λαυρίου.

Καθήκοντα – Ευθύνες: Τα κύρια καθήκοντα της θέσης εργασίας είναι ο προγραμματισμός, συντονισμός 
και εκτέλεση της εκπαίδευσης χρήσης σωστικών μέσων με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν την 
απαιτούμενη γνώση για σωστή χρήση των σωστικών μέσων πλοίων χρησιμοποιώντας τα σωστικά μέσα 
του εκπαιδευτικού κέντρου.

Προσόντα – Προϋπηρεσία: 
•Τεχνικές γνώσεις (π.χ μηχανολογικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά) καθώς και πιθανή ενασχόληση  
στο εκπαιδευτικό τομέα θεωρούνται σημαντικά προσόντα για την θέση. 
•Η κατοχή σχετικού πτυχίου ΑΕΙ καθώς και η προϋπηρεσία σε σχετικό τομέα θα θεωρηθούν  
ως επιπλέον προσόντα. •Καλή γνώση Αγγλικών και computers.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική Δ/νση:  
hr.nwh@norsafe.com. Website: www.norsafe.com

Randstad Hellas is seeking, on behalf of its client, a well established IT software solutions group, a 
Chanel Account Manager.
Responsibilities 
•As a chanel sales manager you will be responsible for: 
•Develop and apply an understanding of client’s products, sales methodology, processes and customer 
base while upselling 
•Developing relationships with accounts and reseller partners. 
•Follow up on qualified leads via solutions selling, negotiation and closing sales. 
•Develop and maintain account expansion and relationships with an emphasis on new product sales  
to our customer base. 
•Account expansion and retention activities include conducting customer account reviews, cross selling 
into new areas. 
•Solutions selling, negotiation and closing. 
•Meet or exceed sales targets and demonstrate continuous progress towards achieving account 
strategies with field counterparts. 
•Well versed in Salesforce.com and ensures accurate and timely forecasts as well as opportunity 
updates in SalesForce.com for management visibility in territory pipeline. 
•Set qualified appointments for the field counterparts with new and existing customers to address their 
IT challenges and business needs. 
•Establish and maintain relationships with key channel partners, system integrators, and any other 
external partner to develop and achieve the defined account strategies and opportunity plans. 
•Establish and maintain close relationships with field sales, systems engineers, consultants, and sales 
specialists to maximize full potential of every opportunity. 
•Maintenance of the project schedules within the CRM tool 
•Allocation of leads to the authorized partners

Requirements 
The ideal candidate should have the following qualifications: 
•4+ technical sales experience in a rapidly changing dynamic environment required with minimum  
of one year of relevant sales experience. 
•4+ years of experience within chanel account management/sales. 
•In depth knowledge of Greek retail  
•Experience with MS Office and internet 
•Experience in a high tech environment in an indirect sales and procurement environment with  
a demonstrated track record of success in driving customer adoption of technology is required. 
•Must be able to speak fluent English and Greek

Offer 
Company offers: 
•Attractive remuneration pack 
•Bonus 
•Company mobile 
•Training and development within a dynamic environment
Randstad is one of the leading HR services company in the world with a presence in the Greek market 
for over fourteen years. Our international experience combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services. 

Send your cv’s to the following link: http://www.randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=3617. Follow 
us on: Linkedin, Facebook, Twitter. Website: www.randstad.gr

S&B Industrial Minerals constitutes a multinational Group of companies, which provides innovative 
industrial solutions by developing and transforming natural resources into value creating products.

Industrial Minerals have always been at the center of our 80 year history, which has seen S&B grow into 
an international group of more than 40 companies with sales in 76 countries across the globe. S&B’s 
global family currently counts more than 2.000 employees and assets in more than 20 countries.

Being the key to the company’s future, our people are firmly committed to pursue the vision of dynamic 
growth through the core values of integrity, customer intimacy, safety, respect for people and social 
responsibility.

As the company grows, we wish to embrace new colleagues who are determined to share our vision, 
shape our future and live our values fully.

The people we seek to work with should possess high business acumen, strong interpersonal skills, as 
well as the drive to meet challenging objectives.

Senior Mining Engineer – Operations Development 
(Ref. No SME_GMO_ 2_14) 

The position is reporting to the operations development manager in the global marketing organization and 
based in Athens (Greece), or Oberhausen (Germany), or according to candidate’s residence.

Main Accountabilities 
•Evaluate new deposits around the world, from a mining and operational perspective. 
•Specify and calculate capital expenditure of mining equipment for the establishment of a new mining 
operation. •Select equipment for approved projects. 
•Enquire on local mining resources (subcontractors etc.) and select between own means and 
subcontractors for operational cost optimization. 
•Responsible for start-up of new mining operations worldwide. 
•Optimize studies for S&B’s existing and operating mines. 
 
Candidate Profile 
•Qualified mining engineer 
•Field experience in a responsible position in open-pit production and planning (aggregates’ quarries do 
not qualify for candidates in Greece) 
•Fluent in English, both written and oral 
•Knowledge of French, German, Turkish or Chinese language, will be considered a plus 
•Competency in datamine or surpac software 
•Availability to travel around the world extensively and be away for long intervals ; 2 or 3 month 
continuous stays in various countries

We offer a competitive remuneration package coupled with continuous development opportunities within 
a challenging working environment.

Interested candidates should send their CV in English by 17/03/2014 by entering [www.sandb.com] and 
selecting the “Careers” link. CVs received through any other means of communication (i.e. e-mail, post 
mail or fax) will not be subject to review. 

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr

e-mail: fpress@skywalker.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING
Αθανασία Τσουκαλά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ
Χαρίδημος Βασιλάκης-Μυκωνιάτης

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

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

• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος
• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
• Η.Σ.Α.Π. - Ν. Ιωνία
• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου 
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
• Βύρωνας, Δημαρχείο 
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο 
• Μαρούσι, Δημαρχείο 
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ 
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Δάφνη, Δημαρχείο 
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Πειραιάς, Δημαρχείο 
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή 
• Κηφισιά, Δημαρχείο 
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα 
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος 
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 
• Αθήνα, Δημαρχείο 
• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή 
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA 
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό  

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος Προστασίας 

Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, Career in Progress 
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη  
• Αθήνα, City Unity College 
• Αθήνα, Mediterranean College 
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης  

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Αθήνα, Faust, bar-theatre-arts 
• Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης 
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ 
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή 
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM 
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής Σχολής 

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

• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος 
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Περιστέρι, Δημαρχείο 
• Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Αχαρναί, Δημαρχείο 

• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης 
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή 
• Γλυφάδα, BCA 
• Παλλήνη, Δημαρχείο 
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο 
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό  

Κέντρο Βενετσάνου
• Βριλήσσια, Δημαρχείο 
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο 
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων 
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο 
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο 
• Άλιμος, Δημαρχείο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο 
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο 
• Πεντέλη, Δημαρχείο 
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο 
• Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο 
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο 
• Πετρούπολη, Δημαρχείο 
• Μαραθώνας, Δημαρχείο 
• Παιανία, Δημαρχείο 
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο 
• Βάρη, Δημαρχείο 
• Βούλα, Δημαρχείο 
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο 
• Σαρωνικός, Δημαρχείο 
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο 
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο 
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Σπατών Αρτέμιδος, Δημαρχείο 
• Διόνυσος, Δημαρχείο 
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο-Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου  

Κοινωνικής Μέριμνας
 
 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο

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

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

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

Συνεργασίες - Ένθετα:



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
An established International Foreign Exchange 
Service Company is looking for you.

If you are a self motivated ambitious individual, 
possessing good communication skills and fluent in 
Chinese or Italian with good knowledge of English - then 
send us your CV in English to: v.hrthanos@yahoo.com 
and you may be among the lucky ones to join and enjoy 
an attractive pay package.

Εταιρεία του χρηματοπιστωτικού τομέα ζητεί: 

Υπάλληλο Γραφείου
•Με πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας και άριστη γνώση 
χειρισμού MS Office (κυρίως Powerpoint και Excel). 
 
•Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις ή/και σπουδές οικονομι-
κών καθώς και ιδιαίτερη εξοικείωση με το αντικείμενο 
των Η/Υ. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
mkoundourakis@alcimos.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Το ξενοδοχείο Astir Odysseus Resort & Spa 5 αστέ-
ρων στην Κω ζητά: 

Executive Secretary  
για τη σεζόν 2014

Βασικές προϋποθέσεις: 
•Γνώση τουλάχιστον 3 ξένων γλωσσών 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
•Διάθεση και ικανότητα για ομαδική εργασία 
•Ικανότητα στην οργάνωση τμημάτων 
 
Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίας και υψη-
λά πακέτα αποδοχών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hmanager@astirodysseuskos.gr  
και στο φαξ: 22420 49800.

Ρεσεψιονίστ
•Για κομμωτήριο στην Κηφισιά και στο Ψυχικό. 
•Ηλικία έως 24 ετών.

Απαραίτητα προσόντα: Βασικές γνώσεις λογιστικής, 
γνώσεις H/Y, άνεση στις δημόσιες σχέσεις, ευχέρεια 
λόγου, προσεγμένη εμφάνιση.

Θα προτιμηθούν ενδιαφερόμενες από κοντινές περιοχές.
 
Βιογραφικά στο e-mail: e.plessa@freestyle-salons.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6770627.

Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. επιθυμεί να 
προσλάβει:

Ιδιαιτέρα Γραμματέα /  
Personal Assistant

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητο πτυχίο σχολής γραμματέων επιπέδου 
ΙΕΚ 
•Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Ms Office 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας στον γραπτό  
και προφορικό λόγο 
•Άριστη ικανότητα προφορικής και γραπτής  
επικοινωνίας 
•Άριστη ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 
•3 έτη τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Ηλικία 25-35 
 
Προσφέρεται: 
•Αμοιβή αναλόγως προσόντων 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
(REF/ SEC-1) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
hr@alphagrissin.gr

H DIGIMARK ΑΕ, εταιρεία πληροφορικής και τηλεπι-
κοινωνιών, με 25 συνεχή έτη παρουσίας στην ελληνι-
κή αγορά στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτή-
των της, αναζητά νέα, έμπειρα και δυναμικά στελέχη.

Γραμματεία  
Πωλήσεων και Marketing

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στη διοίκηση  
επιχειρήσεων-marketing 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, σε υποστήριξη  
πωλήσεων και marketing 
•Ευελιξία, οργάνωση, προσαρμοστικότητα,  
ομαδικό πνεύμα, καλή στην επικοινωνία,  
τη διαχείριση του χρόνου, οργάνωση, δεξιότητες 
επίλυσης προβλήματος. 
•Άριστη γνώση του MS Office και Internet. 
•Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής απαιτείται. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία πληροφορικής  
θα συνεκτιμηθεί. 
•Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων ERP (Softone) 
 
Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση καθημερινής επικοινωνίας  

με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες 
•Οργανωτική και διοικητική υποστήριξη  
στον διευθυντή πωλήσεων και marketing 
•Προετοιμασία και αποστολή προσφορών  
στους πελάτες 
•Βοήθεια στη δημιουργία πελατολογίου.  
•Συμμετοχή στην υλοποίηση και υποστήριξη  
στις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας  
(διαφημιστικές καμπάνιες, δελτία τύπου, εκδηλώσεις, 
εκθέσεις, συνέδρια κτλ.) 
•Διαχείριση εταιρικών ιστοσελίδων και ενημέρωση. 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να στείλουν 
τα βιογραφικά τους μέσω του link: http://www.
digimark.gr/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2
%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B2%CE%B9
%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%
CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/form/1--.html
?positionCode=%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%
BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%A
F%CE%B1%20%CE%A0%CF%89%CE%BB%CE%
AE%CF%83%C

We are looking for an experienced:

Secretary
•Native English speaker, with prior secretarial work 
experience of at least 2-3 years, for a full-time 
position at an office in the center of Athens.

•Candidates must have expert knowledge  
of Microsoft Excel and Word. 
•Knowledge of international correspondence  
is a plus.

Send CVs to the following e-mail:  
cv_data@outlook.com

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
H ΚΕΣΤΡΕΛ Πληροφοριακά Συστήματα Α.Ε. είναι 
System Integrator στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών.

Δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο των τηλεπικοι-
νωνιακών παρόχων και συνεργάζεται με διεθνούς 
φήμης κατασκευαστικούς οίκους εξοπλισμού και λο-
γισμικού. 

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πορείας, η εταιρεία 
αναζητά προσωπικό για να πλαισιώσει το τμήμα διοι-
κητικής λειτουργίας και συγκεκριμένα τη θέση: 

Βοηθού Λογιστηρίου 
 και Γραμματειακής Υποστήριξης

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα ακόλουθα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Χρήση Η/Υ (Windows και εφαρμογές Office) 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•Τηλ: 210 6747740 
•E-mail: info@kestrel-is.gr 
•Website: www.kestrel-is.gr

Η εταιρεία Laoudis Foods, μια εμπορική επιχείρη-
ση που έχει ως αντικείμενο την πλήρη κάλυψη των 
αναγκών των βιομηχανικών πελατών της που ασχο-
λούνται με τη ζαχαροπλαστική, την αρτοποιία και το 
παγωτό, επιθυμεί να προσλάβει: 

Άτομο ώστε  
να στελεχώσει το  

Τμήμα Λογιστηρίου 
(πλήρης απασχόληση)

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο Πι-
κέρμι Αττικής.

Καθήκοντα: 
•Λογιστικές εγγραφές 
•Καταχώρηση παραστατικών σε Γ’ κατηγορίας  
λογιστικά βιβλία 
•Ενδοκοινοτικές αφίξεις-παραδόσεις 
 
Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης Λογιστικής 
•Άριστη γνώση ΕΛΓΣ 
•Άριστη γνώση υπολογιστών (θα εκτιμηθεί πιθανή 
γνώση ERP Entersoft) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα λογιστηρίου 5 ετών 
•Ομαδικότητα 
•Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(σε περίπτωση άνδρα υποψηφίου) 
 
Παρέχονται από την εταιρεία: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν το βι-
ογραφικό τους στo e-mail: info@laoudis.gr ή με φαξ 
στο 210 6039282.

Ανώνυμη εκδοτική εταιρία ζητά: 

Προϊστάμενο/η  
Λογιστηρίου

Προσόντα: 
•Πτυχίο ανωτάτης οικονομικής σχολής 
•Άδεια Α’ τάξεως 
•Άριστη γνώση εμπορικής, φορολογικής  
και εργατικής νομοθεσίας. 
•Εμπειρία στη σύνταξη και παρακολούθηση cashflow 
report (ημερήσιου και μηνιαίου) 
•Πολύ καλή γνώση Microsoft Office και γενικά νέων 
τεχνολογιών 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο Proficiency) 
•10 έτη προϋπηρεσία με τουλάχιστον 3 έτη σε θέση 
προϊσταμένου σε λογιστήριο εταιρίας Γ’ κατηγορίας  
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
job_advertise@yahoo.com

Accountant  
(ACC214)

Η EUROACCOUNTING ΕΠΕ Λογιστικές Υπηρεσί-
ες - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, μέλος του δικτύου 
ανεξάρτητων εταιριών NEXIA INTERNATIONAL, επι-
θυμεί να προσλάβει άμεσα Λογιστές.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Καλή γνώση φορολογίας 
•Καλή γνώση μισθοδοσίας 
•Τουλάχιστον 5 έτη προηγούμενη εμπειρία  
σε λογιστήριο 
•Άδεια λογιστή τάξεως Α’ ή Β’ 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ικανοποιητικές αποδοχές, ανάλογα με τα προσόντα

Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας  
σημείωμα με τον κωδικό (ACC214) με e-mail: 
career@euroaccounting-nexia.gr ή με fax  
στο 210 9249568.

