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Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Γραµµατείς, Στελέχη Επιχειρήσεων,
Λογιστές

σελ. 6
Οικονοµικά Στελέχη, Προγραµµατιστές

σελ. 8
Στελέχη ΙΤ, Γραφίστες,
Call Center, Εµποροϋπάλληλοι

σελ. 9
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10
Θετικές Επιστήµες, Νοµική, 
Πωλητές Υγείας, Ιατροί, Νοσηλευτές

σελ. 12
Εκπαίδευση, Τεχνικοί, Μηχανικοί,
Μηχανικοί Πωλήσεων, Μηχανογράφηση

σελ. 14
Οδηγοί, Εστίαση, Τουρισµός

σελ. 15
Αισθητική, Promotion-Merchandisers
 

και πολλές
άλλες ειδικότητες
σε µεγάλες εταιρίες

16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

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

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

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

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

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος
αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας 
σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση
με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων 
και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας
σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία
για την καριέρα

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

 Αναλυτή Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 
(κωδ. θέσης ΑΜΕ)

Σκοπός της θέσης: Η οργάνωση και η εύρυθμη λειτουργία 
του μικροβιολογικού εργαστηρίου με στόχο την ανάπτυξη του 
βέλτιστου ελέγχου ποιότητας των προϊόντων της εταιρείας.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Η οργάνωση του νέου εργαστηρίου μικροβιολογικών 
αναλύσεων, η οποία περιλαμβάνει τη καταγραφή διαδικασιών, 
διαχείριση οργάνων και μεθόδων ανάλυσης.  
•Η διεξαγωγή των μικροβιολογικών αναλύσεων για τον έλεγχο 
ποιότητας πρώτων υλών, ημιέτοιμων και τελικών καλλυντικών 
προϊόντων, νερού παραγωγής κτλ.  
•Η συμμόρφωση με τις αρχές καλής εργαστηριακής πρακτικής 
κατά την εργασία.  
•Η διαχείριση των αποθεμάτων και αναλωσίμων του 
μικροβιολογικού εργαστηρίου.  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Βιολόγου ή συναφούς αντικειμένου.  
•Απαραίτητη εμπειρία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
μικροβιολογικών αναλύσεων σε φάρμακα ή καλλυντικά.  
•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: ΑΜΕ), ΒΙOMHXANIKO 
ΠΑΡKO ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ / ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 19003 
Τηλ. 210 2854430, Φαξ. 210 2843580, E-mail: hr@apivita.com.

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών 
ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, 
στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού. H Adecco, για 
λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης ελληνικής βιομηχανικής εταιρίας 
στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων (FMCG), αναζητά ένα 
(1) άτομο για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για το 
εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης:

Υπάλληλος Ποιοτικού Ελέγχου  
(Κωδ. θέσης: S-722/31936) 

Περιγραφή Θέσης 
•Εκτελεί έλεγχο ποιότητας προϊόντος σε όλες τις φάσεις της 
παραγωγικής διαδικασίας  
•Διασφαλίζει την τήρηση των ποιοτικών κριτηρίων σύμφωνα με 
τις καταγεγραμμένες απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας  
•Συντάσσει σχετικές αναφορές ποιοτικού ελέγχου  
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού, Τεχνολόγου Τροφίμων 
ή Βιολογίας  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία  δύο (2) έως  τέσσερα (4) έτη  σε 
αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική μονάδα, ιδανικά στον κλάδο των 
τροφίμων  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών Ms-Office  
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα και ευελιξία  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα, αναφέρoντας τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@adecco.com, μέσω fax 
στον αριθμό 210- 6919358, ή στη διεύθυνση: Adecco HR SA, 
Λ.Κηφισίας 56, 15125, Μαρούσι. Για περισσότερες θέσεις 
εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και 
καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η εταιρεία Gepaworld Α.Ε. που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ειδών 
ένδυσης επιθυμεί να καλύψει την θέση του Υπεύθυνου 
Marketing. Ειδικότερα, η θέση αφορά στην ανάλυση 
στοιχείων, προετοιμασία παρουσιάσεων, εφαρμογή 
και παρακολούθηση διαφημιστικών πλάνων, ενεργειών 
προώθησης και δημοσίων σχέσεων με τα αντίστοιχα 
κοινά-στόχους.  

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα/ 
ικανότητες 
•Ανάπτυξη της εταιρικής εικόνας  στην Ελλάδα και Διεθνώς  
•Δυνατότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης της στρατηγικής 
marketing  
•Ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής του  ετήσιου media plan  
•Σχεδιασμό  και διαχείρηση έντυπης και ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας των ενεργειών  προβολής ( mail campaigns κλπ)– 
παραγωγή και διαχείρηση Δελτίων τύπου κλπ   
•Συμμετοχή στην ανάπτυξη πελατολογίου  
•Δημιουργία newsletter σε συνεργασία με το δημιουργικό  
•Διαχείρηση εταιρικού site  & ανανέωση των ιστοσελίδων  
•Συμμετοχή στη δημιουργία προϊοντικών καταλόγων  
•Ανάπτυξη και διαχείρηση του eshop  
•Εμπορική διαχείριση των brands με συνεργαζόμενα eshops  
 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία 2-4 ετών σε ανάλογη θέση στο 
τμήμα Marketing – προϋπηρεσία στον κλάδο της ένδυσης 
επιθυμητή  
•Γνώση μόδας  
•Εμπειρία στην διαχείρηση Social Media  
•Δημιουργική σκέψη  
•Άριστη γνώση αγγλικών  
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται για τις 
οργανωτικές του δυνατότητες, τη δημιουργική του σκέψη, τη 
δυνατότητα να λειτουργήσει σε ομάδα και τη δέσμευσή του στο 
αποτέλεσμα. Για αποστολή βιογραφικών επικοινωνήστε με το 
e-mail: info@gepaworld.com. 

Η εταιρεία γραφικών τεχνών Λυχνία ΑΕ  ζητά:

Πωλητή γραφικών τεχνών 
(CLIENT SERVICE SALES)

Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Πωλήσεων.

Περιγραφή θέσης: Η θέση θα καλύψει την επέκταση της εταιρίας 
στον χώρο πώλησης διαφημιστικών υπηρεσιών, εκτός media.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τίτλο σπουδών σε Marketing η Επικοινωνία  
•Γνώση Αγγλικής τουλάχιστον, επιπέδου Proficiency  
•Ποηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε διαφημιστική 
εταιρία  
•Τεχνική κατάρτιση στις γραφικές τέχνες   
 
Αν είστε κάτοχος τιμολογίου παροχής υπηρεσιών  θα θεωρηθεί 
ιδιαίτερο προσόν 
 
Παροχές εταιρείας  
•Ανταγωνιστική πολιτική πωλήσεων  
•Κινητό τηλέφωνο  
•Έξτρα πρίμ απόδοσης  
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης  
•Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης  
•Πελατολόγιο   
•Κάλυψη εξόδων αυτοκινήτου  
 
Συστάσεις απαραίτητες 
Καλό είναι να επισυνάπτεται πρόσφατη φωτογραφία.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Αποστολή 
βιογραφικών στο fax.: 210-3425967 ή στο email hr@lyhnia.gr. 
Πληρ. Κος Βγόντζας Αθ.. ΤΗΛ 210-3410436.

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

Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά
Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία
Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
Η.Σ.Α.Π. - Κάτω Πατήσια
Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
Η.Σ.Α.Π. - Μοσχάτο
Η.Σ.Α.Π. - Ταύρος
Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς
Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(Γραφείο Διασύνδεσης)
Δημαρχείο Ηλιούπολης 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

Customer Data Analyst
Κωδικός: CDA 001, Τοποθεσία: Αθήνα 
 
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Αναλύει την συνδρομητική βάση με σκοπό να εντοπίζει 
ομάδες πελατών με στόχο την διατήρηση και την ανάπτυξη της, 
σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας.  
•Παρακολουθεί την συμπεριφορά της συνδρομητικής βάσης και 
εντοπίζει αλλαγές σε αυτήν.  
•Επικοινωνεί τα αποτελέσματα των αναλύσεων στην ομάδα του 
CRM και στις ποιοτικές ομάδες  
•Αναγνωρίζει νέες ευκαιρίες προώθησης προϊόντων και 
υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη της συνδρομητικής βάσης. 
•Παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή και απόδοση των 
διαφόρων προωθητικών ενεργειών.    
 
Basic Requirements: 
•Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στη Στατιστική ή 
Μαθηματικά. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός  
•2-3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχο χώρο. 
Προϋπηρεσία στις Τηλεπικοινωνίες ή στo Marketing Research 
θα ληφθεί ως επιπλέον προσόν .  
•Γνώση SPSS (χρήση SPSS γλώσσας προγραμματισμού), 
SPSS-Clementine, SQL και CRM συστήματα (Siebel)  
•Δυνατότητα χειρισμού μεγάλων βάσεων δεδομένων  
•Προσοχή στη λεπτομέρεια, άριστες ικανότητες επικοινωνίας, 
διαπραγμάτευσης, διαπροσωπικών επαφών και οργάνωσης. 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα βιογραφικά τους, 
μέχρι τις 12/04/2013, δηλώνοντας τον κωδικό θέσης εργασίας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ.Κηφισίας 
66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα. E-mail: jo@wind.com.gr Fax: 
210 6106504. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς μόνο οι 
υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
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Επιθυμητή η γνώση ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων  
•Γνώση καναλιών προώθησης (IDS, P.C. 
website, websites τρίτων,booking engines, 
internet tour operators, travel portals)  
•Γνώση χρήσης social media ως εργαλείο 
ενημέρωσης, προώθησης και πωλήσεων  
•Γνώση Πωλήσεων Ξενοδοχείων και Internet 
Sales  
•Γνώση της αγοράς διαφήμισης και υλοποίησης 
διαφημιστικών ενεργειών  
•Γνώση υλοποίησης ενεργειών πωλήσεων και 
προωθητικών ενεργειών (Μarketing Plan & 
Action Plan)  
•Επικοινωνιακές και Οργανωτικές Ικανότητες      
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με 
φωτογραφία τους αναφέροντας τον αντίστοιχο 
κωδικό υπ’ όψη τμήματος προσωπικού στο fax: 
2109955586 ή με e-mail στο hr@techol.gr. Όλα τα 
βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Ανώνυμη Εταιρία ζητάει, για άμεση πρόσληψη 
Υπεύθυνο Εξαγωγών με έδρα Αθήνα ή 
Θεσσαλονίκη. 

Απαραίτητη προσόντα:  
•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στον τομέα των 
εξαγωγών οίνων-τροφίμων-ποτών,  
•Άριστη γνώση Αγγλικών και τουλάχιστον μίας 
ακόμα γλώσσας,  
•Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής  
 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
e-mail: exagoges@skywalker.gr.

Πρακτική Άσκηση από ΤΕΙ 
Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (Ref.

Code:INTERN.13) 

Η ομάδα της Costa Navarino αποτελείται από 
ικανούς και αφοσιωμένους επαγγελματίες, 
παθιασμένους για την ποιοτική εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών μας. Οι συνεργάτες μας εξασφαλίζουν 
την τελειότητα σε κάθε λεπτομέρεια και παρέχουν 
εμπνευσμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες μας, 
δημιουργώντας αξέχαστες αναμνήσεις.

Στην Costa Navarino προσφέρουμε διαμονή σε 
πλήρως εξοπλισμένα καταλύματα, διατροφή 
κατά τη διάρκεια της βάρδυας και απεριόριστες 
δυνατότητες εξέλιξης σε μια κορυφαία 
ξενοδοχειακή επωνυμία.

