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Γίνε σήμερα κιόλας μέλος στο skywalker.gr, 
για να καταχωρήσεις το βιογραφικό σου
ή να αναζητήσεις τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.
Οι υπηρεσίες προς τους υποψηφίους, 
ήταν, είναι και θα είναι πάντα ΔΩΡΕΑΝ!

Αναζητήστε εργασία σε 324
θέσεις του ιδιωτικού τοµέα
που έχουµε επιλέξει για εσάς
από 3583 αγγελίες
του www.skywalker.gr
 
Μεγάλες εταιρίες ζητούν
Στελέχη Πωλήσεων
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Μπές στο www.walker.gr 
και δηµοσίευσε δωρεάν την 
αγγελία σου για προσφορά 
εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε 
σε όσους ενδιαφέρονται 
την ευκαιρία να σε βρούν.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

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

Η συνοδευτική επιστολή πρέπει:

•Να είναι σύντομη και περιεκτική. Να 
μην ξεπερνάει τη μια σελίδα Α4.
•Να είναι γραμμένη στο ίδιο χρώμα με 
το βιογραφικό σημείωμα καθώς και 
τυπωμένη στο ίδιο χαρτί.
•Να απευθύνεται σε συγκεκριμένο 
πρόσωπο της επιχείρησης (εαν είναι 
εφικτό).
•Να είναι διαφορετικό το περιεχόμενο 
όταν αλλάζει η εταιρία.
•Να αναφέρεται η θέση για την οποία 
γίνεται η αίτηση καθώς και ο κωδικός 
εάν υπάρχει.
•Να προβάλει τα δυνατά σημεία του 
υποψηφίου.

•Να αναφέρει πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας.
•Να είναι καλογραμμένη (χωρίς 
ορθογραφικά και συντακτικά λάθη)

Η συνοδευτική επιστολή δεν πρέπει:

•Να αναφέρει πιθανές αδυναμίες και 
ελλείψεις του υποψηφίου.
•Να περιέχει υπερβολικές αναφορές 
στις ικανότητες και τα προσόντα του 
υποψηφίου.
•Να επαναλαμβάνει απόλυτα τα 
στοιχεία που περιέχονται στο 
βιογραφικό σημείωμα και 
κουράζουν τον αναγνώστη.

Η συνοδευτική επιστολή συνοδεύει το βιογραφικό 
σημείωμα και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θέλει 

να εργαστεί κάποιος σε μια επιχείρηση. 
Σκοπός είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον του 

παραλήπτη και να οδηγήσει τον υποψήφιο στο επόμενο 
βήμα που είναι η συνέντευξη.

Συνοδευτική Επιστολή

Join your force with the leader!
DIXONS South East Europe (Kotsovolos shops), the No. 1 Retail Chain of Electrical and Electronics, with a presence in whole Greece 
and member of the international Group Dixons, based on expertise, experience, people and most important its vision for leadership, is 
looking for an:

CRM SENIOR ANALYST
The job holder reports to CRM Manager and will be responsible for 
Customer insights analysis and segmentation in order to support 
commercial and marketing initiatives.

Key Duties include: 
 
CRM tools requirements analysis 
•Review and analyze the effectiveness and efficiency of existing 
CRM/ Datamining systems and recommend enhancements for 
improving or further leveraging these systems / predictive models.  
•Coordinate and perform in-depth tests, including end-user 
reviews; for modified and new systems, and other post 
implementation support 

Datamining 
•Customer Data segmentation aiming at target marketing high 
value customers, high potential or low return customers based on 
internal data using SPSS datamining tool  
•Identify & leverage opportunities to continually improve 
the quality of segments and propose better exploitation of 
segmentation knowledge  
•Engage and partner with third parties (vendors, IT, commercial 
teams, credit control) to leverage existing segments, propose 
and implement new customer approaches and deliver improved 

targeted campaigns. 

CRM campaigns Design & Execution 
•Propose campaigns based on segmentation outcomes  
•Execute campaigns in collaboration with the rest of the marketing 
team  
•Measure outcomes and continually monitor and report in 
messaging effectiveness. 

The qualified candidate must have: 
•University graduate (ΑΕΙ or TEI)  
•2-5 years of data mining experience using data mining / 
predictive modules  
•2-3 years customer process design and campaign management  
•1-2 years business requirement analysis on system development  
•Effective communicator (verbal and written)  
•Fluent English  
•Team player  
•SPSS data mining module experience 

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

Μηχανολογική εταιρεία με μεγάλη εμπειρία σε εθνικό επίπεδο 
που εδρεύει στην Γερμανία ζητά να προσλάβει:

Πολιτικούς μηχανικούς 
με ειδίκευση στην κατασκευή

Ευχαρίστως δίνουμε την ευκαιρία και σε νέους μηχανικούς να 
αποδείξουν έμπρακτα τις δυνατότητές τους.

Προφίλ Θέσεως: Ως μηχανικός στην εταιρεία μας θα πρέπει  να 
αναλάβετε καθήκοντα διασφάλισης των κανονισμών του σχεδιασμού 
και ποιότητας κατασκευής, καθώς  και  την τήρηση των συμβατικών 
όρων. Επίσης την  επιμέλεια των σύνθετων  απαιτήσεων της 
κατασκευής και λειτουργία ς των σύγχρονων σιδηροδρομικών 
συστημάτων. Καθήκοντα συντονισμού έργων  όπως η επέκταση 
και κατασκευή ολοκληρωμένων τμημάτων, γέφυρες, σήραγγες, 
σταθμοί (π.χ. Στουτγάρδη 21) και ηλεκτρονικά interlockings, 
αποτελούν επίσης αναπόσπαστο πεδίο της εργασίας σας.

Παρέχουμε: Θέση υψηλών προδιαγραφών στο τμήμα εποπτείας 

κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών. Για την ανάπτυξη και να 
διατήρηση  των επαγγελματικών σας ικανοτήτων ,σας δίνουμε 
τακτικά την δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης. 
Σας  αναθέτουμε καθήκοντα υψηλών προδιαγραφών υπό την 
υποστήριξη μιας έμπειρης μηχανολογικής και Logistic.

Προσφέρουμε:  
•Αρχικός μισθός 2.000 Ευρώ κατά το διάστημα της εκπαίδευσης 
και στη συνέχεια 3.000 Ευρώ και άνω  
•Παροχή διαμονής κατά το διάστημα της εκπαίδευσης  
•Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου  
•Πλήρη κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης  
•Κάλυψη εξόδων

Αν σας ενδιαφέρει να αναλάβετε αυτό το είδος των επαγγελματικών 
προκλήσεων και θέλετε να εγκατασταθείτε στη Γερμανία 
αναλαμβάνοντας καθήκοντα με μεγάλη υπευθυνότητα θα χαρούμε 
να σας γνωρίσουμε από κοντά. Παρακαλούμε να στείλετε το 
βιογραφικό σας στην Αγγλική ή Γερμανική γλώσσα στο e-mail: 
info@md-hellas.gr. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο: 
2810.330009

Βοηθός Λογιστή  / Assistant Accountant 
(4μηνη απασχόληση)

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

Σκοπός Θέσης: Ο/Η υποψήφιος/α αναφέρεται στον Οικονομικό 
Διευθυντή στην τήρηση όλων των διαδικασιών που διέπονται από 
τις αρχές της Λογιστικής και του ΚΦΑΣ. Επίσης, συντηρεί όλα τα 
απαιτούμενα σχετικά αρχεία, έτσι ώστε το Λογιστήριο να μπορεί να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες / απαιτήσεις που δημιουργούνται από τις 
σχέσεις της εταιρείας με τρίτους προς αυτή αλλά και στις ανάγκες 
ενδοεταιρικής πληροφόρησης.

Υπευθυνότητες Θέσης 
•Ενημερώνει τις καρτέλες πελατών και προμηθευτών μετά την 
καταχώρηση των χρηματικών διαθεσίμων και εισπρακτέων 
αξιόγραφων.  
•Πραγματοποιεί προκαταβολές κατόπιν έγκρισης από τον 
Οικονομικό Διευθυντή  
•Προετοιμάζει καθημερινά τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς 
τρίτους, συντάσσοντας ένα αρχείο με τις εργασίες του υπαλλήλου 
εξωτερικών εργασιών και τα χρηματικά ποσά που απαιτούνται, 
ύστερα από συνεννόηση με τον Οικονομικό Διευθυντή  
•Συμμετέχει στην διαδικασία συμφωνίας των υπολοίπων των 
λογαριασμών και εξόδων, σε μηνιαία και ετήσια βάση. 
•Διενεργεί την συμφωνία της αποθήκης με το ισοζύγιο διακίνησης σε 
μηνιαία βάση. 
•Διενεργεί την συμφωνία ταμείου σε καθημερινή βάση. 
•Πραγματοποιεί τις συμφωνίες τραπεζών σε μηνιαία βάση.  

•Αρχειοθετεί όλα τα παραστατικά ταμειακών και συμψηφιστικών 
εγγραφών.  
•Υποστηρίζει το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τις περιόδους 
φόρτου εργασίας ή σε άλλες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης με 
τον Οικονομικό Διευθυντή 

Προφίλ/Προσόντα Υποψηφίου 
•Ηλικία έως 27 ετών  
•Πτυχίο Λογιστικής (ΤΕΙ)/Οικονομικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ)  
•2-3 χρόνια προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο  
•Καλή γνώση του Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.ΑΣ.  
•Πολύ καλή γνώση του ΕΓΛΣ και της Ελληνικής Φορολογικής 
Νομοθεσίας  
•Άριστη γνώση MS office (excel, word, powerpoint)  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Η γνώση χρήσης του ERP προγράμματος «Atlantis» της Altec θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν.  
•Η γνώση αναλυτικής λογιστικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
 
Η εταιρεία προσφέρει  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον, με χρήση τεχνολογιών αιχμής  
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης   
 
Αναγνωρίζουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας 
μας είναι οι άνθρωποί μας.  

Γι’ αυτό προσφέρουμε άριστο περιβάλλον, με ομαδικό πνεύμα και 
σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης, ενώ παράλληλα επενδύουμε στους 
εργαζόμενους μας με τη συνεχή εκπαίδευση και τη δυνατότητα για 
επαγγελματική ανάπτυξη. 

Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα, παρακαλούμε στείλτε μας 
το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
aflemotomou@varioclean.gr.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ APIVITA με ηγετική θέση στο χώρο του φυτικού 
καλλυντικού και 34 χρόνια με πρωτοπόρο δράση στην Πράσινη 
Ανάπτυξη ζητά:

Παρασκευαστή 
για τον χειρισμό καζανιού παραγωγής 

(κωδ.θέσης  ΧΚΠ)

Σκοπός της θέσης: Η παραγωγή ημιετοίμων προϊόντων (bulk) 
σύμφωνα με τις πρακτικές ορθής παραγωγής (GMP).

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Υπεύθυνος για τη ζύγιση των πρώτων υλών σύμφωνα με το 
δελτίο παραγωγής βάρδιας.  
•Υπεύθυνος για τη σωστή εκτέλεση των συνταγών.  
•Υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των απαραίτητων ελέγχων 
της παραγωγικής διαδικασίας ( in- process control)  
•Υπεύθυνος για την καθαριότητα του εξοπλισμού του χώρου 
παραγωγής σύμφωνα με τις πρακτικές ορθής  παραγωγής 
(GMP) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ, ΙΕΚ τεχνολογικής εκπαίδευσης.  
•Εμπειρία 2 χρόνια σε αντίστοιχη  θέση σε Τμήμα Παραγωγής με 
πολύ καλή γνώση χειρισμού μηχανημάτων  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
•Πολύ καλή γνώση MS Office. 
 
Ικανότητες: 
Άτομο με ηγεσία, δημιουργικό, ευέλικτο, με πολύ καλές 
ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας.

Τηλέφωνα και διεύθυνση επικοινωνίας: ΑPIVITA Δ/νση 
Ανθρωπίνων Πόρων (κωδ. θέσης: ΧΚΠ) ΒΙOMHXANIKO 
ΠΑΡKO ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ / ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 19003, Τηλ. 210 2854430, Φαξ. 210 2843580, 
E-mail: hr@apivita.gr.

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Γέρακα
Τηλέφωνο: 210 6612890
Διεύθυνση: Ανδρέα Μιαούλη 28
 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαρκοπούλου
Τηλέφωνο: 22990 20173-4
Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7
 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηλιούπολης
Τηλέφωνο: 210 9750051
Διεύθυνση: Ποσειδώνος 49
 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πετρούπολης
Τηλέφωνο: 210 5059604, 210 5059379
Διεύθυνση: Κρήτης 2
 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αμαρουσίου
Τηλέφωνο: 210 8020261
Διεύθυνση: Σουρή 7 & Πλαστήρα
 
Τράπεζα Τροφίμων στην Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6220025, 210 6220059
Διεύθυνση: 3ο Χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 
κόμβος Αγ. Στεφάνου & Λεωφ. Κρυονερίου 124
 
Το σούπερ μάρκετ της αλληλεγγύης στην Λ. Συγγρού
Τηλέφωνο: 210 9245545, 210 9245518
Διευθύνσεις: Δράκου 28 ώρες 11:00-15:00 και 18:00-21:00 
και Βεΐκου 79, ώρες 09:00-21:00.

Σπιτική κουζίνα του Δήμου Ηλιούπολης
Τηλέφωνο: 210 9970009
Διεύθυνση: Μνησικλέους & Ύδρας
 
Σπιτική κουζίνα του Δήμου Αλίμου
Τηλέφωνο: 213 2008044
Διεύθυνση: Λεωφ. Ιωνίας 96
 
Σπιτική κουζίνα του Δήμου Αχαρνών
Τηλέφωνο: 210 2478505
Διεύθυνση: Πλατεία Καράβου
 
Σπιτική κουζίνα του Δήμου Ν. Σμύρνης
Τηλέφωνο: 213 2025937
Διεύθυνση: Αρτάκης 34 & Εθνικής Στέγης

Εργαλεία διαχείρισης κρίσης
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προωθητικών ενεργειών  
•Ανάπτυξη τρόπων βελτίωσης των υφιστάμενων 
εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς 
και τη δημιουργία νέων  
•Παρακολούθηση και ανάλυση των τάσεων 
αγοράς και του ανταγωνισμού  
•Άριστη γνώση των διαθέσιμων μέσων 
διαφήμισης καθώς και των social media  
•Υποστήριξη στη διαχείριση δημοσίων σχέσεων 
του Ομίλου  
•Παρακολούθηση του προϋπολογισμού  
 
Επιθυμητά χαρακτηριστικά 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες  
•Δυνατότητα ανάλυσης και επίλυσης 
προβλημάτων  
•Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση  
•Ιεράρχηση αναγκών  
•Δημιουργικότητα  
•Καινοτόμο σκέψη  
•Υπευθυνότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ/Κολεγίου, κατεύθυνσης 
Marketing ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων  
•Πενταετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψήφιους  
 
Επιθυμητά προσόντα 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
•Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ή/ και σε 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
 
Ο Όμιλος προσφέρει 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό 
περιβάλλον  
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές  
•Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και 
επαγγελματικής εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο e-mail: 
hr@xinis.com. Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός 
της θέσης MMgr_Α13 στον τίτλο του e-mail. 

