
Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, Εµποροϋπάλληλοι,
Εκπαίδευση, Λογιστές

σελ. 6
Νοµική, Γραφίστες, Προγραµµατιστές,
Μηχανογράφηση, Call Center

σελ. 8
Στελέχη Πωλήσεων, 
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 10
Ιατροί

σελ. 12
Ιατρικοί Επισκέπτες, Νοσηλευτές,
Πωλητές Υγείας, Μηχανικοί,
Μηχανικοί Πωλήσεων, Οδηγοί

σελ. 14
Τεχνικοί, Τεχνίτες, Εστίαση

σελ. 15
Τουρισµός, Αισθητική

364
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16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα

Μηχανογραφηµένο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης

Τύπου Voucher
(οπισθόφυλλο)

Μηχανογραφημένο
Σύστημα Διαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης
Τύπου Voucher

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

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

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

έως 29 ετών”

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

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

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

Έχεις επιχείρηση που ενδιαφέρεται να δώσει

σε νέους την ευκαιρία να μπουν δυναμικά

στην επαγγελματική τους πορεία,

χωρίς οικονομική επιβάρυνση, διαδικασίες

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

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

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

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

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

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά

Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία

Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Κάτω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

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

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο 
Βύρωνα, Ελλησπόντου 12

Δημαρχείο Αχαρνών

Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού

Δημαρχείο Χαλανδρίου

Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής

Δημαρχείο Μεταμόρφωσης

Δημαρχείο Πετρούπολης

Δημαρχείο Μαραθώνα

Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης

Δημαρχείο Παιανίας

Δημαρχείο Παλλήνης

Δημαρχείο Αθηνών

Πολιτιστικό κέντρο Αθηνών  

Δημαρχείο Βάρης

Δημαρχείο Βούλας

Δημαρχείο Βουλιαγμένης

Δημαρχείο Σαρωνικού

Δημαρχείο Ασπρόπυργου

Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης

Πανεπιστημιούπολη - 
Φιλοσοφικη Σχολή
(Γραμματείες Τμημάτων: Γαλλικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας, Γερμανικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας,  Φιλολογίας)

Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου

Mediterranean College Athens 
Campus

ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας

ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας

ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά

City Unity College

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος
αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας 
σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση
με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων 
και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας
σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία
για την καριέρα

Job Title: Strategic Insights Consultant 
Reports to: Strategic Insights Manager 
Department:Analytics & Shopper Knowledge

Company Description: Founded in 1979, 
IRI is the leading global provider of enterprise 
market information solutions and services, 
empowering its clients to grow their business 
profitably in a complex marketplace. Driving 
the transformation of the consumer packaged 
goods (CPG), retail, and healthcare industries, 
IRI provides a unique combination of real-time 
market content, advanced analytics, enterprise 
performance management software, and 
professional services. The company’s portfolio 
of services, solutions, and technology enables 
leading retailers and their suppliers around the 
globe to see what they are missing, act faster 
with greater confidence and win at the shelf.

The IRI Analytics & Shopper Knowledge 
(ASK) Group is a dedicated team of 
experts enabling clients to achieve high-
impact business outcomes through a unique 
combination of predictive analytical techniques, 
proprietary rapid-modeling platforms, leading-
edge automated solutions, and experienced 
analytics consulting talent. Focusing on the key 
strategic and operational needs in sales and 
category management, marketing and brand 
management, strategy, and demand planning, 
the group works collaboratively with clients to 
deliver action-based analytics and enable their 
organizations to commercialize and monetize 
those insights. The group is currently seeking 
to grow by recruiting a dynamic, energetic, and 
dedicated individual in their Athens/Analytics 
Center of Excellence for the position of:

Strategic Insights Consultant
The ideal candidate will act as a key member 
of our strategic insights team, combining deep 
knowledge of industry and market trends, 
analytically based customer insights, client 
consultation, and team leadership to address 
complex problems for our clients. This role acts 
as an expert in developing consumer-centric 
business and marketing solutions that align 
strategy and business goals for our clients.

Key Responsibilities: The Strategic Insights 
Consultant is responsible for perusing market 
knowledge and translating it into insight and 
from insight to actions, making sure that client 
solutions are practically relevant and grounded 
on advanced analytical foundations. In this role, 

they need to be able to synthesize information 
on current market trends, client needs and 
consumer insights and apply this intelligence to 
provide strategic recommendations. While the 
post is based in our Athens/Analytics Centre of 
Excellence the Strategic Insights Consultant will 
work in close partnership with our local teams 
across Europe to ensure the strategic direction 
and intent is well translated for the entire team 
to successfully execute solutions that meet 
client business objectives and deliver with high 
client satisfaction. They must be comfortable 
with interpreting data and translating it into 
marketing strategies that should then be 
clearly communicated through professional, 
sophisticated presentations. They must be 
capable of working in time-compressed, highly 
dynamic and fast-paced client situations to 
ensure innovative, impactful solutions are 
developed and milestones and deliverables are 
achieved.

Qualifications: 
•MBA (preferably) or MSc/MA in Marketing, 
International Business or other related 
business subject is a must.  
•BSc/BA in Business, Management or 
Economics subject  
•3+ years of experience in business consulting, 
marketing or client servicing role  
•Possession of excellent written, oral 
communication and presentation skills in 
English  
•Excellent command of MS Office Suite (Word, 
Excel & PowerPoint  fluency essential)  
•Experience coordinating multiple projects 
across teams  
•Demonstrated ability to create innovative 
solutions,  work in teams, and deliver complex 
projects using an effective collaborative 
approach  
•Fluency in other languages (Italian, French, 
German, Dutch, Spanish) will be considered 
an asset 

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 at e-mail: Maria.
Anastasiou@iriworldwide.com.

Η DIXONS South East Europe (Καταστήματα 
Κωτσόβολος), η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων 
λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών, με παρουσία σε όλη 
την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου 
Dixons, βασισμένη στην τεχνογνωσία, 
την εμπειρία, το ανθρώπινο δυναμικό και 
κυρίως, το όραμά της για πρωτοπορία, 
αναπτύσσει το δίκτυο καταστημάτων της σε 
όλη την Ελλάδα και ζητά για το κατάστημα 
στην Κόρινθο:

Πωλητές 
(μερικής απασχόλησης)

•Απόφοιτοι Λυκείου  
•Γνώσεις –Χρήση Υ/Η  
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι 

άνδρες) 

Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η 
κατοχή πτυχίου ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης 
σχολής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 
Ευχάριστη προσωπικότητα, ενεργητικότητα 
και διάθεση εξυπηρέτησης, θα πρέπει να 
χαρακτηρίζουν τους ιδανικούς υποψήφιους.

Η εταιρεία προσφέρει μισθό + bonus, 
εκπαίδευση στο αντικείμενο, συνεχή 
επαγγελματική επιμόρφωση, δημιουργικό 
περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης σε 
θέσεις στον Όμιλο τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν 
το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας [www.
kotsovolos-careers.gr].

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

Πωλητή υπηρεσιών και 
προϊόντων σε Hotels, 

Restaurants, Cafes, Bars 
(Εξωτερικό Συνεργάτη στην 

περιοχή της Αττικής) 
(κωδ. HO.RE.CA 2)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε μεσαίους και μεγάλους πελάτες  

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

ΑΠΟ AEBE ζητείται:

Ταμίας
Με γνώσεις Λογιστικής για το υποκατάστημά της στο κέντρο της Αθήνας.

Επιθυμητή η γνώση του προγράμματος ENTERSOFT ERP.

Ωράριο συνεχές.

Αποστείλατε βιογραφικό στο fax: 210 3233544 

ή στο e-mail: ath1@nikolisgroup.com

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

 Assistant F&B Manager 
(Code: AFB)

Κύρια Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στα 
Τουριστικά Επαγγέλματα  
•Αποδεδειγμένη 3ετή προϋπηρεσία σε 

αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων 
και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες  
•Εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών και 
διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Επιθυμητή γνώση Ρώσικων  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
•Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη 
τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή 
με e-mail στο hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.
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Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης.  
 
Τηλ: 210 2280270 (09:00 - 21:00). Αποστολή CVs 
στο e-mail: pvschools@ath.forthnet.gr.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλητές/-τριες Κατάστημα Κινητής 

Τηλεφωνίας

Περιοχή: Ανατολική Θεσσαλονίκη – Καλαμαριά. 
 
Περιγραφή Θέσης 
•Πώληση/Εξυπηρέτηση πελατών του 
καταστήματος  
•Παρουσίαση των οικονομικών πακέτων και όλων 
των προιόντων της εταιρείας  
•Διερεύνηση αναγκών των πελατών,ενημέρωση 
για τα προϊόντα της εταιρείας και πώληση.  
•Τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες.  
 
Προφίλ Υποψηφίων 
•Απόφοιτοι ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ, ηλικία έως 28 ετών  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ Καλή γνώση χειρισμού Ηλ./Υπολογιστών  
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Ευγενική και ευχάριστη παρουσία  
•Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού 
εργασιών  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Διαρκή εκπαίδευση  
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  
•Ευκαιρίες εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: shop33@
skywalker.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Translator 

ELT Publisher is seeking an educated native 
speaker with an excellent command of the Greek 
language to work on an ongoing publication. 

Must have a love of both languages and have a 
feel for the language in order to perceive the subtle 
differences when translating into Greek and vice 
versa. 

The company is based in Aspropyrgos. Please 
send a CV via email to: grivasho@yahoo.com.

Από οικογένεια ζητείται κοπέλα κάτω των 25 ετών 
(κατά προτίμηση Νηπιαγωγός), για τη φύλαξη 
και τη δημιουργική απασχόληση 2 μικρών παιδιών, 
για τριήμερη απασχόληση Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο 
13:30-20:00 το απόγευμα. Αμοιβή σύμφωνα με τον 
ισχύοντα νομοθετικώς καθορισμένο μισθό.
Αποστολή βιογραφικών στο: nannymst@gmail.
com.

Καθηγητές Αγγλικών (Native - Billingual) 
Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου ζητούνται από 
Κέντρο Ξένων Γλωσσών. 

Τηλ: 210 2280270. 09:00 π.μ. - 09:00 μ.μ. 
Αποστολή CVs στο: pvschools@ath.forthnet.gr.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ζητείται Πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής, για το 
λογιστήριο μεγάλης ανώνυμης εταιρίας. 
 
Προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα.     
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: central@
contractsa.gr. Τηλ. Επικοινωνίας:  6976 862246.

Ζητείται Λογιστής για ημιαπασχόληση σε λογιστικό 
γραφείο με προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο 3-5 
έτη. 
 
Περιοχή απασχόλησης: Πλατεία Αττικής  
 
Αντικείμενο απασχόλησης: Οι κατάλληλοι 
υποψήφιοι θα εργασθούν στην καταχωρηση 
βιβλιων Β & Γκατηγοριας 
•Υποβολή δηλώσεων 
•Μισθοδοσια  
•και στο συνολο των εργασιων ενος λογιστικου 
γραφείου

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
H NEWREST ΕΛΛΑΣ A.Ε., μία από τις ηγετικές 
εταιρείες στο χώρο του επισιτισμού και της 
τροφοδοσίας, ζητά να προσλάβει για περίοδο 
έξι μηνών για τα γραφεία της στο Δ.Α.Α. «Eλ. 
Βενιζέλος» στα Σπάτα:

Υπάλληλο Τμήματος Προμηθειών

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ηλικία 22 έως 35 ετών  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων Ms 
Office (και ειδικότερα του προγράμματος Excel)  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο email: m.tataraki@
newrest.eu.

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

Γραμματέα Εμπορικού Τμήματος

Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος.  
•Μαζικές αποστολές προωθητικών ενεργειών.  
•Οργάνωση της διαδικασίας των εξαγωγών για τις 
αγορές της αρμοδιότητας (τιμολόγια, packing lists, 
προσυννενόηση με τον πελάτη και ενημέρωσή του 
για αποστολή)  
•Οργάνωση ταξιδιών των στελεχών της εταιρείας.  
•Διατήρηση πρωτοκόλλου Εμπορικού.  
•Παρακολούθηση ανοικτών προσφορών προς 
υλοποίηση και απολογισμός προσφορών.  
•Έκδοση παραγγελιών σε συνεργασία με τον 
αρμόδιο Account Manager.  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3-5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
εμπορικού τμήματος.  
•Άριστη γνώση της Ισπανικής ή και της Ρώσικης 
γλώσσας.  
•Ικανότητα οργάνωσης.  
•Άριστος χειρισμός MS Office.  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Συνεχή εκπαίδευση 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στo 
e-mail: dtsb@skywalker.gr.