Η βιομηχανία φρέσκων χυμών BIOFRESH GLOBAL 
επιθυμεί να προσλάβει:

Λογιστή Α’ Τάξης
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής ή Τ.Ε.Ι  
λογιστικής. 
•Άδεια λογιστή Α τάξης. 
•Προϋπηρεσία 5-10 έτη σε μηχανογραφημένο 
λογιστήριο Α.Ε. ή Ε.Π.Ε – Γ΄ κατηγορίας βιβλία. 
(Προϋπηρεσία σε βιομηχανία θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν). 
•Γνώσεις σε θέματα Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., Ε.Γ.Λ.Σ.,  
θεωρημένης αποθήκης, αναλυτικής λογιστικής,  
μισθοδοσίας, έκδοση ισολογισμού. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε χρηματοοικονομικά 
& χρηματιστηριακά θέματα 
•Άριστη γνώση χρήσης προγραμμάτων  
ηλεκτρονικού υπολογιστή, Office, internet, καθώς  
και εμπειρία στην χρήση λογιστικών προγραμμάτων. 
•Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ηλικία έως 45 ετών. 
•Πόλη εργασίας: Αθήνα 
 
Αποστολή βιογραφικών για θέση με κωδικό AA01/14 
μέσω του link: http://www.chrispa.gr/component/
rsform/form/24-logisti-a-taksis-2-2014.html

Λογιστής 
Με πτυχίο από ΑΕΙ ή ΤΕΙ λογιστικής και τουλάχι-
στον 5ετή προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστή-
ριο για εργασία σε πελάτη μας. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Microsoft Word & Excel 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Αγγλικής γλώσσας 
•Έντονη οργανωτική ικανότητα, με προσοχή στη 
λεπτομέρεια 
•Εργατικότητα, συνέπεια και αξιοπιστία 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
dimenou@alliott.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Η εταιρεία ΕΛΜΙΝ ΑΕ, αναζητά:

Βοηθό Οικονομικό 
 Αναλυτή –τρια

Mε καθήκοντα προετοιμασίας - σύνταξης των προϋ-
πολογισμών και των μηνιαίων αναφορών. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
(MS Office) 
•Ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό 
λόγο 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: elmin.admin@elmin.gr

Ελληνική εταιρεία ραγδαία αναπτυσσόμενη και με 
δραστηριότητα στο εξωτερικό ζητά:

Προϊστάμενο  
Οικονομικής Υπηρεσίας

•Ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία  
στην οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση μιας πλή-
ρως μηχανογραφημένης οικονομικής υπηρεσίας. 
•Να γνωρίζει άριστα θέματα λογιστικού και  
φορολογικού περιεχομένου. 
•Άριστη γνώση treasury, credit control, budgeting, 
reporting, auditing. 
•Επιθυμητή η γνώση θεμάτων IFRS. 
•Απαραίτητη η γνώση τουλάχιστον της αγγλικής 
γλώσσας. 
•Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι  
πτυχιούχος ανωτάτης σχολής οικονομικής  
κατεύθυνσης ή αντίστοιχης εξωτερικού. 
•Η κατοχή μεταπτυχιακού θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
•Να διαθέτει τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία  
σε εποπτική θέση, σε μηχανογραφημένη οικονομική 
διεύθυνση μεγάλης εταιρείας. 
•Να διαθέτει αναλυτική σκέψη, οργανωτική ικανότητα 
και ικανότητα επικοινωνίας.
Η εταιρεία προσφέρει αποδοχές αναλόγως των 
προσόντων του κατάλληλου υποψήφιου και άριστες 
προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο:  
healthhrdpt@gmail.com. Code: HR.FIN.01.14

Junior Financial Analyst 
(κωδ. JFA)

Όμιλος εταιριών με έδρα στα βόρεια προάστια Αθη-
νών, ζητά να προσλάβει: Junior Financial Analyst. 
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο A.E.I.-Τ.Ε.Ι οικονομικής κατεύθυνσης  
•2-4 έτη προϋπηρεσίας σε τμήμα οικονομικής  
ανάλυσης - reporting κατά προτίμηση ομίλου. 
•Άριστη γνώση Η/Υ και του MS Office 
•Καλή γνώση του Ε.Γ.Λ.Σ., (Γνώση IFRS θα εκτιμηθεί) 
•Πολύ Καλή γνώση αγγλικών 
•Εξοικείωση με προγράμματα ΕRP, Galaxy, Kefalaio. 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης 
•Ομαδικό πνεύμα, αναλυτική και συνθετική σκέψη 
 
Περιγραφή θέσης εργασίας 
•Συμμετέχει στο μηνιαίο reporting των εταιριών  
του ομίλου 
•Αναλύει αποκλίσεις με Budget και προηγούμενη 
χρήση 
•Παρακολουθεί λογιστικά εταιρίες παροχής  
υπηρεσιών του ομίλου 
•Συμμετέχει στην διαδικασία έκδοσης  
προϋπολογιστικών καταστάσεων 
•Προετοιμάζει οικονομικά report που ζητούνται  
ad hoc από την διοίκηση του ομίλου 
•Συμμετέχει στην διαδικασία κλεισίματος  
ισολογισμών και ενοποίησης των οικονομικών  
καταστάσεων του ομίλου 
•Διασφαλίζει τη συμμόρφωση των εταιριών  
σύμφωνα με τις πολιτικές που ακολουθεί ο όμιλος 
•Συμμετέχει σε projects της οικονομικής διεύθυνσης
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό  
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
e-mail: aggelies111@gmail.com αναφέροντας  
τον κωδικό της θέσης. Θα τηρηθεί εχεμύθεια.

Μεγάλος εισαγωγικός όμιλος ζητά για την κάλυψη 
της θέσης του Business Analyst, υποψήφιο/α με τα 
ακόλουθα προσόντα:
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Ανάλογη προϋπηρεσία 2 ετών 
•Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον  
προσόν 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ανεπτυγμένες γνώσεις Excel (Formulae & Macros) 
κρίνονται απαραίτητες 
•Ομαδικό πνεύμα, εστίαση στα αποτελέσματα,  
ικανότητα λειτουργίας κάτω από την πίεση  
αυστηρών προθεσμιών.
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, κα-
θώς και η δυνατότητα εξέλιξης σε ένα συνεχώς ανα-
πτυσσόμενο περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
HRsygr@gmail.com

Υποκατάστημα θυγατρικής μεγάλου τραπεζικού 
ομίλου ζητά για την ανάπτυξη νέας μονάδας, στε-
λεχιακό δυναμικό για τη θέση:

Financial Planners
Προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. - Ι.Ε.Κ. - λυκείου 
•Ηλικία 25-45 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Θετική σκέψη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ιδιαίτερο πακέτο αποδοχών 
•Δια βίου επιμόρφωση 
•Ομαδική ασφάλιση 
•Συνεχής κατάρτιση και εξέλιξη
Αποστείλατε το βιογραφικό σας μέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου στη διεύθυνση: career.ilioupoli@gmail.com. 
Κατόπιν αξιολόγησης θα σας σταλεί πρόσκληση για συ-
νέντευξη μέσω e-mail.

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-
κών ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά:

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

σίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η  
‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών 
ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξε-
κίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. 
Σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί 
πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο 
του 2004, κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου 
ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons. Επι-
πλέον, η δυναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα 
τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην 
αγορά των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξο-
πλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και 
στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc εί-
ναι ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς ομίλους 
στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο όμιλος εφαρμόζει 
μια πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική πώλη-
ση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με περισσότερα 
από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά καταστήματα 
σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 40.000 εργαζό-
μενους. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 100 εκατομ-
μύρια πελάτες πραγματοποιούν τις αγορές τους online 
και μέσα από τα καταστήματα του ομίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν  
το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας  
www.kotsovolos-careers.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

EXUS was founded in 1989 with the vision to make a significant impact on the way people work, by 
creating innovative software solutions. We focus on a small number of banking products and provide 
solutions with exceptional value. To achieve this, our Financial Suite (EFS) combines superior functionality 
and knowhow offering at the same time unique implementation times and ROI. EXUS invests significant 
effort and resources in its Financial Suite. Over the years, EXUS has received a large number of awards 
and industry recognition and has a close partnership with global software technology providers such 
as Microsoft and Oracle. Our teams comprised of both technical experts with deep knowledge of our 
products and experienced project managers and analysts with many years of business experience pride 
themselves in finishing projects on-time and on-budget.

Our EFS Product Development team in Athens is looking for an enthusiastic, highly skilled:

Quality Assurance /  
Test Engineer  

(QA-201401)
The ideal candidate: 
•Conducts testing and reports findings 
•Demonstrates ad hoc testing skills  
•Writes, maintains and uses test automation tools 
•Understands application requirements and 
design features in order to be able to develop test 
plans and write test cases 
 
Required Qualifications: 
•Knowledge of quality assurance methodologies 
•Innovative insights into automating tests end to 
end 
•At least 5 years of experience in testing software 
•Strong analytical and problem solving skills 
•Design, build and maintain regression tests 
•Troubleshooting/debugging skills 
•Experience in SQL 
•Knowledge of web technology and XML 
•Adhere to standards, approaches, or procedures 
that determine product quality  
•Ability to understand business and functional 

requirements and translate them into test 
scenarios/cases 
•Ability to use automated/performance tools and 
write end-to-end automation scripts 
•Ability to work in a team environment 
•Good knowledge of the English language

Preferred Qualifications: 
•Familiarity with scrum software development 
methodology would be an added advantage 
•Excellent verbal and written communication  
skills

At EXUS we help our people to achieve excellent 
results by creating a work environment that 
encourages individual and team successes. If you 
are qualified and interested to discuss the possibility 
to join our team, please send us your CV quoting 
the job reference or upload your CV through our  
website: www.exus.co.uk/en/careers or by e-mail:  
career@exus.co.uk

Rontis, a Swiss multinational company active in the field of production of pharmaceuticals and medical 
devices is looking to hire, for its RONTIS HELLAS S.A. manufacturing plant in Larissa - Greece:

Junior / Senior Production Manager  
for pharmaceuticals production

Η εταιρεία μας, με ηγετική παρουσία στον κλάδο των κατεψυγμένων τροφίμων, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Senior Key Account Manager 
με έδρα την Αθήνα

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής μας, για τους τομείς χειρουργικών και φαρμάκων ζητάμε άμεσα:

Ιατρικό Επισκέπτη - Πωλητή
Για τη περιοχή της Αττικής με έδρα την Αθήνα. 
 
Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος, ηλικίας έως 30 ετών, πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά προτίμηση θετικών επιστημών 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας & χρήσης υπολογιστών 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό 
•Οργανωμένο, ευέλικτο περιβάλλον εργασίας 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Συνεχή εκπαίδευση στις πιο σύγχρονες μεθόδους ιατρικής ενημέρωσης 
•Ταχεία αναγνώριση και προοπτική εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με πλήρη στοιχεία  
και στοιχεία επικοινωνίας στο e-mail: hospital-line@hospital-line.gr αναφέροντας τον κωδικό θέσης.  
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Plant Location: Larissa – Greece 
 
Candidates must have: 
•University level degree in chemical engineering 
•Excellent knowledge of English language 
•Computer literate: Microsoft office package 
excellent handling 
•CAD / CAM software excellent handling 
(manufacturing/industrial & product design/
mechanical) 
•Adaptability, quick response, problem solving 

•Time management abilities 
•Communicational skills, positive attitude 
•Responsible, pays attention to detail 
•Positive personality, energetic 
•Ability to prioritize, multi-tasking and work  
in a logical, systematic manner 
•Discretion & confidentiality 
 
To apply for the position please send your  
CV to the following address:  
john.xourgias@rontis.com

Αναφορά Θέσης: Δ/νση Πωλήσεων. 
 
Κύρια καθήκοντα 
•Διαπραγματεύσεις με retailers 
•Έλεγχος προϋπολογισμού 
•Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής 
•Διοίκηση ομάδας πωλήσεων 
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Εμπειρία key account management τουλάχιστον 
2-4 χρόνια 
•3-5 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 

•Ευχέρεια στη χρήση MS Office 
•Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει πρόσθετη ιατροφαρμα-
κευτική κάλυψη και εταιρικό αυτοκίνητο. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
e-mail: h-r@kallimanis.gr με τον κωδικό SKAM.
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογρα-
φικών σημειωμάτων θα υπάρξει επικοινωνία 
με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνά-
ντηση για συνέντευξη.

Τα Ξενοδοχεία HYDRELE BEACH – SAMIANBLUE RESORT – HOTEL στη περιοχή της Σάμου ζητούν:

Διευθυντή Ξενοδοχείου
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ τουριστικών επαγγελμάτων ή ανώτε-
ρης σχολής. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος θα θεω-
ρηθεί επιπλέον προσόν 
•Η εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
(επιπλέον εμπειρία στον επισιτιστικό χώρο θα 
συνεκτιμηθεί) 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Τυχόν γνώση άλλων 
ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί 
•Επικοινωνιακός/η, με ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 

•Όρεξη για επαγγελματική εξέλιξη 
 
Καθήκοντα: 
•Έλεγχος διαδικασιών 
•Επίβλεψη προσωπικού 
•Προσοχή στη λεπτομέρεια 
 
Προσφέρονται: 
•Στέγαση 
•Επαγγελματική εξέλιξη 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
hydrele@sam.forthnet.gr

Πωλητές/Πωλήτριες εντός Αττικής
Ζητούνται Πωλητές / Πωλήτριες για πώληση τρα-
πεζικών προϊόντων εντός καταστημάτων λιανικής 
των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Προσφέρονται: 
•Βασικός μισθός 
•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Μακροχρόνια συνεργασία 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στο χώρο των πωλήσε-
ων και των τραπεζικών προϊόντων 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Δυναμικούς συνεργάτες ηλικίας από 22-35 ετών  

•Απόφοιτοι Λυκείου 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εμπειρία σε πωλήσεις 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Ευελιξία ωραρίου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
και σπουδές 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
 
Κάντε αίτηση τώρα και θα επικοινωνήσουμε 
σύντομα μαζί σας! 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
schatziioannidis@skywalker.gr

Ανώνυμη Εταιρία

Kipling Events is a high quality service provider in the field of Event Management (ISO 9001:2000) 
based in Voula, Athens. We are recruiting a:

Trainee Project Assistant
The successful applicant will assist with office related duties covering all stages of Event planning from 
proposal writing, to negotiation with suppliers, to operations and final accounts reconciliation. 

The applicant will also assist on-site during the execution of events at which times the hours will be long, 
unsociable and may include night shifts.

Pro-active dynamic individuals with a friendly personality and some hospitality industry experience, with 
excellent oral and written knowledge of English and Greek also good pc skills, negotiation and numerate 
skills, and preferably a driving license.

Should submit a letter of application, with a CV and photograph to the following e-mail:  
events@kiplingevents.com



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

ΤΡΙΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20146

συνέχεια στη σελ. 10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
We have an immediate opening for a:

Delphi Senior  
Software Engineer  

in our Athens office to join  
the Developers team

The successful candidate will be responsible in 
collaboration with other experts to develop retail 
solutions. 
 
Job Requirements: 
•At least 2 years of significant experience on Delphi 
application development. 
•Experience in Oracle. 
•Experience in html5 and mobile devices. 
•Familiarity with retail or/and ERP solutions. 
•Knowledge and understanding of business 
processes. 
•Experience in communicating with devices  
(Serial, USB, etc.) will be significant advantage. 
•Ability to work both independently and as part  
of a team. 
 
Educational / Behavioral Competencies: 
•Computer science degree or equivalent 
•Team player 
•Strong work ethics 
•Drive and enthusiasm to deliver high quality 
products 
•Ability to work under pressure 
 
We Offer: 
•Competitive wages 
•Bonus achievement goals 
•Prospects of development in a modern environment 
 
Desired Skills & Experience: 
•Delphi 7, Databases, Oracle, html 5, java.

If you are willing to become part of our team  
of professionals and make a difference,  
please send a detailed CV to the following  
e-mail: account@opensystem.gr

The Role: We’re looking for an IT passionate 
software developer to join our office in Greece.

Based in Athens / Marousi you’ll be part of a team 
of software professionals responsible for developing 
and implementing leading talent management and 
human resource management software for blue-chip 
companies worldwide.

Reporting to the Project Manager you will develop new 
features and extensions to our suit of products, propose 
and deliver enhancements, ensure client requirements 
are effectively understood and translated, provide 3rd 
line technical support to the live platform, ensure that 
there is a strong release to live process and develop 
new solutions. Our solutions are based around our 
Microsoft web-native technologies (VB6, ASP, C#, 
XML and XSLT); you will be continuously using a mix 
of different technologies that will also include HTML, 
JavaScript and T-SQL.

The successful candidate must have demonstrable 
exposure to a DBMS (MSSQL Server) and at least 
2 years of technical experience in some or all of the 
technologies listed above.