Στέλεχος για το κατάστημα Ηρακλείου Κρήτης 
(COD.  OPERATION 001)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Ανώτερες σπουδές κατά προτίμηση πτυχίο 
Οικονομικών επιστημών ή Marketing ή 
Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος. 
•Άδεια  οδήγησης Ι.Χ. και δικύκλου (μηχανής)  
•Άριστη Γνώση  MS Office  
•Γνώσεις Αγγλικών  
•Προϋπηρεσία 4 ετών σε σχετική θέση  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Διοικητικές ικανότητες 
•Τεχνική κατάρτιση σε επαγγελματικές μηχανές 
καφέ  
 
Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Επισκέψεις σε πελάτες 
•Εξυπηρέτηση πελατών έδρας 
•Παροχή τεχνικής υποστήριξης εντός και εκτός 
έδρας 
•Διαχείριση αποθήκης 
•Συμμετοχή σε έρευνα αγοράς του τομέα του 
•Ομαλή λειτουργία του καταστήματος  

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να 
προωθήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα με τον 
αντίστοιχο κωδικό (Operation 001), στο e-mail:
 hr@eurogat.eu  ή στο fax: 2310 – 819639.

Το Mediterranean College, το πρώτο ελληνικό αγγλόφωνο 
Κολέγιο με 36 χρόνια διαρκούς ποιοτικής παρουσίας στα 
εκπαιδευτικά δρώμενα της ανώτατης ιδιωτικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα, και μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, στα πλαίσια 
ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του επιθυμεί να 
προσλάβει:

 «Υπεύθυνο-η Πωλήσεων  Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων» 
 (κωδικός θέσης: ΥΠΕΠ_MC13)

Θέση 
•Αναλυτική παρουσίαση και προώθηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων του Ομίλου  
•Σωστή και έγκυρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε υποψήφιους αλλά και ήδη υπάρχοντες 
σπουδαστές  
•Άριστη γνώση και διαχείριση των social media  
•Γνώση της αγοράς εκπαίδευσης  
 
Επιθυμητά Χαρακτηριστικά  
•Ενδιαφέρον για τον χώρο της εκπαίδευσης και των πωλήσεων  
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη των 
στόχων  
•Ικανότητα ανάληψης πολλαπλών καθηκόντων και 
αποτελεσματική διαχείριση χρόνου  

•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με ευχέρεια στην 
επικοινωνία  
•Υπευθυνότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ/Κολεγίου, κατεύθυνσης Marketing & 
Πωλήσεων κατά προτίμηση (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα 
εκτιμηθεί)  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στις πωλήσεις (κατά 
προτίμηση σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΙΕΚ, ΚΕΣ, Κολεγίου)  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Καλή γνώση Η/Υ (MS Office)  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες 
υποψήφιους  
 
Ο Όμιλος προσφέρει 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον  
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές , bonus & benefits  
•Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής 
εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@xinis.com. Απαραίτητα 
να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης ΥΠΕΠ_MC13 στον τίτλο του 
e-mail.

Job Title: International IT career opportunity
Job Country: Czech Republic & Slovakia

Description: The mission of NATEK is to help its employees build 
an international career. As NATEK is in direct relationship with 
the most important information technology companies in Europe, 
members of its teams have the opportunity to  work with newest 
technologies, participate on latest courses, trainings and become 
a certified senior professional. Working for NATEK is not only a job 
but a real career changing opportunity. NATEK has the potential to 
provide wide range of job opportunities. We are able to offer you a 
new professional challenge in the field of Systems Administration, 
ERP, Databases Administration, Storage Administration, 
Mainframe, Middleware Administration and many others.

Let us provide you with a job that allows your skills to shine! 
 
Responsibilities: 
 
Does your profile match any of these? 
 
Databases administration: ORACLE, DB2, MS SQL 
 
•ERP: SAP, Oracle Application  
•Operating systems: Windows, Linux, Unix (AIX, HP-UX, 
SOLARIS)  
•Mainframe: zSeries, iSeries  
•Storage: SAN, NAS, TSM  
 
We are looking for individuals with an ambition to succeed 
 
Requirements: 
•High school graduate ( University Degree is a big plus)  
•English: fluent;  

•Reliable, responsive, flexible;  
•Communication skills, high motivation, teamwork skills;  
•Customer and service orientation;  
•Ability to operate well in an international environment, 
multicultural environment;  
•Able to work in shift mode.  
 
Benefits: 
•Work in stable multinational company on international projects  
•Great chance for personal and professional development  
•Many different IT courses and language courses, possibility to 
obtain different certifications  
•Relocation package  
•Full support with relocation from our local NATEK HR 
representatives  
•One additional week of paid holiday leave  
•Multicultural environment 

Company Description:

NATEK is a leading provider of IT Outsourcing and Consulting 
Services in CEE (Central and Eastern Europe). Established in 
2004 in Czech Republic, NATEK has created a global organization 
in Central Europe in order to develop long-term partnerships with 
prestigious international companies by providing complete range 
of services as professional services, Near shoring and platform 
service delivery.  With currently more than 350 employees, NATEK 
delivers service in following countries: Bulgaria, Czech Republic, 
Estonia, Poland, Romania and Slovakia and has representative 
offices in Georgia and Ukraine. With the objective to staff more 
than 200 IT specialists in the next 12 months, NATEK thus 
becomes one of the most sought-after companies specialized in IT 
outsourcing in Central and Eastern Europe.

Send your cv to e-mail: lucia.kapcatova@natek.sk.

•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 
τους άνδρες υποψήφιους)  
 
Προσφέρουμε: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα 
δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στη ηλεκτρονική 
διεύθυνση: ygeia3@skywalker.gr.   

Adecco HR is the global leader in HR services, 
certified in Greece with ISO 9001:2008 in the fields 
of search and selection services and temporary 
placement. Adecco is currently seeking, on 
behalf of its client, an international well-known 
company, for a dynamic professional to cover the 
following position:

Finance Officer (Ref. Code: S- 722/31412)

Job Description 
•Income reconciliation and clearing of identified 
income  
•Preparation of monthly cash flow forecast  
•Checking of aged-debt reports, follow up with 
Exams Team and provide information to the 
Country Finance Team accordingly  
•Preparation of accruals, records’ keeping and 
forwarding them to the Country Finance Team  
•Refunds’ processing  
•Checking of volume actuals on a monthly basis  
•Preparation of deferred income spreadsheets 
and forward them to the Country Finance Team  
•Processing of venue staff payments, contracts’ 
management and recording on SAP and 
preparation of all related journals  
•Review of financial systems and update 
as necessary so as to ensure they are audit 
compliant  
•Release of purchase orders, parking journals and 
billing creations on SAP  
 
Candidate Profile 
•ΑΕΙ / College / ΤΕΙ Graduate  
•At least two (2) years of full time working 
experience in a Finance Role, preferably in a 
multinational environment  
•Excellent command of the English language  
•PC literate (excellent knowledge of the MS – 
Excel)  
•Previous Experience in SAP is required  
•Good communication and interpersonal skills 
 
The Company Offers 
•Competitive remuneration package  
•Continuous education and possibility to develop 
new skills  

Please send your curriculum vitae, quoting 
reference code, by e-mail to the following address: 
infogr@adecco.com, through fax at: 210 7297197, 
or by mail to: Adecco HR, 80 - 88, Sygrou Av., 
11741, Athens.

After the screening of the CVs, we will contact the 
candidates who meet the profile’s requirements to 
arrange an interview.

For more job openings please visit our website 
www.adecco.gr and register your CV in our 
database to be eligible for current or future job 
openings. All applications are considered as 
strictly confidential.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Mεγάλη Αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ ζητά για τα 
καταστήματά της στην Αθήνα και στο Λαύριο: 

Διευθυντές Καταστημάτων

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ (κατά προτεραιότητα 
Οικονομικής κατεύθυνσης)  
•Γνώση ΜS office-Excel (πιθανό πιστοποιημένο 
πτυχίο (ECDL) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)  
•Ηγετικές Ικανότητες, Οργανωτικότητα, Ομαδικό 
Πνεύμα  
•Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για 
ανδρες)  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
5-10 χρόνια 
•Επικέντρωση στο αποτέλεσμα του στόχου  
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία και 
αναγραφή κωδικού θέσης Δ1 στο e-mail: 
humressm@gmail.com.

Βιογραφικά που δεν αναφέρουν κωδικό θέσης 
και δεν περιλαμβάνουν φωτογραφία δε θα 
ληφθούν υπόψη.

Η ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική 
θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και 
καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το Εργοστάσιο 
Φαρμακευτικών στον Αυλώνα:

Quality Operations Officer 
(Ref: QOOAV)

Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον 
Quality Operations Manager και θα έχει τις εξής 
αρμοδιότητες: 
•Υλοποίηση process validation  
•Χειρισμός αποκλίσεων (deviation management)  
•Διαχείριση παραπόνων  
•Συμμετοχή στην επίλυση προβλημάτων  
•Διαχείριση Master Files προϊόντων 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχιούχο ΑΕΙ των ακόλουθων ειδικοτήτων: 
Χημικός /  Βιολόγος / Χημικός Μηχανικός  
•Μεταπτυχιακές σπουδές σε Διασφάλιση 
Ποιότητας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν  
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2  ετών σε 
αντίστοιχη θέση σε  βιομηχανία φαρμάκων  
•Πολύ καλή  γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Καλή γνώση MS-Office (Εxcel, Word), επιθυμητή 
η γνώση SAP  
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
 
Προσφέρουμε:  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό 
περιβάλλον  
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων και 
προϋπηρεσίας  
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη  
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης). Αποστολή βιογραφικών μέσω 
του link: http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/
careers.html.  

O Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ, ο μεγαλύτερος και 
πληρέστερος Εκπαιδευτικός Όμιλος στην Ελλάδα, 
διανύοντας μια καταξιωμένη πορεία από το 1957, 
έχει συμβάλει καταλυτικά στην αναβάθμιση και 
στον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής και γενικότερα 
της εκπαίδευσης στη χώρα μας. 

Στα πλαίσια ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των 
δραστηριοτήτων του επιθυμεί να προσλάβει:

«Marketing Manager» 
για το ΙΕΚ Ξυνή της Αθήνας 
(κωδικός θέσης: MMgr_Α13) 

Θέση 
•Ανάπτυξη και διαχείριση στρατηγικών marketing 
για την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων του 
Ομίλου  
•Ποιοτική και ποσοτική μέτρηση  όλων των 
δραστηριοτήτων marketing  
•Προγραμματισμό και εκτέλεση των below the line 

Join your force with the leader!

DIXONS South East Europe (Kotsovolos shops), 
the No. 1 Retail Chain of Electrical and Electronics, 
with a presence in whole Greece and member of 
the international Group Dixons, based on expertise, 
experience, people and most important its vision 
for leadership, is looking for an:

Accounting Supervisor

The job holder reports to Accounting Manager 
and will be responsible for  
•Directs and/or manages the activities of 
accounting in accordance to accounting principles, 
practices and procedures, making sure that the 
team performs at its best and all the reports are 
prepared in the most appropriate and timely 
manner.  
•Directs, oversees or manages the development, 
modification, review and implementation of 
accounting systems, reporting methods and 
controls, policies and procedures and conduct of  
relationship with Tax Authorities, banks and the 
financial community  
•Formulates and administers approved accounting 
practices throughout the organization to ensure 
that financial and operating reports accurately 
reflect the condition of the business.  
•Trains personnel in accounting procedures, 
theories and reporting requirements.  
•Act as overall co-ordinator and first line advisor 
to the Accounting Manager on all finance – related 
matters.   
•Control the financial, management and cost 
accounting, taxation, internal audit, treasury 
functions, credit and collections, and internal 
budgeting.  
•Oversees the preparation, submission and 
validity of all division or business unit financial 
reports or fiscal records as required by top 
management.  
•Advises management on issues related to 
compliance and legal regulations.  
•Directs and provides (or may assist in providing) 
strategic direction for the accounting function of a 
division or business-operating unit.  
 
The qualified candidate must have: 
•A bachelor Degree in Accounting or Finance  
•At least 8 years experience, 5 of them in the 
same position  
•Good command of English language  
•Excellent communication skills and must be 
adept in interacting with colleagues from other 
departments using telephone, face to face or in a 
group  
•Have a cooperative approach and must be a 
good team player  
•Ability to manage multiple priorities with a high 
level of skill  
•Track record of problem solving in a team 
environment  
•Strong knowledge of Accounting principles  
•Strong analytical capabilities 

All cvs will be considered as confidential.
You can send your cv through the link
www.kotsovolos-careers.gr.

Φαρμακευτική Εταιρεία με έδρα την Παλλήνη 
Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει: 

Βοηθό Λογιστή – Λογιστή 
(Κωδ.: ΒΛ/2013 )

Προσόντα υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
•Πτυχίο Οικονομικής Σχολής (ΑΕΙ) ή ΤΕΙ 
Λογιστικής  
•Γνώση ΚΒΣ, ΦΠΑ, ΕΓΛΣ, Φορολογία Εταιρειών   
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και εξοικείωση με 
λογιστικά πακέτα  

Η εταιρία Τροφίμων 
Pot & Pan Food Service SA αναζητά να 
προσλάβει άνδρα ή γυναίκα για τη θέση:

Υπευθύνου/ης Εξαγωγών. 
•Απαραίτητη η άπταιστη γνώση Αγγλικής και 
Γερμανικής γλώσσας.  
•Επιθυμητή η εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων. 
•Εμπειρία στο χώρο των τροφίμων είναι σημαντικό 
προσόν αλλά όχι απαραίτητο.  

Bιογραφικα στο e-mail: info@potpan.gr.

Η εταιρεία RAFARM, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής 
και εμπορίας φαρμάκων στην Ελλάδα, με ηγετική θέση σε αρκετές 
θεραπευτικές κατηγορίες στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά, αναζητά:

Διευθυντή Γραμμής Φαρμακείων (PHMN)
Ο κατάλληλος υποψήφιος, με την εμπειρία και τον επαγγελματισμό 
του, θα αναλάβει την υλοποίηση της οργάνωσης και ανάπτυξης του 
τμήματος Πωλήσεων Φαρμακείων.