Το Skywalker.gr, πρώτος και μοναδικός αμιγώς 
Ελληνικός ιστοχώρος ζεύξης αναγκών εργασίας, 
επαναπροσδιορίζεται και προσαρμόζει υπηρεσίες 
και λειτουργίες σε εναρμόνιση με την Ελλάδα 
της κρίσης. Στα πλαίσια αυτά, επιθυμεί να 
απασχολήσει:

Καταχωρητή Κειμένων και Δεδομένων 

Προϋποθέσεις / Πλαίσιο: 
•Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ, ΙΕΚ, Σχολής Μαθητείας 
ΟΑΕΔ ή  
•Κατοχή Voucher 29 (Επιταγής Εισόδου στην 
αγορά εργασίας για άνεργους νέους ως 29 ετών) ή  
•Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ 

Η Skywalker.gr αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια την 
πρακτική άσκηση ως μέθοδο εισόδου στην εργασία 
από την ίδρυσή της (Μάιος 1999). Σήμερα το 70% 
του προσωπικού της προέρχεται από προγράμματα 
πρακτικής, με τα αρχαιότερα πρώην ασκούμενα 
στελέχη της να κλείνουν 12 χρόνια εργασίας στην 
εταιρία.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Άριστη γνώση Ms Office (Word, Excel)  
•Άπταιστη γνώση Ελληνικής Γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
•Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης  
•Ταχύτητα διεκπεραίωσης  
•Δυνατότητα διορθωτικών παρεμβάσεων σε 
κείμενα κατά την καταχώρηση  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εξοικείωση με προγράμματα γραφιστικής  
•Ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου  
•Άνεση στη χρήση τεχνολογιών web  
•Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης  
•Συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα ή 

συνέχεια στη σελ. 06

οργανώσεις για εκταταμένο χρονικό διάστημα 
 
Αρμοδιότητες: 
•Δακτυλογράφηση και καταχώρηση αγγελιών για 
χρήση σε web και σε freepress εφημερίδα 
•Συμμετοχή σε προοδευτικά οριζόντια κατανομή 
εργασιών τμήματος δημοσιεύσεων  
•Υποστήριξη τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων 
και Marketing σε ενέργειες δελτίων τύπου και 
προωθητικών κειμένων  
 
Παρέχονται: 
•Ελάχιστες νόμιμες αποδοχές και προβλεπόμενη 
ασφάλιση  
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη (μετά το 
πέρας της πρακτικής άσκησης)  
•Συστηματική και σκληρή εργασία σε πιεστικό 
περιβάλλον υλοποίησης στόχων  
•Σεβασμό στον προσωπικό χρόνο, ενδιαφέροντα, 
οικογένεια, ερασιτεχνικές ασχολίες, 
προσωπικότητα  
•Μετασχηματισμό επιτυχημένης πρακτικής 
άσκησης σε μόνιμη απασχόληση  
•Χώρο συνεισφοράς και ζύμωσης ιδεών, λήψης 
πρωτοβουλιών και υλοποίησης καινοτομιών 
παραγωγής εταιρικών και κοινωνικών αγαθών  
•Δυνατότητες ανακάλυψης και καλλιέργειας 
προσωπικών κλίσεων, εκπαίδευση, ατομικά και 
ομαδικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων  
 
Αποστολή βιογραφικών: avenieri@skywalker.gr.

Ο Όμιλος Εταιριών παροχής υπηρεσιών υγείας 
Euromedica Α.Ε., αναζητά για την κάλυψη, σε 
θέση πλήρους απασχόλησης, για τα γραφεία 
του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη, την κάτωθι 
ειδικότητα:

Υπάλληλο Γραφείου (ADMINT.TH.20130618)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  
•Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση  
•Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint) 
•Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες χρονικών 
περιορισμών και πίεσης  
•Oμαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ηλικία έως 32 ετών  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Καλή γνώση Αραβικής Γλώσσας  
•Καλή γνώση Ρωσικής Γλώσσας 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, το αργότερο μέχρι τις 30/06/2013 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση  hr@euromedica.
gr ή στο fax 2310 812070, υπόψη Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνων Πόρων. Για όλα τα βιογραφικά 
σημειώματα θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Hill International, Worldwide Claims / Project 
Management and Construction Management 
Consultants (www.hillintl.com),  with strong 
presence in Europe, North Africa and the Middle 
East seeks to recruit a:

Receptionist / Sercretary

Requirements 
•Secretarial or relative degree  
•2-4 Years of professional experience preferably 
as receptionist /secretary  
•Excellent knowledge of spoken and written 
English.  
•Excellent knowledge of MS Office applications. 
•Initiative, Creative with very good communication 
skills.  
 
Duties 
•Handling the Telephone operator  
•Recording incoming/outgoing correspondence  
•Handling mail/courier  
•Other Secretarial duties as required 

The company is based in Maroussi and offers a 
competitive remuneration package and possibilities 
of career development within a dynamic working 
environment.
Please send your updated cv only in English 
language at e-mail: hr-athens@hillintl.com.

Υπάλληλος

Κύριος (έως 35 ετών) native ή bilingual στα 
Αγγλικά, ζητείται από εκδοτική εταιρεία, για πλήρη 
και μόνιμη απασχόληση. Πτυχίο εξωτερικού 
Αγγλόφωνης χώρας επιθυμητό.

Απαραίτητα προσόντα:   
•Εμπειρία 3-5 ετη υποχρεωτικα σε λογιστικο 
γραφειο  
•Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο 
•Πρωτοβουλια  
•Αδεια οδήγησης αυτ/του ή μοτοσυκλέτας 
 
Παρέχονται:  
•Μισθός 
•Ευέλικτο ωράριο, πρωινό – απογευματινό 
 
Για αποστολή βιογραφικών: 
•στο fax: 211 7700464  
•στο e-mail: accountant@skywalker.gr.

Ο Όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή ζητά να 
προσλάβει:

Λογιστή (Code: ACC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Λογιστικής 
Κατεύθυνσης. Μεταπτυχιακός τίτλος στα 
Οικονομικά θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή Ά Τάξεως  
•Τουλάχιστον 10ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση  
•Εμπειρία σε φορολογικά θέματα  
•Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε Δ.Λ.Π. και 
reporting  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    
•Απαραίτητη η άριστη γνώση και η ευχέρεια στη 
χρήση SAP  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
•Ομαδικό πνεύμα 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπ’ όψη 
τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή 
στο e-mail: hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά. 

Ο Όμιλος Εταιριών παροχής υπηρεσιών υγείας 
Euromedica Α.Ε., αναζητά για την κάλυψη, σε 
θέση πλήρους απασχόλησης, για τα γραφεία 
του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη, την κάτωθι 
ειδικότητα:

Λογιστή -τρια (ACC.TH.20130618)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ με γνωστικό αντικείμενο τη Λογιστική  
•Προϋπηρεσία 5-8 έτη σε βιβλία Γ' κατηγορίας σε 
μεγάλη εταιρία  
•Άριστη γνώση Ε.Γ.Λ.Σ.-Κ.Β.Σ.-Αναλ. Λογ.- 
Κοστολόγηση  
•Καλή γνώση & εμπειρία στη χρήση των ΔΛΠ, 
ΔΠΧΠ, ΔΠΧΑ  
•Εμπειρία στις εργασίες σύνταξης Οικονομικών 
καταστάσεων Ατομικών και Ενοποιημένων  
•Άριστη γνώση MS Office  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες χρονικών 
περιορισμών  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ηλικία έως 40 ετώ  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Άδεια Λογιστή Α’ τάξης  
•Γνώση ERP προγραμμάτων και SAP  
•Μεταπτυχιακό
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, το αργότερο μέχρι τις 30/06/2013 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση  hr@euromedica.
gr ή στο fax 2310 812070, υπόψη Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνων Πόρων. Για όλα τα βιογραφικά 
σημειώματα θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Λογιστική – Φοροτεχνική Εταιρεία FL GROUP 
LTD με έδρα το Χαλάνδρι ζητά: 

Διευθυντή Λογιστικού Τμήματος

Απαραίτητα προσόντα / χαρακτηριστικά: 
•Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολή 
•Άριστη γνώση ΕΛΓΣ, Αναλυτικής Λογιστικής και 
ΔΛΠ, ΚΒΣ, ΚΦΕ, ΦΠΑ & ΚΤΧ. 
•Άριστη γνώση Εργατικών & Ασφαλιστικών νόμων. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (τουλάχιστον 5 
ετών) 
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
Προϋπηρεσία σε ελεγκτική πολυεθνική εταιρεία 
θα ληφθεί υπόψη. 
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
gr@flgroup.gr.

HYPER PSARO Group owns the largest supermarket chain 
in the Democratic Republic of Congo with a surface total of 
approximately 3800 m2.  With our 5 supermarkets in Lubumbashi, 
we are able to fulfill every domestic need by importing and selling 
more than 8,000 products from EU, South Africa, other African 
countries and Asia. 

HYPER PSARO Group was founded in the Democratic Republic 
of Congo in 1992 in Lubumbashi. The Group is a leader in 
manufacturing and distribution of fuel and lubricants, and it is 
active in importing and trading commodities, in farming, and 
in transportation. Our success is driven by the fact that our 
shareholders originate from Greece and have been residents of 
Lubumbashi since 1965.

We are looking for a dynamic and skillful Store Manager to 
ensure the delivery of exceptional operational and commercial 
standards in one of our stores in Lubumbashi.

Responsibilities: 
•Sales and “bottom-line” profits of the store  
•Provide exceptional customer service and ensure the 
employees also provide the same level of service  
•Achieve financial objectives by controlling expenses and 
maximizing profits  
•Manage all store operational issues, including store 
administrative duties, price changes, etc.  
•Manage store staff and handle employee issues appropriately 
and in a timely manner  
•Ensure availability of merchandise  and implement security 
systems and measures  
 
Qualifications: 
•Minimum 4 years of management experience in a supermarket 
chain  
•Exceptional leadership skills with the ability to motivate 

performance  
•Ability to plan and prioritize workload and delegate accordingly  
•Fluency in Greek and English; knowledge of French is a plus  
•Excellent computer skills; knowledge of Oracle Software will be 
appreciated  
•International experience desirable  
•Strong desire to relocate 

Our offer: You will work in an exciting and friendly work 
environment where you will be given the opportunity to make 
a difference. We offer a highly competitive salary, benefits and 
accommodation for your relocation.

Living and working in the Democratic Republic of Congo 

The Democratic Republic of the Congo (Congo-Kinshasa) 
(DRC), located in central Africa, is the second-largest country 
on the continent. The capital is Kinshasa. French is the official 
language. Life in the D.R.C. has much to offer and provides a 
great intercultural experience – from discovering the beautiful 
countryside to learning everything about the local customs and 
tradition. You will also have the chance to meet and regularly 
interact with other expatriates from Greece and other parts of 
the world. Medical insurance and visa requirements will be taken 
care of by the employer.

For further information about HYPER PSARO Group, go to 
http://psaro.com/en/index.html. Send your cv to e-mail: info@
stentorgroup.com.

Project Management in Middle East 

Hill International (Middle East) is a US based Project Management 
and Claims Consultancy firm with offices throughout the Middle 
East. With 3,800 employees in over 100 offices worldwide, 
Hill provides program management, project management, 
construction management and construction claims and consulting 
services. Engineering News-Record magazine recently ranked 
Hill as the 8th largest construction management firm in the United 
States.

Hill International (Middle East) is seeking to recruit professionals 
in the following positions with supervision, design management, 
contract management as well as project/construction management 
experience in RAIL PROJECTS. 

•Project Managers 
•Project Controls Managers 
•Planning / Scheduling Engineers 
•Risk Managers / Engineers 
•Health & Safety Managers / Engineers 
•QAQC Managers / Engineers 
•Contract Managers 
•Quantity Surveyors 
•Cost Control Engineers 
•Technical Leader 
•Transit System Manager  
•Automatic Fare Collection Manager 
•Operations Control Center Manager 
•Power Supply Manager 
•Trackwork Manager 
•Traction Power Manager 
•Rolling Stock Manager 
•Signaling Manager 
•Testing and Commissioning Manager 
•Train Control Manager 
•Ventilation Manager 
•Civil Works and Infrastructure Manager 
•Aerial Structure Engineer 
•Resident Engineer (Tunneling) 
•Inspectors (Tunneling) 
•RAMS Manager

The above roles are all mid to senior level and require a minimum 
of 5- 10 years professional experience, some of which should 
have been spent in a project management or consulting firm on 
a Rail / Metro project. Prior experience working internationally 
is desirable. A degree in engineering, architecture, construction 
management or a related subject is a must as is a high level of 
written and spoken English.

If you have specialist experience in Rail Hill would be interested 
to hear from you, whatever your role.

To be considered, kindly send your resume to our dedicated 
Recruiter, Sarah Wootten at Hr-athens@hillintl.com. 

Find out more!

If you are interested in other locations worldwide or a position 
not listed here, please review our other jobs on the Employment 
page. To find out more about Hill International, please browse our 
website at www.hillintl.com.

Μηχανικός IP

Η εταιρεία ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε, 
επιθυμεί να προσλάβει ένα άτομο για τη θέση: “Μηχανικός 
Tηλεπικοινωνιών και Ασφάλειας” – Telecom and Security 
Engineer.

Περιγραφή ρόλου: “Μηχανικός τηλεπικοινωνιών και 
Ασφάλειας” – Telecom and Security Engineer.

Ο μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση, ανάπτυξη 
και συντήρηση δικτυακών έργων αλλά και έργων ασφάλειας 
τα οποία βασίζονται σε εξοπλισμό των οίκων Juniper, Alcatel, 
Cisco, Huawei. Ο μηχανικός θα είναι μέρος μιας ομάδας 
έργου μηχανικών που συμμετέχουν στη υποστήριξη λύσεων 
και υποδομών αλλά και στη δοκιμή και την δημιουργία νέων 
δικτυακών προϊόντων αλλά και προϊόντων ασφαλείας που 
αφορούν συνδυαστικές λύσεις υλικού και λογισμικού. Θα πρέπει 
να έχει λεπτομερή κατανόηση και εμπειρία στο πλήθος των 
τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων αλλά και των γενικότερων 
τεχνολογιών διαχείρισης και ασφάλειας όπως και στην 
διεξαγωγή λεπτομερών τεστ στην αναπαραγωγή προβλημάτων 
στα δίκτυα των πελατών στο εργαστήριο. Θα παρέχει τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια των 
δοκιμών, και τις φάσεις εγκατάστασης και υλοποίησης του 
τηλεπικοινωνιακού έργου. Ως μηχανικός υλοποίησης θα είναι 
υπεύθυνος επίσης για την ανάπτυξη τεχνικών ειδικοτήτων 
όπως και της γνωσιακής διαχείρισης του χρόνου του και θα 
προετοιμάζει τα αντίστοιχα τεχνολογικά κείμενα τεκμηρίωσης 
του έργου (HLD/LLD, RFPs/RFIs).