Απαραίτητη είναι η ικανότητα δημιουργίας 
ζεστής και εγκάρδιας ατμόσφαιρας καθώς και η 
θετική διάθεση και ευελιξία σε κάθε διάδραση με 
επισκέπτες και συνεργάτες.

Ξεκινήστε σήμερα μια λαμπρή σταδιοδρομία 
στην Costa Navarino και Starwood Hotels 
& Resorts Worldwide  αποστέλλοντας το 
βιογραφικό σας με φωτογραφία και την ένδειξη 
INTERN.13 στο Career@costanavarino.com. 

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, 
το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό 
Συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να 
προσλάβει για απασχόληση με έδρα το 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ

Δ/ντή Τμήματος Κρατήσεων (Code: RPC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή στα Οικονομικά ή 
Ανώτερης σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά 
Επαγγέλματα  
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε Ξενοδοχεία 5 αστέρων  
•Γνώση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
Ξενοδοχειακής αγοράς  
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση Ρώσικων θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Από βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών στα 
Οινόφυτα ζητείται:

Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος Νομικής Σχολής.  
•Πολύ καλή γνώση MS OFFICE (κυρίως Excel 
και Word)  
•Γνώσεις σύναψης συμβάσεων έργων, νομικού 
πλαισίου που διέπει τις επιχειρήσεις  
•Άριστος χειρισμός της Αγγλικής γλώσσας 
(προφορικός και γραπτός λόγος).  
•Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες 
επικοινωνίας  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@rama.gr.

Η εταιρία ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. με ηγετική θέση στον 
τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών και  με 
παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, προώθησης 
πωλήσεων και εκδηλώσεων επιθυμεί να 
προσλάβει:

Ιδιαιτέρα Γραμματέα – Προσωπική Βοηθό

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κολλεγίου με ειδικότητα 
«Γραμματέας Διοίκησης».  
•Άριστη γνώση Η/Υ και Αγγλικών.Επιθυμητή η 
γνώση Γαλλικών.  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη 
θέση.  
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία.  
•Εχέμυθη, οργανωτική, εργατική, συνεργάσιμη.  
•Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και 
διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.  
 
Παροχές 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον.  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.  
•Συνεχής επιμόρφωση.  
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη 
φωτογραφία: info@recycling-center.gr. 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Εταιρία: Το Meli Properties – μέρος του Meli 
Group εντάσεται σε έναν από τους ταχύτερα 
αναπτυσόμενους ομίλους επιχειρήσεων στον 
τομέα παροχής τουριστικών, κτηματομεσιτικών 
και άλλων υπηρεσιών στην Ελλάδα

Ονομασία θέσης: Διευθυντής Τμήματος 
Κτηματομεσιτικού (με έδρα Θεσ/νίκη) 

Περιγραφή θέσης: 
•Σχεδιάζει, οργανώνει, κατευθύνει και ελέγχει τις 
ημερήσιες δραστηριότητες  
•Προωθεί τις πωλήσεις των ακινήτων  
•Επικοινωνεί, ενημερώνει και ανταπόκρινεται 
σε αιτήματα δυνητικών αγοραστών μέσω 
τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή 
προσωπικών συναντήσεων όποτε χρειαστεί.  
•Ετοιμάζει προσφορές πώλησης σε υποψήφιους 
αγοραστές.  
•Διεξάγει συνεντεύξεις με υποφήφιους αγοραστές 
για να καθορίσει τι είδους ακίνητα αναζητούν  
•Διερευνεί την οικονομική και πιστωτική 
κατάσταση των υποψηφίων πελατών, 
προκειμένου να προσδιοριστεί η δυνατότητα 
πραγματοποίησης αγοράς  
•Ενεργεί ως διεκπεραιωτής στις 
διαπραγματεύσεις μεταξύ αγοραστών και 
πωλητών, εκπροσωπώντας τον ένα ή τον άλλο 
κατά περίπτωση  
 
Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση κατ΄ελάχιστον της Αγγλικής, 
Ελληνικής (Ομιλία και γραφή),  
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η καλή γνώση Ρωσικών ή 
άλλων γλωσσών  

συνέχεια στη σελ. 06

•Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα 
•Άριστες ικανότητες συνεργασίας σε επίπεδο 
ομάδας  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία εργασίας 
σε κτηματομεσιτικό γραφείο  με την επίτευξη 
ολοκλήρωσης συμφωνιών πωλήσεων μεγάλων 
τουριστικών, βιομηχανικών ή άλλων ακινήτων  
 
Προσφέρονται: 
•Επαγγελματικό περιβάλον εργασίας  
•Επαγγελματική εξέλιξη με δυνατότητες 
στενότερης συνεργασίας  
 
Υποβολή βιογραφικών: Αναγράφοντας RE001 
στο: hr@meligroup.gr. 

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

Υπεύθυνο Αγορών Προμηθειών 
(Buyer Officer) 

Σκοπός της θέσης:

Η διαχείριση και εξυπηρέτηση των αναγκών 
προμηθειών διαφόρων τμημάτων της εταιρίας. 
Αναζήτηση προμήθειας υλικών προϊόντων και 
υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της 
εταιρίας.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση γενικών προμηθειών  
•Ανεύρεση και διαχείριση  προμηθευτών 
εσωτερικού /εξωτερικού.  
•Διαχείριση εισαγωγών προϊόντων.  
•Διαχείριση παραγγελιών, έλεγχος τιμολογίων 
επίλυση προβλημάτων, τήρηση των διαδικασιών 
προηθειών, τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.  
•Συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις.  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο AEI Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Οικονομικών Επιστημών.  
•Mεταπτυχιακές σπουδές στην Εφοδιαστική 
Αλυσίδα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.  
•Εμπειρία 2-4 χρόνια σε αντίστοιχη  θέση σε 
Τμήμα Προμηθειών  καλλυντικών εταιρειών ή 
Φαρμακευτικών, με  πολύ καλές ικανότητες στην 
ανάλυση οικονομικών στοιχείων.  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.    
•Πολύ καλή γνώση MS Office και  ERP 
συστημάτων SAP  ή  NAVISION 

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: ΑΜΕ), 
ΒΙOMHXANIKO ΠΑΡKO ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ / ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 
19003, Τηλ. 210 2854430, Φαξ. 210 2843580, 
E-mail: hr@apivita.com. 

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, 
το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό 
Συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να 
προσλάβει για εποχιακή συνεργασία με έδρα 
το ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ

Marketing Manager (Code: MRK)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στα Οικονομικά  
•Μεταπτυχιακός τίτλος στα Τουριστικά 
Επαγγέλματα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε Ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές 
μονάδες  
•Γνώση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
Ξενοδοχειακής αγοράς  
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση Ρώσικων θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

Γνώση του Syscoepitomesystemθα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν  
•Άριστη γνώση Microsoft Office  
•Ικανότητα προγραμματισμού με στόχο την 
βελτιστοποίηση των οικονομικών και ποιοτικών 
αποτελεσμάτων  
•Επικοινωνιακές και Οργανωτικές Ικανότητες      
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Δυνατότητα διαμονής στη Σιθωνία Χαλκιδικής 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη 
τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με 
e-mail στο hr@techol.gr.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Civitel Hotels & Resorts, 
η οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη, και στο 
Μαρούσι Αττικής, σας προσκαλεί να ξεκινήσετε 
την καριέρα σας και να πραγματοποιήσετε την 
πρακτική σας άσκηση.

Πρακτική Άσκηση στο Λογιστήριο 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει  τα ακόλουθα προσόντα: 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος ΤΕΙ Λογιστικής/Οικονομικής 
Κατεύθυνσης  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ,  
•Καλή γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό 
λόγο,  
•Επικοινωνιακή, οργανωτική ικανότητα,  
•Καλή γνώση προγραμμάτων MS Office (Excel, 
Word),  
•Ικανότητα εργασίας και προσαρμογής σε 
εταιρικό περιβάλλον.  
 
Αρμοδιότητες: 
•Αρχειοθέτηση παραστατικών  
•Καταχώρηση παραστατικών  
•Συμφωνίες λογαριασμών  
•Εξωτερικές εργασίες  
 
Προσφέρονται: 
•Δυνατότητες εξέλιξης.  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
•Δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας  
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@civitelhotels.com. 

Από βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών στα 
Οινόφυτα ζητείται:

Λογιστής, Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση και επίβλεψη λογιστηρίου  
•Εποπτεία λογιστικών & φορολογικών θεμάτων  
•Κλείσιμο Ισολογισμού  
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώση Entersoft (ERP)  
•Δικαίωμα υπογραφής Α' τάξης  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Άριστη γνώση γενικής & αναλυτικής λογιστικής 
φορολογικών θεμάτων, ΚΒΣ & ΔΛΠ  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση MS OFFICE (κυρίως Excel)  
•Ικανότητα οργάνωσης λογιστηρίου και 
καθορισμού προτεραιοτήτων  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

Civil Engineering Positions - Mozambique
Project Manager (Ref: PM 02/13) 
Construction/Site Manager (Ref: CM 02/13) 
Project Engineer (Ref: PE 02/13)

Our client, a major international construction company, with a 
turnover of over € 900 million, operating in European, African 
and Asian markets, is seeking to employ Civil Engineers, who will 
undertake the responsibilities of the Project Management and Site 
Management of a major road construction project in Mozambique. 
This is a $ 120 million project, part of a major infrastructure 
construction project. Candidates should be University Civil 
Engineering graduates, with at least 8 years’ experience in 
road construction for the positions of Project Manager and Site 
Manager, of which 5 in senior project management positions. 
Candidates for the Position of Project Engineer should have 
at least 5 years road site constriction experience. Candidates 
without road construction experiences will not be considered 
for the position. They should speak fluently English and willing 
to relocate to Mozambique. This is a two years contract, with 
extension prospects and the company offers an attractive annual 
salary, according to position:

Project Manager  € 90.000 
Construction/Site Manager  € 60.000 
Project Engineer  € 40.000

The company also offers relocation expenses. If you find the 
position interesting, please send your CV to cv@futuretrend.gr 
stating the Ref of the position you are interested.

Randstad Hellas, is seeking to employ Specialized Doctors on 
behalf of its client, a large University Hospital, located in the 
South of France.

We are looking for specialised doctors in the fields of: 
•Anaesthesia 
•Oncology 
•Radiology and Medical Imaging 
 
The successful candidate should have the following profile: 
•Doctors that have a graduate diploma of specialization (one of 
the above) 
•Years of working experience after the diploma of specialization 
is irrelevant 
•French language level B1 
•Willingness to work and live in the South of France 
•The positions are permanent positions in one of the most state 
of the art University hospitals in France 
 
The company offers relocation advice and assistant. 

Randstad is the leading HR services company in the world. It has 
had a leading presence in the Greek market for over ten years.  
This international experience, combined with our successful 
presence in the Greek market, guarantees the quality of our HR 
Services. 

Send your cv to e-mail: akleffmann@randstad.gr, tel: 210 
6770523, fax: 210 6770526, Contact Person: Ms Alexandra 
Kleffmann. 

Η MSPS, ηγέτιδα εταιρία στο χώρο του Promotion Μarketing με 
σημαντικούς πολυεθνικούς πελάτες  ζητά:

Merchandiser 
με έδρα την Αθήνα

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει: 
•Να είναι απόφοιτος Λυκείου, ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Να γνωρίζει καλά Αγγλικά,  
•Να είναι έως 30 ετών,  
•Να μπορεί να ταξιδεύει και σε άλλες περιοχές εκτός από την 
έδρα του και  
•Να είναι κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου.  
 
Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 
 
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών  
•Εταιρικό Αυτοκίνητο  
•Δυναμικό περιβάλλον  
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: 
merchandiser2@skywalker.gr 
αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό ΑΤΗ. 

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: Διευθυντής Πωλήσεων 
& Διαφήμισης (με έδρα Θεσσαλονίκη) 

Περιγραφή θέσης: 
•Διατήρηση υφιστάμενων και ανάπτυξη δικτύου νέων 
συνεργασιών  
•Επικοινωνία και ανταπόκριση με υφιστάμενους ή δυνητικούς 
συνεργάτες μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 
συναντήσεων και παρουσιάσεων  
•Προετοιμασία διαφημιστικού πλάνου, εκπόνηση και υλοποίηση 
ετήσιου σχεδίου πωλήσεων στις αγορές στόχους, όπως 
προβλέπεται από την Διεύθυνση.  
•Έλεγχος και διαχείριση ενημερώσεων των ιστοσελίδων μέσω του 
συστήματος CMS - νέες εικόνες, κείμενο ιδιοκτησίας ενημερώσεις, 
εταιρική επικοινωνία και διαθεσιμότητα προϊόντων  
•Ενημέρωση δικτυακών τόπων τρίτων μερών μάρκετινγκ: 
διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις  
•Χειρισμός υπηρεσιών τρίτων μερών (online & offline) - Παροχή 
τιμών, διαθεσιμότητα και σχετικών πληροφοριών  
•Έρευνα αγοράς, έλεγχος και καταγραφή κινήσεων του 
ανταγωνισμού   

•Σχεδιασμός επαγγελματικών ταξιδιών, διοργάνωση ενεργειών 
προώθησης και εκπροσώπηση σε εμπορικές εκθέσεις και 
εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό  
 
Προσόντα:   
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις /προώθηση τουριστικών 
υπηρεσιών  
•Ακαδημαϊκός τίτλος σε συναφές αντικείμενο  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής (Ομιλία και γραφή), και Ελληνικής 
γλώσσας (Ομιλία και γραφή)  
•Πολύ καλή γνώση επιπλέον γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
•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  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Επαγγελματικό περιλαβάλον εργασίας  
•Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη  
•Μόνιμη απασχόληση  
 
Υποβολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
ttsirakidis@melitours.gr.

Η Ι. Γρατσίας ΑΕΒΕ είναι μια δυναμικά αναπτυσσομένη εταιρεία 
που δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου εδώ και 50 
χρόνια. Στα πλαίσια της περεαιτέρω ανάπτυξής της ζητά για 
άμεση πρόσληψη:

Μηχανικό Αυτοκινήτων
Απαραίτητα προσόντα 
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Πτυχίο μηχανικού αυτοκινήτου τεχνικής ή ανώτερης σχολής  
•Γνώση χρήσης Η/Υ  
•Ικανότητα επικοινωνίας  
 
Επιθυμητά προσόντα 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•5 ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στο 
δίκτυο VW - AUDI  
•Πιστοποίηση τεχνικού διάγνωσης Audi 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας  
 
Αποστολή βιογραφικών:  
Ε-mail: konpsi@gratsias.gr ή στο fax: 210-6004645, Τηλέφωνα 
Επικοινωνίας: 210-6071040 
 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια 
 
Εξουσιοδοτημένος έμπορος / συνεργάτης service Kosmocar AE 
Λ. Μεσογείων 496, Τ.Κ. 153 42, Αγ. Παρασκευή, www.gratsias.gr. 

Trucks Sales Consultant Areas of Western & Central Greece, 
all Greek Islands, Evia and Crete for the Commercial Vehicles 
dpt of MB Hellas SA

The position 
•The candidate will report to the Sales & Marketing Director CV 
and will be responsible for: 
•Promotion of retail Truck products sales in his/her area of 
responsibility  
•All financial arrangements according to corporate standards 
and procedures  
•All necessary arrangements for the proper vehicle delivery  
•Updates and Reporting  
 
The requirements 
The ideal candidate should have: 
•University Degree  
•At least 2 years of experience in Sales  
•Basic knowledge of engineering  
•Very good working knowledge of MS Office (e.g. Excel, Word, 
PowerPoint)  
•Fluency in Greek & English required, German knowledge will be 
an asset  
•Dynamic personality, strong communication and negotiation 
skills, team work spirit, analytical thinking, self-motivation and 
adaptability   
 
Candidates, who are interested in, can submit their CV to e-mail: 
HR_MBhellas@daimler.com.

Θέση: Σχεδιαστής (κωδ. ΣXPiC/03.13) 
Τμήμα: Τμήμα R&D/ PiC 
(PAPPAS Innovation Center)
Η Εταιρία: Η PAPPAS elevators & escalators είναι η κορυφαία 
Ελληνική Πολυεθνική εταιρεία ανελκυστήρων με καινοτόμες και 
καθετοποιημένες υπηρεσίες (μελέτη, σχεδιασμό, εγκατάσταση, 
τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, επισκευή, πιστοποίηση), καθώς 
και όλα τα προϊόντα κάθετης και οριζόντιας μεταφοράς εντός κτιρίων 
(ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες/διαδρόμους, αναβατόρια 
φορτίων, αυτοκινήτων, ΑΜΕΑ κτλ). Η εταιρεία μας απασχολεί 
100 υπαλλήλους και στεγάζεται σε ιδιόκτητες και υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις στην Αθήνα. Απολαμβάνοντας μία διαρκή εμπορική 
και επιχειρηματική ανέλιξη τα τελευταία χρόνια, στο πελατολόγιό 
μας ανήκουν μερικά από τα κορυφαία brands, ενώ τεχνικά 
υποστηρίζουμε πάνω από 4.000 ανελκυστήρες. Στην PAPPAS 
elevators & escalators επενδύουμε στην καινοτομία, είμαστε 
πάντα σε εγρήγορση, έχουμε πνεύμα νικητή, εξυπηρετούμε με 
ποιότητα, προσέχουμε τη λεπτομέρεια, έχουμε την τεχνογνωσία, 
σεβόμαστε τόσο τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον, αλλά πάνω 
από όλα ανεβαίνουμε με ασφάλεια!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο 
www.pappaslift.gr, βρείτε μας στο       και ακολουθήστε μας 
στο       .

Η PAPPAS elevators & escalators επιθυμεί να καλύψει την 
παρακάτω ειδικότητα:

Σχεδιαστής (κωδ. ΣΧPiC/03.13)

Η Θέση: O κατάλληλος υποψήφιος θα ανήκει στο τμήμα Έρευνας 
& Ανάπτυξης, και συγκεκριμένα στο μηχανολογικό τομέα/ κομμάτι. 
Τα κύρια καθήκοντά του θα είναι:

•Σχεδιασμός εξαρτημάτων  
•Παραγωγή σχεδίων 2D  
•3D μοναδιαία τεμάχια και assembly  
•Υπολογισμοί αντοχής με INVENTOR  
•Παραγωγή ΒΟΜ συσκευών  
 
Απαιτούμενες γνώσεις, προσόντα & ικανότητες 
 
•Ηλικία: 25-35 ετών  
•Πτυχίο AEI-ΤΕΙ Μηχανολόγου-Μηχανικού  
• (Αποδεδειγμένα) Επαγγελματική εμπειρία-τουλάχιστον- 5 
χρόνων μηχανολογικού σχεδιασμού σε AUTODESK INVENTOR  
•Πολύ καλή γνώση STRESS ANALYSYS σε AUTODESK 
INVENTOR  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (Προφορικά και γραπτά)  
•Άριστη γνώση Microsoft Office 

ΠΡΟΣΟΧΗ - Δεν θα εξεταστούν βιογραφικά υποψηφίων, οι 
οποίοι δεν διαθέτουν άριστη γνώση AUTODESK INVENTOR με 
αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. Η Εταιρεία PAPPAS 
elevators & escalators προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, ανάλογα με την εμπειρία του υποψηφίου. Επίσης, 
προσφέρει εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον, 
συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση: hr@pappaslift.gr αναγράφοντας τον κωδικό της 
θέσης. Η θέση εργασίας αφορά την περιοχή Ασπρόπυργος, 
Αττικής.
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technical excellence and valuable services, and to 
its employees the working conditions to further 
develop their technological expertise within a 
multi-national environment.

Currently we are looking for an Experienced /
Senior Software Developer (.NET / C# - GUI) 
to be included in one of our project teams, 
implementing a Windows-Application for protocol-
testers, at the customer’s premises in Germany 
(Munich).

Skills required: 
 
A.  Experience: 
•Excellent knowledge and professional 
experience (> 5 years) with object oriented 
programming, and C#  
 
for Windows applications 
 
•Hands on experience in .NET, WPF, XAML  
•Hands on experience in programming of 
graphical user interface  
•Experience with the configuration management 
systems ClearCase and Jazz will be an asset  
•Knowledge and willingness to be enabled in 
mobile networks standards and protocoltesters 
(eg. LTE, WCDMA, GSM)  
 
B.  Soft Skills: 
•Self-driven team player, confident  
•Down-to-earth, hands-on approach  
•Ability to interact and work with people from 
different backgrounds and nationalities  
•Well-structured working style and transparent, 
well documented, on-time delivery track record  
 
C.  Formal Qualifications 
Degree in Computer Science or equivalent 
 
D.  Language skills 
English: excellent oral and written 
German: knowledge will be an asset 
 
Duration of assignment: longterm 
Location: Athens / initial period: Germany 
(Munich) 
Estimated duration of the initial period: 6-12 
months 
Availability at client’s premises: 100% during 
the initial period 
Cooperation model: Fulltime 
Start date: M.3.2013 or B.4.2013

Please, apply for an interview, sending your 
detailed CV in English, quoting reference ref: 
GP_2013-03_C#, to the following e-mail address: 
hr@softcom-int.com not later than 30.03.2013. 
We offer a competitive remuneration package 
based on qualification and experience, and work 
in a challenging multinational environment. All 
applications will be treated as confidential. For 
information regarding our company, please consult 
our web site: www.softcom-int.com. 

Η AcmonData, πιστοποιημένος συνεργάτης 
της Microsoft, στηνπαραγωγή βιομηχανικού 
λογισμικού, με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη, 
την εγκατάσταση και την συνεχή υποστήριξη 
πληροφοριακών συστημάτων ελέγχου παραγωγής 
και διαχείρισης αποθήκης στην Ελληνική και Διεθνή 
αγορά, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της, 
επιθυμεί να προσλάβει, για το υποκατάστημά 
της στην Αθήνα:

Software Engineer (SE03.13)

Αρμοδιότητες: Βασικό του έργο θα είναι 
η περεταίρω ανάπτυξη και υποστήριξη του 
συστήματος TracePro της AcmonData.

Απαιτούμενα Προσόντα 
•Πτυχιούχος μηχανικός πληροφοριακών 
συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού, με 
ειδίκευση στην ανάπτυξη λογισμικού.  
•Καλή γνώση στην ανάπτυξη εφαρμογών σε 
γλώσσα C# με MS SQL Server.  

Η εταιρία skywalker ζητά για το Δημιουργικό 
Τμήμα έναν (1) Τελειόφοιτο Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας ή Πληροφορικής για να 
πραγματοποιήσει την 6μηνη πρακτική άσκηση 
του στα γραφεία της εταιρίας μας, στην Ηλιούπολη.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος ΙΕΚ ή ΤΕΙ  
•Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης 
•Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου 
•Γνώση δημιουργίας αρχείων σε μορφή html 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Τεχνικές γνώσεις δικτύου  
•Γνώσεις εφαρμογών e-shop 
 
Ενδεχόμενο συνέχισης συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται άμεσα να στείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: 
schatziioannidis@skywalker.gr ή με fax 
στο 210 9709464 με την ένδειξη Πρακτική Άσκηση. 
Βιογραφικά που δε πληρούν τις προϋποθέσεις για 
πρακτική άσκηση, δεν θα ληφθούν υπόψιν.