Αρμοδιότητες: 
•Έρευνα αγοράς και επιλογή προϊόντων  
•Σύνταξη προϋπολογισμών και στοχοποίηση  
•Συντονισμός και καθοδήγηση της ομάδας πωλήσεων  
•Έλεγχος του ανταγωνισμού και καθορισμός προωθητικών 
ενεργειών  
•Υλοποίηση προγραμμάτων επέκτασης και βελτιστοποίησης της 
πελατειακής βάσης 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι.  
•Τουλάχιστον 3 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε τμήματα 
Πωλήσεων / Marketing Φαρμακείου – O.T.C.  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Άνεση στη χρήση Η/Υ και MS Office  
•Ικανότητες διαπραγμάτευσης και καλλιέργειας διαπροσωπικών 
επαφών  

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών – παροχών 
και άριστες προοπτικές ανάπτυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα 
παρακαλούνται να στείλουν πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση gbriana@rafarm.gr ή στο FAX: 
210.67.76.552, υπόψη κας Τζίνας Μπριάνα, αναφέροντας τον 
κωδικό (PHMN),έως και την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013.

Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Ανάπτυξης Α.Ε.

Η εταιρεία μας, μια από τις  μεγαλύτερες στο χώρο των Συμβούλων 
Ανάπτυξης, αναζητεί στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας 
στα γραφεία της στην Θεσσαλονίκη: 

Διαχείριση Προγραμμάτων (κωδ. Δ.Π) 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης  
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην τήρηση 
βιβλίων Γ’ Κατηγορίας  
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office.  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Προαιρετικά προσόντα: Εμπειρία σε  υποβολή, διαχείριση 
επενδυτικών έργων που εντάσσονται σε επιδοτούμενα 
προγράμματα 

Περιγραφή Θέσης: 
•Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου επενδυτικών 
σχεδίων ενταγμένων σε επιδοτούμενα προγράμματα  
•Συμπλήρωση και υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία δελτίων 
παρακολούθησης της πορείας των επενδυτικών σχεδίων  
•Τακτική επικοινωνία με πελάτες για την παρακολούθηση της 
πορείας των επενδυτικών του έργων  
•Επισκέψεις στον τόπο υλοποίησης των επενδυτικών έργων  
•Διαχείριση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.  
E-mail: info@noisisdev.gr, Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Καπλάνης Αντώνης, Fax: 2310434130

Ζητείται άτομο για την στελέχωση του 

Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας 
από εταιρία τροφίμων με έδρα το Λάκκωμα Χαλκιδικής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων 
•Ηλικία 28 - 38 ετών  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε δυναμικό περιβάλλον 
οργανωμένης επιχείρησης  
•Άριστη γνώση Αγγλικών – θα εκτιμηθεί η γνώση Γερμανικών  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ  
•Εχεμύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ευστροφία, 
εργατικότητα 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών όπου απαιτείται 
 
Περιγραφή θέσης Εργασίας 
•Δημιουργία και διατήρηση προδιαγραφών προϊόντων  
•Τήρηση  λειτουργία συστημάτων BRC & IFS (Ιχνηλασιμότητα 
και άλλες διαδικασίες των συστημάτων)  
•Συμμετοχή στην ανάπτυξη και δημιουργία νέων προϊόντων 
(NPD) 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: export@stohos-foods.gr. 

Ζητείται από μελετητική εταιρία με έδρα 
στη Θεσσαλονίκη:

Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

Με προϋπηρεσία στο piping (ή/και 
construction) και άριστες γνώσεις της 
Γερμανικής για τοποθέτηση στη Γερμανία.

Αποστολή βιογραφικών 
υπόψη κ. Π. Γιοβανούδη 
στο e-mail: giovanoudis@encos-hellas.com.
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•Αριστη γνώση σητημάτων μηχανογράφισης 
(SYSCO EPITOME  )  
•Μεθοδικότητα και υπευθυνότητα  
•Δημιουργική και αναλυτική σκέψη  
 
Παρέχουμε: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων και εμπειρίας  
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Διαμονή σε δίκλινα δωμάτια σε κοντινή απόσταση 
από το ξενοδοχείο  
•Διατροφή με πρωινό και ένα ακόμη γεύμα  
•Ασφάλιση   
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
info@eaglespalace.gr. 
Απαραίτητη φωτογραφία.

Εταιρία Συμβουλευτική-Μελετητική-Νέων 
Τεχνολογιών ζητά για απασχόληση στη 
Θεσσαλονίκη 
 
Στελέχη IT 

με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε έναν ή 
περισσότερους από τους τομείς: 

•Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών 
(html5, css, java script, joomla, php, sql) 
•Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών virtual reality  
•Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών augmented 
reality. 

Οι υποψήφιοι(ες) θα πρέπει να διαθέτουν σχετικό 
πτυχίο ανώτατης σχολής και άριστη γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. 

Εμπειρία σπουδών ή/και εργασίας στο εξωτερικό 
και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα εκτιμηθούν 
ως πρόσθετα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι(ες) 
θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά πλήρες 
βιογραφικό τους. 

Οι υποψήφιοι(ες) που θα επιλεγούν μετά από 
αξιολόγηση των βιογραφικών θα κληθούν σε 
προγραμματισμένες συνεντεύξεις.

Ηλεκτρονική διεύθυνση για αποστολή βιογραφικών: 
hrs.infotechno@gmail.com. 

Υπεύθυνος Πληροφορικής

Εταιρία του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών 
αναζητά άτομα πρόθυμα και υπεύθυνα, με άμεση 
διαθεσιμότητα, για τη στελέχωση του τμήματος 
I.T. της Εταιρίας. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να 
διαθέτουν γνώσεις ή/και εμπειρία σε ένα ευρύ 
πεδίο δραστηριοτήτων ή/και projects και να είναι 
διατεθειμένοι/ες για περαιτέρω μάθηση και εξέλιξη 
στον τομέα της Πληροφορικής, υπό την καθοδήγηση 
του C.T.O. της Εταιρίας.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Διαχείριση συστημάτων: Windows & Linux, Server 
& Client, Web/Database Server, CMS, scripting, 
security. 
•Διαχείριση δικτύων: TCP/IP, Routers/Firewalls, 
security, DHCP/DNS, mail.  
 
Επιθυμητά Προσόντα:  
•Τεχνική υποστήριξη: Συντήρηση, διάγνωση, 
διόρθωση υπολογιστών (hardware& software), 
εκτυπωτών, καλωδιώσεων δικτύου.   
•Ανάπτυξη λογισμικού & web: Ανάπτυξη δικτυακών 
τόπων και εφαρμογών (HTML, PHP, JS, CSS) και 
με CMS, χρήση frameworks και ORM, εργαλείων 
συνεργασίας (Git/Svn, bugzilla/JIRA), γενικότερες 
γνώσεις και τεχνικές (Design Patterns, Unti 
Testing).  
 
Η Εταιρία παρέχει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.  
•Προοπτική ταχείας εξέλιξης σε ανώτερες θέσεις 
εποπτείας  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
pliroforiki1@skywalker.gr.

Tasks 
•Development of software requirements and 
software design  
•Software development for embedded controllers 
of subsystems within defined concepts and 
processes  
•Implementation of software reviews for 
requirements analysis and software design  
•Creation and reconciliation of work and 
schedules for development tasks 
•Coding of software and software development 
strategies, commissioning and release of software 

Customers Presentation: “As a leader in 
engineering, we offer our employees in over 50 
offices innovative challenges in different industries. 
You will find tasks, where you can grow. Are you 
also willing to go with us to share new ways? Then 
you take your chance and you use your potential to 
start your career success. “

We offer: 
•Development of transversal competences  
•Continuous content development by company 
agreement with IG Metall  
•Secure benefits by company agreement with IG 
Metall  
•Permanent work contract  
•About Sector program from the Academy Group 

Requirements 
•German language (at least B2 – absolutely 
required)  
•Degree in electrical engineering, electronics, 
computer science or equivalent degree  
•Very good in embedded software 
development (absolutely required)  
•Good knowledge of C and CAN  
•Knowledge of the V-model of advantage  
•Good knowledge of English 

We kindly ask you to contact us for further information. If 
you are interested in that job please send your resume 
(preferable in German) under reference of the above 
job number to Ms. Maria Polioudi: mariapolioudi@
kluge-recruitment.com. 

Η BINARYTREE, εταιρεία πληροφορικής, στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης της, ζητά να καλύψει την 

κάτωθι θέση: 
 

.Net Developer

Ο/η συνεργάτης θα ασχοληθεί με τον σχεδιασμό, 
ανάπτυξη, συντήρηση και ποιοτικό έλεγχο web 
εφαρμογών. 
 
Απαιτούμενα Προσόντα 
•Πτυχίο TEI/ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές 
αντικείμενο  
•Ελάχιστη εμπειρία 3 ετών στην ανάπτυξη 
εφαρμογών με την χρήση εργαλείων ανάπτυξης 
Microsoft (.NET, VB.NET,  ASP.NET, Visual Studio)  
•Άριστη γνώση jQuery, AJAX, CSS  
•Πολύ καλή γνώση SQL (MS SQL, MySQL)  
•Γνώσεις σε Object Oriented ανάλυση, σχεδιασμό 
και προγραμματισμό συστημάτων  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση 
.NET Framework 3 και άνω  
•Εμπειρία σε τεχνολογίες Web Services, XML  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Κινητό τηλέφωνο  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
 
Email: info@binarytree.gr (Υπόψην κου 
Κανδηλιώτη Κ.). Binarytree, Μωραΐτινη 20, 
Μεταμόρφωση 14452. 
Τηλ: 210 7567817, Fax: 210 7567818.

Η εταιρία Best Practice Consulting με έδρα τη 
Μεταμόρφωση Αττικής, ενδιαφέρεται να προσλάβει 
.ΝΕΤ Developers (C#.Net & VB.net) για μόνιμη 
συνεργασία πλήρους απασχόλησης. Ο κατάλληλος 
υποψήφιος θα συμμετέχει σε υλοποιήσεις .NET 
έργων που στηρίζονται σε Enterprise πλατφόρμες 
της Microsoft όπως SharePoint, MS Dynamics 
CRM και EPM.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Γνώση σε ανάπτυξη web εφαρμογών σε .NET 
(C# ή VB)  
•Γνώση Web Development (ASP.Net,  JavaScript)  
•Γνώση MS SharePoint 
•Πολύ καλή γνώση SQL Server  
•Πτυχίο Πανεπιστημίου  
 
Επίσης Απαιτούνται: 
•Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε 
ανάπτυξη εφαρμογών .NET  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
 
Η εταιρία προσφέρει:  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.  
•Δυνατότητα εκπαιδεύσεων.  
•Ευχάριστο, φιλικό, σύγχρονο και δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας.  
•Ενασχόληση με μεγάλα έργα.  
 
Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στη διεύθυνση: hr@bpc.gr αναφέροντας 
στο subject τον κωδικό: (SW/NET0213).

-Η Διαφημιστική εταιρεία Green promotions με 
έδρα στο Χαλάνδρι (πλησίον Μετρό Δ.Πλακεντίας 
για το νέο της project couponomico.gr αναζητεί για 
πλήρη απασχόληση Προγραμματιστή. 

Προγραμματιστής (κωδ.WEBC)

Η θέση αναφέρεται στον New Business Director. 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα συμμετέχει στον 
σχεδιασμό και την παραγωγή λογισμικού στα 
πλαίσια της ανάπτυξης των προϊόντων της 
εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης.  
•Εργασιακή εμπειρία 3 έτη.  
•Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων.  
•Ουσιαστική γνώση  Java Servlets,Apache 
Tomcat, Javascript, JSON, Web Development, 
MySql, Jsp, Jstl, Jquery, PHP  
•Γνώση σχεδιασμού και χρήσης e shop, cms, 
Ajax, Facebook applications, Mobile applications(I 
phone – Android), Geo  
•Απόλυτη υπευθυνότητα.  
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.  
•Ευχέρεια επικοινωνίας   
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία  και ταλέντο στον σχεδιασμό user 
interfaces στο Web (javascript, ajax) και σε Mobile 
Apps  
•Εμπειρία σε NoSQL databases  
•Εμπειρία χρήσης τεχνολογίας XML και σχετικών 
εργαλείων. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αμοιβές βάσει προσόντων και 
στόχων  
•Δημιουργικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον.  
•Δυνατότητες εξέλιξης σε μια δυναμική και 
αναπτυσσόμενη εταιρία. 

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις 
της θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους με φωτογραφία μέσω e-mail στο 
akis@couponomico.gr.

Job Title: Embedded Software Developer - 
Avionics Components  
Location: Friedrichshafen 
Salary:  Good - on request

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

Support Analyst - Level 1 (Ref: OBSA01/12)

The position refers to software engineers with a 
passion for programming and problem solving. 
 
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  
 
Interested candidates should send their CVs in 
English (quoting the reference) to:  
Athens Technology Center 
10 Rizariou Str., 15233 Halandri, Athens, 
Greece, Human Resource Department.  
E-mail: hr@atc.gr. Phone: 210 6874300. 
Fax: 210 6855564.

Η εταιρεία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ ζητά: 
Υπεύθυνο Μηχανογράφησης (IT)

Επιθυμητά Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τομέα «Τεχνικού Υπολογιστών» 
ή «Προγραμματιστή»  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2- 3 ετών σε 
αντίστοιχη θέση  
•Πολύ Καλή γνώση Αγγλικών  
 
Καθήκοντα και Υπευθυνότητες: 
•Υπεύθυνος υποστήριξης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, δικτύου, φορολογικών μηχανισμών 
- εκτυπωτών – ταμειακών 
•Υπεύθυνος υποστήριξης εφαρμογών 
λογιστικού- εμπορικού περιεχομένου 
(ERPEntersoft) και λιανικής (P.O.S) 
•ΓνώσηSql Server (administration, tunning, pl 
sql)  
•Άριστη χρήση του Microsoft Office  
•Πρόσθετες γνώσεις εφαρμογών θα φανούν 
χρήσιμες  
 
Ικανότητες: 
•Μεθοδικότητα και υπευθυνότητα  
•Δημιουργική και αναλυτική σκέψη 

Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 210 62 54 
954 ή στο e-mail: info@gefsinus.gr.