Απαραίτητα προσόντα / Πιστοποιήσεις  
•Πτυχίο σε Computer Science / IT/ Μηχανικών 
Τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο Μεταπτυχιακό  
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε έργα Τηλεπικοινωνιών και 2 
χρόνια στον τομέα της δικτυακής και ΙΤ ασφάλειας  
•Πιστοποιήσεις στα δικτυακά προϊόντα Juniper ή/και Cisco 
•Ικανότητες προγραμματισμού σε Java/Perl/scripting  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  info@kestrel-is.gr. 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Στέλλιου Κωνσταντίνα.

Η Επιχείρηση «ΤΣΑΠΑΚΗ – ΤΣΙΡΙΔΗΣ Α.Ε.Π.Υ.Υ.» (Ψυχιατρική 
Κλινική «Άγιος Χαράλαμπος»), με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, στα 
πλαίσια υλοποίησης Ερευνητικού Έργου με τίτλο «Στοχευμένη 
θεραπεία αρνητικών συμπτωμάτων και γνωστικών ελλειμμάτων 
της σχιζοφρένειας μέσω φαρμακογονιδιοματικής ανάλυσης σε 
ασθενείς», επιθυμεί να προσλάβει:

Έναν Ερευνητή κάτοχο Διδακτορικού 
Διπλώματος σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο.

Ο υποψήφιος Ερευνητής μπορεί να έχει την ειδικότητα του Ιατρού 
ή του Ψυχολόγου ή του Βιολόγου ή του Κοινωνικού Λειτουργού 
και θα πρέπει να διαθέτει Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή επί 
ελευθέρων επαγγελματιών, να μην έχει εκδώσει φορολογικό 
στοιχείο παροχής υπηρεσιών κατά το τελευταίο 6μηνο.

Η διάρκεια του Έργου είναι 24 μήνες και ο Ερευνητής που 
θα επιλεγεί θα έχει την ευθύνη Οργάνωσης, Επίβλεψης και 
Διεκπεραίωσης των εργασιών του Ερευνητικού Έργου σε στενή 
συνεργασία με το υφιστάμενο προσωπικό της Κλινικής και με τους 
απαραίτητους εξωτερικούς συνεργάτες / φορείς που εμπλέκονται 
σε αυτό.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι ερευνητές να αποστείλουν 
αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα με συνημμένη Συνοδευτική 
Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 28/06/2013 
αποκλειστικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για 
το περιεχόμενο του υλοποιούμενου Έργου στο τηλέφωνο 
2810286346 (Αρμόδια Δρ. Εύα–Μαρία Τσαπάκη).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) Ε.Π. ‘Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού’ - ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: emtsapakis@doctors.org.uk.
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paced deadline-driven environment  
•Experience with Ad Management Platforms (DFA, 
DFP, OpenX) is a must  
•Strong interest in emerging technologies and web 
trends 
 
Send your cv to e-mail: etsioni@olivemedia.gr.

Κωδικός Θέσης: tech01 
Μηχανικός Δικτύων – Server

Spinnet:  Εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
και ολοκληρωμένων λύσεων Συστημάτων 
Πληροφορικής  και Δικτύων από το 1999. Είμαστε 
πιστοποιημένοι συνεργάτες Microsoft, Citrix, Panda 
security. Παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
υποστήριξης σε επιχειρήσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού 
τομέα.

Αναζητούμε υπεύθυνο στέλεχος Μηχανικό, στο 
πλαίσιο της περεταίρω ανάπτυξης του τμήματος 
υποστήριξης  πελατών επιχειρήσεων. 

Η θέση του μηχανικού αναφέρεται στο Διευθυντή 
Έργων. Έχει σημαντικό  ρόλο στο σχεδιασμό 
έργων καθώς και στην ανάπτυξη και υλοποίηση 
ολοκληρωμένων λύσεων υποδομής με προϊόντα 
Microsoft, Citrix, Back Up, σε οργανισμούς και 
επιχειρήσεις.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Άριστη γνώση Αγγλικών.  
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση εταιρικών δικτύων Η/Υ, Server  
•Άριστες γνώσεις σε Windows Servers (Active 
Directory, Exchange)  
•Άριστες γνώσεις σε Virtualization Hyper V or 
Citrix Xen or Vm  
•Άριστες γνώσεις σε προϊόντα Security, Anti 
malware, Back up  
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία  
•Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών, 
ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης 
πολλαπλών καθηκόντων  
•Απαραίτητο δίπλωμα μηχανής.  
 
Παροχές: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
•Συνεχόμενη εκπαίδευση  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως 
προσόντων και προϋπηρεσίας)  
•Συνεχής επιμόρφωση.  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@spin-
net.gr. Site: www.spin-net.gr.

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:

Application Server Administrator - BW 003

Profile: Participating in a database administration 
team responsible for the installation, configuration, 
administration, monitoring and maintenance of 
Oracle Weblogic Server and associated software 
products, in support of operational system(s) and 
the development environment.

Qualifications: 
•University level degree (or higher education 
institute) in Computer Science, Information 
Technology or relevant field of study.  
•3-5 years of experience in the Oracle Weblogic 
Server.  
•Very strong organizational and problem-solving 
skills, attention to detail.  
•Fluency in English language.  
 
We Offer: 
•Competitive compensation & benefits package  
•Continuous training  
•Enjoyable and stable working environment  
•Leading-edge technology 
Send your C.V. c/o H.R.Department E-mail: 
recruitment@mni.gr,  Fax: 210 6141366 Address: 
15 Neratziotissis & Thiseos str., 151 24 Marousi 
Athens, Greece.

skywalker.gr.

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

Flash Developer (Ref: FlDev/13)

Required Qualifications: 
•University Degree in Computer Science, Software 
Engineering or equivalent  
•Flash Development  
•Web Services, RestFul and Soap  
•Security in web application  
•Knowledge of web technologies HTML, CSS, 
Javascript  
•Excellent communication skills in English both 
verbally and in written form  
 
Additional experience in any of the following 
fields is a plus: 
•Game theory  
•C++, ActionScript 2 & 3, Java  
 
The applicant should also be able to 
demonstrate:  
•Excellent analytical skills and to be structured and 
results orientated  
•Ability to effectively communicate ideas and 
properly describe problems and solutions  
•Ability to work and in a team environment 

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

Vision Solutions a dynamic startup developing 
innovative and integrated enterprise software 
solutions is seeking a professional to cover the 
following opening:

.Net Developer (Ref. NDS)

Candidate Profile 
Required Skills: 
•Degree in Computer Science or Software 
Engineering  
•2 years experience in development  
•Excellent understanding and practical experience 
of C#, ASP.NET MVC, jQuery, SQL Server  
•Ability to quickly learn new technologies  
•Ability to meet objectives within specified time 
limits  
 
Personal Characteristics: 
•Strong analytical & problem solving skills  
•Ability to work effectively as part of a team  
•Highly self-motivated and methodical, with 
attention to detail  
 
The company offers 
•Competitive remuneration package  
•Training and development opportunities in a 
rapidly growing company  
•Pleasant environment  
 
You can send your CV at: info@vision-solutions.gr.

Rich Media - Front End Developer

Responsibilities 
•Work with Designers and Project Managers to 
meet production deadlines  
•Design for comps and final execution of Banner 
Ads, Rich Media etc…  
•Design and develop Flash animation/components 
for digital executions  
•Design and develop illustrations in Illustrator  
•Work with front and back end development teams 
to execute on deliverables  
•Participate in brainstorms, take accurate notes 
and develop directions for visuals to support ideas  
•Create presentation PDFS  
•Design and oversee management of assets  
 
Qualifications 
•2-3 years experience in Interactive Media Design 
as Developer, Flash Designer or equivalent 
experience  
•Expert level Flash Animator  
•Familiar with ActionScript (AS3)  
•Highly proficient with Adobe Creative Suite  
•Have working knowledge of HTML5/CSS3  
•Familiar with web design principles such as User 
Experience, Interactive User Interfaces, Usability, 
Accessibility and Image Optimization  
•Creative, detail-oriented, well organized, self-
starter and have the ability to succeed in a high-

ΝΟΜΙΚΗ
Δικηγόρος

Περιοχή απασχόλησης: Πλατεία Αττικής 

Αντικείμενο απασχόλησης: Ο κατάλληλος 
υποψήφιος/υποψήφια θα είναι υπεύθυνος για 
διεκπαιρεώσεις υποθέσεων αλλοδαπών.

Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας: 
CC-LAW-T 
•στο fax: 211 7700464  
•στο e-mail: lawyer@skywalker.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Σκιτσογράφος / Ζωγράφος με φαντασία ζητείται 
για παιδικό βιβλίο.  
 
Χρειαζόμαστε κάποιον που να μπορεί να 
ζωγραφίσει ζωάκια, παιδάκια και τοπία.  
 
Καλή γνώση Photoshop και Αγγλικών απαραίτητη.  
 
Περιοχή Αττική. Αποστολή βιογραφικών και 
δειγμάτων εργασίας στο: grivasho@yahoo.com.

Το Skywalker.gr, πρώτος και μοναδικός αμιγώς 
Ελληνικός ιστοχώρος ζεύξης αναγκών εργασίας, 
επαναπροσδιορίζεται και προσαρμόζει υπηρεσίες 
και λειτουργίες σε εναρμόνιση με την Ελλάδα 
της κρίσης. Στα πλαίσια αυτά, επιθυμεί να 
απασχολήσει:

Γραφίστα - Web Designer

Προϋποθέσεις / Πλαίσιο: 
•Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ, ΙΕΚ, Σχολής Μαθητείας 
ΟΑΕΔ ή  
•Κατοχή Voucher 29 (Επιταγής Εισόδου στην 
αγορά εργασίας για άνεργους νέους ως 29 ετών) ή  
•Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ 

Η Skywalker.gr αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια την 
πρακτική άσκηση ως μέθοδο εισόδου στην εργασία 
από την ίδρυσή της (Μάιος 1999). Σήμερα το 70% 
του προσωπικού της προέρχεται από προγράμματα 
πρακτικής, με τα αρχαιότερα πρώην ασκούμενα 
στελέχη της να κλείνουν 12 χρόνια εργασίας στην 
εταιρία.

Απαραίτητα Προσόντα:  
•Γνώσεις InDesign, Photoshop, Illustrator, Flash, 
HTML  
•Ικανότητα επικοινωνίας και αντίληψης αναγκών  
•Προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα, ευελιξία  
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
•Δυνατότητα εργασίας με διαφορετικά λειτουργικά 
και τεχνολογικά συστήματα  
•Συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα ή 
οργανώσεις για εκτεταμένο χρονικό διάστημα  
 
Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση περιεχομένου της freepress 
εφημερίδας Skywalker.gr και των ένθετων 
επαρχιακού τύπου  
•Βελτίωση της αισθητικής του βασικού και των 
περιφερειακών ιστοχώρων του Skywalker.gr  
•Δημιουργία Καταχωρήσεων Αγγελιών και 
Διαφημίσεων πελατών των εντύπων και των 
ιστοχώρων  
•Συμμετοχή σε προοδευτικά οριζόντια κατανομή 
εργασιών τμήματος δημοσιεύσεων  
•Υποστήριξη τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων και 
Marketing  
 
Παρέχονται: 
•Ελάχιστες νόμιμες αποδοχές και προβλεπόμενη 
ασφάλιση  
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη (μετά το 
πέρας της πρακτικής άσκησης)  
•Συστηματική και σκληρή εργασία σε πιεστικό 
περιβάλλον υλοποίησης στόχων  
•Σεβασμό στον προσωπικό χρόνο, ενδιαφέροντα, 
οικογένεια, ερασιτεχνικές ασχολίες, 
προσωπικότητα  
•Μετασχηματισμό επιτυχημένης πρακτικής 
άσκησης σε μόνιμη απασχόληση  
•Χώρο συνεισφοράς και ζύμωσης ιδεών, λήψης 
πρωτοβουλιών και υλοποίησης καινοτομιών 
παραγωγής εταιρικών και κοινωνικών αγαθών  
•Δυνατότητες ανακάλυψης και καλλιέργειας 
προσωπικών κλίσεων, εκπαίδευση, ατομικά και 
ομαδικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: avenieri@

συνέχεια στη σελ. 08

Job Title: Software Engineer – SW 03.13 
Location: Athens

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

Software Engineer

Position Requirements: As a member of a very 
competent software team, the ideal candidate is 
working closely with business consultants in order 
to meet customer expectations by implementing 
the system, according to the key requirements 
provided. 

More specifically, will be involved in:  
•Analyzing, designing and implementing software 
applications to meet clients requirements  
•Software Testing and fault finding  
•Developing existing program by analyzing and 
identifying areas for modification  
•Technical coordination and management of 
customers needs according to maintenance 
contracts  
 
Candidate Profile 
•University Degree in Computer Science, 
Information Technology or other relative discipline 
from a Greek or foreign institute.  
•A three year solid PowerBuilder experience along 
with Delphi  
•Previous experience in developing HR and 
Payroll software will be an asset  
•Knowledge of  MS SQL Server, and any other 
web based frameworks will be a plus  
•Able to set and meet strict deadlines  
•Ability to work both independently and within 
multi-disciplined teams  
•Ability to travel abroad  
•Good knowledge of English language (verbal & 
written)  
•Career motivation and a willingness to continue to 
further knowledge and skills  
•Fulfilled military obligations (for male candidates) 
 
Remuneration 
Company offers: A competitive remuneration 
package based on qualifications and experience.
Contact Details: Candidates who meet the above 
requirements may forward an English version of 
their CV quoting the reference code SW 03.13 at: 
careers@unisystems.gr. All applications will be 
treated in the strictest confidentiality.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Ζητούνται για εργασία στην Ελβετία:

Τεχνικοί Δικτύων Η/Υ 
Πληροφορίες: MD STUDIEN & VERMITTLUNG. 
Ώρες γραφείου 09:00 – 14:00 : 2810330009. Εύα 
Βενιανάκη:  6973348931. Αναστασία Καλπακτσή: 
6973326214. 