•Κοπή Web Templates σε HTML.  
•Εξαιρετικό καταμερισμό χρόνου και παράδοση 
μέσα στα όρια του έργου (deadlines). 

Αναζητούμε ανθρώπους με θέληση για συνεργασία 
και δυναμική προσωπικότητα. Η προσαρμογή στην 
δύσκολη αλλά συναρπαστική ροή εργασίας στην 
MainSys είναι πάντα ομαλή. Οι ενδιαφερόμενοι 
οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό WD10 
στο subject μέσω e-mail: jobs@mainsys.gr ή 
μέσω fax στο 210 2325334. MainSys, Αϊδινίου 18, 
13 451 Καματερό, Αθήνα, Τηλ.: (210) 2325 330 - 3 
| Fax: (210) 2325 334, www.mainsys.gr. 

H εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης ιστοσελίδων 
PRIME MEDIA A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Προγραμματιστή Εφαρμογών για κινητές 
συσκευές (iOS Mobile Developer) – Αθήνα

Ζητείται προγραμματιστής πλήρους απασχόλησης 
(Senior iOS Mobile Developer) με θέληση να 
εργαστεί σε εφαρμογές κινητών συσκευών υψηλής 
επισκεψιμότητας και ενδιαφέροντος.

Απαραίτητα Προσόντα 
•2-3 χρόνια εμπειρία σε objective-C και iOS με 
χρήση Xcode.  
•Προηγούμενη επαγγελματική εργασία σε 
τουλάχιστον 2 εφαρμογές/παιχνίδια που είναι 
published στο Apple App Store. 
•Μεγάλη εμπειρία σε UIKit, Core Data αλλά και 
στη χρήση 3rd party βιβλιοθηκών  
•Μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση μνήμης σε iOS 
apps και καλή χρήση τεχνικών optimization  
•Γνώση τεχνικών και σχεδιασμού 
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού  
•Εξαιρετική ικανότητα σε unit testing και 
debugging/testing τεχνικών σε mobile εφαρμογές.  
•Μεγάλη εμπειρία σε χρήση REST web services 
από mobile clients και τεχνολογιών HTTP, XML, 
JSON και SQLite.  
•Εξοικείωση με version control systems: SVN, Git 
και bug tracking platforms: Jira, TRAC  
•Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας  
•Πτυχίο Πληροφορικής ή άλλο σχετικό  
 
Επιθυμητά Προσόντα 
•HTML 5  
•Android OS development  
•Εξοικείωση/Γνώση συστημάτων διαχείρισης 
περιεχομένου  
 
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ομαδικό πνεύμα - ικανότητα συμμετοχής σε 
ομάδες.  
•Δυνατότητα εργασίας  με ελάχιστη επίβλεψη, 
βασισμένη σε χρονοδιάγραμμα.  
•Συνέπεια & υπευθυνότητα στην ανάληψη και 
παρακολούθηση έργων.  

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail:
 hr@primemedia.gr ή στο fax: 211 1054503.

Προγραμματιστής/τρια C++ Για Web Services

Εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού αναζητά 
Προγραμματιστή/τρια C++ για την ανάπτυξη 
web services. Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις σε 
ζητήματα HTML και JavaScript Programming 
καθώς και Database Design. Παρακαλούμε, να 
σταλεί βιογραφικό στη διεύθυνση 
skywalker-cplusplus@protocol.gr

Software Competitiveness International 
(SOFTCOM INTERNATIONAL), is a rapidly 
growing company, specializing in Software 
Research & Development and Information & 
Communications Technologies Services, located 
in Athens, and headquartered in Crete. The skills, 
the experience and the methodologies  of the 
company and its experts, most of them with a long 
presence and a high recognition internationally, 
provide to its clients, both locally and internationally, 

info@rama.gr.

Για εταιρεία με έδρα το Ναύπλιο ζητείται: 

Έμπειρος-η Λογιστής-τρια 
για πλήρη απασχόληση

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εμπειρία τήρησης Λογιστικών Βιβλίων 
Γ΄Κατηγορίας  
•Γνώση Φορολογίας Εισοδήματος  
•Γνώση Κ.Α.Φ.Σ & Κ.Β.Σ  
•Γνώση Ασφαλιστικής & Εργατικής Νομοθεσίας  
•Γνώση τήρησης βιβλίων Εσόδων – Εξόδων  
•Καλή γνώση Η/Υ (MS Office & προγραμμάτων 
Εμπορικής Διαχείρισης)   
 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε κλάδους εστίασης 
και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 
Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικά στην 
παρακάτω ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
fpk.personnel@gmail.com.

Υπάλληλος Λογιστηρίου

Βασικές αρμοδιότητες: 
•Τιμολόγηση-Διακίνηση-Θεωρημένη Αποθήκη  
•Διεκπεραίωση εργατικών Θεμάτων  
•Υποστηρικτικές εργασίες Λογιστηρίου  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής   
•Προϋπηρεσία 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση 
λογιστηρίου  
•Γνώσεις μηχανογραφημένης λογιστικής.  
•Γνώση προγράμματος ERP Atlantis  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MsOffice, Word, 
Excel)  
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και 
διαπροσωπικές δεξιότητες  
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας  
 
Σημείωση: Κωδικός Αγγελίας ΛΟΓ 01. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@dexim.gr.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
To Τουριστικό Θέρετρο, Barceló Hydra Beach 
Resort, ανοίγει τις πύλες του την 01η ΜΑΙΟΥ 
και αναζητά εξειδικευμένο προσωπικό για τις 
ακόλουθες θέσεις:

Οικονομικός Διευθυντής

Προσόντα:  
•Ποϋπηρεσία 3-5 χρόνια. 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Επιπλέον γνώση 
ξένων γλωσσών θα ληφθεί υπόψη. 

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στην κατωθι 
ηλεκτρονική διεύθυνση: Hydra05@otenet.gr στην 
Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, απαραίτητη η 
φωτογραφία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Senior WEB/MOBILE Developer 

(Κωδ. Θέσης: WD10)

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση πρέπει 
να καλύπτει τις παρακάτω προϋποθέσεις σε 
πολύ καλό επίπεδο: 
•Εμπειρία σε σχεδιασμό και κατασκευή 
ιστοσελίδων.  
•Σχεδιαστικά προγραμμάτα Adobe Photoshop και 
Adobe Illustrator.  
•JAVASCRIPT + CSS 3 + HTML 5.  
•Γνώσεις της πλατφόρμας Phone Gap θα 
εκτιμηθούν.  
 
Εργασίες: 
•Σχεδιασμός & Ανάπτυξη HTML site & mobile 
apps.  

συνέχεια στη σελ. 08

Η εταιρία skywalker ζητά έναν/μια (1) 
Τελειόφοιτο/η Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
για να πραγματοποιήσει την 6μηνη πρακτική 
άσκηση του/της στο Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών 
στα γραφεία μας, στην Ηλιούπολη.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΙΕΚ ή ΤΕΙ  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (επιθυμητό πτυχίο ecdl) 
•Απαραίτητη γνώση τυφλού συστήματος & γρήγορη 
δακτυλογράφηση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά – γραπτά)  
•Ευχέρεια γραπτού και προφορικού λόγου  

Σας επισημαίνουμε, ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα 
συνέχισης της συνεργασίας μας με μόνιμη απασχόληση. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται άμεσα να στείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: schatziioannidis@skywalker.gr ή 
με fax στο 210 9709464 με την ένδειξη Πρακτική Άσκηση.

•Καλή γνώση στην διασύνδεση και τον έλεγχο 
περιφερειακών συσκευών από Η/Υ.  
•Αρκετά καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Προϋπηρεσία στην ανάλυση / προγραμματισμό 
εφαρμογών πληροφορικής θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν. 

Η εταιρία παρέχει 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.  
•Δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης.  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον.  
•Συνεχή εκπαίδευση. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικά σημειώματα αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης: Ταχυδρομικά: AcmonData - 
Δερβενακίων 9, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, 
Fax: 210 6105838, e-mail: info@acmondata.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6105831. Υπεύθυνη: 
Κα Βασιλείου. 
www.acmondata.gr - www.tracepro.gr

System and Network Engineer

Company Profile

Digimark SA, a leading Greek IT System Integrator 
and a member of a group of companies with a 
continuous and successful presence in Greek 
market more than 25 years, is looking for:

A self-motivated and highly professional 
individual to fulfill the position of System and 
Network Engineer, reporting to the IT Manager. 
The primary duties include working directly with 
internal clients regarding ongoing technical issues 
and being involved in long term projects such as 
new deployments and migrations. He/she must 
demonstrate strong teamwork, communication, 
problem solving, and organizational skills. He/
she must be flexible and able to manage multiple 
projects directly and manage all operating systems 
and end-user software.

Required qualifications: 
•University IT graduate (locally or abroad), 
preferably, with postgraduate studies in the 
IT  field.  TEI or other technical schools‘ 
graduates  
•Excellent reading and writing skills in English 
and German (optional)  
•Excellent oral communication in English  
•Experience/knowledge of handling backups, 
restores and general server maintenance and 
upgrades.  
•Knowledge with Microsoft Active Directory 
(Involvement with AD migrations and upgrades). 
•Working technical knowledge of network, 
PC, and platform operating systems, including 
Windows  
•All Microsoft Servers (eg. Windows, Exchange, 
SQL, Lync, SharePoint)  
•Virtualization (Hyper-V, VM-Ware)  
•Hardware: Server, Storage  
•Network: Cisco  
•VC: Cisco Call Manager  
•Proficient with Active Directory  
•Microsoft Office  
•Microsoft Outlook  
•10+ years experience with Windows server 
engineering  
•Experience with Internet deployed applications  
 
Advantageous Requirements: 
•Reading and writing skills in German  
•Experience with IBM Websphere systems a plus  
•Experience with large enterprises  
•Experience with network load balancing a plus  
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package based on 
qualifications and experience  
•Excellent development potential  
•Bonus  

Candidates who meet the above requirements 
may forward an English version of their CV quoting 
the reference code SNE at cv@digimark.gr, 

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:

Telesales Agents 
(μερική απασχόληση – 5ωρη)

Περιγραφή Θέσης: Ο ρόλος αφορά στην ανάπτυξη κι ενημέρωση 
πελατών για νέες υπηρεσίες μεγάλων πελατών της εταιρίας στο 
χώρο των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.

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 και προοπτικές εξέλιξης  
•Συνεχή εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@link2u.gr. 

Η ΕVAL με ηγετική θέση στον χώρο του Ναυτιλιακού και 
Σωστικού Εξοπλισμού ζητά:

Στέλεχος για το Τμήμα Αγορών – 
Προμηθειών

Σκοπός της θέσης:  Η διαχείριση και εξυπηρέτηση των αναγκών 
προμηθειών καθώς επίσης και η αναζήτηση προμήθειας 
υλικών προϊόντων και υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών της 
εταιρείας.

Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση γενικών Προμηθειών  
•Ανεύρεση και διαχείριση προμηθευτών εσωτερικού / 
εξωτερικού  
•Διαχείριση εισαγωγών προϊόντων  
•Διαχείριση παραγγελιών  
•Διαχείριση πλάνου πληρωμών  
•Έλεγχος τιμολογίων  
•Επίλυση προβλημάτων, παρουσίαση τυχόν προτάσεων  
•Τήρηση διαδικασιών προμηθειών  
•Αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων  
•Συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις  
 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών 
Επιστημών  
•Γνώσεις στην Εφοδιαστική Αλυσίδα θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν.  
•Εμπειρία 2 – 4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε τμήμα 
προμηθειών  
•Άριστη γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση ΜS Office και ERP συστημάτων ATLANTIS  
•Ταχύτητα κατά την πληκτρολόγηση κατά την σύνταξη κειμένων   
 
Ικανότητες:  Άτομο δημιουργικό, ευέλικτο, με πολύ καλές 
ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας τόσο στο εσωτερικό 
όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. 
 
Τηλέφωνα και Δ/νση Επικοινωνίας: EVAL, Δ/νση 
Ανθρωπίνων Πόρων (Κωδ. Θέσης: Buyer 03/2013), Θέση 
Τζαβερδέλλα Άνω Λιόσια Τκ. 13310. Αποστολή βιογραφικών 
μόνο στα Ελληνικά στο e-mail: hr@eval.gr. 

One opening is available in an innovative biotech company: 

Research Technician
The ideal candidate should have experience with general 
molecular biology techniques (Western blot, ELISA, cell culture, 
DNA/RNA assays etc). Main duties include laboratory work 
mostly with proteomic assays and tech support.

Very good organizational and communication skills, team work, 
strong molecular biology background are required whereas 
exposure to the ELISA assays and computational expertise is 
preferred.

The company is located in the Tech. Park Lefkippos of NCSR 
Demokritos. It is equipped with state of the art equipment for 
molecular biology and cell culture. The salary will be according to 
the applicant’s level of expertise.

Send your cv to e-mail: research@skywalker.gr.

Do you want to REPLAY?

Η FASHIONBOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
στο χώρο της casual ένδυσης και εκπρόσωπος των προϊόντων 
Replay, Replay & Sons, We are Replay και Replay Footwear 
αναζητά άτομο δραστήριο και δυναμικό για την στελέχωση του 
Τμήματος Μηχανογράφησης.

Στέλεχος Μηχανογράφησης (codeITD)
Αντικείμενο: 
•Η καθημερινή επίβλεψη των συστημάτων hardware – software 
και η τήρηση Backup  
•O σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διαχείριση τοπικού δικτύου  
•Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών  
•Η τεχνική υποστήριξη χρηστών και καταστημάτων της εταιρείας  
 
Προφίλ Υποψηφίου: 
•Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής  
•Άριστες γνώσεις εγκατάστασης και 
διαχείρισης Windows Servers και Workstations  
•Άριστες γνώσεις Active Directory  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Εμπειρία σε ανίχνευση βλαβών μηχανογραφικού εξοπλισμού  
•Γνώσεις σε σχεδιασμό και υλοποίηση δικτύων (routers & 
switches, firewalls,  antivirus κλπ.)  
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, πνεύμα 
συνεργασίας  
•Ικανότητα εκπαίδευσης χρηστών 
•Δυνατότητα μετακίνησης εντός  και εκτός Ελλάδος  
 
Επιθυμητές Γνώσεις: 
•Λειτουργικά συστήματα Mac OS X  
•Ιταλική γλώσσα  
•Τηλεφωνικά κέντρα Alcatel 

Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές, προοπτικές εξέλιξης 
σε ένα μεγάλο Όμιλο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
Στείλε το βιογραφικό σου υπόψη κας Χρήστου Νικολέττας, 
μέσω email στο info@fashionbox.gr ή μέσω fax στο 210 2703503.

FAMAR S.A., a leading international service provider in health care 
industry with activities both in the Greek and the Western European 
area, seeks to recruit for its Head Offices in Alimos:

Business Development Manager (Ref: BDM)

The position holder will report to the Senior Business 
Development Managerand will be responsible for the: 
•Identification, pursuit and generation of new business 
opportunities  
•Business expansion through new and existing customers  
•Coordination of contracts and pricing negotiations  
•Customer relationship management  
 
Prerequisites:  
•University Degree of Technical or Financial background 
(Postgraduate studies in Business or  Supply Chain will be 
considered an asset)  
•Five (5) years of experience in relevant position in B2B 

environment  
•Previous experience in Production or Supply Chain will be 
positively considered  
•Fluency in English, any additional language will be considered 
as asset  
•Project management skills  
•Excellent communication and negotiation skills 
•Business orientation with strong focus in goals’ achievement  
•PC literacy (MS-Office, MS Project)  
•Availability to travel  
 
We offer:  
•Attractive remuneration package  
•Continuous training and development  
•Career opportunities / challenges within an international 
corporate environment 

If you believe you fulfil the above mentioned prerequisites, please 
send your Curriculum Vitae (indicating position code). Send your 
cv to e-mail: hr@famar.gr.
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DIS one of the major Greek solution providers in 
the sector of information technology is seeking for 
its central offices at Marousi-Athens, enthusiastic 
and capable individuals that wish to make career 
as:

Job Title: Senior Software Engineer 
(Code: SSE) 
 
Purpose

We have an immediate opening for .NET Senior 
Software Engineer in our Athens office to join our 
development team. The successful candidate will 
be responsible with other Microsoft .NET experts to 
develop cutting-edge business solutions targeting 
enterprises in the high end market, leaders in their 
industry.

Skills & Responsibilities

Candidates must have demonstrated experience 
with the latest technologies. At minimum they 
must have the following qualifications: 
•Extensive experience in object oriented 
languages (e.g. C#, VB.NET)  
•Deep knowledge in n-Tier application 
architecture & Microsoft application blocks  
•Deep knowledge in .NET Framework, 
Generics, Reflection, Web Services, XML & 
UML, MVC/MVMM  
•At least three years experience in RDBMS (SQL 
Server / Reporting / Integration & Analysis 
Services, Oracle )  
•At least three years experience in business 
application development (e.g. ERP, CRM, 
SharePoint)  
•Experience in SharePoint  development, ASP.
NET, HTML 5.0, Java & JavaScript is desirable  
•Software engineering lifecycle experience  
•Excellent analytical & documentation skills  
 
Educational / Behavioral Competencies 
•Higher education degree is required (Software 
Engineering or Computer Science is preferred)  
•Fluency in English (written and oral)  
•Microsoft or Oracle certifications are desirable  
•Commitment to deliver high quality products  
•Customer orientation mentality  
•Ability to perform under pressure within 
deadlines  
 
We Offer 
•Competitive compensation schemes  
•Excellent working environment  
•Continuous improvement and training on the 
latest trends of technology 

Note:Candidates must be willing to travel and 
work to client sites inside or outside Greece based 
on customer requirements. Military obligations 
must be fulfilled for male candidates. All applicants 
are requested to send their cv at e-mail: 
hr@dis.com.gr, fax: 6147955 or postal address 
Kifisias Av. 175, 151 26 Marousi (quoting the 
code). 

DIS one of the major Greek solution providers in 
the sector of information technology is seeking for 
its central offices at Marousi-Athens, enthusiastic 
and capable individuals that wish to make career 
as:

Job Title: Software Engineer (Code: SE)

Purpose

We have an immediate opening for .NET Junior 
Software Engineer in our Athens office to join our 
development team. The successful candidate will 
be responsible with other Microsoft .NET experts to 
develop cutting-edge business solutions targeting 
enterprises in the high end market, leaders in their 
industry.

Skills & Responsibilities

Candidates must have demonstrated experience 
with the latest technologies. At minimum they 
must have the following qualifications: 
•Experience in object oriented languages (e.g. 
C#, VB.NET, Java, ASP.NET)  
•Knowledge of .NET Framework, Generics, 
Reflection, Web Services, XML & UML  
•Experience in RDBMS (SQL Server, Oracle)  
•Excellent analytical & documentation skills  
 
Educational / Behavioral Competencies 
•Higher education degree is required (Software 
Engineering or Computer Science is preferred)  
•Fluency in English (written and oral)  
•Microsoft or Oracle certifications are desirable  
•Commitment to deliver high quality products  
•Customer orientation mentality  
•Ability to perform under pressure within 
deadlines  
 
We Offer 
•Competitive compensation schemes  
•Excellent working environment  
•Continuous improvement and training on the 
latest trends of technology 

Note: Candidates must be willing to travel and 
work to client sites inside or outside Greece based 
on customer requirements. Military obligations 
must be fulfilled for male candidates. All applicants 
are requested to send their cv at e-mail: 
hr@dis.com.gr, fax: 6147955 or postal address 
Kifisias Av. 175, 151 26 Marousi (quoting the 
code). 

Job Title : Java/J2EESoftware Engineer– SWJ 
03.13, Location: Athens

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

Java/J2EE Software Engineer

Position Requirements: As a member of a very 
competent software team, the ideal candidate 
is working closely with the customer in order to 
understand, innovate and develop solutions 
according to the key requirements provided.

More specifically, will be involved in : 
•Analyzing, designing and implementing web 
based critical software applications in Java  to 
meet clients requirements  
•Software Testing and fault finding  
•Developing existing programs by analysing and 
identifying areas for modification  
 
Technical coordination and management of 
customers needs according to maintenance 
contracts 
 
Candidate Profile 
•University Degree in Computer Science, 
Information Technology or other relative discipline 
from a Greek or foreign institute.  
•A three year solid Java experience along with 
J2EE familiarity  
•Knowledge of  Oracle, SQL Server, and any 
other web based frameworks will be considered 
as an asset  
•Able to set and meet strict deadlines  
•Ability to work both independently and within 
multi-disciplined teams  
•Ability to travel abroad  
•Excellent use of English language (verbal & 
written)  
•Career motivation and a willingness to continue 
to further knowledge and skills  
•Fulfilled military obligations (for male 
candidates)  

Remuneration 
Company offers: A competitive remuneration 
package based on qualifications and experience. 
 
Contact Details 
Candidates who meet the above requirements 
may forward an English version of their CV 
quoting the reference code SWJ 03.13 at: 
careers@unisystems.gr. 

All applications will be treated in the strictest 
confidentiality.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΤ
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.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Flash/Web Designer

Εταιρεία online marketing αναζητά Flash 
Designer για τακτική συνεργασία στην κατασκευή 
και επιμέλεια διαφημιστικών banner για το Internet. 
Θα συνεκτιμηθεί τυχόν εμπειρία στον χειρισμό 
βίντεο υλικού. Παρακαλούμε αποστείλατε δείμγατα 
δουλειάς στη δ/νση: skywalker-flash@protocol.gr.

CALL CENTER
Η εταιρεία  3CS AE στον Αγ. Δημήτριο (ακριβώς 
στην έξοδο μετρό) προσλαμβάνει Yπαλλήλους 
Tηλεφωνικού Kέντρου, για εργασία 4ωρη-6ωρη-
8ωρη. 

Τμήμα: Εξερχομένων κλήσεων. 
 
Παρέχονται: 
•Πολύ καλές αποδοχές  
•Μισθός  
•ΙΚΑ  
•Μηνιαία καταβαλλόμενο bonus.  

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
sales@3cs.gr. Τηλ: 211 7151401. 