The Person: 
A successful candidate would bring with them 
the following: 
 
Experience – Required (Minimum 2 years): 
•Hands on database experience MSSQL, T-SQL 
•Experience on building/testing/analysing ASP.NET/
ASP.NET MVC web applications 
•Creating web services/ WCF /SOAP 

Skills – Required: 
•1st or a 2nd (Upper) class degree in computer 
science, maths, science or engineering      
•Strong verbal and written communication skills 
•Fluency in both English and Greek 
 
Skills that will be consider as an asset: 
•Experience in JavaScript, HTML, CSS 
•Unit testing 
•Experience developing applications in at least one 
of the following Android/iOS/Windows Phone 
 
Qualities: 
•Numerate and IT enthusiast 
•Strong team player 
•Self-starter 
•Attention to detail 
•Strong problem solving 
•Highly organised and motivated

If you are interested in the above position, please send your 
CV in English by e-mail at: info.gr@talentia-software.com, 
quoting job code: (DEV300). All applications will be  
treated in strict confidence.

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

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται 
σαν μέρος της επιτυχίας της Barceló. 

Στον Όμιλο Barceló πιστεύουμε ότι η δυνατότητα για 
εξέλιξη είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να σας 
προσφέρουμε. 
Θέλουμε να σας προσφέρουμε τα εργαλεία, να σας 
εμπνεύσουμε και να μοιραστούμε το όραμά σας. 
Πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ηγετικότητα και η 
ευελιξία είναι οι αξίες που μας επιτρέπουν να επιτύ-
χουμε τους στόχους μας. Πάρτε την πρωτοβουλία και 
στοιχηματίστε στον εαυτό σας. Πιστέψτε στις δυνα-
τότητές σας. 
Εμείς πιστεύουμε σε εσάς.
Barceló Hydra Beach Resort & SPA: Προσφέρουμε 
στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπειρία φιλοξενί-
ας στο ξενοδοχείο μας Barceló Hydra Beach στο Πλέπι 
Θερμησίας, 21051 Ερμιόνη στην Πελοπόννησο. 
Και γνωρίζουμε ότι για να προσφέρουμε στους επι-
σκέπτες μας το καλύτερο, πρέπει πρώτα να προσφέ-
ρουμε στους εργαζομένους μας το καλύτερο. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα βρείτε 
εξαιρετικές ευκαιρίες εργασίας, όπως:

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

Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσανατο-
λισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελιξία, επιμέ-
λεια, συνεργασία και επικοινωνία, συνοδευόμενα με 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση 
σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να 
εργαστείτε σε μια νεανική ισχυρή ομάδα σε περιβάλ-
λον με σεβασμό στο Barceló Hydra Beach για τη θε-
ρινή περίοδο 2014.
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα με 
πρόσφατη φωτογραφία σας, στο e-mail: hydrabeach.
hr@barcelo.com. Θα κληθεί σε επαφή περιορισμέ-
νος αριθμός αιτούντων.

EXUS was founded in 1989 with the vision to make a 
significant impact on the way people work, by creating 
innovative software solutions. We focus on a small 
number of banking products and provide solutions with 
exceptional value. To achieve this, our Financial Suite 
(EFS) combines superior functionality and knowhow 
offering at the same time unique implementation 
times and ROI. EXUS invests significant effort and 
resources in its Financial Suite. Over the years, EXUS 
has received a large number of awards and industry 
recognition and has a close partnership with global 
software technology providers such as Microsoft and 
Oracle. Our teams comprised of both technical experts 
with deep knowledge of our products and experienced 
project managers and analysts with many years of 
business experience pride themselves in finishing 
projects on-time and on-budget.

Our EFS Product Development team in Athens is 
looking for a talented, results focused:

Senior Software Engineer  
(EFSSE-201401)

Who has a passion for software.

As part of our development team you will have the 
opportunity to be a part of a culture that promotes 
innovation, tries to make things simple and aims to 
develop products that set the next wave.
Required Skills: 
•Computer science or relevant discipline university 
degree 
•At least 3 years of programming experience 
•Good knowledge of object oriented programming  
•Good Knowledge of N-tier architecture 
•Good knowledge of C#, ASP.NET (MVC) 
•Good knowledge of JavaScript, HTML, Xml 
•Good knowledge of Oracle / SQL server databases 
•Problem analysis and solving skills 
•Team work 
•Willingness to obtain and transfer knowledge 
•Good knowledge of the English language 
 
Desired Skills: 
•Experience in developing customizable frameworks 
/ engines 
•Knowledge of design patterns / refactoring / unit 
testing 
•Experience in developing banking applications
At EXUS we help our people to achieve excellent 
results by creating a work environment that encourages 
individual and team successes. If you are qualified and 
interested to discuss the possibility to join our team, 
please send us your CV quoting the job reference or 
upload your CV through our website: www.exus.co.uk/
en/careers or by e-mail: career@exus.co.uk.

EXUS is looking for experienced:
Mobile Application  

Developersfor Apple iOS  
(IOS-201401)

Our BU “Mobile Technology Solutions” specializes 
in delivering complex native apps to demanding 
customers in Greece and abroad. We have a variety 
of projects for third parties in the telecoms, banking, 
media, utilities and hospitality sectors and we are now 
rapidly expanding into developing our own branded 
apps, in targeted B2B areas.
Required Qualifications 
•Computer science or relevant discipline university 
degree 
•At least 3 years of experience in software 
development 
•Experience in developing iPhone / iPad applications 
in objective C, with at least 1 fully completed 
commercial application. 
•Experience with Xcode/interface builder  
•Proven knowledge of core data, and parsing data 
formats such as XML and JSON 
•Deep understanding of memory management 
•Understanding of multi-threading 
•Ability to develop against a variety of web 
architectures and services such as SOAP, REST, 
XML RPC, JSON. 
•Experience using different mobile APIs for the iOS 
platform such as: SQLite, accelerometer, camera, 
local storage, animations, google/apple maps, 
location services 
•Proven knowledge of Subversion version control 
software. 
•Full lifecycle experience, be highly technical and 
hands-on 
•Good understanding of object oriented approach, 
processes and methods 
•Be committed to design, build and deployment 
excellence. 
•Proactive, and willing to take on responsibility to 
progress issues 
•Improve existing skills and acquire new knowledge 
through self-education, research and development. 
•App development record with examples of previous 
work  
•Provide accurate timing estimates for work based 
on verbal and written specifications and use time 
effectively and meet commitments for quantity and 
quality of work. 
•Very good knowledge of English 
•Ability to communicate effectively within a business 
environment 
•Team spirit and self-motivation 
•Analytical and problem solving skills 
 
Preferred Qualifications 
•Experience in agile development methodologies 
(e.g. scrum) 
•Experience in change- and configuration 
management processes 
•Sound knowledge of quality assurance and control 
techniques

At EXUS we help our people to achieve excellent 
results by creating a work environment that encourages 
individual and team successes. If you are qualified and 
interested to discuss the possibility to join our team, 
please send us your CV quoting the job reference or 
upload your CV through our website: www.exus.co.uk/
en/careers or by e-mail: career@exus.co.uk

TRASYS is a leading Information Technology services 
and consulting company focusing on four activities: 
consulting services, solutions on development & 
integration, managed services and technical assistance. 
With more than 650 IT professionals combining in-depth 
business expertise and state-of-the-art most advanced 
working methodology, TRASYS aims to provide innovation 
in environments marked by constant shifts. With the 
client’s success in mind and our people as our number 
one asset, we enjoy through a highly versatile team the 
trust of over 300 customers spanning Europe in a wide 
range of sectors including international organizations, 
industry and distribution, financial services, utilities, public 
sector, aeronautics and defence. As part of its business 
development strategy, TRASYS is currently looking for a:

Senior GWT (Java) Developer 
Athens, Greece - Ref: TRG-GWT

The Project: The core activity is to analyze, develop 
and support medium and large pan-European projects 
based on Java and open source technologies. The 
projects span from the pharmaceutical, environmental, 
chemical as well as EU institutions domains.

The Candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess 
the following: 
•University degree in information technology 
•Minimum 5 years of professional experience in IT 
after the completion of studies with experience in 
Java/JEE Development 
•Excellent knowledge of GWT (min. 2 years) 
•Proven working experience XML, SQL, Spring, 
Hibernate, Eclipse, Design Patterns and Web 
Services 
•Knowledge on Agile software development, UML, 
GIT 
•Knowledge of JBoss application server is an asset 
•Good team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment 

•Excellent verbal and written communication skills 
in English 
•This opportunity is for a large system implementing 
wide requirements and business rules in the 
scientific area.  
•Therefore, previous experience in large, complex 
systems using the mentioned technologies is 
required

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

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

Greek company rapidly expanding with abroad 
activities is seeking for:

Software Developer

The core activities are: 
•Data correction utilizing C#, SQL queries 
•Design and development of web-based applications 
•Generating statistics and reports, from the database 
•Develop, test and maintain web applications 
•Collaborate with software development team 
•Development of front-end and back-end systems. 
 
Qualifications: 
•University degree in computer science or related 
field 
•Strong analytical capabilities, team- and  
quality-oriented 
•Working experience 3 years and above 
•Experience in JSE/JEE, HTML 4/5, jQuery,  
C#, SQL, ASP.NET or ASP.NET MVC, 
•Experience with any of the following technologies  
is considered a strong asset: Data migration 
•Experience of working with version control systems 
•Good experience with databases 
•Good team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment 
 
Sent your cv to the following e-mail: 
healthhrdpt@gmail.com. Code: HR.IT.02.14

Web Designer
Description: INK Design, a branding agency in Athens 
is looking for creative web designers to join the atelier 
and co-work with the development department.

Do you have unique web concepts you want to 
project? Do new web design tasks offer an amazing 
challenge for you no matter who the client is?

Do you stay in touch with the latest web design 
trends and techniques? 
 
If you find yourself answering yes to the above 
questions, we want to work with you! 
 
Experience 
•We are looking for a web designer with a genuine 
passion for creation. Having a portfolio of websites 
from previous jobs is a must! 
 
Required Skills 
•Fresh ideas 
•Open mind 
•Good understanding of CSS3, HTML5 Adobe Suite 
(Photoshop, Fireworks, Illustrator etc) 
•Freehand and illustration skills are consider as a + 
 
Please e-mail your cover letter and CV to:  
hr@ink.gr

Software  
Development Engineer

Κύριες αρμοδιότητες:  
•Υποστήριξη και ανάπτυξη εφαρμογών 
 στον τομέα των ασφαλιστικών 
•Υποστήριξη προς τους εσωτερικούς χρήστες  
(εφαρμογών ERP). 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής, επιστήμης υπολογιστών 
ή σχετικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον διετή εμπειρία ανάπτυξης εφαρμο-
γών σε περιβάλλον Microsoft.NET και Microsoft 
Visual Basic.Net  
•Καλή γνώση Microsoft SQL server 
•Επιθυμητή γνώση στο ασφαλιστικό πακέτο UN.I.S. 
(unified insurance software) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας,  
αναλυτική σκέψη και ικανότητα ανάληψης  
πρωτοβουλιών 
 
Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Εκπαίδευση
Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικού στο 
e-mail: hr@aigaion.gr ή στο fax:210.9623836. Κωδ. 
Θέσης SDE14.

MetLife, Inc. is a leading global provider of insurance industry serving 90 million customers in more than 
60 countries all over the world.

MetLife Alico has been operating in the Greek market since 1964. The company offers individual and 
group insurance plans in life, personal accident, health and pension, providing comprehensive protection 
to 600.000 insured all over the country.

We are seeking the right individual to assume the position of:

Call Center / Collections Representative
The job holder will be responsible for: 
•Administrating the incoming calls, accomplishing 
the outgoing calls and dealing with customer 
queries. 
•Fulfilling requests by clarifying desired information 
and completing required transactions. 
•Preparing and reviewing client reports on a weekly 
basis to ensure data integrity. 
•Identifying and addressing early and late stage 
collection servicing requirements.

Desired qualifications and experience: 
•University degree is preferable 
•Advanced knowledge of English and MS Office 
•Prior call center experience is considered a 
prerequisite 

Knowledge and skills: 
•Customer oriented 
•Excellent communication skills (both verbal and 
written) 
•Ability to research, follow up and resolve sensitive 
issues 
•Problem solving and multitasking 
•Ability to work effectively under pressure

Our company offers a competitive compensation 
& benefits package, continuous training and 
opportunities for further career development in a 
friendly and fast paced working environment. 

Send your cv’s to the following e-mail:  
resumes.hr@metlifealico.gr

Τα Ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρεταννία» & «King George» είναι από τα πιο ιστορικά ξενοδοχεία των 
Αθηνών, διεθνώς αναγνωρισμένα για την εξαιρετική ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών και των 
παροχών προς τους φιλοξενούμενους. Η «Μεγάλη Βρεταννία» & το «King George» είναι μέλη της αλυ-
σίδας Luxury Collection της Starwood Hotel’s & Resorts Worldwide, Inc, με περισσότερους από 450 
συνεργάτες. Τα δύο ξενοδοχεία διαθέτουν 422 δωμάτια και σουίτες, μαγευτικούς χώρους δεξιώσεων, τα 
φημισμένα εστιατόρια GB Roof Garden, GB Corner και Tudor Hall, το πολυσύχναστο Wintergarden, το 
βραβευμένο σε όλο τον κόσμο Alexander’s Bar και Alexander’s Atrium, και το αναζωoγoνητικό GB Spa.

Στην «Μεγάλη Βρεταννία» και στο «King George» ενδιαφερόμαστε να προσλάβουμε για το τμήμα 
Ορόφων του ξενοδοχείου μας:

Μοδίστρα
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•2 - 4 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση, με εμπειρία στην επιδιόρθωση ενδυμάτων 
•Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου 
•Ευχάριστη προσωπικότητα

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη  
φωτογραφία τους στην παρακάτω διεύθυνση ή στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο:  
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταχυδρομική Θυρίδα 3297, 10564 Αθήνα ή στο e-mail:  
careers.grandebretagne@starwoodhotels.com. Σε όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Power Plant Electrical Design Engineer 
(PPEDE 11/13)

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:

Senior Software Engineers -  
ADF Developers

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ, εισαγωγική εταιρεία βιομηχανικών εργαλείων.
Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών ερ-
γαλείων εντός και εκτός Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο πωλήσεων Ελλάδος εξυπηρετεί τα πε-
ρισσότερα καταστήματα «χρωμάτων – εργαλείων – σιδηρικών». Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και 
άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας η εταιρεία μας είναι σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία 
βιομηχανικών εργαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή την στιγμή στην λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμε-
νες εταιρείες του κλάδου. Ζητεί:

Πωλητές  
Με έδρα: Αθήνα - (Κωδ. Πωλ. ΑΘ.01)

Roles and Responsibilities: 
Qualified candidates should be able to 
produce front end designs for industrial 
electrical systems including power & 
distribution and controls hardware including: 
•Power & distribution 
•Block cable diagrams, control loop diagrams, 
and wiring schematics 
•Create I/O lists 
•Cabling specification and motor sizing 
•Harmonic and power quality analysis 
•Protective device coordination studies 
•Load flow studies 
•Relay setting 
•Short circuit calculations 
•Voltage drop calculations 
•Excellent knowledge of commercial software 
•Preparation of overall concept, the single-
line-diagram, layouts, equipment arrangement 
drawings, dimensions of main components based 
on design criteria, subcontracting, scheduling, 
setting of interface conditions, input for civil works 
design, foundation data for/loads of equipment to 
be installed as well as issue of overall specifications 

and guidelines for procurement and design of 
equipment, logic diagrams, master consumer lists 
as compilation of information from other suppliers/
partners, and turbine protection layouts. 
 
Key Requirements: 
•University degree in electrical engineering. 
Master’s degree is preferred. 
•Excellent command of English language and 
familiarity with International design standards 
(e.g. IEC, IEEE, SENELEC, NEC). 
•Minimum seven (7) years solid experience in the 
conceptual and final design of electrical systems. 
Specific experience for EPC power plant projects 
is desired. 
•Design of high voltage substations, connection 
to grid, and power system distribution and 
coordination with turbine generators is highly 
desired. 
•Design of emergency systems including 
generator sizing philosophy. 
 
Send your cv’s to the following link: http://www.
skywalker.gr/showExternalForm.