Υπεύθυνος Υποστήριξης Ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (IT)

Επιθυμητά Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής Ελλάδος ή Εξωτερικού  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2- 3 ετών σε 
αντίστοιχη θέση  
•Πολύ Καλή γνώση Αγγλικών και ΗY  
 
Καθήκοντα και Υπευθυνότητες: 
•Υπεύθυνος υποστήριξης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και δικτύου    
 
Ικανότητες: 
•Άριστη γνώση ασύρματων και ενσύρματων 
δικτύων  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ IT

Η  Perikles Swiss Jobs (www.perikles.ch) είναι μία 
ελβετική εταιρεία  που εξειδικεύεται στον τομέα  εύρεσης και 
επιλογής  κατάλληλα καταρτισμένουν ανθρώπινου  δυναμικού 
από την Ελλάδα.  Στην Ελβετία υπάρχει μεγάλη έλλειψη 
νοσηλευτικού  προσωπικού στον τομέα υγείας, σε 
νοσοκομεία,  ιδρύματα  χρονίων παθήσεων, καθώς και οίκους 
ευγηρίας. Οργανώνουμε για όλους εσάς  τους επαγγελματίες στον 
τομέα της υγείας, που επιθυμείτε μια διεθνή καριέρα με άριστους 
όρους εργασίας, τις απαραίτητες διαδικασίες  για μια επιτυχημένη 
αλλαγή σε μια νέα επαγγελματική πρόκληση. Μπορούμε να 
επικοινωνήσουμε μαζί σας στα Γερμανικά, Ελληνικά και Αγγλικά.

Αναζητούμε για διάφορους εργοδότες: Νοσηλευτές /
Νοσηλεύτριες με την απαραίτητη επαγγελματική 
κατάρτιση  και σχετική προϋπηρεσία.

Ειδικότερα ζητάμε ειδικευμένο προσωπικό για: 
•Γενική νοσηλεία  
•Eντατική και αναισθησιολογία  
•Χειρουργείο  
•Μαιευτική  

 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών  
•Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2).  
•Σχετική προϋπηρεσία 

Εάν δεν έχετε γνώσεις Γερμανικής γλώσσας, αλλά ενδιαφέρεστε 
να τη μάθετε,  ώστε να προετοιμαστείτε για τη νέα σας θέση 
εργασίας στην Ελβετία, σας προσφέρουμε δωρεάν μαθήματα 
Γερμανικών στην Αθήνα. Επιδιώκουμε άμεση συνεργασία με 
διπλωματούχους νοσηλευτές , γεμάτους όρεξη για δουλειά 
και την επιθυμία να προοδεύσουν στον επαγγελματικό τους 
τομέα.

Είναι αυτονόητο ότι σας βοηθάμε με όλα τα απαραίτητα 
διαδικαστικά έγγραφα. Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; 
Εάν ναι, 
Στείλτε μας το βιογραφικό σας στη Γερμανική ή Αγγλική 
γλώσσα στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: info@perikles.ch. 

Job Title: 
Design Engineer - Mechanical Development  (m/f)  
Location: Friedrichshafen 
Salary:  Between  ca. 40.000 – 55.000  € gross/year 
(depending on experience)

Tasks 
•Development and construction of precision components for 
position sensors in various application areas  
•Processing of construction projects from conception through to 
production launch in the areas of plastics technology and precision 
engineering metal technologies  
•Consideration of protection, sealing and mounting requirements 
for electronic housing and the applicable standards 

Customers Presentation: As a leader in engineering, we offer 
our employees in over 50 offices innovative challenges in different 
industries. You will find tasks, where you can grow. Are you also 
willing to go with us to share new ways? Then you take your 
chance and you use your potential to start your career success. 
The concerned location has a wide range of engineering interest 
in sectors such as the automotive industry, mechanical and plant 
engineering and aerospace.

We offer: 
•Development of transversal competences  
•Promotion of specialized expertise  
•Career Opportunities in Engineering and Sales  
•Continuous content development by company agreement with IG 
Metall  
•Secure benefits by company agreement with IG Metall  
 
Requirements  
•University degree in mechatronics, precision engineering, 
mechanical engineering or similar disciplines  
•Knowledge of the plastics industry would be an advantage  
•Experience in the design of sophisticated design solutions 
and in working with modern 3D CAD tools (SolidWorks)  – 
absolutely required  
•Very good English skills  
•Good knowledge of German (at least B2 – absolutely 
required) 

We kindly ask you to contact us for further information. If 
you are interested in that job please send your resume 
(preferable in German) under reference of the above job number 
to Ms. Maria Polioudi: mariapolioudi@kluge-recruitment.com. For 
further positions please feel free to visit our website.

Job description 
Technical Instructor - 
PrimeServ Academy Piraeus

Job definition 
•Preparation and conduction of theoretical and practical training 
courses at the PrimeServ Academies and external training 
locations.  
•Development of training including didactics, manuals and training 
related course material for MAN Diesel & Turbo products  
 
Responsibilities 
•Execution of trainings according to specified standards.  
•Maintenance of equipment for practical training (engines, tools, 
simulators etc.).  
•Development and maintenance of training course material.  
•Promotion of the PrimeServ Academy to the local market.  
•Responsible for the Sales Policy, Promotion, Customer relation 
and Quantitative Targets  
•The overall organization and execution of the courses and 
seminars  
•Reporting to the Managing Director  

Candidate’s profile 
•Bachelor in Marine or Mechanical Engineering or Naval 
Architecture. Master is an advantage.  
•6 month experience in Developing, Planning and Executing 
Trainings  
•Thorough knowledge in the training related products.  
•Thorough knowledge in using necessary training equipment.  
•Good cross cultural understanding.  
•Thorough knowledge of Diesel Engine Applications, 
Maintenance, Operation and Control.  
•Thorough knowledge of Diesel Engine Auxiliaries and Electric 
Equipment.  
•Reporting skills  
•Very good knowledge of all MS Office applications and excellent 
IT skills.  
•Fluency in English, both oral and written, is required  
•Knowledge of Diesel engine products would be considered as an 
advantage  
•Strong team Management and Interpersonal skills.  
•Strong Communication Skills and ability to understand the 
interlocutor needs.  
 
Apply for an interview, sending your detailed CV to the following 
e-mail address: mdthellas@gmail.com.

Υπεύθυνος/η Διοικητικών Λειτουργιών
Η εταιρεία “Ophthalmica” είναι μία υπό σύσταση οφθαλμολογική 
εταιρεία, που δημιουργείται από  τη συγχώνευση τριών 
οφθαλμολογικών κέντρων της Θεσσαλονίκης.

Ο ρόλος: Να διασφαλίζει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 
της Οφθαλμολογικής Κλινικής, σύμφωνα με την αποστολή, το 
όραμα και τις αξίες της κλινικής.  Να συντονίζει, κατευθύνει και 
ελέγχει τις δραστηριότητες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών 
υψηλού επιπέδου, πλήρως ανταποκρινόμενες στις προσδοκίες 
και απαιτήσεις των ασθενών, ιατρών και συνεργατών της κλινικής. 
Η θέση θα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 

Περιγραφή Αρμοδιοτήτων: 
•Συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων και διαδικασιών για την 
εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.  
•Παρακολούθηση των λειτουργιών για την παροχή εξαιρετικών 
και ποιοτικών υπηρεσιών.  
•Ανάπτυξη της πελατοκεντρικής προσέγγισης σε όλες τις 
λειτουργίες της εταιρείας.  
•Διαχείριση, συντονισμός, εποπτεία και ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας  
•Επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 
της καθημερινής λειτουργίας.  
•Διαχείριση παραπόνων και κρίσεων με αποτελεσματικό τρόπο. 
•Διασφάλιση της αποτελεσματικής εσωτερικής επικοινωνίας.  
 
Προφίλ Υποψηφίου: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι και μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση σε κάποια 
από τις ενότητες Business Administration, Organizational 
Development, Human Resources.  
•Προηγούμενη εμπειρία 3-4 ετών σε θέση υπεύθυνου, σε 
οργανωμένο ελληνικό ή πολυεθνικό περιβάλλον.  
•Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ.  
•Ικανότητα διοίκησης και συντονισμού ομάδας υφισταμένων.  
•Πελατοκεντρική προσέγγιση σε όλο το φάσμα των δράσεών του.  
•Εξαιρετικές αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες.  
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες.  
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.  
•Εντιμότητα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.  
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.  
 
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  (Μισθός και Bonus  βάση 
ετήσιων στόχων)  
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας  σε μια  αναπτυσσόμενη 
εταιρεία και ένα δυναμικό κλάδο.  
 
Βιογραφικά που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια δεν 
θα ληφθούν υπόψη. Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ezekou@yahoo.gr.

H Reason to στα πλαίσια της επέκτασης 
του τμήματος Web - Marketing αναζητά 
Συνεργάτες.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Δυναμικός χαρακτήρας  
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
•Γνώση Η/Υ/Internet  
•Αναλυτική σκέψη  
•Φιλοδοξίες εξέλιξης  
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων  
 
Προσφέρεται: 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης στην οργάνωση του τμήματος  
•Σταθερός Μισθός  
•Ασφάλιση  
•Ποσοστά επί των πωλήσεων  
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική απασχόληση 
•Κινητό τηλέφωνο 

Τηλ: 210-34.69.007,  Fax: 210-34.69.001, E-mail: hr@eurogat.eu.

Το Skywalker.gr ζητά Τελειόφοιτους ΤΕΙ ή ΙΕΚ 
τμήματος Γραφιστικής, για πρακτική άσκηση 
στο δημιουργικό τμήμα της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώσεις InDesign, Photoshop, Illustrator 
•Άριστη γνώση χειρισμού Ms Office 
•Επικοινωνιακός 
•Δημιουργικός 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος ECDL ή αντίστοιχου πτυχίου 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Φιλικό, άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές συνεργασίας μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης

Βιογραφικά στο e-mail: cvmb@skywalker.gr μόνο όσοι έχουν τη 
δυνατότητα πρακτικής άσκησης.  

Η Εταιρία Λαϊνάς Promotional Paper Product ζητά 

Product Manager – Πωλητή Χονδρικής
Αρμοδιότητες: Η θέση αναφέρεται στο Δ/ντη Εμπορικής 
Ανάπτυξης με βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη 
πελατολογίου και νέων συνεργασιών στην Ελλάδα & 
στο Εξωτερικό στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της 
εταιρείας.

Προσόντα: 
•3-5 χρόνια εμπειρίας σε παραγωγική θέση πωλήσεων  
•Ικανότητα εξεύρεσης νέων πελατών  
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες.  
•Ευχέρεια Επικοινωνίας (Γραπτή – Προφορική)  
•Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών (internet, e-mail, word, 
excel)  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  
•Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων / Marketing καθώς και 
προϋπηρεσία στο χώρο των διαφημιστικών δώρων ή στο 
φαρμακευτικό τομέα θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα   

Δεξιότητες: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και αισιόδοξη στάση  
•Μεθοδικότητα και ικανότητα ατομικής οργάνωσης  
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
 
Παροχές: 
Η συνεργασία θα είναι μόνιμη και ολικής απασχόλησης, 
με τις παρακάτω παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών  
•Συνεχής Εκπαίδευση 
Περιμένουμε το βιογραφικό σας μαζί με μια σύντομη 
εισαγωγική επιστολή στο e-mail:  
dimitris@lainasprinting.gr.
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•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.

Αντιπροσωπεία Βιομηχανικού Εξοπλισμού 
στο Χαϊδάρι ζητά: 

 
Μηχανικό Πωλήσεων

•Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από ΤΕΙ ή άλλη σχολή   
•Ηλικίας έως 35 ετών  
•Προϋπηρεσία έως 5 έτη  
•Γνώση πολύ καλών Αγγλικών και χρήσης Η/Υ  
•Δυνατότητα ταξιδίων εντός και εκτός Ελλάδος  
 
Απαραίτητα αποστολή βιογραφικού με 
πρόσφατη φωτογραφία 
στο email: adds.melt@gmail.com.

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:

Μηχανικό Πωλήσεων Βιομηχανικών 
Εγκαταστάσεων 

(Εξωτερικό Συνεργάτη στην περιοχή της 
Αττικής)  

(κωδ. ΜΠΒΕ2)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε μεσαίους και μεγάλους πελάτες  
•Συγγραφή προσφορών, μελετών  
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού  
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
στον πελάτη  
•Υλοποίηση έργου σε πελάτες  
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες  
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου ή 
μηχανολόγου μηχανικού ή αυτοματισμών  
•Γνώση Αυτοματισμών Μέσης & Χαμηλής Τάσης  
•Γνώση Αγγλικών  
•Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft office)  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους 
σε BMS ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις  
 
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.

Αμπελόκηποι Αθήνα, (στάση μετρό Πανόρμου) 
Εμπορικό Κέντρο Cosmos Center, 7ος όροφος.

Υπάλληλοι Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 
 

Δικηγορικό Γραφείο στον Γέρακα Αττικής  
ζητά 2 άτομα για 4ωρη εργασία με:

•Επικοινωνιακή ικανότητα  
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση  
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνική είσπραξη  
•Ευφράδεια λόγου  
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Σοβαρότητα  
•Εργατικότητα  
•Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Βιογραφικά Υπόψιν: Δικηγόρου Σ. Χανιωτάκη. 
E-mail: haniotak@otenet.gr. Fax: 210 6613601.

Η εταιρεία LINK2U A.E. που δραστηριοποιείται 
στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
επικοινωνίας, σε Business-to-Business (Β2Β) & 
Business-to-Customer (Β2C) περιβάλλον, για τον 
ευρύτερο ιδιωτικό τομέα καθώς και στην παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών – λύσεων για τον 
δημόσιο τομέα επιθυμεί να προσλάβει:

Υπαλλήλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(Μερική Απασχόληση – 5ωρη)

Περιγραφή Θέσης: Ο ρόλος αφορά στην ανάπτυξη 
κι ενημέρωση πελατών για νέες υπηρεσίες μεγάλων 
πελατών της εταιρίας κυρίως από το χώρο των 
τηλεπικοινωνίων.

Προφίλ υποψηφίου 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
υπηρεσιών  
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Ms Office)  
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
δεξιότητες  
•Επιμονή στην επίτευξη των στόχων  
•Διάθεση για συνεχή μάθηση  
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
(σταθερός μισθός πάνω από την αγορά και bonus)  
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Συνεχή εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@link2u.gr. 

Η EVAL MARINE ACCESSORIES με έδρα τα 
Άνω Λιόσια δραστηριοποιείται στο σωστικό και 
ναυτιλιακό εξοπλισμό σκαφών, από το 1976, με 
δραστηριότητα σε 85 χώρες, ζητεί:

Υπάλληλο Για το Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Πελατών - Διακίνησης

Καθήκοντα: 
•Εξυπηρέτηση των πελατών κ λύσεις σε τυχόν 
προβλήματα 
•Ρύθμιση των δρομολογίων των αυτοκινήτων για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 
•Ανάπτυξη και υποστήριξη του υπάρχοντος 
πελατολογίου 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος Λυκείου - ΤΕΙ – ΙΕΚ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχο 
τμήμα 
•Γνώση της αγοράς του Marine Accessories & 
Yachting 
•Άριστη γνώση Η/Υ Ms office 2010 – internet 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Συστάσεις απαραίτητες 
•Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
•Δυναμισμός, ευελιξία και ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων 
 
Η αγγελία απευθύνεται μόνο σε άνδρες. 
  
Βιογραφικά στο e-mail: hr@eval.gr.