Τηλεφωνήτριες με σκοπό την προώθηση καρτών 
υγείας 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
 
Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο 
 
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Απολυτήριο λυκείου(πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα 
εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν 
για προοπτικές εξέλιξης)  
•Εμπειρία στις πωλήσεις (επιθυμητή)  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  
 
Παρέχονται: 
 
Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας  
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Διαρκής και επαναλλαμβανόμενη εκπαίδευση  
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας 
AG1: 
•στο FAX: 211 101 8808  
•στο e-mail: hr@aerotel.gr 
•στη διεύθυνση: HR Department, Aerotel, Λ. 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 564, (κοντά στο σταθμό μετρό 
Αγ. Δημήτριος)

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η Media Strom ζητεί να προσλάβει για τα 
καταστήματα λιανικής:

Συμβούλους Πωλήσεων (Κωδ. Θέσης 105)

Περιγραφή θέσης: 
•Υλοποίηση εταιρικών στόχων Καταστήματος  
•Ποιοτική εξυπηρέτηση Πελατών  
•Διασφάλιση Λειτουργιών Καταστήματος  
•Τήρηση εταιρικών οδηγιών & διαδικασιών  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Λυκείου ή ΤΕΙ  
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Γνώση Η/Υ  
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
•Πελατο - κεντρική προσέγγιση  
•Ευχάριστη Προσωπικότητα  
•Επαγγελματική εμφάνιση & ήθος  
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Μισθός & Bonus επί των πωλήσεων  
•Προοπτικές εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικών: Αν. Λεγάκη 5, Άγ. 
Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ 18233. E-mail: 
personnel@mediastrom.gr Τηλ: 210 3482800, 
Fax: 210 3465311, Υπ’ όψιν Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Όλα τα βιογραφικά 
θεωρούνται εμπιστευτικά. Θα ειδοποιηθούν 
τηλεφωνικά όσοι υποψήφιοι πληρούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ο πελάτης μας είναι επώνυμη αλυσίδα 
καταστημάτων λιανικής. Στα πλαίσια της περαιτέρω 
ανάπτυξης του δικτύου της εταιρίας, αναζητούνται 
κατάλληλοι/ες υποψήφιοι με στόχο την κάλυψη της 
παρακάτω θέσης στελέχους στη Χαλκίδα:

Στέλεχος Πωλήσεων Καταστήματος (κωδ 
STΧΑ-13)

Το έργο: Οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική 
λειτουργία του καταστήματος, με επίτευξη των 
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του.

Προσόντα: 
•Επιθυμητές σπουδές σε τομείς διοίκησης ή 
μάρκετινγκ  
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε 
Υπεύθυνες θέσεις πωλήσεων καταστήματος 
λιανικής.  
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη και  ικανότητα 
πολύ καλής επεξεργασίας, ανάλυσης και 
κατανόησης αριθμητικών δεδομένων  
•Αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία στη 
διοίκηση καταστήματος και αποτελεσματικής 
καθοδήγησης της ομάδας πωλητών. Εμπειρία 
σε κατάστημα στην περιοχή της Δυτ. 
Μακεδονίας θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και 
αυτενέργειας, και λήψη αποφάσεων σε συνθήκες 
πίεσης  
•Απαραίτητη προϋπόθεση η εντοπιότητα των 
υποψηφίων στην ευρύτερη περιοχή 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε διευρυμένο 
ωράριο λειτουργίας καταστήματος  
•Ικανότητα προώθησης και ανάπτυξης 
πωλήσεων, επίτευξη αποτελεσμάτων  
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής 
επικοινωνίας  
•Ατομο με πολλαπλά προσόντα (multi skilled), με 
ευγενική παρουσία, επαγγελματική εμφάνιση, και 
έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών  
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, 
επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα  
 
Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με φωτογραφία) αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης στο 
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.

Για το κατάστημά μας χονδρικής πώλησης στο 
Ηράκλειο Κρήτης, ζητάμε: 

Υποδιευθυντή Καταστήματος

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη 
θέση  
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων και 
αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων 
και επίτευξης στόχων  
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού  
•Ικανότητα επικοινωνίας, διαπραγματευτικές 
ικανότητες καθώς και ομαδικής εργασίας  
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν 

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές 
(συμπεριλαμβανομένου εταιρικού αυτοκινήτου), 
πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης, πριμ επίτευξης 
στόχων, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές 
εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
Ελληνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό θέσης στη 
διεύθυνση: METRO Α.Ε.Β.Ε. Τ.Θ. 52020, 14410 
Μεταμόρφωση Αττικής, Fax: 210 2835030 
ή email:  hr@metro.com.gr. Κωδικός Θέσης: 
WS1201. 

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει 
Πωλήτρια για το υποκατάστημα της στις Σέρρες 
 
Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει 
να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

•Άνεση στην επικοινωνία  
•Γνώση Αγγλικών  
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ)  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο των 
πωλήσεων  
•Διάθεση εξυπηρέτησης της ανάγκης των 
πελατών  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο της 
υπόδησης  
•Έως 30 ετών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές 
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της 
αγοράς  
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους  
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη  
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και 
ανάπτυξης. 
 
Αποστολή Βιογραφικού μαζί με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: info@dexim.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία μας, μία από τις δυναμικότερες 
εταιρείες στον κλάδο των δομικών υλικών, 
επιθυμεί να ενισχύσει το Τμήμα Πωλήσεων της.

Ιδανικός Πωλητής για μας, είναι αυτός που 
χαρακτηρίζεται από: 
•Επικοινωνιακή ικανότητα  
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων  
•Φιλοδοξία και ενθουσιασμό για δουλειά  
•Διαπραγματευτική ικανότητα  
 
Τα τυπικά προσόντα που θεωρούμε 
απαραίτητα για την θέση είναι τα εξής: 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Άνεση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και γενικότερα νέων τεχνολογιών  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ από σχολές τεχνικής 
κατεύθυνσης  
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε 
παρεμφερή υλικά  

Αν θεωρείτε ότι όλα τα παραπάνω σας περιγράφουν 
και θέλετε να ενταχθείτε στην εταιρεία μας, στείλτε 
το βιογραφικό σας στην παρακάτω διεύθυνση: 
hr@metaxiotis.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: 
info@practivities.gr.

Training Consultant 
Σύμβουλος Εκπαίδευσης 

2 θέσεις εργασίας για τα γραφεία Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο εργασίας 
Αφορά πωλήσεις εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
πληροφορικής και επιχειρησιακών δεξιοτήτων σε 
επιχειρήσεις. 
 
Δεξιότητες 
•Ευχέρεια επικοινωνίας 
•Άριστη γνώση χειρισμού υπολογιστών  
•Γνώση Social Media Marketing  
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση εργασίας  
 
Προσφέρουμε 
•Μισθό + bonus  
•Διαρκή εκπαίδευση  
•Υψηλού επιπέδου εργασιακό περιβάλλον 

Επισκεφθείτε το www.infolab.gr προκειμένου να 
ενημερωθείτε για την δραστηριότητα της εταιρίας 
μας. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικά 
αναφέροντας τους κωδικούς θέσης consΑΤΗ και 
consTHE στη διεύθυνση: jobs@infolab.gr.

Η εταιρεία γραφικών τεχνών Λυχνία ΑΕ  ζητά:

Exports Sales BackOffice

Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Πωλήσεων. 
 
Αρμοδιότητες και περιγραφή θέσης: Η θέση 
καλύπτει τις ανάγκες επικοινωνίας, διερεύνησης 
δυνατοτήτων συνεργασίας και έρευνας αγοράς 
σε δομημένο πελατολόγιο ανά χώρα που 
απευθύνεται η εταιρία. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Εξαιρετική γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
ικανότητες επικοινωνίας, επιμονή, αυστηρό 
προγραμματισμό και καθημερινό απολογισμό και 
reporting.  
•Διοικητικές ικανότητες & εξοικείωση με 
διαφορετικές κουλτούρες / διεθνείς εμπειρίες  
•Πτυχιο ΑΕΙ η ΤΕΙ  
•Εμπειρία σε τμήμα εξαγωγών  
•Χειρισμό εφαρμογών Η/Υ  
 
Επιθυμητά  προσόντα 
•Γνώση της αγοράς των γραφικών τεχνών  
•Τεχνική κατάρτιση στις γραφικές τέχνες   
•Η γνώση δεύτερης γλώσσας (π.χ Γερμανικά, 
Ρωσικά)  
 
Παροχές εταιρείας  
•Ολική η μερική απασχόληση  
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
εξέλιξης  
•Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης 
 
Συστάσεις απαραίτητες

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές. Καλό είναι να επισυνάπτεται 
πρόσφατη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών 
στο fax.: 210-3425967 ήστο email hr@lyhnia.gr. 
Πληρ. Κος Βγόντζας Αθ.. ΤΗΛ 210-3410436.

One opening is available in an innovative 
biotech company: 

Sales Representative

The ideal candidate should have Strong experience 
in proteomic assays, biomarkers, and/or general 
knowhow of the drug discovery and development 
market.

Main duties include the promotion of our proteomic 
assay portfolio, business development in the drug 
discovery market, and company’s representation 
in international conferences.

Very good organizational and communication 
skills, team work, and an international 
working experience are required. 
Working from abroad and part-time options are 
under negotiation.

The company is located in the Tech. Park Lefkippos 
of NCSR Demokritos. It is equipped with state 
of the art equipment for molecular biology and 

cell culture. The salary will be according to the 
applicant’s level of expertise.

Send your cv to e-mail: research@skywalker.gr.

Σε καιρούς δύσκολους με την οικονομική κρίση να 
μαστίζει την ελληνική οικονομία, η Mega Systems 
αναπτύσσεται και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που 
παρέχει.

Αναζητά κοπέλες για τη προώθηση των 
πωλήσεών της στη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

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  
•Δυνατότητα για ταξίδια  
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & 
διαπραγμάτευσης  
 
Παρέχονται: 
•Δυναμικό & ευχάριστο περιβάλλον  
•Συνεχής εκπαίδευση  
 
Κάντε τη διαφορά και επωφεληθείτε της 
μοναδικής ευκαιρίας για καριέρα. 
 
Αποστολή βιογραφικών fax: 211 1099599, 
e-mail: info@megasystems.gr. 

Is this you? 
 
You are passionate about helping people. 
You have a strong sense of ethics and a head of 
figures. 
You have great communication skills, and you 
love learning. 
You manage your time well. 
You enjoy networking.

These are the key attributes of a great insurance 
& financial advisor, and we are inviting you to 
consider becoming one.

Ideal candidate description: 
•Women 23 to 30 years old  
•University degree  
•Two to three years of experience in sales  
 
We thank all candidates for their interest. 
 
Ref.code: ITU1. Fax: 210 6720233, e-mail: 
kariera@ninos-associates.gr.

Η εταιρία λογισμικού mobile, Live City, αναζητά, 
για την δραστηριότητά της στην Αθήνα:

Σύμβουλο Πωλήσεων

Περιγραφή θέσης: Ο κύριος ρόλος του Υπεύθυνου 
Πωλήσεων είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων, η 
έρευση νέου πελατολογίου και η διατήρηση του.

Προσόντα και Δεξιότητες 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει: 
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Γνώσεις Αγγλικών (κάτοχος Lower ή αντίστοιχο)  
•Σχετική εμπειρία σε Πωλήσεις  
•Διάθεση για εργασία στο εξωτερικό περιβάλλον  
•Άδεια οδήγησης και μεταφορικό μέσο  
•Καλές γνώσεις των applications κινητών 
τηλεφώνων και να έχει ιδιαίτερη οικειότητα με το 
Ίντερνετ και τους υπολογιστές  
•Ικανότητα επικοινωνίας, διαχείρισης 
αντιρρήσεων& διάθεση εξυπηρέτησης  
 
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (βασικός 
μηνιαίος μισθός, bonus ανάλογο της επίτευξης 
στόχων, παροχή εξόδων κίνησης και κινητού 
τηλεφώνου)  
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∆ιάλεξε σήµερα 
µια εθελοντική 
εργασία στο
www.voluntaryaction.gr

ΒΟΗΘΗΣΕ
ΤΟΥΣ ΝΑ

ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ
ΟΠΟΥ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Υπάρχουν µη κυβερνητικές
- µη κερδοσκοπικές

οργανώσεις που δρουν
καταλυτικά στην παραγωγή

κοινωνικών αγαθών
και στην αναδιανοµή πόρων

στην Ελλάδα της κρίσης.