To Kärcher Center Κηφισός είναι επίσημος συνεργάτης της πρωτοπόρου Γερμανικής εταιρείας καινο-
τόμων συστημάτων καθαρισμού Kärcher. Με εγκαταστάσεις σε ένα κομβικό σημείο στον Κηφισό (γέφυρα 
Ροσινιόλ) συμβάλει στην υλοποίηση της νέας στρατηγικής της Γερμανικής εταιρείας για περαιτέρω ανα-
βάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών της μέσω της δημιουργίας των Kärcher Centers και 
δρώντας ως το εξουσιοδοτημένο υποκατάστημα για τις περιοχές γύρω από τον Κηφισό, προσφέρει απο-
κλειστικά λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες υποστήριξης πελατών για όλη την γκάμα των προϊόντων της 
Kärcher. To Kärcher Center Κηφισός διαθέτει άρτια οργανωμένους χώρους έκθεσης, επίδειξης, πώλησης 
προϊόντων αλλά και επισκευών & συντήρησης.

Για τον τομέα επαγγελματικών συστημάτων καθαρισμού ζητάμε Εξωτερικό Πωλητή οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπαρχόντων πελατών αλλά κυρίως την περαιτέρω ανά-
πτυξη του πελατολογίου και των εταιρικών πωλήσεων.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει ικανότητα στην επικοινωνία και μεταδοτικότητα, αντίληψη 
σε τεχνολογικά θέματα ώστε μπορεί να προσφέρει την βέλτιστη λύση αλλά και διάθεση για εργασία 
σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία. Εμπειρία σε εταιρικές πωλήσεις (Β2Β) κατά προτίμηση από τους χώ-
ρους του αυτοκινήτου, κατασκευών, τροφίμων & ποτών, βιομηχανικής παραγωγής, HO.RE.CA, facility 
management, logistics-μεταφορών τροφίμων& ποτών ή υγείας θα θεωρηθεί ως προσόν.

Όσον αφορά τα τυπικά προσόντα ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει: 
•Να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ (κατά προτίμηση ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος ΤΕΙ), 
•Να έχει δίπλωμα οδήγησης 
•Να γνωρίζει καλά Αγγλικά (γραπτά και προφορικά). Γνώση της Γερμανικής γλώσσας επιθυμητή  
αλλά όχι απαραίτητη. 
•Να είναι καλός χρήστης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, Internet κλπ.) 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@karcher-center-kifisos.gr, fax: 210 6772008.

Profile: Participating at a senior level in the 
development team that builds enterprise web based 
Oracle Applications using Oracle JDeveloper 11g/
ADF.

Qualifications: 
•Minimum 8 years of experience with analysis, 
design and implementation of multi-tier database-
driven enterprise application in Java, Java EE. 
•Minimum 2 years hands-on experience with 11g 
JDeveloper, ADF, ADF Faces, ADF Task Flow, 
and ADF Business Components 
•Experience with Oracle Weblogic Server 11g  
•Experience in PL/SQL and stored procedures 
•Experience in tuning ADF 11g applications  

University level degree (or higher education 
institute) in Computer Science, Information 
Technology or relevant field of study.  
•Team leading and coaching skills 
•Good communication and documentation skills  
•Fluency in English language. 
 
We Offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology 
 
Send your cv’s to the following e-mail: 
recruitment@mni.gr

Ψάχνουμε τους καλύτερους 
πωλητές της αγοράς ικανούς  
να διεκδικήσουν υψηλά bonus. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον  
3 ετών σε πωλήσεις 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον σε οργανωμένο 
περιβάλλον πωλήσεων,  
με άριστη ικανότητα πώλησης  
σε καταστήματα λιανικής 
•Εμπειρία σε πωλήσεις  
με απαίτηση επίτευξης  
tστόχων, ανάπτυξης και  
διαχείρισης περιοχής 
•Απόφοιτος λυκείου ή ανώτερο  
(τεχνική κατεύθυνση  
θα εκτιμηθεί) 

•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office 
Word, Excel  
& Internet 
•Δυνατότητα συνδιάσκεψης 
μέσω skype 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία  
και ευχέρεια εργασίας  
σε απαιτητικό περιβάλλον 
•Δυνατότητα ταξιδιών και  
διανυκτέρευσης εκτός έδρας 
•Ηλικία 30 – 40 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου και  
μηχανής ανεξαρτήτου κυβικών 
•Δυνατότητα κίνησης και με 
μηχανή 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Χόμπι η ενασχόληση  
με τους υπολογιστές,  
τεχνολογία και το do it yourself 

H Εταιρεία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό και δυνατότητα 
πρόσβασης  
σε μεγάλο bonus 
•Αυτοκίνητο και μηχανή, κινητό, 
i-pad και λοιπές παροχές 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργα-
σία με προοπτικές εξέλιξης

Διεύθυνση: 9,5 χλμ Παράδρο-
μος Αττικής Οδού, έξοδος 4, 
Θέση Ρουπάκι Ασπρόπυργος, 
e-mail: Cv4@fournarakis.gr (Βιο-
γραφικό με πρόσφατη φωτογρα-
φία και απαραίτητη η αναγραφή 
των κωδικών θέσης). Αποστολή 
βιογραφικών μόνο από όσους 
διαθέτουν ακριβώς τα ζητούμε-
να προσόντα.

Η εταιρεία APC, με σταθερή πορεία στον εμπορικό τομέα συστημάτων 
αυτοματισμού και ενέργειας επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Μηχανικό Πωλήσεων  
(κωδ. θέσης ΑΜ/1) - Βιομηχανικού  

Αυτοματισμού και ειδών Πληροφορικής

Περιγραφή θέσης: 
Υπεύθυνος ανάπτυξης υπαρχόντων λογαριασμών και διεύρυνση  
του πελατολογίου της εταιρείας 
Παρουσιάσεις σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών  
των προϊόντων, μελετών και προσφορών της εταιρείας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολόγου ή αυτοματισμών 
•Καλές γνώσεις από programmable logic controller (PLC) 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε αντίστοιχη εταιρεία 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, ανάλυσης,  

οργάνωσης και ευελιξίας 
•Άριστη γνώση MS office 
 
Η θέση αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή της εταιρείας.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο. 
•Δυνατότητα εξέλιξης και σταδιοδρομίας. 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικά (αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης ΑΜ/1) μέχρι τις 20/03/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@apc.com.gr



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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Kipling Events is a high quality service provider in 
the field of Event Management (ISO 9001:2000) 
based in Voula, Athens. We are recruiting a:

Trainee  
Project Assistant

The successful applicant will assist with office 
related duties covering all stages of event planning 
from proposal writing, to negotiation with suppliers, 
to operations and final accounts reconciliation. 
The applicant will also assist on-site during the 
execution of events at which times the hours will be 
long, unsociable and may include night shifts.
Pro-active dynamic individuals with a friendly 
personality and some hospitality industry experience, 
with excellent oral and written knowledge of English 
and Greek also good pc skills, negotiation and 
numerate skills, and preferably a driving license.
Should submit a letter of application, with a 
CV and photograph to the following e-mail:  
events@kiplingevents.com

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων: Η εταιρεία μας, από 
το 2007 στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων, 
αναζητεί Σ.Π. για την κάλυψη θέσεως εργασίας στα 
γραφεία της στο Μαρούσι.

Σύμβουλος  
Ποιότητας Επιχειρήσεων 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη τεκμηρίωση 
συστημάτων ποιότητας 
•Επιθυμητή εμπειρία στην σύνταξη και υποβολή  
σε προγράμματα ΕΣΠΑ 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS office. 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Περιγραφή Θέσης: Ανάπτυξη, εφαρμογή και συ-
ντήρηση συστημάτων ποιότητας (ISO 9001, ISO 
14000, ISO 22000 κλπ). Επιθυμητή εμπειρία στην 
σύνταξη, υποβολή προτάσεων σε προγράμματα του 
ΕΣΠΑ και Διοίκηση & Διαχείριση ενταγμένων επεν-
δυτικών έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα.
Υπεύθυνος επικοινωνίας-αποστολή βιογραφι-
κών: Υπόψη: κας Κοτσίνη Βασιλικής, e-mail: 
cv2@skywalker.gr

IN GROUP, one of the fastest growing human 
resource companies in Greece, certified according 
to ISO 9001:2008 for recruitment and selection, is 
seeking on behalf of its client, a:

Digital Marketing &  
Social Media Specialist 

(HR 21248)
Key Responsibilities 
•Developing a social media strategy to promote 
company’s brand 
•Engages with the social media community 
and works with marketing team to develop and 
distribute online content 
•Create press releases and post to media outlets 
•Administer and monitor the business’ digital media 
strategies and performance, including providing 
periodic status reports to management and 
incorporating feedback to leadership 
•Keep aware of new outlets and tools in the social 
media space
Skills & Competencies required 
•BA in marketing, advertising, communications  
or business administration 
•At least 1 year of experience in marketing,  
public relations, advertising or related field 
•Experienced user of Facebook, Twitter,  
LinkedIn etc 
•Excellent written communication skills required 
•Working knowledge of technical and office support 
software required to perform the essential functions 
of the position 
 
Remuneration 
•Competitive salary package 
•Business mobile

If you believe that you have the above qualifications 
and this opening sounds challenging to you, please 
submit your CV quoting code (HR 21248), by e-mail 
to: cv@ingroup.gr or by fax: 210 8210230.

Business Continuity  
Management Specialist

Κωδικός: BCM 001 
Τοποθεσία: Αθήνα 
 
Βασικές Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη, αναθεώρηση και παρακολούθηση  
του συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής  
συνέχειας της εταιρείας καλύπτοντας όλες  
τις φάσεις της ανάλυσης επιχειρησιακών  
επιπτώσεων, της αξιολόγησης επικινδυνότητας  
και των πλάνων επιχειρησιακής συνέχειας 
•Παρακολούθηση και ανάλυση των νομικών και 
κανονιστικών απαιτήσεων της εταιρίας σχετικά  
με την ασφάλεια και ακεραιότητα των δικτύων  
και υπηρεσιών της συντονισμό, οργάνωση και 

παρακολούθηση των έργων και ενεργειών επιχειρη-
σιακής συνέχειας σε συνεργασία με όλα τα τμήματα 
της εταιρίας με στόχο την κάλυψη των νομικών και 
κανονιστικών απαιτήσεων αλλά και την ανάπτυξη 
και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της επι-
χειρησιακής συνέχειας της εταιρίας 
•Συμμετοχή στην κατάστρωση και υλοποίηση της 
στρατηγικής επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρείας 
 
Τυπικά Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής θετικής κατεύθυνσης, 
οικονομικών ή διοίκησης επιχειρήσεων. 
•4-6 σχετικής εργασιακής εμπειρίας σε έργα  
επιχειρησιακής συνέχειας 
•Αναλυτικές ικανότητες 
•Ικανότητα διαχείρισης έργων (project management 
skills) 
•Ικανότητα να εργαστεί μέσα σε ομάδα 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση και επίτευξη 
στόχων 
 
Επιθυμητά προσόντα και χαρακτηριστικά: 
•Μεταπτυχιακές σπουδές σε επιχειρησιακή συνέχεια 
ή διαχείριση κινδύνων ή ασφάλεια πληροφοριών 
•Εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακής 
συνέχειας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών ή στον 
κλάδο της πληροφορικής 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης 
επιχειρησιακής συνέχειας με βάση τις απαιτήσεις 
των διεθνών προτύπων BS 25999 ή ISO22301
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα βιο-
γραφικά τους δηλώνοντας τον κωδικό θέσης εργα-
σίας στην ακόλουθη διεύθυνση: WIND HELLAS 
Α.Ε.Β.Ε., Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, 
E-mail: jo@wind.gr, Fax: 210 6106504. Όλες οι αιτή-
σεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε επιθυμεί να 
προσλάβει για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη:

Σύμβουλο Έργων  
Δημόσιου Τομέα και  

Ερευνητικών Προγραμμάτων
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι και απαραιτήτως μεταπτυχιακός τίτλος 
(ένα εκ των οποίων να δίνει έμφαση στις κοινωνικές 
επιστήμες) 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών 
στην υλοποίηση και διαχείριση έργων δημοσίου 
τομέα, την υποβολή προσφορών σε δημόσιους  
διαγωνισμούς και την υποστήριξη έργων στα  
πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Interreg κτλ) 
•Ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικών μεθοδολογιών 
•Εμπειρία σε ερευνητικά έργα 
•Ικανότητα και εμπειρία στη συγγραφή μελετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικό και γραπτό 
λόγο) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)
Εάν σας ενδιαφέρει να συνεχίσετε την ήδη επιτυχη-
μένη επαγγελματική σας καριέρα σε ένα δυναμικό 
και ευχάριστο περιβάλλον με άριστες προοπτι-
κές εξέλιξης, αποστείλατε το βιογραφικό σας στο  
hr@atlantisresearch.gr με κωδικό PSC15.

Meet The Future.
Manpower Professional, member of Manpower 
Group, intensively attracts, assesses and delivers in-
demand professionals (interim, permanent and project 
solutions) and executives for mission-critical workforce 
opportunities in the fields of information, technology 
and communications, finance & accounting, 
engineering, sales & marketing. On behalf of our client, 
a pharmaceutical company, we’re looking for a:

Sales Order Executive 
(Code: GRC/7065)

Employment place: Northern Suburbs, Athens 
Employment type: 1year contract 
 
Main Responsibilities: 
•Manage customer orders and order portfolio. 
•Manage order prioritisation. 
•Manage collaboration with customers. 
•Manage the integrity of the order portfolio. 
•Manage the customer database. 
•Manage customer claims, returns, credit notes  
and customer penalties  
•Manage activity cut offs 
•Develop ability to operate with new technologies, 
tools and new operating models. 
•Measure performance delivered to customers  
and propose corrective actions when require 
•Monitor sales conditions in terms of prices, 
discounts, delivery terms and validate feasibility  
of execution. 
•Interact with distribution and supply chain 
to promote alignment and improve customer 
response. 
 
Qualifications: 
•At least 2-3 years professional experience in sales 
order management – preferably in FMCG sector 
•University or TEI degree will be considered as an 
asset 
•Advanced IT skills (MS Office) 
•Advanced SAP skills 
•Advanced level of English language 
 
Main Competences: 
•Strong customer service orientation 
•Excellent teamwork and communication skills 

•Ability to work under pressure and meet deadlines. 
•Good negotiating skills
Visit now: [www.manpowergroup.gr] register for 
your my manpowergroup account, view all the jobs 
currently available, and apply for all that interest you.

IRI is the leading global analytics partner to majority 
of the largest Consumer Product Goods, Retail and 
Healthcare companies in the world. Our innovative 
and disruptive industry heritage delivers growth for our 
clients across the globe by pinpointing what matters 
and illuminating how it can impact their businesses 
across sales and marketing. Our analytics centre of 
excellence (ACE) is our global analytics hub situated 
in Athens that services our clients globally, and is one 
of the fastest growing companies in Greece. For us 
innovation is about our people and our culture, we 
believe that by empowering our people we empower 
our clients, and it is this highly successful formula 
which has led to our fast growth.
Joining us will entail working in a challenging, 
international but above all interesting environment 
with like-minded people that are driven to deliver 
growth to our clients. If you are seeking for an 
international career in a fast growing organisation 
and you think you are a good fit then join us! We are 
currently looking for a:

Consumer  
Insights Consultant  

(CIC 02 2014)

The ideal candidate should have a spirit of 
entrepreneurship and share our values and passion 
for development, innovation and success.
Responsibilities: The individual will partner cross 
functionally to deliver solutions and results based on 
statistical analyses that aim to add value and grow 
our clients’ business. The types of tasks he/she will 
be responsible for include the following:

•Liaise with the local offices in the EU and the US 
and manage the project delivery process within 
ACE in a timely manner and with high quality 
•Communicate effectively and drive successful 
cooperation with our colleagues in the EU and US 
offices 
•Keep track of their projects, identify potential risks 
and act proactively to eliminate these 
•Collaborate with others to understand the business 
objectives, suggest and implement the most 
appropriate solution that best addresses the client’s 
issues 
•Transform statistical results into actionable 
recommendations that will aid the clients to meet 
their targets 
•Drive automated reports and tools 
•Communicate results, key findings and 
recommendations to senior management and clients 
•Provide effective consulting and business advice 
to clients 
•Create high quality PowerPoint decks with 
actionable insights and recommendations and be 
able to present the results to clients
Qualifications & Skills: 
•MBA with focus in marketing or other relevant field 
•University degree (BSc) in marketing, operational 
research, decision making or similar field of study 
•Ideally 4 or more years of experience in marketing/
consulting within fmcg sector, banking, telecoms or 
electronics 
•Project management skills; ability to manage 
multiple projects/ teams simultaneously to meet 
objectives/key deadlines 
•Communicating clearly and concisely with 
individuals from different business/ technical 
backgrounds and disciplines 
•Excellent command of MS Office suite 
•Strong analytical skills 
•Self-motivated and good team player 
•Ability to work in a team as well as individually 
•Entrepreneurial spirit, eager to learn and grow with 
a positive attitude 
•Fluency in verbal and written English is a must 
•Fluency in other languages (Italian, French, 
German, Dutch) will be considered an asset 
•Fulfilled military obligations
The company offers unique career opportunities, 
competitive remuneration package, top class private 
medical insurance and continuous training within a 
stimulating and growing working environment. CVs 
(in English only) to be sent to the following e-mail: 
Maria.Anastasiou@iriworldwide.com

Στέλεχος Εξαγωγών  
με άριστα Τσέχικα (SSG02) 
για απασχόληση σε project

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 
•άριστη γνώση Τσέχικων 
•άριστη γνώση χειρισμού Internet Explorer 
•αντίληψη, ευελιξία και ταχύτητα
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η έρευνα 
αγοράς μέσω του διαδικτύου και η επικοινωνία με 
φορείς/ οργανώσεις στην Τσεχία.
Αποστείλατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύ-
θυνση: Θεσσαλονίκη: Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 - fax: 
2310 - 271025 Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια - fax: 

210 7470380, e-mail: skywalker@createandact.gr.  
Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Επισυνάψ-
τε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια 
είναι αυτονόητη.