Αποστείλατε βιογραφικό στα Γερμανικά με 
φωτογραφία: info@md-hellas.gr. Τα βιογραφικά 
να είναι μόνο στη Γερμανική σε μορφή Europass 
με φωτογραφία. Βιογραφικά στα Ελληνικά δεν θα 
ληφθούν υπόψη.

CALL CENTER
ON LINE SALES – call center services άμεσα ζητά 
για τη Στελέχωση των Νέων της Τμημάτων. 

Περιγραφή θέσης: Υπάλληλοι Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης 

Συγκεκριμένα: 5 άτομα για το τμήμα προώθησης 
προϊόντων κορυφαίου παρόχου σταθερής 
broadband τηλεφωνίας και satelliteTV. 

Προσόντα: 
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Οργανωτικές ικανότητες  
•Διάθεση και όρεξη για δουλειά  

Γίνετε μέλος τις ομάδας μας στην iRepair!

Ψάχνουμε Ηλεκτρονικό για το νέο μας κατάστημα στην ΧΑΛΚΙΔΑ, με τεχνικές γνώσεις σε hardware 
και software επισκευή Η/Υ, laptop αλλά και κινητών τηλεφώνων (ειδικότερα iphone και blackberry). 
Θα χρειαστεί να έχει καλή γνώση επικόλλησης/συγκόλλησης, να μπορεί να επισκευάσει σωστά το 
βύσμα τροφοδοσίας σε laptop αλλά και την κάρτα γραφικών αλλά και να αντικαταστήσει μια οθόνη 
LCD ή ένα flex cable. Oποιαδήποτε εμπειρία επισκευών σε ηλεκτρονικές συσκευές θα θεωρηθεί 
πλεονέκτημα. Απαραίτητη προυπόθεση, το να μπορεί να βρίσκει λύσεις σε προβλήματα που δεν έχει 
αντιμετωπίσει στο παρελθόν, αλλά και να βοηθά τους άλλους τεχνικούς (με λιγότερη εμπειρία), στις 
επισκευές τους.

Εμπειρία: Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση ή 
περισσότερα χρόνια εμπειρίας σε χαμηλότερο επίπεδο. Μερική εμπειρία σε δικτυακά & επιχειρησιακά 
συστήματα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα αλλά δεν είναι απαραίτητη.

Ποιότητα: Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει την τεχνογνωσία για απόλυτα επιτυχημένες επισκευές 
σε laptop, Η/Υ και κάποιες γνώσεις/εμπειρία σε επισκευές κινητών. Το όνομα iRepair, αντιπροσωπεύει 
τον υψηλότερο βαθμό ποιότητας σε επισκευές Η/Υ & laptop αλλά και σε iphone και blackberry. Oι 
πελάτες μας εμπιστεύονται για να επιλύσουν όλα τα τεχνικά τους προβλήματα, χωρίς επιπλοκές. 
Είναι απαίτησή μας από τον κάθε τεχνικό να μας εξασφαλίζει  μιά σωστή και επιτυχημένη επισκευή, 
η οποία στην συνέχεια θα ικανοποιήσει τον πελάτη σε ποσοστό 100%.

Ο κάθε υποψήφιος, πριν προσληφθεί από την iRepair, θα πρέπει να επισκευάσει ένα βύσμα 
τροφοδοσίας σε λάπτοπ. Εαν δεν μπορέσει να κάνει την συγκεκριμένη επισκευή, η αίτηση του θα 
απορριφθεί αμέσως. Στην συνέχεια θα υπάρξει μια δοκιμαστική περίοδος 2 μηνών, με πληρωμή. Αν η 
εταιρεία κρίνει τον τεχνικό ακατάλληλο, μπορεί να διακόψει την δοκιμαστική περίοδο ανά πάσα στιγμή. 
Αν όμως ο υποψήφιος πληρεί τις προυποθέσεις μετά τους 2 πρώτους μήνες, τότε θα αποκτήσει μια 
θέση πλήρους απασχόλησης στο νέο κατάστημα iRepair Χαλκίδας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: chalkida@irepair.gr.

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

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

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

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

Ο Όμιλος Εταιριών παροχής υπηρεσιών υγείας 
Euromedica, επιθυμεί να καλύψει, σε θέση πλήρους 
απασχόλησης, για μονάδα του σε νησί:

 
Διοικητικό Διευθυντή Κλινικής   
(Κωδ. Θέσης: DIR. 17062013) 

Αρμοδιότητες 
•Εισηγείται τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την 
στρατηγική της μονάδας  
•Παρακολουθεί την επιστημονική δραστηριότητα και την 
οργάνωση της Κλινικής  
•Κατευθύνει την Οικονομική Υπηρεσία και παρακολουθεί 
την εύρυθμη λειτουργία του Λογιστηρίου, την 
ταμειακή ρευστότητα της Εταιρίας και τις συμβάσεις 
χρηματοδότησης  
•Οργανώνει και αναπτύσσει εσωτερικούς ελεγκτικούς 
μηχανισμούς για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων 
της •Κλινικής, επιμελείται τη διατύπωση των κανόνων 
ανά τμήμα ή ανά τομέα λειτουργίας της Κλινικής και 
παρακολουθεί την εφαρμογή τους 

Είναι υπεύθυνος για: 
•τη διοίκηση της Κλινικής  
•τη διαχείριση του προσωπικού  
•τη διαχείριση των προμηθευτών  
•την προώθηση των υπηρεσιών  
•την πολιτική επικοινωνία της Κλινικής και τη δημόσια 
εικόνα της  
 
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης & 

Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  
•Τουλάχιστον 3- 6 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)  
•Ηλικία 30- 45 ετών  
 
Απαραίτητα Προσωπικά Χαρακτηριστικά 
•Οργανωτικές & Διοικητικές ικανότητες  
•Ικανότητα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  
•Ομαδικότητα  
•Πολύ καλές προφορικές και γραπτές δεξιότητες 
επικοινωνίας  
•Αναλυτικές ικανότητες  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης  
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης 
κρίσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ τις 30/06/2013 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση  hr@euromedica.gr  ή στο 
fax 2310 812070, υπόψη Διεύθυνσης Ανθρωπίνων 
Πόρων. Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Η  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ζητεί για τα γραφεία της στο Μαρούσι:

Στέλεχος Πωλήσεων

Αντικείμενο της θέσης είναι η συμβολή στην ανάπτυξη πωλήσεων,  
η επικοινωνία με τους πελάτες, η έρευνα αγοράς νέων ά υλών και νέων προϊόντων 
καθώς και η παρακολούθηση των εθνικών ή διεθνών προδιαγραφών καλωδίων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
•Εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ  
•Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά και καλή γνώση γερμανικής ή άλλης γλώσσας θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα.

Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης ΣΠ, στο e-mail: hr@steelmet.vionet.gr ή με fax στον αριθμό: 210 6861600. Θα τηρηθεί 
απόλητη εχεμύθεια.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 10

Παρέχονται: 
•Βασικός Μισθός  
•Επιπλέον Bonus  
•Ασφάλιση ΙΚΑ  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: g.patroni@
onlinesale.gr ή κάλεσε στο τηλέφωνο: 213 
0393100.

Η ADVARTIA ΕΠΕ από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
στα Φωτοβολταϊκά με διεθνή παρουσία από το 
2006 αναζητεί να στελεχώσει το τμήμα τηλεφωνικών 
πωλήσεων.

•Γυναίκα ηλικίας έως 30 χρονών  
•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στο κλάδο των 
τηλεφωνικών πωλήσεων  
•Σπουδές η Κατάρτιση στις τηλεφωνικές πωλήσεις  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (windows, outlook, word, 
excel, power point, internet)  
•Φιλοδοξία για καριέρα στο χώρο των πωλήσεων  
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
διαπραγμάτευσης 
 
Η αποστολή βιογραφικών να γίνει στο: info@
advartia.eu.

H Mediatel A.E. δημιουργήθηκε το έτος 1995 και 
είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο 
των τηλεπικοινωνιών. Το πιστοποιημένο κατά 
ISO 9001:2008, Call Center της, ιδρύθηκε τον 
Ιούνιο του 1999, με σκοπό την παροχή υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. 
Η πολύχρονη εμπειρία της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ σε έργα 
υψηλών απαιτήσεων την έχουν καθιερώσει, ως 
ένα από τα μεγαλύτερα Call Center στον Ελλαδικό 
χώρο.

Σκοπός της Mediatel, είναι η παροχή υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας, που καλύπτουν πλήρως τις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης 
αγοράς. Οι συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία και 
ανθρώπινο δυναμικό εξασφαλίζουν αποτελεσματικές 
και ευέλικτες υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα 
μέσω άρτιας και σύγχρονης υποδομής. Ακολουθεί 
το προφίλ των υποψηφίων που αναζητούμε:

Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε., από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, επιθυμεί να 
εντάξει άμεσα στην ομάδα της, επικοινωνιακούς 
και δραστήριους υπαλλήλους. (Κωδικός θέσης, 
ΚΩΔ:02.)

Αντικείμενο απασχόλησης 
•Τηλεφωνική προώθηση προγραμμάτων σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία.  
•Δέσμευση στο αποτέλεσμα  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση > 6μηνών. (θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).  
•Βασικές γνώσεις Η/Υ.  
•Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό (με όλες τις νόμιμες 
προσαυξήσεις)  
•Έως και 8ωρη απασχόληση.  
•Προοπτική για αορίστου χρόνου διάρκειας 
σύμβασης.  
•Δυναμικό σχήμα bonus απόδοσης.  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας.  
•Προσβασιμότητα δίπλα σε μετρό.  
•Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε έναν δυναμικό 
Οργανισμό. 
Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη 
Τμήματος Προσωπικού, email: hr@
mediatel.gr, website: www.mediatel.gr. 
Tηλ κέντρο: 214 214 80 00, Tμήμα Προσωπικού: 
Επιλογή1. Διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 125-
127,115 24 Αμπελόκηποι Αθήνα, (στάση μετρό 
Πανόρμου), Cosmos Center, 7ος όροφος.

Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο της 
εβδομάδας. 
 
Για συνεργασία για Τηλεπωλήτριες 
Τηλεφωνίας. 
 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο  
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Απολυτήριο λυκείου(πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα 
εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν 
για προοπτικές εξέλιξης)  
•Εμπειρία στις πωλήσεις (επιθυμητή)  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή     
 
Παρέχονται:  

!!! Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της εβδομάδας!!!  
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες αποδοχές  
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας  
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση  
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας 
TUES181:   
•στο FAX: 211 101 8808  
•στο e-mail: hr@aerotel.gr 
•στη διεύθυνση: HR Department, Aerotel, Λ. 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 564, (κοντά στο σταθμό μετρό 
Αγ. Δημήτριος) 

Η Cyta, η νέα εταιρεία τηλεπικοινωνιών στον 
τόπο μας, θυγατρική του εθνικού οργανισμού 
τηλεπικοινωνιών της Κύπρου, επιθυμεί να εντάξει 
στο δυναμικό της: 

Εκπροσώπους Τηλεπωλήσεων 
(Κωδικός: ETA OUS 05-13) 

Μερικής Απασχόλησης 

Αντικείμενο Απασχόλησης: Προώθηση 
υπηρεσιών τηλεφωνίας και Internet  
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτοι Λυκείου  
•Γνώση Αγγλικών (προφορική και γραπτή)  
•Γνώση Ms Office  
•Άνεση στην επικοινωνία, διάθεση για εργασία  
•Ομαδικότητα, ευελιξία και ευγένεια  
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
 
Επιθυμητά Προσόντα: Προϋπηρεσία σε 
εταιρείες τηλεπωλήσεων (με αντικείμενο πωλήσεις 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών)  
 
Τόπος Εργασίας: Αθήνα  
 
Παροχές εταιρείας: 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση στον 
τηλεπικοινωνιακό τομέα   
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης 
ως ομαδάρχης (εκπαιδευτής, αξιολογητής κλπ.)  
 
Η εταιρεία προσφέρει μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους μέσω του link: http://www.cyta.
gr/el/aboutUs/Jobs?sel=%20%20{BA372FFE-
7E29-4BB3-9C8E-88AE1A615981, ή στο fax: 
2155008801 με την ένδειξη «Εκπρόσωπος 
Τηλεπωλήσεων (Κωδικός: ETA OUS 05-13)».

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία Mega Systems, με έδρα την Αθήνα, 
αναπτύσσει τις δραστηριότητές της και αναζητά 
Εξωτερικούς Πωλητές για τη περιοχή της Αθήνας.

Οι συνεργάτες θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Όρεξη για δουλειά  
•Ικανότητα στις πωλήσεις  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου & μοτοσυκλέτας  
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & 
διαπραγμάτευσης  
 
Παρέχονται: 
•Μισθός & Bonus  
•Ασφάλιση  
•Δυναμικό & ευχάριστο περιβάλλον  
•Συνεχής εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών fax: 211 1099599, e-mail: 
info@megasystems.gr.