Η PLEGMA NET ΕΠΕ., από τις πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
Marketing & επικοινωνίας, επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα για το τμήμα Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
για την περιοχή της Καλλιθέας (Γρηπάρη 147) 
συγκεκριμένα:

Τηλεφωνητές –τριες 
(για πεντάωρη πρωινή απασχόληση)

Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Προώθηση υπηρεσιών σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου  
•Άνεση στην επικοινωνία και ευφράδεια λόγου 
•Ομαδικότητα ευελιξία και ευγένεια  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί 
προσόν 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Υψηλές αποδοχές  
•Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτική εξέλιξης & επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
s_center@otenet.gr ή στο fax: 210 9560811. 

Η Alkyon Net ζητεί Στελέχη CallCenter για 4ωρη 
- 6ωρη πρωινή απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα - ευελιξία στον λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας (επιθυμητή) 
•Εμπειρία στις πωλήσεις  
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα 
εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν 
για προοπτικές εξέλιξης 
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 
Η Εταιρεία Προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Εβδομαδιαία - Μηνιαία & Ετήσια Bonus 
•Ασφαλιστική Κάλυψη 
•Σύγχρονο & ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση 
 
Διεύθυνση εταιρείας: Γερακίου 26 Σεπόλια (50 
Μέτρα από Μετρό Σεπολίων). 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: 
hr@alkyonnet.gr. Fax: 211 1051787.

Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε., από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών,  ζητεί να 
προσλάβει Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου ως 
Πωλητές Πακέτων Τηλεφωνίας.
(Κωδικός θέσης, ΚΩΔ:02.)

Ο κατάλληλος υποψήφιος χρειάζεται να: 
•Είναι επικοινωνιακός.  
•Είναι παραγωγικός.  
•Πετυχαίνει τους ατομικούς στόχους απόδοσης.  
•Είναι συνεπής στους κανόνες της εταιρίας.  
 
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση >6μηνών, (θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν).  
•Ευελιξία ωραρίου  
 
Η εταιρία προσφέρει, μισθό βάση ωρών εργασίας, 
bonus, άριστο περιβάλλον εργασίας, συνέπεια 
στην εργοδοσία, προσβασιμότητα δίπλα σε 
μετρό, καθώς και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης 
σε έναν δυναμικό Οργανισμό. 
 
Αποστολή βιογραφικών: 
Υπόψη Τμήματος Προσωπικού 
Τα στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία μας είναι: 
email: hr@mediatel.gr, website: www.mediatel.gr, 
τηλ κέντρο: 214 214 80 00  
Tμήμα Προσωπικού: Επιλογή1 
Διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 125-127, 115 24 

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 Πολυεθνικής εταιρίας πελάτη της:

Μηχανικό Πωλήσεων (HR 19738)

Ρόλος: Είναι υπεύθυνος/η για συγκεκριμένους 
πελάτες της εταιρίας, θα εμπλέκεται επίσης κ στον 
σχεδιασμό και καθορισμό λύσεων για την κάλυψη 
αναγκών των πελατών αυτών.

Περιοχές Έδρας: Αθήνα ενώ υπάρχουν αρκετά 
ταξίδια (τις τάξεως του 60% ενός Ελλαδικού 
χώρου).

Προσόντα 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε παρόμοια 
θέση  
•Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε 
Φωτοβολταϊκά  
•Άριστη 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  
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο  
•Bonus επί των πωλήσεων  
•Εταιρικό αυτοκίνητο   
•Εταιρικό κινητό  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι τις 
25/02/2013, μέσω e-mail: ή fax: 210 8210230. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@ingroup.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:

Μηχανικό Πωλήσεων 
(Εξωτερικό Συνεργάτη 

στην περιοχή της Αττικής) (κωδ. ΜΠ2)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε μεσαίους και μεγάλους πελάτες  
•Συγγραφή προσφορών, μελετών  
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού  
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
στον πελάτη  
•Υλοποίηση έργου σε πελάτες  
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες  
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου ή 
μηχανολόγου μηχανικού ή αυτοματισμών  
•Γνώση Αυτοματισμών Μέσης & Χαμηλής Τάσης  
•Γνώση Αγγλικών  
•Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft office)  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους 
σε πωλήσεις νοσοκομείων ή/και ξενοδοχείων 
θα θεωρηθεί προσόν.  
Προσφέρουμε: 

•Καλή γνώση εμπορικών προγραμμάτων.  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.  
•Διαρκή εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης.  
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.   
 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@riche.gr.

Ο πελάτης μας είναι επώνυμη αλυσίδα 
καταστημάτων λιανικής. Στα πλαίσια της περαιτέρω 
ανάπτυξης του δικτύου της εταιρίας, αναζητείται 
κατάλληλος υποψήφιος με στόχο την κάλυψη της 
παρακάτω θέσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη:

Πωλητής Καταστήματος (κωδ SNF-13)

Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή στην αποτελεσματική 
λειτουργία του καταστήματος και στην άψογη 
εξυπηρέτηση των πελατών.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Επιθυμητές σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων 
ή Μάρκετιγκ  
•Εμπειρία 2 ετών σε θέση πωλητή καταστήματος, 
επιθυμητά στον κλάδο ένδυσης  
•Καλή εμφάνιση με αθλητικό στυλ  
•Ανετη γνώση Η/Υ και  καλή γνώση αγγλικών  
•Ευγένεια, καλή επικοινωνία και συνεργασία  
•Εστίαση στην εξυπηρέτηση των πελατών  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτο 
περιβάλλον εργασίας, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις  
•Επαγγελματισμός και Αποτελεσματικότητα 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με φωτογραφία) αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης στο e-mail: careers@
peopleatwork-hellas.gr ή στο fax: 2310-517.494. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας www.peopleatwork-hellas.gr. 
Follow us on facebook. 

Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση 
και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.

Η ALOUETTE AE αναζητά να προσλάβει 
«Εμποροϋπαλλήλους» 

για το νέο της κατάστημα στην πόλη των 
Ιωαννίνων

Προσόντα Υποψηφίων 
•Εργασιακή εμπειρία 1-3 ετών στο χώρο της 
λιανικής (προϋπηρεσία σε Παιδικά είδη θα 
προτιμηθεί).  
•Ευχάριστος, ευγενικός και επικοινωνιακός 
χαρακτήρας. 
•Όρεξη για εργασία, θετική διάθεση, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας.  
 
Εκπαίδευση / Σπουδές 
•Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές θα εκτιμηθούν 
ανάλογα. 
 
Επιπλέον προσόντα 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel 
-Powerpoint - Internet)  
•Άριστη γλώνη της Αγγλικής γλώσσας 
(προφορικός και γραπτός λόγος)  
 
Προσφέρεται ευχάριστο - φιλικό περιβάλλον 
εργασίας και προοπτικές εξέλιξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους με την ένδειξη 
«ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ», στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@alouette.gr. 

Πωλητής 
 

Από καταξιωμένη εταιρία στον κλάδο της  
ζητείται πωλητής υπηρεσιών.

Τα καθήκοντα της εργασίας περιλαμβάνουν: 
•Ανάπτυξη και διαχείριση του πελατολογίου της 
εταιρίας  
•Καθημερινή τηλεφωνική προσέγγιση 
υφιστάμενων και δυνητικών πελατών  
•Κατ ιδίαν συναντήσεις με υποψηφίους πελάτες  
•Κλείσιμο και διαχείριση συμφωνιών 
•Εξυπηρέτηση πελατών και cross selling  
 
Το προφίλ του/της υποψηφίου/ας: 
•Εργασία μέσω στόχων  
•Τήρηση προθεσμιών  
•Ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλιών  
•Δέσμευση στην υλοποίηση του έργου  
 
Απαραίτητα προσόντα θέσης: 
•Ευχάριστη και κοινωνική προσωπικότητα  
•Άνεση στην τηλεφωνική, γραπτή και 
διαπροσωπική επικοινωνία  
•Δυνατότητα εργασίας υπό καθεστώς πίεσης σε 
περιόδους αιχμής  
 
Η θέση παρέχει: 
•Ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Συνεχείς προκλήσεις και επαγγελματικές 
ευκαιρίες  
•Χρηματικές αμοιβές αναλόγως επίτευξης στόχου  
•Επαγγελματική εξέλιξη και καταξίωση  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
edu1@skywalker.gr.

το Couponomico.gr,με έδρα στο Χαλάνδρι 
(έναντι Μετρό Δ. Πλακεντίας), μια καινοτόμο 
υπηρεσία αναζήτησης εκπτωτικών κουπονιών και 
προσφορών στο Διαδίκτυο, ζητά άμεσα Πωλητές-
τριες για την Αττική:

Πωλητές/ τριες Αττικής (κωδ.SCA)

Αρμοδιότητες / Καθήκοντα υποψηφίου/-ας: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου.  
•Επισκέψεις στο χώρο των δυνητικών 
πελατών(SOHO-SME) και ενημέρωσή τους 
σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 
Εταιρίας με στόχο την πώληση.  
•Reporting και forecasting πωλήσεων.   
•Προετοιμασία, παρουσίαση και διαπραγμάτευση 
των προτάσεων σε υπάρχοντες και νέους 
υποψήφιους πελάτες  
•Έρευνα αγοράς ανταγωνισμού για την ανάπτυξη 
νέων υπηρεσιών & την βελτίωση των υπαρχόντων 
υπηρεσιών.  
•Παρακολούθηση των αναγκών και των ευκαιριών 
των πελατών και διαμόρφωση προτάσεων για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας.  
•Διαχείριση των υπηρεσιών after sales για την 
μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη  
•Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών 
στόχων ανά μήνα. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους στο χώρο των 
πωλήσεων.  
•Άριστες οργανωτικές - επικοινωνιακές & 
διαπραγματευτικές ικανότητες.  
•Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων.   
•Δραστήριος και οργανωτικός με θετική 
προσωπικότητα και ευελιξία.  
•Πολύ καλή γνώση της αγοράς.  
•Κάτοχος μεταφορικού μέσου (Ι.Χ. ή 
μοτοσυκλέτας).  
•Κάτοχος Laptop  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας & πολύ καλή 
γνώση MS Office και εφαρμογών Internet & Social 
Media  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψηφίους.  
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός & Ασφάλιση  
•Προμήθειες επί των πωλήσεων.  
•Διαρκής εκπαίδευση και επαγγελματική 
εξειδίκευση  
•Προοπτικές καριέρας και επαγγελματικής 

Η εταιρία Access που δραστηριοποιείται εδώ και 
12 χρόνια στο χώρο της γυναικείας μόδας έχοντας 
καταλάβει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς. Στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό επιθυμεί να εντάξει στο 
δυναμικό της:

Υπεύθυνη Καταστήματος - Κηφισιά

Προσόντα: 
•Ηλικία έως 45 ετών(χωρίς δεσμεύσεις-ευελιξία)  
•5ετη τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.  
•Άριστες ηγετικές - επικοινωνιακές - οργανωτικες 
ικανότητες 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ  
•Γνώση και πάθος για την μόδα  
 
Αρμοδιότητες: 
•Διασφάλιση άψογης εξυπηρέτησης των πελατών  
•Διαχείρηση προσωπικού  
•Εξασφάλιση εφαρμογής όλων των διαδικασιών 
στο κατάστημα  
•Ανταπόκριση σε όλα τα επίπεδα των εταιρικών 
προδιαγραφών (παρουσίαση εμπορευμάτων, 
εικόνα χώρου πώλησης, αποθήκη)  
•Reporting & forecasting πωλήσεων.

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστέλουν 
τα  βιογραφικά τους με πρόσφατη φωτογραφία 
μεσω e-mail στο access@accessfashion.gr. Τηλ. 
επικοινωνιας: 2310 437710 & 6932 571138 (Κα 
Νικολαιδου Τζένη). Ωρες επικοινωνίας: 14 έως 18 μμ.

Η εταιρεία RICHE beyond darkness, 
με ηγετική θέση στον χώρο φωτισμού & 
διακόσμησης, ζητά για άμεση πρόσληψη: 
 
Υπεύθυνο Καταστήματος με γνώση Digital 
Marketing

Αποστολή: 
Ευθύνεται για την ανάπτυξη των πωλήσεων, 
το άνοιγμα αγοράς και τη στρατηγική Digital 
Marketing της επιχείρησης. 
 
Αναφέρεται στον Διευθυντή Καταστήματος. 
 
Κύριες Αρμοδιότητες/Ευθύνες: 
•Προωθεί τα προϊόντα της εταιρίας και 
φροντίζει για την ικανοποίηση των πελατών στη 
συγκεκριμένη περιοχή / κατάστημα.  
•Αναζητεί τρόπους για την ανάπτυξη πωλήσεων 
και την προσέλκυση νέων πελατών. 
•Στρατηγική Digital Marketing επιχείρησης και 
σχεδιασμός εργαλείων προώθησης. 
•Υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαδικασιών 
καταστήματος, δημιουργία εταιρικής κουλτούρας, 
σύνταξη report. 
•Υπεύθυνος της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας 
και των τεχνικών πωλήσεων. 
•Αξιολογεί και αναφέρει όλες τις αλλαγές στις 
συνθήκες ανταγωνιστικότητας ώστε να διατηρηθεί 
η καλή επαφή με την αγορά και να υπάρχει άμεση 
αντίδραση όπου χρειάζεται.  
•Συμμετέχει σε οργανωτικές συναντήσεις ή 
εκπαιδευτικά / ενημερωτικά σεμινάρια.  
 
Απαιτούμενα προσόντα / προσωπικά 
γνωρίσματα: 
•Advance στις πωλήσεις και στο ηλεκτρονικό 
μάρκετινγκ. 
•Άριστη γνώση των Social Media, luxury brands 
marketing. 
•Μέση εκπαίδευση ή και ανωτέρα.  
•Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε σντίστοιχη 
θέση. 
•Δυνατότητα εύστοχης επικοινωνίας και 
διαπραγμάτευσης με πελάτες.  
•Ομαδικό πνεύμα στην συνεργασία.  
•Γνώση των παρεχόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών καθώς και του ανταγωνισμού 
(επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο). 
•Άριστη Γνώση Αγγλικών. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ CALL CENTER
ανάπτυξης 

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
μέσω e-mail στο akis@couponomico.gr.

Σε καιρούς δύσκολους με την οικονομική κρίση να 
μαστίζει την ελληνική οικονομία, η Mega Systems 
αναπτύσσεται και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που 
παρέχει. Αναζητά Πωλητές άντρες & γυναίκες για 
την εξυπηρέτηση μεγάλου πελατολογίου και την 
ανάπτυξη αυτού, για Αθήνα και Ναύπλιο, μέσα από 
τον πιο επαναστατικό τρόπο αύξησης εισοδήματος. 
Οι συνεργάτες θα είναι μέλη οργανωμένων ομάδων 
με δομή και στόχους, σε μια αγορά Δυναμικών 
εξελίξεων και συνεχούς ανάπτυξης.