H qmetric | HR & Career Solutions, επιθυμεί να στελε-
χώσει, για λογαριασμό πελάτη της, τη θέση του/της:

Area Manager Β. Ελλάδος  
(Γεωπόνος) 

(Κωδικός Θέσης: AM1)

Η εταιρεία-πελάτης: Η εταιρεία κατέχει ηγετική 
θέση στον κλάδο της με δυναμική παρουσία στο 
εξωτερικό. Διακρίνεται για την πολυσχιδή δραστηρι-
ότητα και τα καινοτόμα και ποιοτικά προϊόντα της.

Η θέση: Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα 
αναφέρεται στη διοίκηση της εταιρείας και θα 
έχει ως σκοπό την εφαρμογή της εμπορικής πο-
λιτικής και της στρατηγικής της εταιρείας στην 
περιοχή ευθύνης του/της (Βόρεια Ελλάδα). Πιο 
συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του/της θα περιλαμ-
βάνουν:
•Διαχείριση πελατών στρατηγικής σημασίας  
(key accounts) 
•Υποστήριξη πωλήσεων - έλεγχος και καθοδήγηση 
ομάδας πωλήσεων 
•Διεύρυνση - ανάπτυξη πελατολογίου 
•Σχεδιασμός & υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, 
για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά,  
και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους 
•Σύνταξη αναφορών προς τη Διοίκηση (reporting) 
•Διαχείριση του προσωπικού στην περιοχή ευθύνης 
του/της.

Το προφίλ σας: Προκειμένου να είστε σε θέση να 
ανταποκριθείτε στα απαιτητικά καθήκοντα της 
θέσης του Area Manager, θα πρέπει να διαθέτετε 
τα ακόλουθα:

•Πτυχίο γεωπονίας 
•Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως area manager 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και MS Office 
•Άριστες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές  
δεξιότητες 
•Αναλυτική ικανότητα και ικανότητα επίλυσης  
προβλημάτων 
•Συνεργατικό και ομαδικό πνεύμα 
•Ευελιξία και δημιουργικότητα 
•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 
•Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού 
•Δυνατότητα μετακινήσεων

Ο πελάτης μας προσφέρει: Εφόσον επιλεγείτε 
για την κάλυψη της θέσης του Area Manager, σας 
προσφέρονται τα ακόλουθα:
•Ανταγωνιστικές σταθερές αποδοχές 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο και Η/Υ 
•Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς ανάπτυξης 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης 
•Δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Ενδιαφέρεστε; Διακρίνεστε για τις ισχυρές διαπραγ-
ματευτικές σας ικανότητες; Επιθυμείτε να συνεχίσετε 
την ήδη επιτυχημένη καριέρα σας και να εξελιχθείτε 
στο πλαίσιο μίας μεγάλης και αξιόπιστης εταιρείας;
Εάν ναι, τότε μπορείτε να αποστείλετε άμεσα πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα και απαραιτήτως συνο-
δευτική επιστολή, στο e-mail: info@qmetric.gr, (Κω-
δικός Θέσης: AM1).

Η διαδικασία αξιολόγησης: Η εταιρεία μας εφαρ-
μόζει μία απαιτητική μεθοδολογία αξιολόγησης των 
υποψηφίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικει-
μενικότητα της διαδικασίας. Στο πλαίσιο του συγκε-
κριμένου έργου στελέχωσης, οι υποψήφιοι/υποψή-
φιες που θα πληρούν τις προδιαγραφές της θέσης, 
θα αξιολογηθούν με τη χρήση ψυχομετρικών εργα-
λείων (τεστ ικανοτήτων & τεστ προσωπικότητας) 
και δομημένων συνεντεύξεων (competency based 
interviews). Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κα-
νόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Το ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ ζητά για εργασία στην Αθήνα 
Συντονιστή/στρια Προγραμμάτων Κατάρτισης, 
πτυχιούχο ΑΕΙ.

Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ και τριετής 
προϋπηρεσία σε ανάλογη εργασία. Θα εκτιμηθεί 
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, γνώση δεύτερης ξέ-
νης γλώσσας και η προηγούμενη εμπειρία σε ενδο-
επιχειρησιακή κατάρτιση συλλόγων και επιχειρή-
σεων (ΛΑΕΚ 0,45).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail  
athena@dimitra.gr με την ένδειξη  
«Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΔ ΑΘ02014».

Η NeuroPublic είναι εταιρία παροχής συστημάτων 
και υπηρεσιών πληροφορικής, με έδρα στον Πειραιά 
και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρή παρου-
σία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 
μας και της συνεχούς πρωτοπορίας μας στην εφαρ-
μογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή ανταγωνι-
στικών και καινοτόμων λύσεων επιθυμούμε να προ-
σλάβουμε:

Επικεφαλή Τμήματος  
Αγροτικής Έρευνας 

(κωδ. θέσης: AGRMR)

Ο επικεφαλής θα ηγείται στην ανάλυση και σχεδια-
σμό υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας και θα συντονίζει 
τις επιστημονικές ομάδες εφαρμοσμένης αγροτικής 
έρευνας στους κλάδους γεωργικής μηχανικής και 
πληροφορικής.
Ο υποψήφιος απαιτείται να έχει βασικό πτυχίο γεω-
πονικού πανεπιστημίου καθώς και διδακτορικό στον 
αγροτικό τομέα με χρήση τεχνολογιών πληροφορι-
κής. Επιπλέον, απαιτείται να έχει γνώσεις σε σχε-
σιακές βάσεις δεδομένων (relational databases) και 
γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού καθώς 
και είναι απαραίτητο να κατέχει τουλάχιστον μία από 
τις παρακάτω δεξιότητες:
•Μοντέλα μαθηματικού προγραμματισμού 
•Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων 
•Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) 
•Τεχνική εμπειρία έργων του αγροτικού τομέα
Παρακαλείται ο υποψήφιος να συνυποβάλλει μαζί 
με το βιογραφικό του σημείωμα, ξεχωριστό κείμενο 
μεγέθους το πολύ μισής σελίδας στο οποίο να τεκ-
μηριώνει ένα προς ένα πως καλύπτει τα προσόντα 
και δεξιότητες που απαιτούνται. Στο κείμενο μπορεί 
να βάλει αναφορές που να δείχνουν σημεία που πε-
ριέχονται στο βιογραφικό του σημείωμα. Αποστολή 
στο παρακάτω e-mail με αντίστοιχη αναφορά του 
κωδικού θέσης στο θέμα: cvnp@neuropublic.gr

Η FAMAR Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρεία που δραστηρι-
οποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο 
της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να 
προσλάβει για το εργοστάσιό της στον Αυλώνα:

Key Account Holder 
(Ref: KAH_022014)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Head 
of Supply Chain και θα έχει τις παρακάτω αρμο-
διότητες: 
•Συλλογή παραγγελιών και προγραμματισμός  
της παραγωγής των προϊόντων 
•Συντονισμό της διαθεσιμότητας των υλικών  
από τους προμηθευτές 
•Ευθύνη παρακολούθησης των δεικτών  
εξυπηρέτησης των πελατών του εργοστασίου 
•Συμμετοχή στη δημιουργία του ετήσιου budget  
των πελατών 
•Διαχείριση εξαγωγών, συμμετοχή στις απογραφές, 
customer service 
•Επίλυση προβλημάτων στην παραλαβή, διαθεσι-
μότητα και επάρκεια των υλικών, inventory control  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχιούχος ΑΕΙ θετικών επιστημών 
•Μεταπτυχιακές σπουδές σε logistics  
θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1-2 έτη σε αντίστοιχο  
αντικείμενο 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ  
(επιθυμητή γνώση SAP)  
Προσφέρουμε: 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό 
περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης) στην παρακάτω διεύθυνση:http://
famarforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει 
για εποχιακή απασχόληση με έδρα στο Πόρτο 
Καρράς:

Υπεύθυνο  
Τμήματος Αγορών  

(Code: CC)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής λογιστικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, απαραίτητη στον ξενοδοχειακό ή τουριστικό 
κλάδο 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Άριστη γνώση SAP 
•Μεταπτυχιακός τίτλος στα οικονομικά θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέρο-
ντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος προ-
σωπικού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail στο  
hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά.

Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Ανά-
πτυξης Α.Ε.: Η εταιρεία μας, μια από τις μεγαλύτε-
ρες στο χώρο των Συμβούλων Ανάπτυξης, αναζητεί 
στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα γρα-
φεία της στην Αθήνα

Σύμβουλο  
Δημόσιου Τομέα (κωδ. Δ.Τ Α) 

(Αθήνα)
Απαραίτητα προσόντα: 

•Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. 
•Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρία σε εταιρεία 
συμβούλων. 
•Ικανότητα στην θεσμική και διοικητική ωρίμανση 
έργων δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office. 
•Γνώση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων. 
•Εμπειρία στην διαχείριση έργων του δημοσίου τομέα.

Περιγραφή Θέσης: Σύνταξη, υποβολή προτάσεων 
για λογαριασμό φορέων του Δημοσίου & ευρύτερου 
Δημοσίου φορέα για την συγχρηματοδότηση έργων 
από την Ε.Ε. Ευχέρεια στην συγγραφή μελετών, 
αναφορών, τεχνικών δελτίων καθώς και στην διοί-
κηση και διαχείριση έργων των διασυνοριακών και 
διακρατικών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικά σημειώματα στην ακόλουθη διεύθυνση 
(θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια): NOISIS Σύμβουλοι 
Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Ανάπτυξης Α.Ε., 
Μαιάνδρου 19 115 28, fax: 210 7250800, e-mail: 
beza@noisisdev.gr. Υπόψη: κ. Αντώνη Καπλάνη.

Operations Manager

Οι ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ επιθυμούν να προσλάβουν 
Οperations Manager στην περιοχή της Σπάρτης. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ 
•Μεταπτυχιακό επιθυμητό 
•Προϋπηρεσία σε food industry 2 – 3 χρόνια 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Δυνατότητα διαχείρισης διαφορετικών αρμοδιοτήτων 
•Αποτελεσματική οργάνωση και προγραμματισμός 
εργασίας 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
Χαρακτηριστικά / Ικανότητες: 
•Ηγετικό προφίλ 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Επιχειρηματική αντίληψη 
•Διαχείριση προβλημάτων 
•Καινοτομία και δημιουργικότητα 
•Δέσμευση για το αποτέλεσμα 
•Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
 
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης 
Ειδικότητα: Διοικητικοί - marketing - στελέχη επι-
χειρήσεων 
Τομέας: Ιδιωτικός 
Κωδικός Θέσης: OP01/14 
Στοιχεία επικοινωνίας: hr@chrispa.eu

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο  
Τμήματος Αγορών & Προμηθειών

Με κύρια αρμοδιότητα: 
•Έρευνα αγοράς ξενοδοχειακού εξοπλισμού και 
προμηθειών για τα 5 ξενοδοχεία του ομίλου 
 
Προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ (οικονομικά / διοίκηση επιχειρήσεων / 
marketing) 
•Γνώση της αγοράς και εμπειρία σε παρόμοια θέση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office και 
internet applications 
•Ομαδικότητα, συνεργασία, ευελιξία, οργάνωση

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

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε ελαιουργικές επιχειρήσεις με 
έδρα τα Μέγαρα Αττικής ζητά:

Άτομο  
για το τμήμα εξαγωγών

•Εμπειρία σε ανάλογη θέση απαραίτητη. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: agrotoil@otenet.gr

Qualco S.A., an innovative software solutions and 
professional services company focusing on the 
Debt Management industry, is looking for talented, 
motivated professionals who bring a passion for 
delivering innovative solutions for our clients. 
With corporate presence in Greece, UK, Belgium 
and France, Qualco services, with leading-edge 
business solutions, over 50 financial institutions and 
commercial corporations in 16 countries.

Senior Application  
Consultant 

(Code: SAC-SK-1402)
We are looking for a Senior Application Consultant to 
ensure optimal delivery and implementation of Qualco’s 
software products, aiming to maximise the value 
clients get from our products and bringing measurable 
improvements to their business performance.

Key Accountabilities: 

Reporting to the Application Consulting 
Services Head, this role is required to: 
•Lead the business process requirement analysis 
to ensure client’s business processes mapping to 
Qualco software products 
•Perform software configuration for clients 
•Plan and effectively conduct key/end users training 
to ensure familiarization 
•Plan, prepare and support clients for the user 
acceptance test (UAT) 
•Provide post production support to clients to 
ensure smooth transition 
•Carry out the corresponding reporting & 
communication to all related stakeholders 
throughout the implementation stages 
•Provide internal expertise throughout the 
organisation through sharing of knowledge and 
acting as an expert resource where required; and 
•Produce and maintain training material for clients. 
 
Competences: 
•University education in engineering, finance or 
business management.; Post graduate degree 
desirable but not essential 
•Deep knowledge of the financial industry, 
preferably debt management’s business processes 
•A minimum of 5 years’ experience in business 
analysis or software application consulting 
•Project management, strong communication 
and interpersonal skills, problem-solving ability 
connecting technology and business problems 
•Competent in technical training and presentations 
to engage in discussions with both the business 
and technology functions at client organizations 
•Experience in working in cross-functional, 
multinational teams in a fast-paced and dynamic 
environment 
•A firm command of English language and excellent 
oral and written communication skills 
•Advanced knowledge of Microsoft office 
applications; and 
•Ability to travel 50%.

If you are willing to become part of our team of 
professionals and make a difference, please send a 
detailed CV to the following link: http://www.qualco.eu/
default.asp including the job code in the subject line.

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

Διευθυντικά Στελέχη  
Καταστημάτων 

για το δίκτυο καταστημάτων  
της σε όλη την Ελλάδα

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

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤ-
ΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε 
το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα 
λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 
1.700 εργαζόμενους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, 
κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας 
της εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυ-
ναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία 
χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά 
των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. 

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξο-
πλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και 
στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον Όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc 
είναι ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς ομί-
λους στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο Όμιλος 

εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών στη 
λιανική πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, 
με περισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλε-
κτρονικά καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί 
περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, περισ-
σότεροι από 100 εκατομμύρια πελάτες πραγματο-
ποιούν τις αγορές τους online και μέσα από τα κατα-
στήματα του Ομίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιο-
γραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας www.kotsovolos-
careers.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ελληνική εταιρεία με δραστηριότητα στο φαρμακευ-
τικό χώρο ραγδαία αναπτυσσόμενη και με δραστη-
ριότητα στο εξωτερικό ζητά:

Υπεύθυνο  
Διασφάλισης Ποιότητας

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι από-
φοιτος ανώτατης σχολής της Ελλάδος ή αντίστοιχης 
του εξωτερικού, κατά προτίμηση μηχανολόγος, χημι-
κός μηχανικός, γεωπόνος ή κτηνίατρος.