Στέλεχος Πωλήσεων - Marketing

Κατασκευαστική και εμπορική εταιρεία στον 
Ασπρόπυργο ζητά να προσλάβει:

Πωλητή/ρια με γνώσεις marketing, για 
εμπορικό της τμήμα

Απαραίτητη προϋπόθεση η εμπειρία στις πωλήσεις 
3-5 χρόνια τουλάχιστον και ανάλογη προϋπηρεσία, 
με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις-τεχνικές εταιρείες, 
άριστη γνώση Αγγλικών και MSoffice. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gr@
skywalker.gr.

Πολυεθνική Εξαγωγική Εταιρία στην περιοχή 
των Οινοφύτων ζητά:

έμπειρο 
Πωλητή Εξωτερικού 

για πωλήσεις προϊόντων της

Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις προϊόντων 
στο εξωτερικό και η καλή γνώση Γερμανικών ή 
Γαλλικών ή Ιταλικών ή Ρώσικων.

Στείλτε τα βιογραφικά στην διεύθυνση: recruit@
skywalker.gr με θέμα Πωλητής Εξωτερικού.

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

Πωλητές / Πωλήτριες 
Σε μικρή λιανική 

 (HR 20222)

Ρόλος : Η διατήρηση των υπαρχόντων πελατών 
της εταιρίας. Παραγγελειοληψία,  merchandising, 
δημόσιες σχέσεις καθώς και η παρακολούθηση του 
ανταγωνισμού.

Προϊόν: Τσιγάρα, ζαχαρώδη, κτλ 
Δίκτυο  διανομής: Μικρή λιανική, περίπτερο 
Περιοχή: Αττική 
 
Προσόντα απαραίτητα:  
•Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις  
•Πολύ καλή αντίληψη  
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Δυνατότητα αντίληψης των ¨αναγκών¨ του πελάτη  
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος 
(drive for result)  
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψης  πρωτοβουλιών, πνεύμα 
συνεργασίας  
 
Προσόντα επιθυμητά: 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε παρόμοιο δίκτυο 
διανομής  
•Επιθυμητός τίτλος σπουδών ανώτερης ή 
ανώτατης σχολής  
 
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητικό μισθολογικό πακέτο (Πάνω από την 
ΓΓΣΕ)  
•Bonus επί των πωλήσεων  
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
•Εταιρικό κινητό  
•Προοπτικές γι αεξέλιξη  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους μέχρι τις 30/07/2013, μέσω 
e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 210 8210230.

Αλυσίδα Λιανικής Ηλεκτρικών Συσκευών ζητεί 
για άμεση πρόσληψη:

Πωλητές - Πωλήτριες 
στο τμήμα λευκών οικιακών συσκευών

 
Απαραίτητα προσόντα 
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής 
επικοινωνίας,  
•Ευγενική παρουσία και δραστήρια 
προσωπικότητα  
•Επαγγελματική εμφάνιση  
•Έμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών  
•Επικοινωνιακή ευχέρεια, ικανότητα συνεργασίας 
και διακριτικότητα  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Επιθυμητή η εμπειρία  
•Έως 40 ετών 

Η εταιρία προσφέρει ένα ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, δυνατότητες εξέλιξης, bonus, διαρκή 
εκπαίδευση και εξαίρετο εργασιακό περιβάλλον. 
Αποστολή βιογραφικών: cvkservices@hotmail.
com.

Αλυσίδα Λιανικής Ηλεκτρικών Συσκευών ζητάει 
για άμεση πρόσληψη:

Διευθυντή Πωλήσεων

Αρμοδιότητες 
•Καθορίζει τους ετήσιους και μηνιαίους στόχους 
πωλήσεων της εταιρίας και είναι καθόλα αρμόδιος 
για την επίτευξη των στόχων αυτών.  
•Καθοδηγεί, υποστηρίζει και βοηθάει τους 
διευθυντές στην επίτευξη των στόχων που θέτει.  
•Είναι υπεύθυνος για την κερδοφορία (μικτά 
κέρδη), ανά προϊοντική κατηγορία ανάλογα με τους  
ετήσιους αλλά και μηνιαίους εποχιακούς στόχους.  

•Εισηγείται στο τμήμα αγορών ιδέες για να 
προϊόντα και εποχιακές –ευκαιριακές προσφορές 
προϊόντων και τις τάσεις της αγοράς.  
•Αποτελεσματική διαχείριση και αξιολόγηση του 
ανθρώπινου δυναμικού των καταστημάτων.  
•Συμμετέχει στο σχεδιασμό του ετήσιο marketing 
plan.  
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής  
•Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των 
πωλήσεων με εμπειρία σε διευθυντική θέση 
τουλάχιστον 2 ετών.  
•Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες, 
δυναμική προσωπικότητα, αντίληψη του πελάτη 
και των αναγκών του  
•Δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
παρακίνησης των υφισταμένων του.  
•Ικανότητα επίτευξης στόχων, δημιουργία σχεδίων 
δράσης, υλοποίηση και παρακολούθηση της 
επίτευξης τους.  
•Επιθυμητή εμπειρία του κλάδου ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών. 
•Έως 45 ετών  
 
Η εταιρία παρέχει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.  
•Εξαίρετο εργασιακό περιβάλλον  
•Δυνατότητα εξέλιξης σε μία συνεχώς 
αναπτυσσόμενη εταιρία.  
 
Αποστολή βιογραφικών: cvkservices@hotmail.
com.

Αλυσίδα Λιανικής Ηλεκτρικών Συσκευών ζητάει 
για άμεση πρόσληψη: 

Πωλητές-Πωλήτριες 
στο τμήμα των ψηφιακών προϊόντων και 

προϊόντων τεχνολογίας

 
Απαραίτητα προσόντα 
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής 
επικοινωνίας,  
•Ευγενική παρουσία και δραστήρια 
προσωπικότητα  
•Επαγγελματική εμφάνιση  
•Έμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών  
•Επικοινωνιακή ευχέρεια, ικανότητα συνεργασίας 
και διακριτικότητα  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Πολύ καλή γνώση των προϊοντικών κατηγοριών 
τεχνολογίας  
•Επιθυμητή η εμπειρία 
•Έως 35 ετών 

Η εταιρία προσφέρει ένα ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, δυνατότητες εξέλιξης, bonus, διαρκή 
εκπαίδευση και εξαίρετο εργασιακό περιβάλλον. 
Αποστολή βιογραφικών: cvkservices@hotmail.
com.

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος (Καθηγητής Αγγλικών 
έως 35 ετών) ζητείται από Εκδοτική Εταιρεία για πλήρη 
και μόνιμη απασχόληση (14 μηνών). Πτυχίο 
εξωτερικού Αγγλόφωνης χώρας επιθυμητό. 
Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. Τηλ: 210 2280270, 
ώρφες 09:00 π.μ. - 09:00 μ.μ. Αποστολή CVs στο: 
pvschools@ath.forthnet.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Job Title: Strategic Insights Manager 
Reports to: Analytics Manager 
Department: Analytics & Shopper Knowledge

Company Description: Founded in 1979, IRI is 
the leading global provider of enterprise market 
information solutions and services, empowering 
its clients to grow their business profitably in a 
complex marketplace. Driving the transformation 
of the consumer packaged goods (CPG), retail, 
and healthcare industries, IRI provides a unique 
combination of real-time market content, advanced 
analytics, enterprise performance management 
software, and professional services. The company’s 
portfolio of services, solutions, and technology 
enables leading retailers and their suppliers around 
the globe to see what they are missing, act faster 
with greater confidence and win at the shelf.

The IRI Analytics & Shopper Knowledge (ASK) 
Group is a dedicated team of experts enabling 
clients to achieve high-impact business outcomes 
through a unique combination of predictive 
analytical techniques, proprietary rapid-modeling 
platforms, leading-edge automated solutions, and 
experienced analytics consulting talent. Focusing 
on the key strategic and operational needs in sales 
and category management, marketing and brand 
management, strategy, and demand planning, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ  
Εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και 

υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών  
προγραμμάτων.  

√ Μακροχρόνια εμπειρία 

√ Σύγχρονα εποπτικά μέσα και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας 

√ Διαρκή ανανέωση και εκσυγχρονισμό των προσφερομένων υπηρεσιών 

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

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

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

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

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

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

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

Έβρος 
Παλαιό Δημ. Σχολείο       
Αρίστηνου,  
Αλεξανδρούπολη 
Τηλ/Φαξ: 25510 51071 
evros@kekpyxida.gr 
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the group works collaboratively with clients to 
deliver action-based analytics and enable their 
organizations to commercialize and monetize those 
insights. The group is currently seeking to grow 
by recruiting a dynamic, energetic, and dedicated 
individual in their Athens/Analytics Center of 
Excellence for the position of:

Consumer Strategic Manager

The ideal candidate will act as the head of our 
strategic insights team, combining deep knowledge 
of industry and market trends, analytically based 
customer insights, client consultation, and team 
leadership to address complex problems for our 
clients. This role acts as a senior expert and mentor 
of the team, guiding and managing the development 
of consumer-centric business and marketing 
solutions that align strategy and business goals for 
our clients.

Key Responsibilities: The Strategic Insights 
Manager is responsible for directing the translation 
of market knowledge to insight and from insight 
to actions, making sure that client solutions are 
practically relevant and grounded on advanced 
analytical foundations. In this role, they need 
to be able to synthesize information on current 
market trends, client needs and consumer insights 
and apply this intelligence to provide strategic 
recommendations. While the post is based in our 
Athens/Analytics Centre of Excellence the Strategic 
Insights Manager will need to show leadership in 
partnering with our local account leads across 
Europe to ensure the strategic direction and intent 
is well translated for the entire team to successfully 
execute solutions that meet client business objectives 
and deliver with high client satisfaction. They must 
be extremely comfortable with interpreting data and 
translating it into marketing strategies that should 
then be clearly communicated through professional, 
sophisticated presentations. They must be capable 
of working in time-compressed, highly dynamic and 
fast-paced client situations to ensure innovative, 
impactful solutions are developed and milestones 
and deliverables are achieved.

Qualifications: 
•MBA (preferably) or MSc/MA in Marketing, 
International Business or other related business 
subject is a must  
•BSc/BA in Business, Management or Economics 
subject  
•5+ years of experience in Business Consulting, 
marketing or client servicing  
•Proven record in managing teams, coordinating 
multiple strategy projects across functions, and in 
client relationships  
•Possession of excellent written, oral 
communication and presentation skills in English  
•Excellent command of MS Office Suite (Word, 
Excel & Powerpoint fluency essential)  
•Demonstrated ability to create innovative 
solutions, sell and deliver complex engagements 
using an effective collaborative approach  
•Fluency in other languages (Italian, French, 
German, Dutch, Spanish) will be considered an 
asset 

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 at e-mail: Maria.
Anastasiou@iriworldwide.com.

Υπεύθυνος Εισαγωγών - Εξαγωγών

Κωδικός: ΥΠΕΙΣ 
Τοποθεσία: Θεσ/νικη 
 
Αρμοδιότητες 
•Παρακολούθηση εισαγωγών – εξαγωγών από 
Ασία και Ινδία.  
•Παρακολούθηση προϋπολογισμών, αξιολόγηση 
προσφορών και διαπραγματευτική ικανότητα.  
•Παρακολούθηση εγγράφων και φορτώσεων 
μέχρι την παραλαβή τους στον τελικό προορισμό. 
Επικοινωνία με τράπεζες.  
•Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.  
 
Προσόντα 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Άριστη γνώση Windows και Ms Office (πολύ καλή 
γνώση excel)  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
2 ετών (αν είναι και στον κλάδο της ένδυσης θα 
εκτιμηθεί δεόντως)  
 
Αποστείλατε CV στο fax: 2310 684888 ή στο 
email: ispikoudi@sam013.gr.

Εταιρεία φαρμακευτική ζητεί Εμπορικό Διευθυντή 
για την ανάπτυξη πελατολογίου και στελέχωση 
τμήματος πωλήσεων προϊόντων αισθητικής, 
φαρμακευτικών προϊόντων και μηχανημάτων laser.

Απαραίτητη προϋπόθεση: Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. 
 
Βιογραφικά στο email: medi@skywalker.gr, ή στο 
fax: 210 6654554.

A Leading Contract Research Organization in 
Greece, is currently seeking to recruit an employee 
to cover the position of a:

Clinical Research Associate (Code: CRA)

 
Job Description: 
•Checking that a draft protocol, ICF and 
amendments comply with the applicable regulatory 
requirements  
•Coordinating the review and approval process of 
a clinical trial, including submissions to regulatory 
agencies and hospitals/institutions  
•Monitoring the trial throughout its duration  
•Managing the data collection forms  
•Filing and collating the trial documentation and 
reports  
•Ensuring that data is provided to the Data 
Manager in a timely manner  
•Archiving the study documentation and 
correspondence  
 
The ideal candidate should have: 
•University degree in health sciences  
•At least 2 years of experience, preferably in 
interventional clinical trials.  
•Excellent knowledge of English and Greek 
language  
•Excellent Computer Skills  
•Driver’s License  
•Ability to travel frequently  
•Ability to develop and deliver both oral and written 
presentations  
•Ability to make evaluative judgements  
•Ability to communicate and interact competently 
and professionally at all levels within a broad, 
complex clinical research environment  
•Effective time management skills  
 
The Company offers: 
•Excellent working environment  
•Company car and mobile phone  
•Training and development opportunities 

Please send your CV through e-mail: secretary@
skywalker.gr. All applications will be treated in 
strict confidentiality. Only suitable candidates 
will be contacted.

A Leading Contract Research Organization in 
Greece seeks to appoint:

Quality Assurance Officer (Code: QA)

The candidate will be involved in all quality 
assurance activities of the company in accordance 
with EU and Greek legislation.