Οι συνεργάτες θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Όρεξη για δουλειά  
•Ικανότητα στις πωλήσεις  
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & 
διαπραγμάτευσης  
•Αποφασιστικότητα και ανάπτυξη πρωτοβουλιών  
•Να έχουν δίπλωμα οδήγησης για αυτοκίνητο ή 
μηχανάκι  
 
Παρέχονται: 
•Δυναμικό & ευχάριστο περιβάλλον  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Συνεχώς αυξανόμενο εισόδημα 

Κάντε τη διαφορά και επωφεληθείτε της μοναδικής 
ευκαιρίας για καριέρα που σας προσφέρεται. 
Αποστολή βιογραφικών fax: 211 1099599, 
e-mail: akarantoni@megasystems.gr.

Η Εταιρία: Το Meli Tours με την παρακαταθήκη 
των 28 και πλέον χρόνων εμπειρίας και με 
δραστηριότητες που εξαπλώνονται μέχρι σήμερα 
στην Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία, εντάσεται σε 
έναν από τους ταχύτερα αναπτυσόμενους ομίλους 
επιχειρήσεων στον τομέα παροχής τουριστικών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα    

Ονομασία θέσης: Στέλεχος πωλήσεων με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα (για αγορές της Κίνας 
και χώρες της άπω Ανατολής) 

Περιγραφή θέσης: 
•Διατήρηση υφιστάμενων και ανάπτυξη δικτύου 
νέων συνεργασιών  
•Επικοινωνία και ανταπόκριση με υφιστάμενους 
ή δυνητικούς συνεργάτες μέσω τηλεφώνου, 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συναντήσεων και 
παρουσιάσεων  
•Έρευνα αγοράς, έλεγχος και καταγραφή 
κινήσεων του ανταγωνισμού   
•Διοργάνωση ενεργειών προώθησης και 
εκπροσώπηση σε εμπορικές εκθέσεις και 
εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό  
 
Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Κινεζικής (Ομιλία και 
γραφή),    
•Πολύ καλή γνώση είτε Αγγλικής (Ομιλία και 
γραφή), είτε  Ελληνικής γλώσσας (τουλάχιστον σε 
επίπεδο ομιλίας)  
•Άδεια παραμονής & εργασίας  
•Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα  
•Άριστες ικανότητες συνεργασίας σε επίπεδο 
ομάδας  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Προϋπόθεση για την θέση είναι η δυνατότητα 
πραγματοποίησης επαγγελματικών ταξιδιών στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό όποτε ζητηθεί  
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις /προώθηση 
υπηρεσιών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Επαγγελματικό περιλαβάλον εργασίας  
•Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη  
•Μόνιμη απασχόληση  
 
Υποβολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@meligroup.gr.
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Μηχανολογική εταιρεία με μεγάλη εμπειρία σε 
εθνικό επίπεδο 

που εδρεύει στην Γερμανία ζητά να προσλάβει: 
 

Πολιτικούς μηχανικούς 
με ειδίκευση στην κατασκευή 

 
Ευχαρίστως δίνουμε την ευκαιρία 

και σε νέους μηχανικούς 
να αποδείξουν έμπρακτα τις δυνατότητές τους.

Προφίλ θέσεως: Ως μηχανικός στην εταιρεία μας 
θα πρέπει  να αναλάβετε καθήκοντα διασφάλισης 
των κανονισμών του σχεδιασμού και ποιότητας 
κατασκευής, καθώς  και  την τήρηση των συμβατικών 
όρων. Επίσης την  επιμέλεια των σύνθετων  
απαιτήσεων της κατασκευής και λειτουργία ς 
των σύγχρονων σιδηροδρομικών συστημάτων. 
Καθήκοντα συντονισμού έργων  όπως η επέκταση 
και κατασκευή ολοκληρωμένων τμημάτων, 
γέφυρες, σήραγγες, σταθμοί (π.χ. Στουτγάρδη 21) 
και ηλεκτρονικά interlockings, αποτελούν επίσης 
αναπόσπαστο πεδίο της εργασίας σας.

Παρέχουμε: Θέση υψηλών προδιαγραφών στο 
τμήμα εποπτείας κατασκευής σιδηροδρομικών 
γραμμών. Για την ανάπτυξη και να διατήρηση  των 
επαγγελματικών σας ικανοτήτων ,σας δίνουμε 
τακτικά την δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα 
κατάρτισης. Σας  αναθέτουμε καθήκοντα υψηλών 
προδιαγραφών υπό την υποστήριξη μιας έμπειρης 
μηχανολογικής και Logistic.

Προσφέρουμε: 
•Αρχικός μισθός 2.000 Ευρώ κατά το διάστημα της 
εκπαίδευσης και στη συνέχεια 3.000 Ευρώ και άνω  
•Παροχή διαμονής κατά το διάστημα της 
εκπαίδευσης  
•Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου  
•Πλήρη κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης  
•Κάλυψη εξόδων

Αν σας ενδιαφέρει να αναλάβετε αυτό το είδος 
των επαγγελματικών προκλήσεων και θέλετε να 
εγκατασταθείτε στη Γερμανία αναλαμβάνοντας 
καθήκοντα με μεγάλη υπευθυνότητα θα χαρούμε 
να σας γνωρίσουμε από κοντά. Παρακαλούμε 
να στείλετε το βιογραφικό σας στην Αγγλική ή 
Γερμανική γλώσσα στο e-mail: drakomam@otenet.
gr. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο: 
2810.330009.

Η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ 
ζητά να προσλάβει στις Σέρρες: 

 
 Μηχανολόγο Μηχανικό Παραγωγής

Αρμοδιότητες: 
•Ελέγχει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού 
παραγωγής και καταγράφει τυχόν παρατηρήσεις 
στο έντυπο βλαβών. 
•Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του 
προγράμματος προληπτικών συντηρήσεων του 
εξοπλισμού παραγωγής. 
•Σε κάθε μηχανολογική βλάβη επεμβαίνει άμεσα για 
την επίλυση του προβλήματος. 
•Πριν την έναρξη της προληπτικής συντήρησης 
ελέγχει τα χορηγημένα ανταλλακτικά και τα 
διαθέσιμα εργαλεία για τυχόν λάθη χορήγησης ή 
ελλείψεις. Σε τέτοια περίπτωση ειδοποιεί άμεσα τον 
υπεύθυνο Συστήματος Προληπτικής •Συντήρησης 
για την έγκαιρη διόρθωση του λάθους. 
•Συνεργάζεται με τους εργοδηγούς γραμμής για την 
προετοιμασία των γραμμών παραγωγής σύμφωνα 
με το πρόγραμμα παραγωγής. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής ΑΤΕΙ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών 
•Ικανότητα ανάγνωσης και σύνταξης 
μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών σχεδίων 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ   
•Εμπειρία  > 2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα 
θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
•Γνώσεις λειτουργίας και συντήρησης αντλιών, 
κινητήρων και δικτύων πεπιεσμένου αέρα κρίνονται 
απαραίτητες 
•Καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών θα εκτιμηθεί 
•Ηλικία μέχρι 32 ετών 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 
 
Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας 
 
Βιογραφικά σημειώματα να σταλούν στην Τ.Θ.75 
Σέρρες ή στο FAX 23210 68311 ή στο e-mail
 hr@krikri.gr Υπ’ όψιν κου Μαυρίδη Παύλου.

Από τον Όμιλο Σφακιανάκη ζητούνται για τις 
εγκαταστάσεις του στη Μαγούλα Αττικής:

Τεχνίτες Βαρέων Οχημάτων (ΚΩΔ. PME13)

Απαιτούμενα προσόντα 
•Ειδικότητες μηχανικού ή/και ηλεκτρολόγου  
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε επισκευή & 
συντήρηση βαρέων οχημάτων (ελάχιστο 5-ετίας)  
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε επισκευή 
κινητήρων diesel (ελάχιστο 5-ετίας)  
•Ικανότητα αποδοτικής επικοινωνίας και 
διαχείρισης τεχνικών προβλημάτων πελατών  
•Δυνατότητα χρήσης Διαγνωστικών Οργάνων  
•Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος  
•Άδεια οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Επιθυμητά προσόντα 
•Πτυχίο αναγνωρισμένου Επαγγελματικού 
Ιδρύματος  
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας  
 
Προσφέρονται 
•Μισθός αναλόγως προσόντων  
•Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη  
•Τεχνική επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες  
 
Βιογραφικά στο e-mail: hrls@sfakianakis.gr 
αναφέροντας τον Κωδικό Θέσης.

Εμπορική και βιομηχανική εταιρεία στο 
68ον χιλ. Αθηνών - Λαμίας επιθυμεί να 

προσλάβει: 
 

Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

O υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην 
αναπτυξιακή προσπάθεια της εταιρίας 
στελεχώνοντας το τμήμα συντήρησης.

Αρμοδιότητες: 
•Προληπτική συντήρηση και διόρθωση 
βλαβών του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού εφαρμόζοντας τις προδιαγραφές και 
διαδικασίες των μηχανημάτων  
•Επιθεωρεί καθημερινώς τις γραμμές και 
συνεργάζεται στενά με τον υπεύθυνο παραγωγής 
ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς 
καθυστερήσεις λειτουργία των γραμμών  
•Αξιολογεί την κρισιμότητα εκδήλωσης βλαβών 
και μεριμνά για την ύπαρξη των βασικών 
ανταλλακτικών  
•Εισηγείται τρόπους εκσυγχρονισμού και 
βελτιώσεις του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού.  
•Βοηθά στην εκπόνηση και παρακολούθηση του 
προϋπολογισμού συντήρησης του εργοστασίου.  
•Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των 
κανόνων ασφαλείας  
•Επιβλέπει την εργασία εξωτερικών συνεργείων 
και συνεργάζεται με αυτά  
 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε ανάλογη θέση 
και εμπειρία σε γραμμές extrusion και σε 
αυτοματισμούς - inverters. •Κατοικία κοντά στο 
εργοστάσιο θα προτιμηθεί  
•Πτυχίο Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού ή 
Μηχανολόγου (ΙΕΚ ή ΤΕΙ)  
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ  
•Η θέση απαιτεί: εξαιρετικές ικανότητες 
οργάνωσης και συντονισμού εργασιών, ικανότητα 
διαχείρισης εναλλακτικών σχεδίων δράσης, 
ευστροφία και αποφασιστικότητα  
 
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα 
συνεργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή βιογραφικών e-mail: hr@tzanos.
gr. Tηλ. Επικοινωνίας 210 2828603, Fax:210 
2819210 (Υπ’ όψιν Κου Τσουρέ) αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης ΣΜΕ/3i. 

Ζητούντα άτομα που θέλουν να εργαστούν 
σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες στην 
Γερμανία

Σε τμήματα: 
•Πωλήσεων  
•Ηλεκτρολογίας  
•Μηχανολογίας  
•Κατασκευή καροσερι 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικών (επίπεδο Β2)  
•Προϋπηρεσία 

Αποστολή βιογραφικών στη Γερμανική γλώσσα 
σε μορφή Europass στη δ/νση: 
 
Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες: MD 
STUDIEN & VERMITTLUNG 
2810 330009 ώρες γραφείου 09:00-14:00 
κα Βενιανάκη 6973348931  
κα Καλπακτσή 6973326214  
 
Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: drakomam@otenet.gr . 
Τα βιογραφικά να είναι μόνο στη Γερμανική σε 
μορφή Europass με φωτογραφία. 
Βιογραφικά στα Ελληνικά δεν θα ληφθούν 
υπόψη.

Εμπορική και βιομηχανική εταιρεία στο 
68ον χιλ. Αθηνών - Λαμίας επιθυμεί να 
προσλάβει: 
 
Βοηθό Υπεύθυνου Εργοστασίου 
με εμπειρία στην παραγωγή προϊόντων από 
συνθετικό καουτσούκ (ελαστικών)

O υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην 
αναπτυξιακή προσπάθεια της εταιρίας 
στελεχώνοντας το τμήμα Παραγωγής.

Αρμοδιότητες: 
•Εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του 
τμήματος Παραγωγής & Συσκευασίας  
•Διασφάλιση της υψηλής και σταθερής ποιότητας 
των παραγόμενων προϊόντων  
•Τήρηση του προγράμματος και των μεθόδων 
παραγωγής σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
προϊόντων  
•Εκπαίδευση και Αξιολόγηση του προσωπικού 
των τμημάτων ευθύνης του  
•Διαχείριση εσωτερικών διαδικασιών  
•Ανάπτυξη νέων προϊόντων 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε ανάλογη 
θέση και εμπειρία σε συνθετικό καουτσούκ 
(ελαστικά)  
•Πτυχίο Χημικού-Μηχανικού ΤΕΙ ή ΑΕΙ  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Γνώση Η/Υ, MS Office  
•Η θέση απαιτεί: εξαιρετικές ικανότητες 
επικοινωνίας, διοικητικές και οργανωτικές 
ικανότητες, ευστροφία και αποφασιστικότητα  
 
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα 
συνεργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@tzanos.gr. Tηλ. Επικοινωνίας 210 2828603, 
Fax:210 2819210 (Υπ’ όψιν Κου Τσουρέ), 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης ΒΥΕ/1.

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:

Οδηγό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα Δ' κατηγορίας  
•Προϋπηρεσία σε τουριστικά πούλμαν 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

Παρέχεται χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr ή 
στο fax: 22890 79590. Υπόψη κ. Μ. Δακτυλίδη.

Οδηγοί

Με την φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη 
κομψότητα που το διακρίνει, το ξενοδοχείο 
Kivotos μέλος των Leading Hotels of the World 
δίνει την δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, να 
συμμετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει 
και φέτος στις υψηλότερες προδιαγραφές 
υπηρεσιών. Η θέση των Οδηγών θα πρέπει να 
διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα για την 
εποικοδομητική συνεργασία τους μαζί μας αλλά 
και την προσφορά τους στο έργο τους.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία 
5αστερων η οργανισμούς με παρόμοια ιδιότητα  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Δίπλωμα οδήγησης με χρήση τουλάχιστον 3 
χρόνια (β' κατηγορίας) 
•Ευχάριστη Προσωπικότητα  
•Εμφανίσιμη Παρουσία  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Γνώση Μυκόνου  
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Γνώση μιας ακόμη γλώσσας θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν. 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:  
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης  
•Διαμονή και Διατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα κριτήρια σας 
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία: 
Fax: 210 6749299, E-mail: cv@skywalker.gr.  
 Συστάσεις Απαραίτητες .