Η κατοχή μεταπτυχιακού θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
 
Επίσης να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο χώρο της ποιότη-
τας σε εποπτική θέση ελληνικών ή ξένων επιχειρή-
σεων. 
•Να είναι γνώστης των συστημάτων ποιότητας που 
σήμερα εφαρμόζονται στην Ε.Ε. 
•Άριστη γνώση Η/Υ και τουλάχιστον της αγγλικής 
γλώσσας. 
•Τις απαραίτητες οργανωτικές ικανότητες, για να 
συντονίζει εσωτερικές δραστηριότητες της εταιρεί-
ας, αλλά και τις •Σχέσεις της με τους πελάτες της, 
προκειμένου να έλθει το επιθυμητό, από πλευράς 
ποιότητας, αποτέλεσμα. 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επικοινωνίας.
 
Η εταιρεία στον κατάλληλο υποψήφιο προσφέ-
ρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και άριστες  
προοπτικές εξέλιξης.
 
Αποστολή βιογραφικών στο:  
healthhrdpt@gmail.com. Code: HR.QA.02.14

Διευθυντής Πωλήσεων
Μεγάλη εταιρία καταναλωτικών προϊόντων ζητά:  
Διευθυντή Πωλήσεων με τα ακόλουθα προσόντα:
•Πανεπιστημιακό επίπεδο 
•15ετή εμπειρία σε πωλήσεις καταναλωτικών προ-
ϊόντων, εκ των οποίων τουλάχιστον 4 χρόνια σε 
διευθυντική θέση 
•Εμπειρία επίβλεψης ομάδας πωλητών 
•Καλή γνώση των βασικών retail key accounts ανά 
την Ελλάδα 
•Εμπειρία σε διαχείριση συμφωνιών με key 
accounts 
•Άριστη γνώση ελληνικής - αγγλικής γλώσσας

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

Η LEVER - Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. (www.lever.gr) 
ανήκει σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο όμιλο εταιρειών 
που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής συμβου-
λευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης.

Στα πλαίσια της συνεχούς δυναμικής της ανάπτυξης 
ζητά ικανό στέλεχος που θα καλύψει τη θέση του:

Συμβούλου Επενδυτικών  
Προγραμμάτων (ΣΕΠ-0114)

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται στον 
υπεύθυνο του τμήματος επενδυτικών προγραμ-
μάτων και θα αναλάβει:
•Τη σύνταξη και υποβολή επενδυτικών προγραμμά-
των (αναπτυξιακό νόμο, ΕΣΠΑ κ.λ.π.) 
•Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη επενδυ-
τικών προγραμμάτων (αναπτυξιακό νόμο, ΕΣΠΑ κλπ). 
•Την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business 
plans), μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί  
τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 
Προσόντα 
•Πτυχίο οικονομικών ΑΕΙ 
•Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στον τομέα 
των επενδυτικών προγραμμάτων 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (office) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
 
Δεξιότητες: 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης 
•Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση 
πληροφοριών και στοιχείων 
•Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες 
πίεσης και με βάση χρονοδιαγράμματα
Αποστολή βιογραφικών: Παρακαλούμε αποστεί-
λετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στη 
ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: hr@lever.gr αναφέ-
ροντας τον κωδικό της θέσης (ΣΕΠ-0114).
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συνέχεια στη σελ. 12

Job Details: The company itrust.gr is a fast progressing 
IT consulting & services company that has been active 
in Greece and abroad (in particular Germany) for the 
past 8 years. High caliber professionals are invited 
to apply for two positions. The candidates applying 
should have the following profile:

Application Developer

Education, knowledge & experience: 
BSc/MSc in any of the areas of computer science / 
information technology / electrical engineering 
Excellent skills in SQL databases & web 
development (PHP, HTML5, jQuery, CSS) 
Skills in mobile & application development  
are desirable 
Fluency in English is a prerequisite 
Good knowledge of the German language  
is desirable

Emphasis is placed on candidate’s personal 
characteristics: motivation, ability to work efficiently as 
a team member and under strict deadlines, customer 
service oriented personality, reliability, attention to 
detail, self-propelled, eagerness to learn and develop.

Summary of positions description: Both positions 
are permanent and based in Thessaloniki, Greece. 
We are a young, ambitious, fast-moving and motivated 
team and we are looking for new team members with 
similar mentality. The application developer and the 
internet marketing expert are roles established to 
deliver high quality services to the customers of the 
company in Greece and abroad.

If you are interested please send your CV to the 
following e-mail: as@itrust.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Εταιρεία συμβούλων ζητάει να προσλάβει:

Γραφίστα
•Με γνώσεις σχεδιαστικού site (web master) 
•Επιθυμητή η γνώση αγγλικής και σχετική  
προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@odysseytech.gr

Για τις κεντρικές εγκαταστάσεις μας στο Κάτω Σχο-
λάρι Θεσσαλονίκης (ΤΚ 57500) ζητείται:

Γραφίστας / Γραφίστρια 

Με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε ανάλογη 
θέση. 
 
Γνώση των παρακάτω προγραμμάτων: 
•Indesign 
•Corel draw 
•Microsoft office 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
totalcleaninghr@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ       
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ανά-
πτυξης πελατολογίου και προώθησης πωλήσεων, 
από τις μεγαλύτερες στο χώρο των υπηρεσιών ζητά:

Εκπροσώπους Πωλήσεων  
6ωρης πρωινής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι/τελειόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ  
(οικονομικής κατεύθυνσης) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και πλήρη ασφάλιση 
ΙΚΑ 
•Μηνιαίο bonus στόχου 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης 
(team leader, εκπαιδευτής, προϊστάμενος) 
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός θέσης: FIN18 
•Στο e-mail: hr@othisi.com.gr 
•Στο fax: 211 200 46 00 
•Τηλέφωνο για πληροφορίες: 211 200 45 00

Τηλεφωνήτριες  
(CAG14)

Η BFS ζητά να προσλάβει άμεσα για μερική απασχό-
ληση Τηλεφωνήτριες για τα τμήματα εξυπηρέτησης 
πελατών & λήψης παραγγελιών.

Απαραίτητα προσόντα 
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Απολυτήριο λυκείου  
•Διάθεση συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή 

Προσφέρονται 
•Υψηλός μισθός - ΙΚΑ - bonus  
•Προοπτικές καριέρας και άμεσης  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail:  
hr@bankfs.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης  
ή καλέστε στο 210 3619279.

Sale In
Ζητούνται έμπειρα άτομα για τηλεφωνικές πωλή-
σεις δύο κορυφαίων παρόχων σταθερής τηλεφωνίας 
και ίντερνετ. 
 
Μισθός σταθερός και πάντα στην ώρα του,  
ένσημα και τα υψηλότερα bonus της αγοράς. 
 
Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον 
•Μόνιμη ή part time εργασία 
•Πρωινή ή απογευματινή  
 
Βρισκόμαστε δίπλα σε ΗΣΑΠ και όλα τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς.

Στείλε τώρα το βιογραφικό στο e-mail: sales@salein.gr. 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 0285341-7. Ώρες επικοινω-
νίας: Καθημερινά 10:00-20:00. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
είναι άμεσα διαθέσιμοι για συνέντευξη.

Η εταιρεία LINK2U A.E. που δραστηριοποιείται στην 
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας, 
στα πλαίσια της δυναμικής και ραγδαίας ανάπτυξής 
της επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο  
Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Ρόλος 
•Διαχείριση ομάδας τηλεφωνικών πωλήσεων  
(monitoring, coaching, reporting, performance  
evaluation) 
•Επίτευξη στόχων πωλήσεων σε νέους πελάτες 
καθώς και σε διατήρηση κι ανανέωση υπάρχοντος 
πελατολογίου για πελάτη μας από το χώρο των τηλε-
πικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση διοίκησης ομάδας 
τηλεφωνικών πωλήσεων τουλάχιστον 3 χρόνια σε 
τηλεφωνικό κέντρο 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό και οργανωτικό χαρακτήρα με ικανότητα 
άμεσης αφομοίωσης αλλαγών 
 
Η Εταιρία προσφέρει 
•Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές 
εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών 
•E-mail: hr@link2u.gr 
•Fax: 2111062801

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Πωλήτρια - Dealer
Πωλήτρια – Dealer μισθωτή ζητείται από μεγάλη εται-
ρία φυτικών καλλυντικών για να αναλάβει καθήκοντα 
πώλησης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Είναι μια ευκαιρία καριέρας για φιλόδοξα, δυναμικά 
και επικοινωνιακά άτομα με διάθεση και κέφι για δη-
μιουργική εργασία.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Απόφοιτη λυκείου 
•Προηγούμενη εμπειρία στο τομέα των πωλήσεων 
καλλυντικών (σε εταιρίες δικτυακού Marketing θα 
θεωρηθεί πρόσθετο προσόν) 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Πακέτο αποδοχών (με εργόσημο) & bonus 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Υλικοτεχνική υποστήριξη 
•Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης  
και εξειδίκευσης 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
teoros_mlm@yahoo.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού  
εξοπλισμού ζητά:

Υπεύθυνη και Συνυπεύθυνη  
 για Αττική 

Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 2 έτη τουλάχιστον  
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ως 40 ετών (αφορά την υπεύθυνη καταστήματος) 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 

•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης

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

Για το κατάστημα μας στο Καπανδρίτι ζητάμε: 

Υπάλληλο  
Τμήματος Κρεοπωλείου

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

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα μέσω του link: http://mycareer.
metro.com.gr. Κωδικός Θέσης: RS50701. Θα τηρη-
θεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

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

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής βι-
ομηχανίας στον κλάδο τροφίμων, αναζητά ένα (1) δυ-
ναμικό άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης 
για το υποκατάστημά της στην Αττική:

Υπεύθυνος Πωλήσεων  
Horeca (Κλάδος τροφίμων)  
(κωδ. θέσης: S-722/38844)

Περιγραφή Θέσης 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου στον κλάδο 
Horeca στην περιοχή ευθύνης του υποκαταστήματος 
•Έρευνα αγοράς κι ανταγωνισμού 
•Διαπραγμάτευση της εμπορικής και οικονομικής 
πολιτικής της εταιρίας και ευθύνη διατήρησης  
των συμφωνηθέντων 
•Σύνταξη αναφορών 
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Τέσσερα (4) έτη εργασιακής εμπειρίας σε τμήμα 
πωλήσεων (κανάλι Horeca) αλλαντοβιομηχανίας,  
εκ των οποίων ιδανικά δύο (2) έτη σε θέση ευθύνης 
•Γνώση του καναλιού πωλήσεων στο οργανωμένο 
λιανεμπόριο (S/M) θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως 
•Πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης με ειδίκευση  
στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στο marketing  
θεωρείται επιθυμητό προσόν 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών  
Ms - Office 
•Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και  
διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων  
με προσήλωση στο αποτέλεσμα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και μεθοδικότητα 
 
Παροχές Εταιρίας 
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Bonus 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιο-
γραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 
6919358, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λ. Κηφισίας 
56, 151 25 Μαρούσι.

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

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Follow 
Adecco Greece on Facebook, LinkedIn.

Η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ ζητά να προσλά-
βει στην Αθήνα: 

Επιθεωρητή  
Πωλήσεων Παγωτού

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Διαχείριση παροχών και εκπτώσεων 
•Διαχείριση και εποπτεία δικτύου διανομής 
•Εποπτεία αντιπροσώπων 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με  
κατεύθυνση διοίκηση επιχειρήσεων ή οικονομικά 

•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση στο κλάδο  
των τροφίμων κρίνεται απαραίτητη 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων Office 
•Ηλικία μέχρι 36 ετών 
•Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 
 
Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας

Βιογραφικά σημειώματα να σταλούν στην Τ.Θ.75 Σέρ-
ρες, στο fax: 23210 68311 ή στο e-mail: career@krikri.gr,  
υπ’ όψιν τμήματος ανθρωπίνων πόρων.

Η ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ, η εταιρία που συνεχίζει την ανο-
δική πορεία της στον τομέα της έντυπης επικοινωνί-
ας, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Εκπροσώπους 
 Πωλήσεων 

Για την παρακολούθηση και την περαιτέρω ανά-
πτυξη του πελατολογίου της. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πανεπιστημιακή μόρφωση κατά προτίμηση στον 
τομέα των εφαρμοσμένων τεχνών ή του marketing 
•Ευχάριστοι, δραστήριοι και δυναμικοί χαρακτήρες 
με άνεση στην επικοινωνία και στις δημόσιες σχέσεις 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office, CRM) και 
Αγγλικών 
•Ηλικία έως 30 ετών 
 
Προσφέρονται 
•Μισθός αναλόγως των προσόντων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: cv2@skywalker.gr

Η αλυσίδα καταστημάτων Rococo ζητά:

Πωλήτρια

•25-35 ετών με προϋπηρεσία στα γυναικεία ενδύ-
ματα για το κατάστημα στο “The Mall Athens” στο 
Μαρούσι.

Πωλητή

•25-35 ετών με προϋπηρεσία στα ανδρικά ενδύματα 
για το κατάστημα στο “Mc Arthur Glen” στα Σπάτα.

Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού με φωτο-
γραφία στο e-mail: rococo@rococo.gr, τηλ: 210 
6638094, 210 2221821, fax: 210 2224117.

Από επιχείρηση πρώτων υλών αρτοποιίας - ζαχα-
ροπλαστικής ζητείται:

Στέλεχος Πωλήσεων
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
•Εμπειρία στο χώρο 
•Οργανωτικό πνεύμα    
•Άνεση ταξιδιών στην ελληνική περιφέρεια 
•Να έχει διατελέσει προϊστάμενος σε αντίστοιχο  
τμήμα πωλήσεων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@korakakis.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρία LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε., ζητά για 
άμεση πρόσληψη:

Βιοχημικό ή Βιολόγο 

Για το Τμήμα Πωλήσεων διαγνωστικών προϊό-
ντων στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο βιοχημείας ή βιολογίας 
•Μεταπτυχιακές σπουδές - εργασίες  
θα αξιολογηθούν 
•Ηλικία έως 40 χρονών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε πωλήσεις 
διαγνωστικών προϊόντων και εξοπλισμού 
•Δυναμικός χαρακτήρας 
•Ικανότητα συνεργασίας, διαπραγμάτευσης  
& επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα, φιλοδοξία, εργατικότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών σε προφορικό  
και γραπτό επίπεδο 
•Πρόσθετη ξένη γλώσσα θα αξιολογηθεί 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
& δίπλωμα οδήγησης 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: ndrossiadis@lsc.gr

 

 
 

 

 
 

Μπες στο 
www.walker.gr

και δημοσίευσε δωρεάν 
την αγγελία σου για 
προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών. Δώσε σε 
όσους ενδιαφέρονται

την ευκαιρία να 
σε βρουν.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 14

ΙΑΤΡΟΙ
Ζητείται από μεγάλο ιατρικό διαγνωστικό κέντρο:

Ιατρός  
Νευρολόγος

•Απόφοιτος Ελληνικού πανεπιστημίου και άριστος 
γνώστης ηλεκτρομυογραφήματος και εγκεφαλογρα-
φήματος για πλήρη απασχόληση.

Στοιχεία επικοινωνίας fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

Ζητείται από μεγάλο ιατρικό διαγνωστικό κέντρο:

Ιατρός  
Καρδιολόγος

•Απόφοιτος Ελληνικού πανεπιστημίου για πλήρη 
απασχόληση. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

Ζητείται από μεγάλο ιατρικό διαγνωστικό κέντρο:

Ιατρός  
Βιοπαθολόγος

•Απόφοιτος Ελληνικού πανεπιστημίου για πλήρη 
απασχόληση. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

Η GLOBALMEDIREC έχει μια άμεση θέση εργα-
σίας για:

Ειδικό Νεύρο Ακτινολόγο -  
Consultant Neuroradiologist

Σε κρατικό NHS νοσοκομείο –Northern England.

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι 
μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγού-
μενης εμπειρίας).

Οι ώρες εργασίας είναι 37½ την εβδομάδα συν  
on-calls (εφημερίες), με αρχικό συμβόλαιο ενός 
χρόνου. 
 