συνέχεια στη σελ. 12

•Διαρκή και δομημένη εκπαίδευση υψηλού 
επιπέδου στο προϊόν της εταιρίας και στις 
πωλήσεις  
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Παρακαλώ τα βιογραφικά να στέλνονται στο 
παρακάτω e-mail: info@livecity.gr. 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
της γεωργίας, αναζητά στέλεχος για κάλυψη θέσης 
Τεχνικού Παραγωγής πλήρους απασχόλησης στο 
θερμοκήπιό της που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ Θηβών.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου  
•Ηλικία μέχρι 30 ετών  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (windows, MS-
office) 

Η προϋπηρεσία σε παραγωγική διαδικασία 
και οι εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα 
Φυτοπροστασίας και Θρέψης θα ληφθούν 
σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση των 
υποψηφίων.  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@spirou.gr.

One opening is available in an innovative 
biotech company: 

Senior Scientist / Lab Manager 

The ideal candidate should have a 5+ years’ 
experience in high-throughput proteomics (protein 
arrays, xMAP assays, or mass spec), protein 
assays, and/or Systems Biology.

Main duties include the development and 
promotion of novel proteomic assays, development 
of an assay portfolio, grant writing, and company 
representation in international conferences and 
social media.

Very good organizational and communication 
skills, team work, strong molecular biology 
background are required whereas exposure to 
the pharmaceutical and/or ELISA market, and 
computational expertise is preferred.

The company is located in the Tech. Park Lefkippos 
of NCSR Demokritos. It is equipped with state 
of the art equipment for molecular biology and 
cell culture. The salary will be according to the 
applicant’s level of expertise.
Send your cv to e-mail: research@skywalker.gr.

Η εταιρία ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΑΕ, βιομηχανία 
κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και σφολιάτας 
ζητά: 

Τεχνολόγο Τροφίμων

Απαραίτητα: 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση ms office  
•Με 5ετή-τουλάχιστον- προϋπηρεσία στον κλάδο 
των τροφίμων.  
•Ηλικία έως 35ετών  
•Γνώση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO-
IFS 

Θα δοθεί προτεραιότητα σε βιογραφικά από τον 
συγκεκριμένο χώρο που δραστηριοποιείται η 
εταιρία. Αποστολή βιογραφικών: hr@ioniki.com ή 
στο fax:2310-778225. 

ΝΟΜΙΚΗ
Δικηγορική Εταιρία, ζητεί Δικηγόρο ο οποίος να 
διαθέτει μεγάλη εμπειρία και προϋπηρεσία σε 
ελέγχους τίτλων ακίνητης περιουσίας και εγγραφής 

προσημειώσεων. 

Απαραίτητες οι μετακινήσεις και εκτός νομού 
Αττικής. Δυνατότητα μετακινήσεων με ιδιωτικό 
αυτοκίνητο θα συνεκτιμηθεί. Άριστο εργασιακό 
περιβάλλον και υλικοτεχνική υποδομή. Άμεση 
πρόσληψη.  
 
Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: law@skywalker.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ζητούνται να εργαστούν σε μεγάλες φαρμακευτικές 
εταιρείες στην Γερμανία, Ιατρικοί Επισκέπτες 
με γνώση Γερμανικής γλώσσας. Αποστολή 
βιογραφικών στη Γερμανική γλώσσα σε μορφή 
Europass στο e-mail: info@md-hellas.gr.

Εταιρία φαρμακευτική ζητεί Συνεργάτες για 
χώρους φαρμακείων στην Αττική, Λάρισα, Βόλο, 
Χανιά, Λαμία και στο Ηράκλειο Κρήτης. Βιογραφικά 
στο e-mail: farmakeio@skywalker.gr.

ΙΑΤΡΟΙ
Job Title: Internal Medicine (alternative 
Cardiology or Gastroenterology) – Chief 
Physician 
 
Location: Country: Germany 
Federal State: Saxony 
City Population: Between 20.000  – 30.000 
 
Salary:  Chief:  between 9000 – 15000 € gross/
monthly (depending on experience) 
 
Hospital & Department Presentation

The concerned hospital has 375 regular beds 
including 14 ICU beds and 20 day beds. In 
2011 the hospital had 15,334 inpatient patients 
including 155 part stationary patient. The hospital 
is looking for a successor to the current Chief of 
Internal Medicine in June 2013 or alternatively in 
the collegiate system:

•Chief Physician (m / f) Department of 
Medicine, Division of Cardiology with 5 top 
doctors and the associated fields of Cardiology, 
Angiology, medical intensive station, IMC station 
with stroke unit and chest pain unit. Besides 
the extensive functional diagnostic area include 
HSM and ICD / ICCM-implantations and LHK 
treatments for area of responsibility.   
•Chief Physician (m / f) Department of 
Medicine, Division of Gastroenterology with 
5 top doctors and the associated fields 
of gastroenterology, Diabetes (Type 
2-recognition by the DDG), Oncology and 
Hematology, Pulmonology.  
•The Gastroenterology provides a central unit 
all endoscopic services of the hospital. The 
cancer ward is assigned a CT ambulance. OA 
pulmonology coordinates the internal medicine 
emergency room.  
 
Required  
•German C1-C2 level  
•Senior or Chief Physician in general internal 
medicine or Cardiology or Gastroenterology.  

We kindly ask you to contact us for further 
information. If you want to apply directly 
please send your CV (preferable in German) 
to Ms. Maria Polioudi. E-mail: 
mariapolioudi@kluge-recruitment.com under 
reference of the above job number. You are 
looking for another specialty? Please ask 
us. Currently we have over 250 positions 
available in different specialties for Germany. 
Meetings in Athens are also possible.

Τέσσερεις Νέες Θέσεις Εργασίας για Ειδικό 
Παθολόγο

2Specialty Doctor in General Internal 
Medicine – 2Consultant in General Internal 
Medicine  
-With Special Interest in Acute Medicine- 
 
Η GlobalMediRec έχει τέσσερις άμεσες 
θέσεις σε Κρατικό Νοσοκομείο NHS -near 
Manchester-

Οι θέσεις Specialty Doctor είναι κατάλληλες για 
ένα ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον Τίτλο 
Ειδικότητας. Ο ετήσιος, μικτός μισθός είναι από 
£50000 - £55000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). 
Ώρες εργασίας 48/7 συμπεριλαμβανόμενες 
οι  εφημερίες, αρχικό συμβόλαιο ενός έτους. Το 
αρχικό συμβόλαιο  μπορεί να ανανεωθεί εφόσον το 
επιθυμεί ο ιατρός. 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 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 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.

Καρδιολόγοι ζητούνται από τους SOS IATPOYΣ 
της Θεσσαλονίκη.  
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών & 
προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: 
salonica@sosiatroi.gr. Περισσότερες 
πληροφορίες στο Τηλ. 2310 867680 και στην 
ιστοσελίδα μας: 
www.sosiatroi.gr.

Ιατροί όλων των ειδικοτήτων ζητούνται 
από την Perikles στην Ελβετία. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Γερμανικών  & 
προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή Βιογραφικών στα Γερμανικά ή στα 
Αγγλικά στο e-mail: info@perikles.ch.

Ζητούνται Ειδικοί Ιατροί για Ολλανδία και 
Βέλγιο

Η ZETA MEDICAL RECRUITMENT Nederland, 
εξειδικευμένη  στον τομέα υγείας, ασχολείται 
αποκλειστικά  με την επιλογή και τοποθέτηση 
σε δημόσια (NHS) και ιδιωτικά νοσοκομεία της 
Ολλανδίας, Βελγίου και Γερμανίας επαγγελματιών 
υγείας που επιθυμούν μια διεθνή καριέρα με 
άριστους όρους εργασίας.

Ιατροί

Σας γνωστοποιούμε τις παρακάτω θέσεις εργασίας 
από 1/5/2013 στις παρακάτω ιατρικές ειδικότητες 
σε 3 μεγάλα νοσοκομεία της Ολλανδίας και 2 
του Βελγίου αντίστοιχα:

•Anaesthesia specialist - English and/or French 
speaking (BNL 013)  
•Cardio-Anaesthesia specialist - English and/or 
French speaking (BNL 014)  

•Gastroenterologist with Endoscopy Experience - 
English or French speaking (BNL 015)  
•Neurology specialist - English or French 
speaking (BNL 016)  
•Internal Medicine specialist - English and/or 
French speaking (BNL 017)  
•Pulmology specialist - English and/or French 
speaking (BNL 018)  
•Pathologist - English and/or French speaking 
(BNL 019)  
•Paediatrician - English and/or French speaking 
(BNL 020)  
•Psychiatrist - German or English speaking (BNL 
021)  
•Radiologist (interventional) - English and/or 
French speaking (BNL 023) 

Οι ενδιαφερόμενοι Iατροί να αποστείλουν 
άμεσα το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα 
στα Αγγλικά, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης 
μαζί με μια πρόσφατη φωτογραφία τους στο 
email: hr@zetamentor.com. Οι υπηρεσίες 
της ZETA MEDICAL RECRUITMENT είναι 
δωρεάν για τους επαγγελματίες υγείας.

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

συνέχεια στη σελ. 14

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/. 

Η Perikles Swiss Jobs 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  
•Πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας 
(τουλάχιστον επίπεδο Β2).  
•Σχετική προϋπηρεσία  

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. 

Ζητούνται Νοσηλευτές για Ολλανδία και Βέλγιο

Η ZETA MEDICAL RECRUITMENT Nederland, 
εξειδικευμένη  στον τομέα υγείας, ασχολείται 
αποκλειστικά  με την επιλογή και τοποθέτηση 
σε δημόσια (NHS) και ιδιωτικά νοσοκομεία της 
Ολλανδίας, Βελγίου και Γερμανίας επαγγελματιών 
υγείας που επιθυμούν μια διεθνή καριέρα με 
άριστους όρους εργασίας.

Νοσηλευτές

Για την Ολλανδία αναζητούνται νοσηλευτές 
(Κωδ. Θέσης Ca-Giv01) για εσωτερική κατ’ οίκον 
νοσηλεία με αρχικό συμβόλαιο συνεργασίας ενός 
(1) έτους με προοπτική επέκτασης στα πέντε 
(5) έτη. Εργασία 40 ώρες/εβδομάδα, δωρεάν 
διαμονή και καθημερινά έξοδα διαβίωσης, πλήρη 
ασφάλιση, μισθός 1.400,00 Ευρώ καθαρά/μήνα.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ  
•Καλή Γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών  
•Άδεια – Δίπλωμα Οδήγησης  

Οι ενδιαφερόμενοι Nοσηλευτές να αποστείλουν 
άμεσα το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα 
στα Αγγλικά, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης μαζί 
με μια πρόσφατη φωτογραφία τους στο email: 
hr@zetamentor.com. 