Οδηγός Minibus (Code: DR13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Aγγλικών  
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5 αστέρων  
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία   
•Ηλικία έως 35 ετών  
 
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα: 
•Γνώση Ρώσικων  
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•6μηνη απασχόληση  
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: 
chris@danairesort.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
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εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός. 
 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec 
συμπεριλαμβάνονται: Προετοιμασία του 
βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την 
τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή 
του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού 
τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος Ειδικότητας στην Παθολογία  
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε 
επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες 
και τυχών διευκρινίσεις. Κατερίνα Κοντάλιπου, 
GlobalMediRec, Τηλ: 6934 803930, Email: 
katerina.kontalipou@globalmedirec.com.

Μια άμεση θέση εργασίας για Ειδικό 
Ακτινολόγο 

Consultant Radiology 

Η GlobalMediRec έχει μία άμεση θέση εργασίας σε 
Κρατικό Νοσοκομείο NHS Near Manchester with 
experience in Breast Radiology. Ο βασικόςετήσιος 
μικτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ £74,504-
£100,476 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). 
Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα 
συν On-Calls (εφημερίες), με αρχικό 6 μηνών. 
Το αρχικό συμβόλαιο  μπορεί να ανανεωθεί εφόσον 
το επιθυμεί ο ιατρός.

Άμεση διαθεσιμότητα Ιατρού. 
 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς. 
 
Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec 
συμπεριλαμβάνονται: Προετοιμασία του 
βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την 
τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή 
του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού 
τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

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

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

Νευρολόγος ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της 
Αθήνας. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: 
sosiatroi@sosiatroi.gr ή στο fax: 210 8212611. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 210 8212611 
και στην ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr.

Ψυχίατρος ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της 
Αθήνας. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: 
sosiatroi@sosiatroi.gr ή στο fax: 210 8212611. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 210 8211888 
και στην ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr.

Παιδίατρος ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της 
Αθήνας. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: 
sosiatroi@sosiatroi.gr ή στο fax: 210 8212611.

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/. 

Ο  Όμιλος Εταιριών παροχής υπηρεσιών υγείας 
Euromedica ΑΕ, αναζητά για την κάλυψη, σε 
θέση πλήρους απασχόλησης, για μονάδες της στη 
Θεσσαλονίκη, την κάτωθι ειδικότητα:

Νοσηλευτικό Προσωπικό Χειρουργείου 
(Κωδ. Θέσης: ORNU.TH.20130219)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΔΕ Νοσηλευτικής  
•Διετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Ευγένεια και επικοινωνιακή ικανότητα  
•Ομαδικότητα και διάθεση για συνεργασία  
•Συνέπεια και οργανωτικότητα  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, το αργότερο μέχρι τις 31/03/2013 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση hr@euromedica.gr  ή στο 
fax 2310 812070, υπόψη Διεύθυνσης Ανθρωπίνων 
Πόρων. Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ψυχολόγοι & Ψυχοθεραπευτές (HEALTH 0220) 
Αθήνα

Περιγραφή: Εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
υγείας αναζητά συνεργασία με Ψυχολόγους και 
Ψυχοθεραπευτές στην περιοχή της Αττικής.

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
εργάζονται σε οκτάωρη βάρδια (κυλιόμενη) για 
την 24ωρη υποστήριξη και εξυπηρέτηση ασθενών 
στην περιοχή της Αττικής.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Κάτοχος αναγνωρισμένου Πτυχίου  
•Κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος  
•Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr. 

Η εταιρία Jessica Kluge ζητά Ιατρούς των 
παρακάτω ειδικοτήτων για τη Γερμανία: 
 
•Gyneacology  
•General and Visceral Surgery  
•Orthopaedics and Traumatology  
•Gastroenterology  
•Cardiology  
•General Internal Medicine  
•Geriatrics - Chief Physician  
•Urology  
•Ophthalmology  
•Consultant or Senior Physician Anesthesia  
•Senior - Internal Medicine - Oncology  
•Resident – Psychiatry  
•Otolaryngology  
•Pneumology/Pulmology  

Απαραίτητη η γνώση της Γερμανικής γλώσσας.  
Βιογραφικά στο e-mail: 
mariapolioudi@kluge-recruitment.com. 

Μια θέση εργασίας για Ειδικό Αναισθησιολόγο 
Consultant in Anaesthesia

Η GlobalMediRec έχει μία άμεση θέση εργασίας 
σε 

Κρατικό Νοσοκομείο NHS (σε απομακρυσμένη 
περιοχή) στην Σκοτία.

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant 
είναι μεταξύ £74,504-£100,476 (αναλόγως 
προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας 
είναι 37½  την εβδομάδα συν On-Calls 
(εφημερίες), με αρχικό συμβόλαιο ενός έτους. 
Το αρχικό συμβόλαιο  μπορεί να ανανεωθεί εφόσον 
το επιθυμεί ο ιατρός.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec 
συμπεριλαμβάνονται: Προετοιμασία του 
βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την 
τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή 
του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού 
τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

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

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

Δύο θέσεις εργασίας για Ειδικό Παθολόγο 
Consultant in General Internal Medicine

Η GlobalMediRec έχει δύο άμεσες θέσεις εργασίας 
σε Κρατικό Νοσοκομείο NHS στην Σκοτία. Ο 
βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant 
είναι μεταξύ £74,504-£100,476 (αναλόγως 
προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι 
37½ την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες), με 
αρχικό συμβόλαιο ενός έτους.

Το αρχικό συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί 

To Μητροπολιτικό Κολλέγιο στα πλαίσια της 
συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά για την Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη: 

Καθηγητές/τριες στους τομείς: 
Ψυχολογίας (κωδ. θέσης PSY13) 

Λογοθεραπείας (κωδ. θέσης LOG13)

Οι υποψήφιοι πρέπει:  
•Να κατέχουν μεταπτυχιακό ή κατά προτίμηση 
διδακτορικό τίτλο σπουδών στα παραπάνω ή 
συναφή αντικείμενα  
•Να έχουν διδακτική εμπειρία    
•Να είναι γνώστες του Βρετανικού συστήματος 
ανώτατης εκπαίδευσης 
•Προηγούμενη εμπειρία στον χώρο της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης (Κολλέγια) θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν. 
 
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει: 
•Δυνατότητες  επαγγελματικής ανέλιξης 
•Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας  
•Ακαδημαϊκή καταξίωση  

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: cv@amc.edu.gr. 

Το Mediterranean College, το πρώτο ελληνικό 
αγγλόφωνο κολέγιο με 36 χρόνια διαρκούς 
ποιοτικής παρουσίας στα εκπαιδευτικά δρώμενα 
της ανώτατης ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 
και μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, 
στα πλαίσια ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των 
δραστηριοτήτων του επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές Πληροφορικής 
μερικής απασχόλησης 

(κωδικός θέσης: COMP1-MC13)  

Θέση 
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων 
βασισμένη στη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα 
βιβλιογραφία και έρευνα, πάνω στα πεδία της 
Πληροφορικής και των Δικτύων  
•Παράδοση διδακτέα ύλης στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα  
•Αξιολόγηση και βαθμολόγηση σπουδαστών  
•Παροχή ακαδημαϊκών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στους σπουδαστές (ακαδημαϊκός και 
επαγγελματικός προσανατολισμός)  
•Συμμετοχή στην αξιολόγηση και αναθεώρηση των 
προγραμμάτων σπουδών  
•Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις του Ομίλου  
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Επιστήμη 
Υπολογιστών (από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
ή από πανεπιστήμιο εξωτερικού με αναγνώριση 
ΔΟΑΤΑΠ)  
•Διδακτική, εργασιακή  και ερευνητική εμπειρία 
στο αντικείμενο διδασκαλίας   
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε 
προφορικό και γραπτό επίπεδο  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψήφιους 
 
Επιθυμητά χαρακτηριστικά  
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση και 
παράδοση διδακτέας ύλης  
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού 
περιβάλλοντος μάθησης  
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων  
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών αναγκών των σπουδαστών  
•Υπευθυνότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο 
διδασκαλίας  
•Εξοικείωση με το βρετανικό σύστημα ανώτατης 
εκπαίδευσης  
 
Ο Όμιλος προσφέρει 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό 
περιβάλλον  
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές 

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@xinis.com. 
Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης COMP1-
MC13 στον τίτλο του e-mail.

ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Accommodation and Nutrition 
The Danai Beach Resort & Villas provide staff 
accommodation and nutrition to the students 
during their placement to the business.

We kindly ask you to send a complete CV with 
photo and a motivation letter in English to 
e-mail: chris@danairesort.com.

Guest Relations Manager 

•Necessary Knowledge of French  
•Relative experience in 5 star luxury resort 
minimum 3 years  
•Excellent knowledge of Greek, English and ( 
French or Russian) - Verbal test during interview  
•Must be able to prove/demonstrate abilities on 
promoting/selling hotel services (Dinning, SPA, 
Sailing, etc.) 

Send your cv to e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com. 

Το Royal ξενοδοχείο που λειτουργεί όλο τον 
χρόνο στην Θεσσαλονίκη ενδιαφέρεται να 
προσλάβει: 

Front Office

Με απαραίτητη προϋπόθεση: 
•Τίτλο σπουδών στο κλάδο του Τουρισμού  
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχειακές μονάδες άνω 
των 3 ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Τυχόν γνώση 
2ης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου. 
•Υψηλός βαθμός επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Αποστολή βιογραφικού με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: cv@royal-hotel.gr.  

Το ξενοδοχείο Salvator στην Πάργα αναζητά: 
 
•Υπάλληλο Υποδοχής  
 
Βιογραφικά στο e-mail: reservations@salvator.gr.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, 
ζητά να καλύψει για τη μονάδα  

KnossosRoyal *****  
στην Χερσόνησο, την θέση του/της: 

 
Γυμναστή -τριας

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ανάλογης σχολής   
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Υπευθυνότητα και συνέπεια  
•Μέχρι 25 ετών 
 
Η Εταιρεία μας προσφέρει: 
•Επαγγελματικό περιβάλλον και άριστες συνθήκες 
εργασίας  
•Συνεχή Εκπαίδευση  
 
Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα, στο website της εταιρίας, 

www.aldemarhotels.com. 
 
Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. 
Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά μόνο για τους 
υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης.

Σερβιτόρος (Code: WT13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 4 ή 5  αστέρων ξενοδοχείου  
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευέλικτος/η σε ωράρια  
•Άριστη γνώση Αγγλικών.  
•Ηλικία έως 35 ετών  
 
Πρόσθετα Επιθυμητά 
•Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (ρώσικα – 
γερμανικά - γαλλικά)  
•Πτυχίο Τουριστικής σχολής 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•6μηνη απασχόληση  
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
 
Αποστολή Βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: chris@danairesort.com.

Το ξενοδοχείο Sani Resort αναζητά:
  
•Bartender 
•Bar Manager

Βιογραφικά στο e-mail: mkarafoulidou@saniresort.gr.

Σερβιτόροι /ες

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτη -ος Τουριστικής σχολής  
•Εμπειρία τουλάχιστον 3ετών 
σε ξενοδοχεία 4* η 5*  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Δεύτερη 
ξένη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Προϋπηρεσία σε buffet ή ala carte εστιατόρια 4 ή 
5 αστέρων επιθυμητή  
•Εμπειρία επάνω σε προγράμματα POS  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με επικοινωνιακές 
ικανότητες  
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές  
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης  
•Δυνατότητες εξέλιξης  
 
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
theodoropoulospe@gmail.com. Απαραίτητες 
συστάσεις. 

Μάγειρας Α’

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος Σχολής Μαγειρικής Τέχνης  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 4*- 5* ξενοδοχείου της Ελλάδος ή του 
εξωτερικού 

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές  
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης  
•Δυνατότητες εξέλιξης 

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
theodoropoulospe@gmail.com. Απαραίτητες 
συστάσεις. 

Μάγειρας Α΄ 
(για a la carte)

Απαραίτητα: 
•2-3 χρόνια προϋπηρεσία  
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com.

Η ξενοδοχειακή εταιρεία Atrium 
Hotels (www.atriumhotels.gr), ιδιοκτήτρια 
τριών πολυτελών ξενοδοχείων στη Ρόδο, 
επιθυμεί να προσλάβει για το ξενοδοχείο Atrium 
Prestige στην Λαχανιά:

Spa Therapists

•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5* ξενοδοχείου 
της Ελλάδος ή του εξωτερικού.  
•Αντίστοιχη εκπαίδευση σε σχολή της Ελλάδας ή 
της αλλοδαπής.  
•Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών.  
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση 
πελατών.  

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: 
atriumcareers@gmail.com.

Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση θα γίνει 
τηλεφωνικά μόνο για τους υποψήφιους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

Spa Supervisor

Εργοδότης: Santikos Hotels & Resorts, 
Skiathos Princess 
Περιοχή: Σκιάθος 
Απασχόληση: από Μαϊο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική Απασχόληση 
  
Προϋποθέσεις 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνια είτε σε 
ξενοδοχείο 5 * ή σε αντίστοιχο spa  
•Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών  
•Πιστοποιμένη γνώση full body and face 
massage, manicure, pedicure και άλλες 
εξειδικευμένες θεραπείες   
 
Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά τη 
διάρκεια της εργασίας σας στο ξενοδοχείο 
Skiathos Princess στην Σκιάθο.

Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται 
μέλος της ομάδα μας, παρακαλούμε να στείλετε το 
βιογραφικό σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω 
email: hr@santikoshotels.com. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα του Ομίλου www.santikoshotels.com.

Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στην Σκιάθο,  
επιθυμεί να προσλάβει για την σεζόν 2013:

Υπεύθυνη SPA 
για εργασία στο SPA του ξενοδοχείου

Aπαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Κάτοχος πτυχίου θεραπευτή 
•Εμπειρία σε ξενοδοχειακό περιβάλλον 
•'Αριστες ικανότητες επικοινωνίας- ικανότητα 
στην προώθηση και πώληση προϊόντων 
περιποίησης  
•Γνώση γκάμας θεραπειών και μασάζ 
•Η επιπλέον γνώση μανικιούρ - πεντικιούρ θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών  
•Διαθέσιμος από Μάϊο εώς Σεπτέμβριο  
 
Η επιχείρηση προσφέρει 
•Διαμονή και διατροφή  
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σημείωμα μαζί με φωτογραφία 
μέσω fax: 24270-21992 
ή μέσω e-mail: kassandrabay@gmail.com. 

Kassandra Bay Hotel. Περιοχή Βασιλιάς, Σκιάθος 
Tel. 24270-24201 (-4) Fax. 24270-21992 
www.kassandrabay.com.

Όμιλος Επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στον 
τομέα της Διαχείρισης Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
(Facility Management) επιθυμεί να προσλάβει 
άτομο για τη στελέχωση του τμήματος της 
Security.