Το αρχικό συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί εφόσον 
το επιθυμεί ο ιατρός. 
 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.
Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμ-
βάνονται: Προετοιμασία του βιογραφικού – Προε-
τοιμασία 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 
•Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία 
•Δικαίωμα εγγραφής στο general medical council 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητείται από μεγάλο ιατρικό διαγνωστικό κέντρο βο-
ρείων προαστίων:

Παρασκευάστρια -  
Αιμολήπτρια

•Απόφοιτη Τ.Ε.Ι, με άριστη γνώση αιμοληψιών  
και τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Tο Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών e-ducate.gr, 
αναζητά: 

Καθηγητές
Για να αναλάβουνε την πρωινή (10.00-16.00)  
και την απογευματινή βάρδια του e-learning  
(16.00-22.00). 
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουνε 
εμπειρία στα περισσότερα από αυτά: 
•ECDL 
•AutoCad 
•3D Studio Max 
•Illustrator 
•Photoshop 
•Quark Xpress 
•Corel Draw 
•After Effects 
•Flash 
•Dreamweaver 
•HTML / CSS2 
 
Παρακαλούνται, όσοι διαθέτουν τα προσόντα, να 
στείλουνε e-mail στο: info@e-ducate.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρία SEMAC AUTOMATION S.A. για το γραφείο 
Ν. Ελλάδας στον Πειραιά ζητά:

Μηχανικό Πωλήσεων  
με εμπειρία σε  

αντίστοιχη θέση

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ αυτοματισμού / μηχανολογίας / ηλε-
κτρολογίας / ηλεκτρονικής ή συναφούς ειδικότητας 
•Άπταιστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο 
Proficiency) 
•Minimum 3 – 5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
εργασίας 
•Πολύ καλή χρήση H/Y 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
 
Αρμοδιότητες: 
•Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Οικονομοτεχνική μελέτη προς πελάτη - follow up 
προσφορών 
•Σύνταξη προσφορών και τηλεφωνική υποστήριξη 
•Παρακολούθηση τζίρου πελατών 
•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση  
και διευθέτηση προβλημάτων 
•Σύνταξη αναφορών (παραγωγικότητας - ταξιδιών)

Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, 
συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνι-
στικές αποδοχές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info-pa@semac.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ. Ζητείται για άμεση 
πρόσληψη: 

Μηχανικός

Mε δέσμευση αποκλειστικής απασχόλησης και έδρα 
την Ξάνθη, για την ανάπτυξη των πωλήσεων στον 
κλάδο τεχνικών υφασμάτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 
•Να είναι κάτοικοι νομού Ξάνθης ή όμορων περιοχών 
•Να είναι πτυχιούχοι μηχανικοί  
(ειδικότητα μηχανολόγου ή χημικού μηχανικού)  
Ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ηλικία έως 35 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με ένδειξη «ΤΜΗΜΑ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ» στο e-mail: tofea@thraceplastics.gr. 
Πληροφορίες τηλ: 25410 45668.

TEXNIKOI
Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για 
εποχική απασχόληση με έδρα το Πόρτο Καρράς:

Υδραυλικό – Συντηρητή  
(Code PL)

Κύρια Προσόντα 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής. 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εγκατάσταση και  
συντήρηση δικτύων νερού (ύδρευση, αποχέτευση,  
θέρμανση, αντλιοστάσια και λοιπές εγκαταστάσεις). 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία πέντε  
αστέρων και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες. 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας. 
•Γνώση Αγγλικών. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
τους αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμή-
ματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail 
στο hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρη-
θούν εμπιστευτικά.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η D.S. ISKRA Steel Construction Ltd, μία από τις 
σημαντικότερες εταιρείες μεταλλικών και σύμμικτων 
κατασκευών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, με έδρα 
στα Σκόπια και δραστηριοποίηση στην ευρύτερη 
περιοχή των Βαλκανίων, ζητά: 

Υπεύθυνο Ποιοτικού Έλεγχου  
Μεταλλικών Κατασκευών 

& Διαχείρισης Μεταλλικών Έργων 
(Κωδ. QC01-14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κατ’ ελάχιστον 5-7 χρόνια εμπειρίας  
σε εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών 
•Άριστη γνώση & εμπειρία διαδικασιών πιστοποίη-
σης & εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότη-
τας (& ISO 9001, ΕΝ 1090, DIN 18800, DIN 729) 
•Άριστη γνώση διαδικασιών συγκολλήσεων και 
εφαρμογής QIP & NDT 
•Ικανότητα στην διαχείριση (προετοιμασία,  
επίβλεψη, εκτέλεση & ολοκλήρωση) των έργων  
σύμφωνα με τους όρους εκάστου συμβολαίου με 
ταυτόχρονη τήρηση των διαδικασιών της εταιρείας. 
•Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ / ΤΕΙ αντίστοιχης τεχνικής 
κατεύθυνσης 
•Άριστη γραπτή & προφορική γνώση της Αγγλικής, 

καθώς της συμβατικής & τεχνικής ορολογίας του 
κατασκευαστικού τομέα. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS-Office, AutoCad) 
•Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
ανάλογα με τις ικανότητες του υποψηφίου. 
•Άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό 
επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη 
και αναγνώριση σε μια δυναμική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλ-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: sales@dsiskra.com.mk

ΟΔΗΓΟΙ
Οδηγός Φορτηγού  

Αυτοκίνητου / Αποθηκάριος 
Έως 35 Ετών

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

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημεί-
ωμα: DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 
Άγιος Στέφανος Αττικής, 145 10, Τηλ. 210 6217691, 
fax: 210 8140802 e-mail: cv@dexim.gr, κωδικός αγ-
γελίας: 201402004.

H Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στη Μεταμόρφωση Ατ-
τικής, πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύθηκε 
το 1982 και η εμπορική της δραστηριότητα περιλαμ-
βάνει είδη θέρμανσης, μόνωσης, υδραυλικών & φυ-
σικού αερίου. Η εταιρεία διαθέτει οργανωμένο δίκτυο 
πωλήσεων, καλύπτοντας ολόκληρη την ελληνική 
αγορά με υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, που είναι 
υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση των πελατών της στη 
Β. Ελλάδα.

Υπάλληλο Αποθήκης  
(με έδρα την Αθήνα)

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξια-
κή προσπάθεια της εταιρίας. 
 
Αρμοδιότητες: 
•Ευθύνη παράδοσης και παραλαβής εμπορευμάτων 
•Απογραφές 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία και γνώση σε προϊόντα ύδρευσης και 
θέρμανσης 
•Απόφοιτος λυκείου ή τεχνικής σχολής 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώσεις χειρι-
σμού Η/Υ- barcode 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστι-
κότητα, υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας 
 
H εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαρκής επιμόρφωση / επαγγελματική εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών-Αθήνα: fax: 210 2819210, 
e-mail: hr@tzanos.gr (υπ’ όψιν κου Τσουρέ) ανα-
φέροντας το κωδικό της θέσης ΥΑΠ/1.

Η ELVIAL ΑΕ για το υποκατάστημα της Αττικής που 
βρίσκεται στον Ασπρόπυργο, αναζητά υπάλληλο για 
την παρακάτω θέση εργασίας:

Οδηγός -  
Υπάλληλος Αποθήκης 

 Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώση ΗΥ σε περιβάλλον ERP για διαχείριση: 
α) παραγγελιοληψίας 
β) picking – packining 
γ) φόρτωση - διανομή παραγγελιών 
•Δίπλωμα οδήγησης Γ κατηγορίας  
(προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών) 
•Καλή γνώση της διαχείρισης δρομολογίων  
του νομού Αττικής 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο, σύγχρονο και σταθερό περιβάλλον 
εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυν-
ση. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε» Αγ. Παντελεήμονας ΤΚ 61100. 
Υπόψη Κας Θεοχαροπούλου ή e-mail: hr@elvial.gr

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία 
του, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επι-
πέδου, δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοση-
μείωτη παράδοση.

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλο-
γες υπηρεσίες και προϊόντα και το 2014, ζητάμε συ-
νεργάτες για την παρακάτω θέση εργασίας:

Οδηγός
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση ξένων γλωσσών 
•Δίπλωμα οδήγησης Δ’ κατηγορίας 
•Χαρούμενη διάθεση και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Διάθεση για προσφορά 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα) 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας

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

ΕΣΤΙΑΣΗ
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για την ξενοδοχειακή μονάδα του στην Ζά-
κυνθο (σεζόν 2014) υποψήφιους για την κάλυψη θέ-
σεων σε:

Kitchen (Z/Κ/14)

Ενδεικτικές Θέσεις: 
•Chef 
•Cook A 
•Cook B 
•Stewart 
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(Γερμανικά, Ρωσικά) 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Έχτρα Παροχές: 
•Διαμονή πλησίον της ξενοδοχειακής μονάδας  
(σε δίκλινο-τρίκλινο δωμάτιο)

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό (Z/K/14) και τη συγκεκριμένη θέση για 
την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύθυν-
ση e-mail: avalonHR@aquisresorts.com

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

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται 
σαν μέρος της επιτυχίας της Barceló. 

Στον Όμιλο Barceló πιστεύουμε ότι η δυνατότητα για 
εξέλιξη είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να σας 
προσφέρουμε. 

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

Πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ηγετικότητα και η 
ευελιξία είναι οι αξίες που μας επιτρέπουν να επιτύ-
χουμε τους στόχους μας. Πάρτε την πρωτοβουλία και 
στοιχηματίστε στον εαυτό σας. Πιστέψτε στις δυνα-
τότητές σας. 

Εμείς πιστεύουμε σε εσάς.

Barceló Hydra Beach Resort & SPA: Προσφέρουμε 
στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπειρία φιλοξενί-
ας στο ξενοδοχείο μας Barceló Hydra Beach στο Πλέπι 
Θερμησίας, 21051 Ερμιόνη στην Πελοπόννησο. 

Και γνωρίζουμε ότι για να προσφέρουμε στους επι-
σκέπτες μας το καλύτερο, πρέπει πρώτα να προσφέ-
ρουμε στους εργαζομένους μας το καλύτερο. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα βρείτε  
εξαιρετικές ευκαιρίες εργασίας, όπως:

Τμήμα Επισιτιστικών:  
Assistant F&B Manager

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

Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσανατο-
λισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελιξία, επιμέ-
λεια, συνεργασία και επικοινωνία, συνοδευόμενα με 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση 
σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να 
εργαστείτε σε μια νεανική ισχυρή ομάδα σε περιβάλ-
λον με σεβασμό στο Barceló Hydra Beach για τη θε-
ρινή περίοδο 2014.

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

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχα-
ροπλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για 
Ζαχαροπλάστες με εξειδίκευση, ταλέντο και εμπει-
ρία στη ζαχαρόπαστα για το κατάστημα της Δροσιάς.

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

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

Κύρια Καθήκοντα: 
•Προετοιμασία γλυκών και άλλων προϊόντων  
ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζαχαρόπαστα 
•Παρακολούθηση αποθήκης και στοκ 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 έτη συνεχούς απασχόλησης  
στην ζαχαροπλαστική 
•Γνώσεις patisserie – confiserie, 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 ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

Μάγειρες  
όλων των Ειδικοτήτων 

Επιθυμητά Προσόντα: 
•Πτυχίο ιδιωτικής ή κρατικής σχολής μαγειρικής 
•Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
a la carte εστιατορίων 
•Απαραίτητες συστάσεις 
 
Επαγγελματικές Ικανότητες: 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμός και συνέπεια στο αποτέλεσμα  
και στη επίτευξη των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Μάγειρας Sushi
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Πτυχίο ιδιωτικής ή κρατικής σχολής μαγειρικής 
•Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
a la carte εστιατορίων 
•Απαραίτητες συστάσεις 
 
Επαγγελματικές Ικανότητες: 
•Ευχάριστη και δυναμική Προσωπικότητα 
•Προσανατολισμός και συνέπεια στο αποτέλεσμα  
και στη επίτευξη των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
executivechef@panasgroup.gr,  
fax: 210 8925163. Απαραίτητη η αποστολή  
βιογραφικού με φωτογραφία.

Τo ξενοδοχείο πολυτελείας Aigialos Hotel στη Σα-
ντορίνη ζητά προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2014:

Bοηθός Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 
•Απόφοιτος σχολής μαγείρων 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ευελιξία στα ωράρια 
•Ηλικίας έως 30 ετών 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία  
στο e-mail: hotel@aigialos.gr

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

Μάγειρας Α’ –  
Πρωινού και Μεσημεριανού  

A La Carte
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Καλή γνώση του a la carte 
•Αντίληψη και μεταδοτικότητα 
•Ακρίβεια και συνέπεια στην εκτέλεση συνταγών 
•Να ακολουθεί πιστά τις εντολές του chef  
επιδιώκοντας καθημερινά το καλύτερο αποτέλεσμα 
•Να είναι συνεργάσιμος/η, οργανωτικός/η και  
να φροντίζει όλα τα τμήματα της κουζίνας  
να λειτουργούν σύμφωνα με τα υψηλά στάνταρ της 
επιχείρησης με στόχο την ευχαρίστηση του πελάτη 
•Άριστη γνώση στο σύστημα υγιεινής, διαχείρισης 
και ασφάλειας τροφίμων (ISO – HACCP) 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απο-
στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
ypetasos@otenet.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρη-
θούν εμπιστευτικά.

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία 
του, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επι-
πέδου, δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοση-
μείωτη παράδοση.

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλο-
γες υπηρεσίες και προϊόντα και το 2014, ζητάμε συ-
νεργάτες για την παρακάτω θέση εργασίας:

Αρτοποιός /  
Νυχτερινός Μάγειρας

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

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

Το Ξενοδοχείο Kandia Castle 5* στη περιοχή του 
Ναυπλίου ζητάει:

Maitre
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ιεκ τουριστικής σχολής. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και μίας επιπλέον ξένης 
γλώσσας. 
•Προϋπηρεσία 3-5 ετών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων 
•Διαμονή, διατροφή 
•Ευχάριστο, νεανικό, φιλόξενο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@kandiascastle.gr

Maitre
Εργοδότης: Santikos Hotels & Resorts, Marpunta 
Village Club 
Περιοχή: Αλόννησος 
Απασχόληση: από Μάιο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική Απασχόληση 
 
Προϋποθέσεις 
•Καλή γνώση Αγγλικών και Ιταλικών 
•Τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσίας ως υπεύθυ-
νος εστιατορίου σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, καθαριότητα και συνέπεια 

•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω  
από συνθήκες πίεσης

Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται μέ-
λος της ομάδα μας, παρακαλούμε να στείλετε το βιο-
γραφικό σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω e-mail: 
hr@santikoshotels.com.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ομίλου:  
www.santikoshotels.com

The luxury boutique hotels: “Katikies” member 
of the Leading Hotels of the Word “Villa Katikies” 
- Private Santorini Villas, “Kirini Suites & Spa” 
member of Relais & Chateaux, “Sunrocks” member 
of Small Luxury Hotels of the Word, “Chromata” 
member of Small Luxury Hotels of the Word, seeking 
for the season 2014:

Chef de Partie
Location: Santorini, Greece  

Position summary: The ideal candidate should be 
able to ensure quality, consistency and creativity at 
the highest level while working under pressure in a 
time sensitive environment. He/she should engage 
with guests ensuring their complete satisfaction and 
achieving high food safety standards.

Position requirements: 
•2 years minimum experience as a chef de partie in 
a luxurious boutique hotel or restaurant 
•Age up to 30 
•Excellent command of both the English language 
and Greek language 
•Strong interpersonal skills 
•Have the highest standards of service & attention 
to detail

Katikies hotels group offer: Accommodation, career 
development opportunities, competitive compensation 
package.