The ideal candidate should have: 
•University degree in Health Sciences  
•Excellent knowledge of English (Proficiency)  
•Excellent computer skills  
•High-level of accuracy and efficiency and ability 
to multitask  
•Excellent organizational skills with great attention 
to detail  
•Advanced critical thinking  
•Ability to work independently as well as 
collaboratively in a team environment  
•2-3 years’ experience in a similar position in the 
pharmaceutical industry  
 
The Company offers: 
•Excellent working environment  
•Training and development opportunities  
 
Please send your CV through e-mail: clinical@
skywalker.gr.

Η εταιρία εισαγωγής και εμπορίας προϊόντων 
βρεφανάπτυξης ΜΑΜ Hellas, θυγατρική αυστριακού 
ομίλου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αναζητά:

Συνεργάτη για άσκηση καθηκόντων 
μάρκετινγκ, επικοινωνίας και υποστήριξης 

διεύθυνσης

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής προγράμματος 

σπουδών συναφούς  με τα καθήκοντα της θέσης ή 
εναλλακτικά πτυχίο Μarketing ανώτερης Σχολής  
•Άριστη γνώση Αγγλικών, με μεγάλη ευχέρεια 
γραπτής και προφορικής επικοινωνίας  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα και 
προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων  
•Συστάσεις  
 
Επιπλέον προσόντα: 
•Γνώση Γερμανικών, εργασιακή εμπειρία, γνώση 
της αγοράς και του κλάδου ή άλλες δεξιότητες θα 
ληφθούν σοβαρά υπόψη.  
 
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Φιλικό & δημιουργικό περιβάλλον στο κέντρο ης 
πόλης 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν βιογραφικό στη διεύθυνση: info@
mamhellas.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Job Title: Developer Statistician 
Reports to: Analytics Manager 
Department: Analytics

Company Description: Founded in 1979, IRI is 
the leading global provider of enterprise market 
information solutions and services, empowering 
its clients to grow their business profitably in a 
complex marketplace. Driving the transformation 
of the consumer packaged goods (CPG), retail, 
and healthcare industries, IRI provides a unique 
combination of real-time market content, advanced 
analytics, enterprise performance management 
software, and professional services. The company’s 
portfolio of services, solutions, and technology 
enables leading retailers and their suppliers around 
the globe to see what they are missing, act faster 
with greater confidence and win at the shelf.

The Analytics & Shopper Knowledge (ASK) 
Group is a dedicated team of marketing return 
on investment experts whose objective is to drive 
manufacturer and retailer profit by maximizing the 
potential of Electronic Points of Sale (EpoS) data, 
shopper data, as well as data from other sources. 
IRI is seeking to recruit a dynamic person with 
energy and dedication, looking for a challenging 
career in the research industry, for the position of:

Developer Statistician

Key Responsibilities: 
•Working with large databases from SIG 
Mainframe system in a raw format  
•Developing SAS codes used for the process and 
modifying them accordingly when needed  
•Suggesting innovations for work improvement  
•Successfully implementing the processes that 
have been established within the team  
•Project managing multiple projects concurrently to 
meet objectives/key deadlines  
•Providing detailed reporting to one’s supervisor 
regarding projects’ statuses   
 
Qualifications: 
•University degree (BSc) in Statistics/Mathematics, 
Computer Sciences, or related field  
•Master’s degree (MSc) in Statistics or similar 
quantitative field of study  
•Excellent command of MS Office Suite  
•Strong SAS knowledge  
•Experience with relational databases. Knowledge 
of SQL, C++, VBA and/or Unix operating systems 
will be an advantage  
•Experience in statistical languages and other 
programs is a plus  
•Experience in Econometric models  
•Fluency in verbal and written English  
•Fulfilled military obligations  
•2+ years working experience in relevant fields 

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 at e-mail: Maria.
Anastasiou@iriworldwide.com.

Αλυσίδα Λιανικής Ηλεκτρικών Συσκευών ζητεί: 

Υπεύθυνο Αγορών 
στο Τμήμα Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών

 
Αρμοδιότητες  
•Έρευνα αγοράς  
•Έλεγχος αποθεμάτων των υποκαταστημάτων  
•Αξιολόγηση Προσφορών και Διαπραγμάτευση  
•Δημιουργία Παραγγελιών  

•Έλεγχος αγορών  
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια 
στο κλάδο των ηλεκτρικών συσκευών  
•Επικοινωνιακός  
•Ικανότητες οργάνωσης, προγραμματισμού και 
συνέπειας  
•Ικανότητα Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης 
προσφορών  
•Γνώση αγοράς  
•Έως 40 ετών  
 
Προσφέρονται: 5θήμερη εργασία – ευχάριστο 
περιβάλλον – μισθός – ασφάλιση – bonus. 
 
Αποστολή βιογραφικών: cvkservices@hotmail.
com.

ΙΑΤΡΟΙ
Ζητείται Ιατρός σε Αναμονή Ειδικότητας, για 
κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης, στην 
περιοχή της Χαλκίδας. 
 
Ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας, εκπαίδευση και συνεχής επιμόρφωση. 
 
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα ληφθεί 
σοβαρά υπ’όψιν. E-mail: ma.stathi@yahoo.gr.

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ζητείται από τους SOS IATPOYΣ 
της Θεσσαλονίκης. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

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

Τέσσερις Νέες Θέσεις Εργασίας Για 
Παιδίατρους 

Specialty Doctor in NICU (Neonates Intensive 
Care Unit)

Η GlobalMediRec έχει 4 άμεσες θέσεις εργασίας 
σε Κρατικό Νοσοκομείο NHS στο Λονδίνο. 
Ετήσιος, μικτός μισθός ενός Specialty Doctor από 
£50000 - £55000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). 
Ώρες εργασίας είναι  48/7 συμπεριλαμβανόμενες 
οι εφημερίες.Θέσεις  με αρχικό συμβόλαιο ενός 
έτους και προοπτική ανανέωσης αν και εφόσον το 
επιθυμεί ιατρός-νοσοκομείο.

Απαραίτητη 12μηνη εμπειρία:  
Level 3 NICU με εμπειρία αντιμετώπισης σε 
νεογνά από 24 εβδομάδων. 
•The doctor will have the opportunity to attend 
monthly multi-professional joint meeting between 
fetal medicine specialists, neonatologists, 
obstetricians and pediatric surgeons.  
•This will allow for specialist experience in these 
areas and in counseling skills.  
•The unit provides an excellent learning 
opportunity to develop advanced level of 
competence in clinical and technical skills.  
•Experience will be gained in advanced ventilatory 
support (HFOV, Conventional Ventilation, COMV, 
NCPAP, SiPAP ventilation and in the use of inhaled 
nitric oxide) and nutritional support.  
•Training opportunities are available in becoming 
competent in neonatal cranial ultrasonography and 
echocardiography.  
 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς. 
Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec 
συμπεριλαμβάνονται:

Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του 
Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια 
με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα 
λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

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

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της 
Θεσσαλονίκης. Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση 
Αγγλικών & προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφικών στο: salonica@sosiatroi.
gr. Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 2310 867680 και στην 
ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: INTEGRATION ΚΕΚ ΑΕ:

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

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

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

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

Χτίζει

τα όνειρα σου…

για επαγγελματική 

γνώση, 

εργασία και καλύτερη 

ζωή!

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων
Εργαζομένων

Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Προγράμματα ΛΑΕΚ

Συνεργασία με επιχειρήσεις για την Πρακτική άσκηση

Γραφεία Διοίκησης:   Ν. Πλαστήρα 65 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, 
54250 – Τηλ: 2310.397713-715

Κεντρική Δομή –  Φυτειά, Δήμου Βέροιας, Ν. Ημαθίας, 59100 
Τηλ: 2310.397713-715

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Παράρτημα Χαλκιδικής-  Πετράλωνα, Δήμου Νέας Προποντίδας, 

Ν. Χαλκιδικής , 63080  
Τηλ: 23730.71352

Παράρτημα Έβρου –  Κισσάριο, Δήμου Σουφλίου , Ν. Έβρου,  
68004,  Τηλ: 25530.31170

Παράρτημα Γρεβενών –  Δοξαράς, Δήμου Γρεβενών, 51100 
Τηλ: 24620.87255

ΙΜΕ&Ε

ΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης

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

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

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

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

Όλοι οι χώροι των δομών είναι προσβάσιμοι από Άτομα με Αναπηρίες

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

Web Site:
www.imee.gr

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 14

Ζητούνται 
Ειδικευμένοι Γιατροί ΩΡΛ, 

Για συνεργασία με καταξιωμένη εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης. 
 
Βιογραφικά στο email: medi@skywalker.gr, ή στο 
fax: 2106654554.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής μας, για τους 
τομείς χειρουργικώνκαι φαρμάκων ζητάμε άμεσα:

Ιατρικούς Επισκέπτες - Πωλητές 

Για τις περιοχές  
•Αττικής με έδρα την Αθήνα  
•Β. Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη  
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, ηλικίας έως 35 ετών, 
πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 
προτίμηση θετικών επιστημών  
•Η σχετική προϋπηρεσία θα θεωρηθεί 
πρόσθετο προσόν.  
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και χρήσης 
υπολογιστών  
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•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 hospital-
line@hospital-line.gr, αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
απολύτως εμπιστευτικά.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Iατρική Εταιρεία με υπηρεσίες Γενικής Ιατρικής 
και δερματολογίας, στην περιοχή της Χαλκίδας 
ζητά:

Νοσηλευτές 
για την στελέχωση ιατρικού χώρου - ιατρείου.

E-mail: ma.stathi@yahoo.gr.

Ζητούνται Νοσηλευτές/ Νοσηλεύτριες

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

Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας  
•Ελκυστική αμοιβή  
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα 
σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία  
•Πλήρη απασχόληση  
•Εργασία κατά βάρδιες σε ομαδική απασχόληση  
•Δωρεάν προγράμματα ένταξης, τα οποία 
συμπεριλαμβάνουν εντατική εκμάθησης της 
γερμανικής γλώσσας - σε συνεργασία με το 
υπουργείο μετανάστευσης  
•Ανταμοιβή κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
ένταξης  
•Στην αρχική περίοδο, παρέχεται κατάλυμα 
στα διαμερίσματα μας στο Βερολίνο, του 
προγράμματος Work&Travel  
•Μόνιμη παρουσία σε δυσκολίες, απορίες και 
ερωτήσεις μέσω της διοίκησης μας  
•Επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματικές 
προοπτικές  
 
Τομέας αρμοδιοτήτων: 
•Εντατική παρακολούθηση  
•Εξωτερική περίθαλψη  
•Νοσηλευτική φροντίδα με τεχνητή αναπνοή με 
μηχάνημα για κάθε κατηγορία ηλικιών 

Προϋποθέσεις 
Προφίλ Υποψηφίων: 
•Απόφοιτος πανεπιστημίου/νοσηλευτικής 
ανώτερης σχολής  
•Πτυχίο ως Νοσηλευτής/τρια η ως Νοσοκόμα/ος  
•Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
•Διάθεση και ετοιμότητα να μάθετε την Γερμανική 
γλώσσα  
•Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και 
συνείδηση ευθύνης  
•Ετοιμότητα νοσηλευτικής φροντίδας για ασθενείς, 
οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή με 
μηχάνημα  
•Αρωγή για ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 
εντατική παρακολούθηση 
Σε περίπτωση ενδιαφέρον, παρακαλείσθε να 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, την 
συνοδευτική επιστολή σας, καθώς και το πτυχίο 
σας (pdf/jpg) στην Ελληνική ή στη Γερμανική 
γλώσσα στη διεύθυνση: Christina.Linou@gip-
intensivpflege.de. Για περαιτέρω πληροφορίες 
επισκεφθείτε τη σελίδα: http://www.nursing-
career-europe.gr/.

Ζητείται για εργασία στην Ελβετία:

 Νοσοκόμα-ος FA Εντατικής Θεραπείας

Περιγραφή Εργασίας: Φροντίδα  VIP

Απαιτήσεις: 
•Πτυχίο Νπσηλευτικής  
•Προϋπηρεσία 2 έτη  
•Γνώση Γερμανικής γλώσσας 

Για αποστολή βιογραφικών σε μορφή EUROPASS 
στην Γερμανική γλώσσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
2810333450, 6973348931. Ατομο επικοινωνίας: 
Έυα Βενιανάκη από Δευτέρα - Παρασκευη 0900-
1400. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
md-hellas.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
H HOSPITAL LINE Α.Ε. Ισχυρή και καθιερωμένη 
εταιρεία που δραστηριοποιείται στην προώθηση 
Φαρμάκων & Ιατρικών προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας ζητά να προσλάβει άμεσα:

Πωλητή/Συνεργάτη στο τομέα της επεμβατικής 
καρδιολογίας

Προσόντα ιδανικού υποψηφίου:  
•Να έχει τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση  
•Να γνωρίζει καλά την Νοσοκομειακή αγορά της 
επεμβατικής καρδιολογίας  
•Να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
•Να είναι δυναμικός και φιλόδοξος  
•Να χειρίζεται άριστα την Αγγλική γλώσσα  
•Να έχει ηλικία κάτω των 40 ετών  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Απασχόληση σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη 
εταιρεία με σύγχρονη δομή και    οργάνωση  
•Ευχάριστο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον 
εργασίας  
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Ταχεία αναγνώριση και εξέλιξη 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο hospital-line@
hospital-line.gr αναφέροντας τον κωδικό θέσης. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν απολύτως 
εμπιστευτικά.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Επιθυμητή Ειδικότητά: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Θέση: Τμήμα Συντήρησης και σχεδιασμού 
Τόπος: Αθήνα

Απαραίτητα Προσόντα: η 4ετης προϋπηρεσία, η 
καλή γνώση σχεδιασμού βιομηχανικών πινάκων, 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μηχανοστασίων 
και αυτοματισμών με χρήση PLC και BMS, 
εργοταξιακή εμπειρία, δυνατότητα συχνών 
ταξιδιών εκτός και εντός Ελλάδας, η εξοικείωση με 
τον εξοπλισμό υδραυλικών δικτύων και η άριστη  
γνώση Aγγλικών και Η/Υ.