Η θέση αναφέρεται σε Γενικό Διευθυντή με 
κύριες αρμοδιότητες:

Αρμοδιότητες 
•Δημιουργία προγράμματος τακτικών 
επιθεωρήσεων/ελέγχων και ακολούθως 
συλλογή και αξιοποίηση των στοιχείων που του 
επιστρέφονται. Περιοδικά εκτελεί και ο ίδιος επί 
τόπου εποπτείες/ελέγχους. 
•Επικοινωνία συνεργασία και τακτικές 
συναντήσεις με τους Δ/ντές Ασφαλείας και εν γένει 
αρμόδιους των πελατών. 
•Συνεργάζεται με την Γενική Διεύθυνση 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα 
επιλογής-πρόσληψης. •Συμμετέχει στην 
εκαπίδευση του προσωπικού της εταιρίας σε 
θέματα ασφαλείας. 
•Ελέγχει τους ατομικούς φακέλους του 
προσωπικού και είναι ενήμερος για τις 
ιδιαιτερότητές τους. 
•Είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση 
των διαδικασιών και μέτρων ασφαλείας των 
εγκαταστάσεων. 
•Προτείνει και συμμετέχει στον σχεδιασμό νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας. 
•Παροχή Μελέτης και Συμβουλευτικής 
υποστήριξης προς τον πελάτη για θέματα 
Ασφάλειας. 
•Ενημερώνεται συνεχώς για ευρύτερα θέματα της 
αρμοδιότητάς του. 
•Ενημερώνεται σε θέματα πληροφορικής, 
μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που 
αφορούν στον τομέα του. 
•Διατηρεί στενή συνεργασία με τους Διευθυντές 
των υπολοίπων τμημάτων της Εταιρίας για 
θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του 
καθώς επίσης διατηρεί και συνεργάζεται με τους 
Διευθυντές των υπόλοιπων Υποκαταστημάτων 
της εταιρίας (Ελλάδα και Εξωτερικό). 
•Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών 
προσφορών. 
•Σχεδιασμό και παρακολούθηση του οικονομικού 
προϋπολογισμού ανά έργο που διαχειρίζεται η 
εταιρεία Security 
•Διατηρεί στενή επικοινωνία με τις Αστυνομικές 
Αρχές, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 
τη Γ.Α.Δ.Α. και ενημερώνεται αναφορικά με την 
επικείμενη και νέα σχετική νομοθεσία. 
•Διαπραγμάτευση με πελάτες και προμηθευτές. 
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού. 
•Μηνιαίες αναφορές προς τη Διοίκηση για την 
πρόοδο των έργων. 

Προφίλ Υποψηφίου 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε διευθυντική 
θέση σε κλάδο ασφαλείας 
•Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου 
Proficiency (Γραπτός και Προφορικός λόγος) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (κυρίως Outlook, Ms Office, 
Excel, Powerpoint etc.) 
•Απαιτείται συνέπεια σε συνδυασμό με 
Οργανωτικές και Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Δυνατότητα παρουσιάσεων 
•Ικανότητα παραγωγικής συνεργασίας με 
προϊστάμενους και υφιστάμενους 
•Δυνατότητα μετακινήσεων και ταξιδιών 
•Άδεια υπηρεσιών ασφαλείας 
•Κάτοχος Διπλώματος ΙΧ 
•Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Εκπληρωμένες 
 
Παροχές 
•Ελκυστικό Πακέτο Αποδοχών 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας με 
δυνατότητες εξέλιξης σε έναν πολυεθνικό όμιλο 
•Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου 
•Παροχή Lap Top και κινητού τηλεφώνου 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
ktiria@skywalker.gr.

Ο όμιλος ξενοδοχείων Ledra Hotels and 
Villas, με τα ξενοδοχεία Domes of Elounda 
κατηγορίας 5* και Elounda Blu κατηγορίας 4*, 
που βρίσκονται στην Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, 
επιθυμεί να προσλάβει για την σεζόν 2013: 
 
Σερβιτόρους

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτοι Τουριστικής Σχολής  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 

Πληροφορίες:  Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 – 
14:00, στο τηλ: 28410-41924

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων: 
Διεύθυνση: Ξενοδοχείο Elounda Blue Bay Ελούντα 
Λασιθίου Κρήτης, τ.κ. 72053  τ.θ. 34, τηλ: 28410 - 
41924, φαξ: 28410 - 41816 ή στο e-mail: katerina.
papadaki@ledrahotelsandvillas.com.

Ο όμιλος ξενοδοχείων Ledra Hotels and 
Villas, με τα ξενοδοχεία Domes of Elounda 
κατηγορίας 5* και Elounda Blu κατηγορίας 4*, 
που βρίσκονται στην Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, 
επιθυμεί να προσλάβει για την σεζόν 2013: 
 
Μάγειρες A’ Ζεστής και Κρύας Κουζίνας

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτοι Τουριστικής Σχολής  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 

Πληροφορίες:  Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 – 
14:00 στο τηλ. 28410-41924

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων: 
Διεύθυνση: Ξενοδοχείο Elounda Blue Bay 
Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, τ.κ. 72053  τ.θ. 34, Τηλ: 
28410 - 41924, φαξ: 28410 - 41816 ή στο e-mail: 
katerina.papadaki@ledrahotelsandvillas.com.

F&B Manager

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής (πχ ΑΣΤΕ, ΑΤΕΙ 
Τουριστικών Επιχειρήσεων)  
•Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας και μίας 
δεύτερης  
•Γνώση Ξενοδοχειακού Λογισμικού και Η/Υ  
•Ευχάριστος Χαρακτήρας  
•Ομαδικό Πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας  
•Διαμονή και ημιδιατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
hr@hipcollection.gr.  Απαραίτητη μία ευκρινής 
πρόσφατη φωτογραφία.

Maitre (Code: MT13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ετής σε αντίστοιχη 
θέση 4 ή 5  αστέρων ξενοδοχείου  
•Άριστη γνώση Αγγλικών.  
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
•Άριστες διοικητικές ικανότητες  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής  
•Ηλικία μέχρι 40 ετών  
 
Πρόσθετα Επιθυμητά 
•Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (ρώσικα – 
γερμανικά - γαλλικά) 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•6μηνη απασχόληση  
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
 
Αποστολή Βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: chris@danairesort.com.

Dolphin Capital Partners is an independent 
private equity firm specialising in land and real 
estate investments in South-East Europe, the 
Caribbean and Latin America. We are a young and 
dynamic team with a multi-disciplined academic 
and professional background. Due to our continuing 
expansion, we are currently seeking to recruit an 
Executive Assistant to join our Team in Athens. 
Potential candidates should be able to fulfill the 
following tasks and requirements:

Job Description

We are seeking an Executive Assistant for an 
immediate permanent position to manage both 
personal and professional day-to-day needs and 
support the office team. General Administrative 
duties include: managing phone calls, scheduling 
and supporting meetings, filing, making domestic 
and international travel arrangements, supporting a 
company with international clients and offices.

Qualifications 
•University or College academic background  
•Minimum two years’ experience as Executive 
Assistant  
•Excellent knowledge of Microsoft Office including 
Word, Excel, PowerPoint, and Outlook  
•Proficient level of English language  
•Efficient in time management, able to organize 
calendars/schedules/agendas  
•Skilled in multi-tasking, organizing, and 
prioritizing  
•Flexible, proactive with a positive attitude and 
excellent communication skills  
•Team player with interest to take initiative  
•High level of integrity, professionalism and 
confidentiality 

Our organization offers a competitive remuneration 
package, continuous training, medical insurance 
scheme, excellent career prospects and 
opportunities. Send your cv to e-mail: 
veta@dolphincp.com.

Η Modern Line (http://www.modernline.gr) είναι 
μια εισαγωγική εταιρεία εσωρούχων και μαγιώ 
που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από 
το 1990. Αντιπροσωπεύει κατ’ αποκλειστικότητα, 
σημαντικές μάρκες (Just Cavalli, Gianfranco Ferre, 
Moschino κ.α.) τις οποίες διανέμει, μέσα από ένα 
οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, σε καταστήματα 
εσωρούχων και ρούχων, σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
H Modern Line ενδιαφέρεται για μακροχρόνιες 
συνεργασίες, σέβεται τους συνεργάτες, τους 
πελάτες και τους προμηθευτές της και αναπτύσσεται 
δυναμικά. Προκειμένου να υποστηρίξουμε το 
εμπορικό μας, ζητάμε:

Υπάλληλο Διοίκησης

Καθήκοντα - Υποχρεώσεις: 
•Την καταχώρηση των παραγγελιών των πελατών 
και την αποστολή των παραγγελιών στους 
προμηθευτές του εξωτερικού  
•Την επεξεργασία των στατιστικών των πωλήσεων  
•Την ενημέρωση των αρχείων πωλήσεων  
•Την επικοινωνία με εργοστάσια του εξωτερικού  
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Ηλικία έως 27 ετών  
•Ο/Η υποψήφιος /υποψήφια πρέπει να είναι 
απόφοιτος/η ΤΕΙ ή ΙΕΚ Οικονομικής ή Διοικητικής 
κατεύθυνσης  
•Να διαθέτει προϋπηρεσία στην εμπορική 
διαχείριση  
•Να έχει εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή των 
Excel και Word (απαιτείται άριστη γνώση και 
πιστοποίηση ECDL) 
•Να είναι οργανωτικός/ή, επικοινωνιακός/ή και με 
αίσθηση του team working  
•Να έχει ικανότητα εκμάθησης εμπορικών 
πακέτων (θα εκτιμηθεί γνώση του Κεφαλαίου 5 της 
Altec) 

Στην εταιρεία μας θα βρείτε ένα καλό περιβάλλον 
εργασίας, σεβασμό πρός όλους τους συνεργάτες 
και ικανοποιητικές αποδοχές. 

Σας καλούμε να στείλετε τα βιογραφικά σας στο 
fax: 210 2586610 ή στο e-mail: hr@modernline.gr 
αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό θέσης. 
Σημειώστε ότι η έδρα μας είναι στην Μεταμόρφωση 
Αττικής.

Η εταιρεία Vitamin Bar αναζητεί να προσλάβει μια 
κοπέλα για την θέση της Iδιαιτέρα Γραμματέας. 

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Οργανωτική και επικοινωνιακή  
•Να έχει εμπειρία στην εμπορική διαχείριση  
•Πολύ καλη γνωση Αγγλικής  
•Γνώσεις Office και Internet  
 
Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: info@vitaminbar.gr.

Για τα ξενοδοχεία του Ομίλου «Blue Lagoon Group 
Hotels» στην Κω, ζητούνται υπάλληλοι με την 
παρακάτω ειδικότητα:

 “Γραμματέα”

Απαραίτητα Προσόντα:  
•Πτυχίο Ανωτάτης σχολής ή αντίστοιχης σχολής  
•Άριστη Γνώση Γερμανικών (οπωσδήποτε) & 
Αγγλικών  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 
χρόνια σε ξενοδοχειακή μονάδα 5*  
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίας 
σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον  
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα στην 
εργασία 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
άμεσα το Βιογραφικό τους Σημείωμα, συνοδευόμενο 
από μια πρόσφατη φωτογραφία, στη παρακάτω 
διευθύνση: 
z.kamaratos@bluelagoongroup.com.

Εταιρία με αντικείμενο το εμπόριο και τις 
αντιπροσωπείες ξένων οίκων δραστηριοποιείται 
στον χώρο του διεθνούς εμπορίου και των 
αντιπροσωπειών για τον τομέα πρώτων υλών και 
μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι πελάτες της εταιρίας 
είναι από το χώρο της βιομηχανίας.

Η θέση: Πωλήσεις/Υποστήριξη Πωλήσεων – 
Γραμματειακή Υποστήριξη 
Ηλικία: μέχρι 35 ετών 
 
Απαιτούμενες γνώσεις:  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Χρήση Η/Υ (Office: Ms Word, Excel, Access, Outlook)  
•Άριστη διαχείριση αρχείων σε Η/Υ  
•Έρευνα αγοράς μέσω internet   
 
Προσόντα: 
•Καλή επικοινωνία, οργανωτικός/ή, 
συνεργάσιμος/η  
•Προτίμηση να κατοικεί κοντά στην έδρα της 
εταιρίας στη Γλυφάδα (νότια προάστια)  
 
Η εταιρεία παρέχει:  
•Άμεση πρόσληψη  
•Πλήρη απασχόληση  
•Ασφαλιστική κάλυψη και εκπαίδευση  
 
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο 
που θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:
 http://www.surveymonkey.com/s/iscopresales

Για τα ξενοδοχεία του Ομίλου «Blue Lagoon Group 
Hotels» στην Κω, ζητούνται υπάλληλοι με την 
παρακάτω ειδικότητα:

 Γραμματέα

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανωτάτης σχολής ή αντίστοιχης σχολής  
•Άριστη Γνώση Γερμανικών (οπωσδήποτε) & 
Αγγλικών  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 
χρόνια σε ξενοδοχειακή μονάδα 5*  
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίας 
σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον  
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα στην 
εργασία   
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα, 
συνοδευόμενο από μια πρόσφατη φωτογραφία, 
στη παρακάτω διευθύνση: 
z.kamaratos@bluelagoongroup.com.

Καμαριέρες - Καθαρίστριες (Code: ΚΑΜ13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση αγγλικών  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχείο 
5 αστέρων  
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
•Ηλικία έως 35 ετών 

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•6μηνη απασχόληση  
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
 
Αποστολή Βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: 
chris@danairesort.com.

Υπάλληλος Housekeeping 
(Code: HC13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ξενοδοχείο 5 
αστέρων  
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες οροφοκομίας/ 
καθαριότητας ξενοδοχείων  
•Άριστη γνώση αγγλικών  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Πρόσθετα Επιθυμητά 
•Γνώση Ρώσικων  
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•6μηνη απασχόληση  
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
 
Αποστολή Βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: 
chris@danairesort.com.

Student Internship 
for the Summer Season 2013

The Danai Beach Resort & Villas, the unique 
member of the “Leading Small Hotels of the 
World” in Northern part of Greece, is offering to 
students the opportunity to experience the realities 
of the workplace in training positions and gain 
experience in a professional working environment 
for the season 2012 for a framework of 12-24 
weeks (April until October).

Our hotel is offering high-level training regarding 
the international market.

We are looking to recruit: 
•Enthusiastic,  
•Hard-working,  
•Polite  
•Fresh-thinking members of staff to our 
business between the age of 19-26 years old 
with very good knowledge of English (any other 
foreign language will be appreciated, Russian 
preferable) that can assist with the day-to-day 
running of the business that are going to be 
benefited in their professional career.  
 
During their professional experience the 
students will: 
•Develop relationships with employers and 
employees  
•Get feedback on interpersonal skills  
•Expand their previous learning experience and  
•Learn the criteria for success in the workplace. 
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