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

Το ξενοδοχείο AFRODITI VENUS στο Καμάρι της Σα-
ντορίνης, ζητά να προσλάβει:

Executive Chef /  
Sous Chef

Περιγραφή θέσης: 
•Ικανότητα επιλογής, εκπαίδευσης και διοίκησης 
προσωπικού 
•Οργάνωση και σχεδιασμός a la carte εστιατορίου 
και buffet (BB/HB/FB) 
•Έμφαση στην επιμέλεια και τελική παρουσίαση 
όλων των πιάτων σε buffet & a la carte 
Κοστολογήσεις, πρότυπες συνταγές, παραγγελίες, 
παραλαβές, εσωτερικές διακινήσεις πάντα σε καθη-
μερινή επικοινωνία και συνεργασία με το τμήμα F&B 
•Οργάνωση και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας 
κουζίνας 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Κάτοχος πτυχίου Ελληνικής η ξένης σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη, τουλάχιστον πέντε (5) 
χρόνια, σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
•Εμπειρία στην ελληνική/μεσογειακή δημιουργική/
σύγχρονη κουζίνα 
•Εμπειρία στην διεξαγωγή συνεστιάσεων 
•Γνώση εφαρμογής διεθνών κανόνων υγιεινής  
και ασφάλειας (HACCP & ISO) 
•Γνώση και πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγελίες, 
παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσης -  
συντήρησης των τροφίμων 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, διαχείρισης 
και οργάνωσης κουζίνας και προσωπικού 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ποιοτικές συνθήκες διαμονής & διατροφής 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με βάση  
τα κριτήρια σας 
•Έξοδα μετακίνησης 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση 
 
Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη  
από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
info@afroditivenushotel.gr

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

Καμαριέρες Δωματίων /  
Καθαρίστριες 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση Αγγλικής 
•Ηλικίες έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία αποτελεί επιπλέον προσόν 

Παρέχουμε διαμονή & πλήρη διατροφή.

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

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για την ξενοδοχειακή μονάδα του στην Ζά-
κυνθο (σεζόν 2014) υποψήφιους για την κάλυψη θέ-
σεων σε:

Restaurant/Bar 
 (Ζ/S/14)

Ενδεικτικές θέσεις: 
•Waiter A 
•Waiter B 
•Barman 
•Ass. Barman 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(Γερμανικά, Ρωσικά) 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Έχτρα παροχές: 
•Διαμονή πλησίον της ξενοδοχειακής μονάδας  
(σε δίκλινο-τρίκλινο δωμάτιο)

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό (Z/S/14) και τη συγκεκριμένη θέση για 
την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύθυν-
ση e-mail: eandreaki@aquisresorts.com

Το Surf Camp Keros αναζητεί:
Manager / Operations 

 Manager

Το Surf Camp Keros στην Λήμνο, είναι μια πολυτε-
λής μονάδα θεματικού τουρισμού με έμφαση στα 
watersports, την yoga, το fitness και το Spa. Η διαμο-
νή γίνεται σε μεγάλες (30τ.μ.) Safari tents, εξοπλισμέ-
νες πολυτελώς με ensuite λουτρό. Το πελατειακό κοι-
νό αποτελείται από Ευρωπαίους, 24-60 ετών, active 
travelers, upper/mid-upper financial status. Παρέχε-
ται πλήρης ξενοδοχειακή υποστήριξη και υπηρεσίες. 

Ο Manager του Surf Camp Keros θα συντονίζει 
τα παρακάτω τμήματα: 
•15 luxury safari tents 
•20 mini safari tents 
•Day spa tent 
•Υπηρεσίες yoga & all sports fitness 
•Εστιατόριο 150 θέσεων 
•Lounge area 50 θέσεων 
•Concept store 
 
Προσόντα 
Γενικές απαιτήσεις: 
•Πτυχίο σε hotel management και/ή food&beverage 
management 
•Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών)  
σε αντίστοιχη θέση, σε επαγγελματικό περιβάλλον 
υψηλού επιπέδου & απαιτήσεων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας 
•Υψηλή οργανωτική ικανότητα και δεξιότητα  
διαχείρισης κρίσεων 
•Προθυμία, ομαδικό και συναδελφικό πνεύμα 
 
Πρόσθετα & επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο σπουδών τουριστικών επαγγελμάτων 
•Επαγγελματικός προσανατολισμός σε health  
& fitness 
•Γνώσεις γερμανικής γλώσσας
Ο Manager του Surf Camp Keros θα πρέπει να δημι-
ουργήσει και να συντονίζει την ομάδα λειτουργίας του 
και να οργανώνει τις εργασίες των επιμέρους τμημά-
των, βρίσκοντας τρόπους για παράταση της σεζόν. 
Επίσης, να ελέγχει και να οργανώνει το marketing, 
τις κρατήσεις σε ξενοδοχείο / εστιατόριο / υπηρεσίες 
health & fitness και τις εκδηλώσεις.
Σημειώσεις: 
•Αμοιβή ανάλογη προσόντων και δεξιοτήτων 
•Διαμονή και έξοδα μετακίνησης καλύπτονται από 
την εταιρεία
Εργασιακή περίοδος: 15η Απριλίου - 15η Νοεμβρίου. 
Πιθανότητα μερικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια 
της χειμερινής περιόδου.
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: surfcampkeros@gmail.com. Βιογραφικά χωρίς 
πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Barceló Hotels & Resorts: Όλοι έχουμε την ευκαιρία 
να κάνουμε κάτι, έτσι σκεφτόμαστε και έτσι αντιμετω-
πίζουμε κάθε πρόκληση. 
Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται 
σαν μέρος της επιτυχίας της Barceló.
Στον Όμιλο Barceló πιστεύουμε ότι η δυνατότητα για 
εξέλιξη είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να σας 
προσφέρουμε. 

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

Πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ηγετικότητα και η 
ευελιξία είναι οι αξίες που μας επιτρέπουν να επιτύ-
χουμε τους στόχους μας. Πάρτε την πρωτοβουλία και 
στοιχηματίστε στον εαυτό σας. Πιστέψτε στις δυνα-
τότητές σας. 

Εμείς πιστεύουμε σε εσάς.

Barceló Hydra Beach Resort & SPA: Προσφέρουμε 
στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπειρία φιλοξενί-
ας στο ξενοδοχείο μας Barceló Hydra Beach στο Πλέπι 
Θερμησίας, 21051 Ερμιόνη στην Πελοπόννησο. 

Και γνωρίζουμε ότι για να προσφέρουμε στους επι-
σκέπτες μας το καλύτερο, πρέπει πρώτα να προσφέ-
ρουμε στους εργαζομένους μας το καλύτερο. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα βρείτε εξαιρετι-
κές ευκαιρίες εργασίας, όπως:

Τμήμα Υποδοχής:  
Guest Relation Manager

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

Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσανατο-
λισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελιξία, επιμέ-
λεια, συνεργασία και επικοινωνία, συνοδευόμενα με 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση 
σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να 
εργαστείτε σε μια νεανική ισχυρή ομάδα σε περιβάλ-
λον με σεβασμό στο Barceló Hydra Beach για τη θε-
ρινή περίοδο 2014.

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

Το ξενοδοχείο Astir Odysseus Resort & Spa 5 αστέ-
ρων στην Κω ζητά: 

Front Office Manager  
για τη σεζόν 2014

Βασικές προϋποθέσεις: 
•Γνώσεις ξένων γλωσσών 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
•Διάθεση και ικανότητα για ομαδική εργασία 
•Ικανότητα στην οργάνωση τμημάτων 
 
Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίας και υψη-
λά πακέτα αποδοχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hmanager@astirodysseuskos.gr και στο φαξ: 
22420 49800.

Το Ξενοδοχείο Petasos Beach Resort & Spa μέλος 
της αλυσίδας “Small Luxury Hotels of the World”, 
ζητά:

Receptionist
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ypetasos@otenet.gr. Website: www.petasos.gr

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία 
του, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επι-
πέδου, δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοση-
μείωτη παράδοση.

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλο-
γες υπηρεσίες και προϊόντα και το 2013, ζητάμε συ-
νεργάτες για την παρακάτω θέση εργασίας:

Βοηθός  
Προϊσταμένης Ορόφων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Διοικητικές ικανότητες 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία  
πολυτελείας 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Γνώση Αγγλικών (γνώση άλλων ξένων γλωσσών  
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν) 
•Απαραίτητα συστάσεις 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα) 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 

•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας

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

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive αναζη-
τά για τα ξενοδοχεία της:

Front Office Manager - 
 Υπάλληλο Υποδοχής

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

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

Υπάλληλο Υποδοχής
Προσόντα 
•Απόφοιτος/η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία  
4 ή 5* 
•Πολύ καλή γνώση της Γερμανικής και της Αγγλικής 
γλώσσας 
•Γνώση του ξενοδοχειακού προγράμματος Protel 
 
Προσφέρονται 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων

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

The luxury boutique hotels “Katikies” member of the 
Leading Hotels of the Word “Villa Katikies” - Private 
Santorini Villas, “Kirini Suites & Spa” member of Relais 
& Chateaux, “Sunrocks” member of Small Luxury 
Hotels of the Word, “Chromata” member of Small 
Luxury Hotels of the Word, seeking for the season 2014:

Concierge

Location: Santorini, Greece  

Position summary: The ideal candidate should be 
able to provide excellent customer service, providing 
them with local and travel information, to act as a 
Sales Person, promoting the image of the Hotel at 
all times and to make sure that the highest quality 
standards are achieved. He/she should be able to 
deal with guest pampering, telephone / switchboard.

Position requirements: 
•2 years minimum experience in a Luxurious 
Boutique Hotel 
•Excellent command of both the English language 
and the Greek Language 
•Computer Literacy 
•Well groomed with strong interpersonal skills 
•Selling skills 
•A passion for hospitality and exceeding our guests’ 
expectations 
•Being courteous, helpful, discrete, honest and 
proactive

Katikies hotels group offer: Accommodation, 
career development opportunities, competitive 
compensation package.

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

Τo SIKYON COAST HOTEL & RESORT στο Ξυλό-
καστρο Κορινθίας, ζητεί για τη σεζόν 2014:

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 3 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ

Για αποστολή βιογραφικών e-mail:  
info@sikyoncoast.com ή fax: 27430 25432.

Aman resorts owns and manages small luxury resorts 
worldwide. Our mission is to offer a guest experience 

that is intimate and discreet while providing the 
highest level of service. Each resort and setting is 
unique, but certain elements characterize all of them 
— a beautiful natural location, outstanding facilities, 
exceptional service and a small number of rooms to 
ensure exclusivity and privacy. Take advantage of a 
chance to be part of this opportunity to join our family 
at the luxurious Amanzoe in Porto Heli. We are 
seeking to fill the position of:

Housekeeping 
 Supervisor  

(code: HSKS-003-01)
Responsible to provide customer focused service 
to our guests, ensuring their stay will become an 
ultimate experience.

Qualifications 
•Up to 2 years of extensive hands-on experience in 
the housekeeping profession (preferably in hotel 5*), 
with responsibility for 5 or more people 
•Degree in hospitality 
•Excellent written and verbal English and Greek 
communication skills 
•Willingness to assist housekeepers as needed 
•To understand budgets & financial statements 
•Excellent problem solving skills; strong ability to 
grow 
•Knowledge of Opera PMS or Fidelio and Ms Office 
is desirable 
 
The ideal candidate will be customer driven and 
an extremely proactive personality with strong 
interpersonal abilities.

Please send CV with photograph to amanzoe.
recruitment@amanresorts.com. All applications will 
be treated in the strictest confidence.

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, 
αναζητά για τo ξενοδοχείο Olympian Village & 
Royal Olympian*****:

Υπάλληλο 
 Δημοσίων Σχέσεων  

Πελατών (Ρωσόφωνο)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Ρωσικών, πολύ καλή γνώση Ελληνι-
κών & Αγγλικών. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή σε υποδοχή ξενο-
δοχείου ή σε τουριστικό γραφείο 
•Χρήση Η/Υ 
•Επικοινωνιακός

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα, στο website της εταιρίας μέσω 
του link: http://www.aldemarhotels.com/pages/gr/
kariera.php. Η διαχείριση όλων των αιτήσεων γίνεται 
με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Επικοινωνία θα γίνει 
μόνο με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, η 
οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη, τη Ρόδο και τη 
Δυτική Πελοπόννησο προσφέροντας ολοκληρωμέ-
νες και ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες αναζητά να 
καλύψει για τη ξενοδοχειακή της μονάδα στη Δυτική 
Πελοπόννησο για τη σεζόν 2014, τη θέση:

Παιδαγωγός / Ψυχαγωγός 
(κωδ. Θέσης ‘PAID_OV’)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής βρεφονη-
πιοκόμων ή νηπιαγωγών 
•Προϋπηρεσία 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της Ρωσικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής & Αγγλικής γλώσ-
σας 
•Ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης 
•Φιλική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ηλικία έως 28 ετών 
 
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή & διατροφή εντός του ξενοδοχείου

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με μια φωτογραφία δηλώνοντας το κω-
δικό της θέσης, στο site μας μέσω του link: http://
aldemarformsen.applymycv.gr/mainsite/careers.
html. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπι-
στευτικότητα. Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά μόνο 
για τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις των θέσεων.

Το Ξενοδοχείο Kandia Castle 5* στην περιοχή του 
Ναυπλίου ζητάει:

Υπάλληλο Κρατήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων 
•Εμπειρία 2 - 3 ετών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, Γερμανικών. Τυχόν γνώση 
Ρώσικων ή άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Εμφανίσιμη/ος 
•Επικοινωνιακός/η, με ευχάριστη προσωπικότητα 
•Όρεξη για επαγγελματική εξέλιξη 

Προσφέρονται: 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων 
•Διαμονή, διατροφή 
•Ευχάριστο, νεανικό, φιλόξενο περιβάλλον  
εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@kandiascastle.gr

Το Ξενοδοχείο Kandia Castle 5* στην περιοχή του 
Ναυπλίου ζητάει:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων 
•Εμπειρία 2 - 3 ετών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, Γερμανικών. Τυχόν γνώση 
Ρώσικων ή άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Εμφανίσιμη/ος 
•Επικοινωνιακός/η, με ευχάριστη προσωπικότητα 
•Όρεξη για επαγγελματική εξέλιξη 
 
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων 
•Διαμονή, διατροφή 
•Ευχάριστο, νεανικό, φιλόξενο περιβάλλον  
εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@kandiascastle.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το ξενοδοχείο AFRODITI VENUS στο Καμάρι της Σα-
ντορίνης, ζητά να προσλάβει:

Spa Therapist

Οι υποψήφιες θα πρέπει να πληρούν τις παρα-
κάτω προϋποθέσεις: 
•Γνώσεις μανικιούρ-πεντικιούρ, μασάζ, θεραπείες 
προσώπου-σώματος και αποτρίχωσης 
•Γνώση Αγγλικών (γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών 
θα εκτιμηθεί) 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση 
 
Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη  
από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
hr@afroditivenushotel.gr

Aman resorts owns and manages small luxury resorts 
worldwide. Our mission is to offer a guest experience 
that is intimate and discreet while providing the 
highest level of service. Each resort and setting is 
unique, but certain elements characterize all of them 
— a beautiful natural location, outstanding facilities, 
exceptional service and a small number of rooms to 
ensure exclusivity and privacy. Take advantage of a 
chance to be part of this opportunity to join our family 
at the luxurious Amanzoe in Porto Heli. We are 
seeking to fill the position of:

Spa Therapist 
(code: ST-003-01)

For our luxurious Spa, awarded best hotel spa 
worldwide from Gallivanter’s guide awards for 
excellence 2013. 
 
As a Spa Therapist you will be responsible for 
recommending and applying treatments and 
massages to the guests. 
 
Qualifications 
•Certified massage therapist with a degree from a 
technological institute or a private certified college  
in Greece or abroad 
•Excellent knowledge of massage techniques, face 
& body therapies 
•Knowledge of anatomy & physiology 
•Excellent verbal English communication skills. 
•The ideal candidate will be a hands-on professional 
with a true passion to serve through excellent 
customer care and will have a great team player 
attitude.

Please send CV with photograph to the following 
e-mail: amanzoe.recruitment@amanresorts.com. All 
applications will be treated in the strictest confidence.

Experienced  
Thai Massage Therapist 

•Recognized qualification essential 
•Greek and English speaking 
•Good communication skills 
 
Please send CV to the following e-mail:  
efi@elysium.com.cy



Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 14, 15 και 16 Μαρτίου, 12.00-20.00

Η εργασία, η επιχειρηματικότητα, ο εθελοντισμός, το mentoring  

είναι μερικά μόνο για όσα θα μιλήσουν έμπειροι επαγγελματίες.  

Workshop για το βιογραφικό σημείωμα, τη συνέντευξη και τα social  

media θα διεξάγονται το σαββατοκύριακο. Η είσοδος είναι δωρεάν! Εργασία στην Ελλάδα

Ένα job festival σε περιμένει!