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία στην 
σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
νερού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, 
με έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και 
εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Πληροφορίες για 
την εταιρεία μας στο www.sychem.gr. Προσφέρεται 
ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών.
Επικοινωνία: Βιογραφικά στο jobs@sychem.gr ή 

στο φαξ 2106084942 με κωδικό ΗΜΑ4.

H AGT Constructions & Services Group, ζητά 
να προσλάβει:

Μηχανολόγο Μηχανικό AEI 
 με 1-2 χρόνια εμπειρία σε εγκαταστάσεις 

κλιματισμού. 
Αποστολή βιογραφικού αποκλειστικά με e-mail: 
info-agt@agtgroup.gr.

Μεγάλη Γερμανική εταιρεία ζητεί:

Πολιτικούς Μηχανικούς

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε σιδηροδρομικά έργα. 
Για διετή εργασιακή απασχόληση στην Αφρική και τα 
επόμενα χρόνια στην Γερμανία. Απαραίτητη γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).

Να αποσταλλούν βιογραφικά σε μορφή Europass 
στην Γερμανική ή Αγγλική γλώσσα σε φωτογραφία 
και συνημμένα έγγραφα που να πιστοποιούν 
σπουδές, μεταπτυχιακά και εργασιακή εμπειρία. 

Πληροφορίες: MD STUDIEN & VERMITTLUNG. 
Ώρες γραφείου 09:00 – 14:00 : 2810330009, 
Κα Βενιανάκη:  6973348931, κα Καλπακτσή: 
6973326214. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@md-
hellas.gr.

Ζητείται  
Ηλεκτρονικός Μηχανικός (ΤΕΙ) 

Με γνώσεις υπολογιστή και δικτύων με 
αντικείμενο τις πωλήσεις / τεχνική υποστήριξη 
στο χώρο των led. 
 
Απαιτούνται:  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών  
•Ηλικία έως 28 ετών  
 
Πρόσθετα Προσόντα: 
•Γνώση της Ιταλικής γλώσσας  
•Γνώση της Γερμανικής γλώσσας  
 
Αποστολή βιογραφικών στην διεύθυνση 
επικοινωνίας: ilek@skywalker.gr.

Επιθυμητή Ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
Θέση: Μηχανικός Μελέτης και Κατασκευής Η/Μ 
Εγκαταστάσεων 
Τόπος: Αθήνα, Αγ. Παρασκευή

Απαραίτητα Προσόντα: Τουλάχιστον 3ετής 
προϋπηρεσία σε μελέτη και επίβλεψη έργων Η/Μ 
εγκαταστάσεων κυρίως HVAC, εξοικείωση με 
εξοπλισμό κλιματισμoύ και υδραυλικών δικτύων, 
δυνατότητα συχνών ταξιδιών, καλή χρήση του 
AutoCAD και άριστη γνώση αγγλικών - Η/Υ.

Η εταιρία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στην 
σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων εξοικονόμησης 
ενέργειας και συστημάτων επεξεργασίας νερού, με 
έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας. Πρόσθετες πληροφορίες στο 
www.sychem.gr. 

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 
•Κτιριακές & βιομηχανικές Η/Μ εγκαταστάσεις με 
έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας  
•Μηχανοστάσια HVAC & DHW με χρήση 
τεχνολογιών γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας 
και θερμικών ηλιακών  
•Ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις SPA και κολυμβητικών 
δεξαμενών  
•Συστήματα διαχείρισης (BMS)  
•Ενεργειακές μελέτες  
•Αντιδιαβρωτική καθοδική προστασία δοχείων 
νερού, αγωγών και θαλάσσιων κατασκευών  
•Συστήματα αφαλάτωσης νερού  
•Αντλιοστάσια  
 
Επικοινωνία: Βιογραφικά στο jobs@sychem.gr, ή 
στο φαξ 210 6084942 με κωδικό ΕΡΗΜ2.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας ΑΕ 
δραστηριοποιείται από το 1966 στον τομέα εμπορίας 
υδραυλικού - μηχανολογικού εξοπλισμού, κατέχοντας 
ηγετική θέση στην Ελληνική Αγορά.  Με μεγάλο 

εύρος προϊόντων και μακρόχρονες συνεργασίες 
με κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους, η εταιρία 
προμηθεύει επί σειρά ετών τις μεγαλύτερες τεχνικές, 
κατασκευαστικές, βιομηχανικές, ναυτιλιακές και 
ναυπηγοεπισκευαστικές εταιρίες, διυλιστήρια, 
δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς 
επίσης και εμπορικά καταστήματα.

 Μηχανικός Πωλήσεων 

Ο κάτοχος της θέσης αναφέρεται στη Διεύθυνση 
Πωλήσεων και οι αρμοδιότητές του συνίστανται 
στην διεύρυνση και την ανάπτυξη του πελατολογίου, 
τη σύνταξη, υποβολή & παρακολούθηση 
προσφορών.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (απόφοιτοι Τμημάτων 
Μηχανολογίας θα προτιμηθούν)  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MSOffice)  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας  
 
Επιθυμητά Προσόντα 
•Εμπειρία σε πωλήσεις βιομηχανικού – 
υδραυλικού εξοπλισμού  
•Εμπερία σε B2B πωλήσεις  
•Εμπειρία σε χρήση CRM software 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο 
e-mail: info@geb.gr ή στο fax 210-5572779.

2M is a Greek company that provide solutions with 
product & services, advanced technology for the 
petrochemical industry, power plants, marine, oil & 
gas, and many other sectors. 2M is active in the 
countries of Greece, Cyprus, Bulgaria & Turkey. 2M 
is an agent of Parker, Thermon, Intertec, INT, etc. 

Position available  
Sales Engineer 

Automation/Instrumentation

To handle certain Marine & Industry 
customers. 
 
The ideal candidate should have: 
•Degree in engineering or technical skills 
(preferably electrical or mechanical).  
•2-3 years experience in a similar position will be 
considered as an asset.  
•Age up to 30 years old.  
•Strong organizational and good communication 
skills.  
•Self-motivating character with willingness to 
learn.  
•Good knowledge of English.  
•Computer literate.  
•Willingness to travel and in possession of a 
driving license.  
•Fulfilled military obligations (for men). 
If you feel that you meet the above profile, please 
send your CV to the following e-mail address: 
nstamatelatou@2-m.gr, Reference S.E.A. All 
the sent information will be treated with strict 
confidence.

ΟΔΗΓΟΙ
Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. μέλος του 
γερμανικού πολυεθνικού ομίλου εταιρειών Klüh 
Service Management GmbH, αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα της 
παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία στην περιοχή του 
Βοτανικού ζητεί Χειριστή Περονοφόρου 
Μηχανήματος.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άδεια χειρισμού περονοφόρου μηχανήματος 
(ελάχιστο βάρος 1500 κιλά)  
•Καλή γνώση του Συστήματος Διαχείρισης 
Αποθήκης (WMS)  
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση  
•Έως 30 ετών 

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα 
τον κωδικό θέσης, φωτογραφία απαραίτητη, 
email: , μέσω fax στον αριθμό 2118008866 ή στη 
διεύθυνση: Klüh Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., 
Περικλέους 32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2107472010.
Αποστολή βιογραφικού: http://www.kluehhr.
gr/submit-cv. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 

www.voluntaryaction.gr
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απόλυτα εμπιστευτικές.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Συντηρητής Ξενοδοχείου

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  
•Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας και μίας δεύτερης  
•Γνώση Ηλεκτρολογικών και Υδραυλικών 
εγκαταστάσεων  
•Γνώση Η/Υ  
•Ευχάριστος Χαρακτήρας  
•Ομαδικό Πνεύμα  
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας  
•Διαμονή και ημιδιατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
 
Αποστολή μαζί με το βιογραφικό μία ευκρινής 
πρόσφατη φωτογραφία. E-mail: hr@
hipcollection.gr.

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

Προϊστάμενο Συντήρησης - Εργοδηγό 
(Code FRPC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης Σχολής  
•Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος  
•Τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία 
σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
(κλιματισμός, αντλιοστάσια, ύδρευση, αποχέτευση, 
ηλεκτρολογικά μέσης και χαμηλής τάσης κλπ) 
επιθυμητή σε Ξενοδοχεία και σε μεγάλες 
τουριστικές μονάδες  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και 
ομαδικής συνεργασίας 

Η εταιρεία προσφέρει διαμονή και σίτιση σε άτομα 
με τόπο κατοικίας μακράν του συγκροτήματος του 
Πόρτο Καρράς.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη 
τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με 
e-mail στο hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Τεχνικός (Ref. Code: ENG-A)

H Mobile Media, μία από τις πρωτοπόρες 
εταιρείες στο χώρο του mobile marketing, αναζητά 
ερευνητές και τεχνικό για την κάλυψη των αναγκών 
του τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας. 
Η Mobile Media, πρωταγωνιστεί διεθνώς σε 
καμπάνιες επικοινωνίας και μάρκετινγκ μέσω 
κινητής τηλεφωνίας και είναι μία από τις εταιρείες 
που διαχρονικά διαμορφώνουν την ανάπτυξη των 
υπηρεσιών επικοινωνίας μέσα από το συγκεκριμένο 
κανάλι.

Στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» της Γ.Γ.Ε.Τ., η εταιρεία 
αναζητά τα ακόλουθα άτομα για τη στελέχωση του 
τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης:

Τεχνικός

Επίπεδο Σπουδών: Πτυχίο Πανεπιστημίου/TEI 
(κατά προτίμηση με Μεταπτυχιακές σπουδές) 
Ειδικότητα: Πληροφορική 
 
Αντικείμενο Θέσης: 
•Ανάπτυξη μεθόδων μηχανικής μάθησης για την 
αυτόματη επιλογή και αποστολή μηνυμάτων σε 
interactive υπηρεσίες μάρκετινγκ/content  
•Ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος για την 
εφαρμογή των μεθόδων  
•Υλοποίηση και διεξαγωγή υπολογιστικών 
μετρήσεων των μεθόδων  
•Προγραμματισμός και διεξαγωγή εμπειρικών 
μετρήσεων των μεθόδων  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής  
•Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (ή αποδεδειγμένα 
6μηνη ανεργία σε περίπτωση μη δυνατότητας 
έκδοσης δελτίου ανεργίας λόγω επαγγέλματος)  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•JAVA  

•MATLAB  
•Εμπειρία σε ανάπτυξη συστημάτων  
•Εμπειρία σε μεθόδους μηχανικής μάθησης 

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί 
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού” του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-
2013 – Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης 
ερευνητών σε επιχειρήσεις».
Αποστολή βιογραφικών (με αναγραφή του Ref. 
Code) στο: info@mobilemedia.gr.

Διαθέτετε γνώσεις επισκευής ψυγείων και 
πλυντηρίων; 
 
Είστε ψυκτικός;

Η Randstad Hellas για λογαριασμό εταιρίας πελάτη 
στον χώρο των οικιακών συσκευών, αναζητά να 
προσλάβει Τεχνικό Ψυγείων και Πλυντηρίων, με 
έδρα την Αθήνα.

Περιγραφή εργασίας: 
•Επίσκεψη στον χώρο του πελάτη για 
επιδιόρθωση βλάβης  
•Παραγγελία ανταλλακτικών  
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει τα εξής προσόντα: 
•Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής / ΙΕΚ  
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη (σε 
ψυγεία- no frost)  
•Πελατοκεντρική προσέγγιση  
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Γνώση Η/Υ και Αγγλικών  
•Κάτοχος διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου 
Kάντε αίτηση για τη θέση: Τεχνικός Ψυγείων και 
Πλυντηρίων, στο randstad@randstad.gr   (code- 
E/TE) Tel. 210 6770523, Fax: 210 6770526). 
Ακολουθήστε μας στο: Facebook, LinkedIn, Twitter. 
Site: http://www.randstad.gr.

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης

Η εταιρεία Provil (παραγωγή βοηθητικών υλών 
για την βιομηχανία τροφίμων), ζητά «Τεχνολόγο 
Τροφίμων», Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης 
με γνώσεις στο κρέας για την υποστήριξη 
της Βιομηχανίας κρέατος και Αλλαντικών στη 
Θεσσαλονίκη. 

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια τουλάχιστον σε αντίστοιχη 
θέση  
•Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον χώρο 
των Τροφίμων  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Γνώση H/Y  
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Αναλυτική σκέψη  
•Ικανότητα επικοινωνίας  
•Δυνατότητα ταξιδίων  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις    
 
Κύρια καθήκοντα: Τεχνική υποστήριξη  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εκπαιδευτική υποστήριξη  
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής 
ανάπτυξης  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός, bonus, 
ιδιωτική ασφάλιση, μέσα υποστήριξης εργασίας)   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν: Θεσ/νικη: Τηλ. 2310 795730 – 
fax: 2310 795732, Αθήνα Τηλ. 210 6657680 fax: 
210 6657686. E-mail: info@provil.gr ή αποστείλατε 
βιογραφικό Τ.Θ 218, ΤΚ 570 22.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Τεχνίτη - Ξυλουργό - Καραβομαραγκό

Ζητεί να προσλάβει κατασκευαστική και 
εμπορική εταιρία στον Ασπρόπυργο. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση η εμπειρία περί τα 5 
χρόνια και ανάλογη προϋπηρεσία ως Ξυλουργός - 
Καραβομαραγκός. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
gr@skywalker.gr.

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

Υπεύθυνο Ζαχαροπλαστείου

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Ζαχαροπλαστικής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 
χρόνια σε ξενοδοχειακή μονάδα 5*  
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίας 
σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα στην 
εργασία 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή  
•Εποχιακή απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποστείλουν βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr.

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για την σεζόν Απρίλιος – 
Οκτώβριος 2013:

Υπάλληλο Μπουφέ – Service Πρωϊνών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•'Αριστη Γνώση Αγγλικών  
•Επιθυμητή συστατική επιστολή 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων  

Απαραίτητη φωτογραφίας. Συστάσεις 
απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών: 
eliasuites@hotmail.com.

Από το Εστιατόριο - Ψαροταβέρνα «ΜΕΛΤΕΜΙ», 
στην παραλία Αλεποχωρίου, ζητείται:

 
Μάγειρας - Σεφ

 με μεγάλη εμπειρία σε A La Carte - Μαγειρευτά - 
Θαλασσινά.

 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6972 229608. E-mail: 
meltemifox@gmail.com.

Ξενοδοχείο Castello Village Resort**** (Μέλος 
της αλυσίδας Castello Hotels) ζητά:

Α’ Σερβιτόρο -α

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία σε ανάλογη θέση, σε 
ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων.   
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής.  
•Γνώση της Αγγλικής και της Γερμανικής γλώσσας.   
•Αρκετά καλή γνώση στην οινολογία.  
•Μεγάλες ικανότητες στην επικοινωνία και στις 
πωλήσεις.  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας.  
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά  
 
Επιθυμητά επιπλέον Προσόντα: 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών  
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άμεση πρόσληψη και απασχόληση έως 
31/10/2013.  
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης.  
•Διαμονή και Διατροφή.  
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων  
 
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: kasmirlis@castellohotels.com. Συστάσεις 
απαραίτητες.

Μάγειρας Α΄  
(για Κεντρική Κουζίνα)

Απαραίτητα: 2-3 χρόνια προϋπηρεσία και καλή 
γνώση Αγγλικής γλώσσας . 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com.

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

Σερβιτόρο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής  
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
•Kαλή γνώση Η/Υ  
•Ηλικία μέχρι 30 ετών  
 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
•Μόνιμη εργασία  
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στην 
διεύθυνση e-mail: hr-manager@president.gr, 
Fax: 210 6924900.

Θέλετε να εργαστείτε σε έναν μοναδικό χώρο όπου 
θα έχετε την ευκαιρία να εξυπηρετείτε VIP guests? 
Είσαστε έτοιμοι για μία λαμπρή καριέρα στον χώρο 
της εστίασης?

Η Randstad Hellas αναζητά για λογαριασμό 
πελάτη της στο χώρο της εστίασης Σερβιτόρους/
Σερβιτόρες: 
  
Aρμοδιότητες: 
•Προσανατολισμένος/νη στην ποιοτική 
εξυπηρέτηση του πελάτη  
•Επικοινωνιακός/κή  
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση  
 
Προσόντα: 
•Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι ή Σχολής Τουριστικών 
Επαγγελμάτων  
•3 - 4 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση (σε 
ξενοδοχεία 5* ή εστιατόρια πολυτελείας)  
•Γνώση Η/Υ (Συστημάτων P.O.S. )  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε 
advanced ή proficiency level)

Κάντε αίτηση για part-time Σερβιτόρους /
Σερβιτόρες στο randstad@randstad.gr (code 
- RS/S), tel:  210 6770523, Fax: 210 6770526. 
Ακολουθήστε μας στο: Facebook, LinkedIn, Twitter. 
Site: http://www.randstad.gr.

Tο ξενοδοχείο Blue Palace, a Luxury Collection 
Resort & Spa στην Ελούντα, ζητά να καλύψει άμεσα 
τις παρακάτω θέσεις εργασίας:

•Μάγειρας Α' (A la carte Italian Restaurant) με 
2-3  έτη εμπειρίας σε A la carte Ιταλικό εστιατόριο.  
•Μάγειρας Β' (A la carte Restaurant) με 2-3 έτη 
εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.

Κατάθεση-αποστολή βιογραφικών υπόψη: Κoυ 
Μποκέα Μενέλαου - Human Resources Manager, 
Τ.Θ. 38, 72053 Ελούντα, Τηλ. +30 28410 65500, Fax 
+30 28410 89712 ή Sbokos Hotel Group, Μαλικούτη 
1α, 71202 Ηράκλειο, Τηλ. +30 2810-334034, fax: 
+30 2810 334037. E-mail: hr@sbokoshotels.gr.

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron στην Χαλκιδική, 
μέλος της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί 
να προσλάβει για την σεζόν 2013:

Maitre Kεντρικού Εστιατορίου

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
ξενοδοχείου 4* αστέρων και άνω, καλοκαιρινής 
λειτουργίας.  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
•Έξτρα προσόν γνώση Ρώσικης ή Γερμανικής 
γλώσσας  
 
Η επιχείρηση προσφέρει 
•Άμεση πρόσληψη  
•Διαμονή και διατροφή  
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης  
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα με φωτογραφία: Τηλ.: 23740 
20820, Φαξ: 23740 24750. E-mail: melathron@
aegeanstar.com.

Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας “Royal Myconian 
Hotel & Thalasso Spa” και το “Myconian Imperial 
Hotel & Thalasso Center”, μέλη των The Leading 
Hotels of the World ζητούν για τη σεζόν 2013:

Σερβιτόρους

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5* ξενοδοχείου 
ή σε πολυτελή εστιατόρια  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.
Βιογραφικά στο e-mail: markos@
myconiancollection.gr ή στο fax: 22890 79590. 
Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για την σεζόν 2013:

Υπεύθυνο Εστιατορίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής  
•Προϋπηρεσία  
•Άριστη Γνώση Αγγλικών  
•Συστάσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
 
Απαραίτητη φωτογραφία. Συστάσεις 
απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών: 
eliasuites@hotmail.com.

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για την σεζόν Ιούνιος - 
Οκτώβριος 2013:

Μάγειρες Β’ και Γ’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής  
•Προϋπηρεσία σε κρύα και ζεστή κουζίνα  
•Προϋπηρεσία σε γρήγορο φαγητό επιθυμητή  
•Αξιοπιστία, ταχύτητα στη δουλειά και σοβαρότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
 
Απαραίτητη φωτογραφίας. Συστάσεις 
απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών: 
eliasuites@hotmail.com.

Το ξενοδοχείο ΑΤΗΕΝΑ PALLAS PALLAS 
VILLAGE 5*  στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητά να 
προσλάβει: 

Barman

Απαραίτητα Προσόντα  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Γνώση Γερμανικών και Ρωσικών 

Μόνο βιογραφικά με τα παραπάνω προσόντα. 
Οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα με φωτογραφία στο fax: 23750 81419 ή 
με e-mail στο: cv@athena-pallas.gr.

Maitre

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής  
•Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας και μίας δεύτερης  
•Γνώση Η/Υ  
•Ευχάριστος Χαρακτήρας  
•Ομαδικό Πνεύμα  
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας  
•Διαμονή και ημιδιατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
 
Για αποστολή βιογραφικού μία ευκρινής 
πρόσφατη φωτογραφία. E-mail: Hr@
hipcollection.gr.

Βοηθός Μάγειρα

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  
•Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής Τέχνης  
•Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
•Γνώση Η/Υ  
•Ευχάριστος Χαρακτήρας  
•Ομαδικό Πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 

•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας  
•Διαμονή και ημιδιατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
 
Για αποστολή βιογραφικού στο e-mail: Hr@
hipcollection.gr με απαραίτητη μία ευκρινής 
πρόσφατη φωτογραφία.

Σερβιτόροι -ες

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  
•Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας και μίας δεύτερης  
•Γνώση Η/Υ  
•Ευχάριστος Χαρακτήρας  
•Ομαδικό Πνεύμα  
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας  
•Διαμονή και ημιδιατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
 
Για αποστολή βιογραφικού: Hr@hipcollection.
gr με απαραίτητη μία ευκρινής πρόσφατη 
φωτογραφία.

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που 
βρίσκεται στην Κώ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Αρτοποιό με γνώσεις αρτοζαχαροπλαστικής

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής  
•10ετή εμπειρία στην αρτοποιεία  
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε Ξενοδοχείο άνω των 400 δωματίων  
•Γνώση διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας  
•Γνώση Αγγλικών  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχιακή απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
στο Φαξ: 22420 55656 ή μέσω e-mail στο: cv@
kipriotis.gr.

Μεγάλος ξενοδοχειακός Όμιλος, επιθυμεί να 
προσλάβει για ξενοδοχείο 5 αστέρων εκτός 
Αθηνών.

Chef

Απαραίτητα προσόντα:  
•Επαρκής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχεία 5 αστέρων  
•Γνώση ζεστής και κρύας κουζίνας  
 
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως 
προσόντων  
•Διαμονή  
•Διατροφή  
 
Αποστολή βιογραφικών: makridakis@gmail.com.

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

Ημερομίσθιους Σερβιτόρους 
& Βοηθούς Σερβιτόρους 

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

Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως 
εμπιστευτικές. 

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

Barman / Barmaid 

Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα 

αποσταλούν στα γραφεία του NOVOTEL Athens 
– Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μιχαήλ 
Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, Τηλ: 210 8200716, Fax: 
210 8200777, E-mail: h0866-hr@accor.com.

Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως 
εμπιστευτικές. 

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

Λαντζέρηδες

Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών 
στην αντίστοιχη θέση. Ηλικία μέχρι 40 ετών.
Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα 
αποσταλούν στα γραφεία του NOVOTEL Athens 
– Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μιχαήλ 
Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, Τηλ: 210 8200716, Fax: 
210 8200777, E-mail: h0866-hr@accor.com.

Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως 
εμπιστευτικές. 

Ο όμιλος CIVITEL HOTELS & RESORTS, 
επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα του:

Receptionist

Για τo ξενοδοχείο των Αθηνών CIVITEL ATTIK.

Αρμοδιότητες: Συμμετέχει σ’ όλες τις διεργασίες 
της υποδοχής. Οργανώνει την εργασία, εξυπηρετεί 
άμεσα και με προθυμία τους πελάτες, διαχειρίζεται 
τηλέφωνα και το ταμείο και συνεργάζεται - 
εξυπηρετεί συναδέλφους άλλων τμημάτων όπως 
και εξωτερικούς συνεργάτες.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων  
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος κατά 
προτίμηση OPERA  
•Άριστη Γνώση Αγγλική γλώσσας 
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα  
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες  
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας  
•Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ  
•Πτυχίο Τριτοβάθμιας Τουριστικής εκπαίδευσης    

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα υπ’ 
όψη τμήματος προσωπικού στο fax: 210 68 98 
196 ή με e-mail στο: hr@civitelhotels.com. Όλα τα 
βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

General Tourist Office, based in Santorini, is 
seeking to recruit:

Sales and Reservation Agent

Position Requirements: 
•Handle customer inquiries and booking requests 
by telephone or e-mail  
•Must be able to prove and demonstrate abilities 
on promoting and selling our tours and services  
•Developing the company brand & prepare a 
database list of potential clients  
•Work closely with our team and operation 
manager to set up, develop and monitor 
promotions and other marketing initiatives  
•Creation and distribution of e-Newsletters direct 
to the customers, including database management  
•Produce content for social media channels 
including blogs  
•Manage and develop relationships with the key 
internal and external associates (Travel Agents, 
Hotels)  
•Ensure all correspondence sent on behalf of the 
company meet company standards  
•Perform general office duties  
•Keep and maintain accurate record of papers and 
electronic correspondence  

Candidate Profile: 
•4 years minimum experience in a Travel Agency   
•Good knowledge of the Local & International 
Market (Travel Agencies and Tour Operators)  
•Communicate in exceptional oral and written 
English with our guests and associates  
•Computer Literacy  
•Strong interpersonal skills  
 
Candidate should be able to move in Santorini 
for the Summer Season. 
 
We offer:  
•Competitive salary  
•Accommodation  
•Prospect of permanent employment  
 
Send your cv to e-mail: santorini@skywalker.gr.

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

Aesthetician

•Essential official studies in aesthetics, 
demonstrable. Knowledge in manicures, 
pedicures, waxing, facials, body treatments and 
massages.  
•Knowledge be valued in volcanic stone 
massages, Ayurvedic massage, Thai massage  
•Prefered experience in same or similar position.  
•Experience in sales, used to work for goals.  
•Communication skills and people skills to capture 
and customer loyalty.  
•Professional, responsibility.  
•Positive attitude, energetic, enthusiastic and 
willing to develop this new activity.  
•Flexible hours for rotating shifts.  
•We valued knowledge of English and Italian and 
computer at user level (Windows, Office, Email, 
Micros).  
•We offer possibility of making career in the 
company in a new project with standards of the 
Brand USPA from Barceló Hotels & Resorts  
 
Send your cv to e-mail: hydrabeach.hr@barcelo.
com.

Το NILAYA SPA στην Νέα Ερυθραία ζητεί:

Αισθητικό 
κατά προτίμηση με προϋπηρεσία. 

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

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

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

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

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

E-mail: nilaya@nilaya.gr. Τηλέφωνο: 210 
8001130. Υπόψη: Τάση Βασιλική.