Οι υπηρεσίες
της ZETA MEDICAL RECRUITMENT είναι 
δωρεάν για τους επαγγελματίες υγείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

To CLUB MED αναζητά για τις ξενοδοχειακές του 
μονάδες στη Γαλλία και τη Νότια Ευρώπη, για την 
καλοκαιρινή σεζόν: 

Προπονητές Τέννις

Περιγραφή θέσης:  
•Παράδοση μαθημάτων τέννις  σε γκρουπ 
ενηλίκων και παιδιών, από αρχάριους μέχρι 
προχωρημένους.  
•Οργάνωση εκδηλώσεων και τουρνουά τένις  
•Συμμετοχή στις εκδηλώσεις animation του 
ξενοδοχείου  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Διαθεσιμότητα και γεωγραφική κινητικότητα  
•Πτυχίο ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο τέννις ή 
άλλη βεβαίωση/πτυχίο που να αποδεικνύει την 
ειδικότητα σας,  ή κατάταξη ανώτερη ή ίση προς 
15/2  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή  
•Πολύ καλή γνώση γαλλικών  και αγγλικών  
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής  και 
συνεργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον  
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα στην 
εργασία  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή εντός του ξενοδοχείου  
•Ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση  
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση  
•Προοπτική απασχόλησης σε ξενοδοχειακή 
μονάδα του εξωτερικού και κατά την χειμερινή 
περίοδο.  
 
Τo βιογραφικό σας σημείωμα θα πρέπει 
πάντα να συνοδεύεται από μια φωτογραφία 
ταυτότητας. 
 
Αποστολή βιογραφικών μέσω link: 
http://www.clubmedjobs.gr
 ή στο fax: 210 9948609. 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Ηλεκτρολόγος (part time) (TEC 0320) 

Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, 
αναζητά Ηλεκτρολόγο, για part time εργασία στο 
Τμήμα Συντήρησης.

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
ασχοληθεί με έργα συντήρησης του ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού και επιδόρθωση τυχόν τεχνικών 
προβλημάτων

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Τεχνικής κατεύθυνσης  
•Επιθυμητή μικρή σχετική εμπειρία  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr. 

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 Εργοστάσιό 
της στον Αυλώνα:

Ηλεκτρολόγο (Κωδ.: ELHB)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Διευθυντή 
Τεχνικής Υπηρεσίας και θα είναι υπεύθυνος για 
τη συντήρηση και επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών 
βλαβών μηχανημάτων παραγωγής και 
συσκευασίας, καθώς και εγκαταστάσεων του 
εργοστασίου.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας (άδεια ηλεκτρολόγου)  
•Εμπειρία 3-5 έτη σε βιομηχανικό περιβάλλον, 
κατά προτίμηση φαρμάκων ή/και τροφίμων, σε 
συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και 
μηχανημάτων παραγωγής και συσκευασίας  
•Καλή γνώση βιομηχανικών αυτοματισμών (PLC)  
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (MS Office) 

•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
 
Προσφέρουμε:  
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας  
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε 
πολυεθνικό περιβάλλον 

Παρακαλούμε όπως στείλετε πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα (αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης) 
στο e-mail: hr@famar.gr. 

Η εταιρία TCB Αυγίδης Αυτοματισμοί Α.Ε., με 
μακροχρόνια εμπειρία στο τομέα του Βιομηχανικού 
Αυτοματισμού ζητά:

Εξειδικευμένους Ηλεκτρολόγους 
Μονταδόρους Πινάκων Αυτοματισμού

Στείλτε το βιογραφικό σας στο 
E-mail: info@tcb.gr ή στο Fax: 210 9406200. 
Υπεύθυνη: Κα Κων/να Τσιαλιαμάνη, 
Τηλ: 210 9480260, Site: www.tcb.gr.

Η εταιρεία Delphis που δραστηριοποιείται 
στον τομέα της εμπορίας μηχανημάτων και 
παρελκομένων κλιματισμού και επαγγελματικής 
ψύξης καθώς και στη συντήρηση 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επιθυμεί 
να προσλάβει τον κατάλληλο υποψήφιο για τη 
θέση:

Ψυκτικός

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 
ή ΤΕΕ (Β κύκλου) ειδικότητας Ψυκτικών 
Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού ή Δίπλωμα ΙΕΚ 
ειδικότητας Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού 
και Κλιματισμού ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο 
σπουδών  
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια σε επισκευές – 
συντηρήσεις μονάδων κεντρικού κλιματισμού    
•Καλή γραπτή & προφορική επικοινωνία στην 
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα  
•Γνώση Η/Υ  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Eπικοινωνιακές  ικανότητες  
•Ομαδικότητα / Οργανωτικότητα  
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eg@delphisgroup.gr. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Από Ναυτιλιακή εταιρία ζητείται για επάνδρωση 
Τουριστικού Επαγγελματικού Σκάφους Αναψυχής: 
 
Μηχανικός Α’ ή Β’ με 5ετή προϋπηρεσία στο 
χώρο των Σκαφών Αναψυχής. 
 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος: 
depyachts@yahoo.gr.

Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading 
hotel companies in Cyprus and Greece, is 
expanding its operations. We are seeking for a 
dynamic individual, for the position of:

Chief Engineer in the island of Kos

The successful candidates should be able to work 
in a challenging and demanding environment 
within a team. An attractive package of benefits is 
offered according to qualifications.

Please forward all CV’s to the following email: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com. All CV’s will be 
treated in strict confidence.

Ο Όμιλος LALIZAS HELLAS SA, με 

έδρα στον Πειραιά και δραστηριότητα 
σε 106 χώρες, είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους Παγκοσμίως κατασκευαστές 
σωστικών και ναυτιλιακών ειδών και επιθυμεί να 
προσλάβει για τα κεντρικά του γραφεία  και τη 
Μονάδα Παραγωγής στον Πειραιά:

Ηλεκτρονικό Μηχανικό 
(Κωδικός Θέσης: EM– 1212)

Καθήκοντα θέσης: 
•Υπεύθυνος του νέου Τμήματος Ηλεκτρονικών 
καθώς και της επίβλεψης και του συντονισμού 
των εργασιών κατασκευής, συναρμολόγησης, 
εγκατάστασης, ρύθμισης, συντήρησης και 
επισκευής ηλεκτρονικών ειδών.  
•Εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων και 
σύνταξης των οδηγιών.  
•Διεξαγωγή των απαιτούμενων εργασιών 
λειτουργίας και ελέγχου.  
 
Απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά: 
•Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Ηλεκτρονικής.  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η 
γνώση Ιταλικής γλώσσας.  
•Άριστη γνώση MS Office  (ιδανικά άριστη γνώση 
xls) και εφαρμογών Internet.  
•Δυνατότητα ταξιδίων στο εξωτερικό.  
•Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική & 
δημιουργική σκέψη, χειρισμός πολλαπλών 
καθηκόντων, διαχείριση χρόνου, άριστη 
επικοινωνία & ομαδικό πνεύμα εργασίας.  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άνδρες υποψηφίους.  
•Επιθυμητή γνώση προϊόντων εξοπλισμού 
σκαφών. 

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες Βιογραφικό 
Σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία, 
αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό της θέσης, 
στο e-mail: career@lalizas.com.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η ΤΕΜΑΚ, εταιρεία εξειδικευμένη στην 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ και στον  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΤΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ-ΡΕΥΣΤΩΝ, με 
εξέχουσα θέση στην Ελληνική αγορά και 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ζητεί:

Μηχανικό Πωλήσεων

Σκοπός Θέσης: 
•Η προώθηση των Συστημάτων και των 
Προϊόντων της εταιρείας στη Ναυτιλία και 
Δήμους.  
•Η ανάπτυξη Αντιπροσώπων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.  
 
Προσόντα υποψηφίων: 
•Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Εμπειρία 2-3 ετών στις Πωλήσεις στη Ναυτιλία 
ή Δήμους  
•Συνέπεια και εργατικότητα  
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα  
•Άνεση στην επικοινωνία και στην συνεργασία  
•Επικέντρωση στο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ/ΣΤΟΧΟ  
•Άνεση στη χρήση και αξιοποίηση Η/Υ, 
προγραμμάτων κειμένου, υπολογισμών και 
σχεδίασης  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και 
δίπλωμα οδήγησης  
 
Προσφέρονται: Μισθός και Bonus, σύγχρονες 
συνθήκες εργασίας, και εκπαίδευση. 

Αποστολή Βιογραφικών, TEMAK 
A.E. Λεωφόρος Τατοϊου 254, Τ.Κ. 
136 77 – Αχαρνές (Μενίδι) Αττική 
Τηλ. 210-2581583, Fax: 210-2533989, 
E-mail: hr@temak.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ροβέρτου Γκάλλι 87 • 16346 • Ηλιούπολη • Αθήνα 
Τηλ.: 210 9956280 • Fax.: 210 9956208

E-mail: info@shirtaki.com • www.shirtaki.com
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To Τουριστικό Θέρετρο, Barceló Hydra Beach 
Resort, ανοίγει τις πύλες του την 01η ΜΑΙΟΥ 
και αναζητά εξειδικευμένο προσωπικό για τις 
ακόλουθες θέσεις:

Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής 

Προσόντα:  
•Ποϋπηρεσία 3-5 χρόνια. 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Επιπλέον γνώση 
ξένων γλωσσών θα ληφθεί υπόψη. 

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στην κατωθι 
ηλεκτρονική διεύθυνση: Hydra05@otenet.gr στην 
Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, απαραίτητη η 
φωτογραφία.

ΟΔΗΓΟΙ
H αλυσίδα MARKET IN αναζητά τον κατάλληλο 
υποψήφιο για την κάλυψη της παρακάτω θέσης 
εργασίας.

 Οδηγός (Κωδικός Θέσης OD 3/13)

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Δίπλωμα επαγγελματικό πέμπτης (Ε΄) 
κατηγορίας  
•Εργασιακή εμπειρία πάνω στο αντικείμενο 
τουλάχιστον 2 ετών  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 1 έτους σε συρόμενο 
όχημα 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας 
απαραίτητα τον κωδικό της θέσης στο E-mail: 
d.prosopikou@market-in.gr, Fax: 210 6041918. 
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Το νεόκτιστο πολυτελές ξενοδοχείο Castello 
Boutique Resort & Spa ***** στο Σίσσι Λασιθίου 
Κρήτης αναζητεί συνεργάτες για την σαιζόν 
2013:

Β’ Σερβιτόρο-α Εστιατορίου

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία σε ανάλογη θέση    
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας   
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά  
 
Επιθυμητά επιπλέον Προσόντα: 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών  
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής  
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:  
•Εποχιακή εργασία 6 - 6,5 μήνες  
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης  
•Διαμονή και Διατροφή  
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία Συστάσεις 
απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com. 

Paradise Club Mykonos
Bartenders-VIP Service-Hostesses

 
Paradise Club is one of the biggest nightclubs in 
the island of Mykonos and one of the most famous 
in Europe and currently is seeking for staff to 
cover the position of Bartender, VIP Service or 
Hostess.
 
If you want to be part of Paradise Club family send 
your CV (in English) on the e-mail: 
m.hertel@paradiseclub-mykonos.com. 

Το Ξενοδοχείο Elies Resorts δημιουργήθηκε 
στη Σίφνο με τη φιλοδοξία να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς σε εγχώριο αλλά και παγκόσμιο 
επίπεδο. Έτσι σχεδιάστηκε ένα ιδιαίτερα πολυτελές 

ξενοδοχειακό συγκρότημα με τις υψηλότερες 
δυνατές προδιαγραφές και παράλληλα με απόλυτο 
σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και με 
την μικρότερη δυνατή επέμβαση στο φυσικό τοπίο, 
αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο το χαρακτήρα 
του νησιού.

Από το Ξενοδοχείο Elies Resorts 
στην Σίφνο ζητείται 

Maître 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 χρόνων σε 
εστιατόρια ξενοδοχείου 5* (buffet και a la carte)  
•Άριστη γνώση Αγγλικής & Γαλλικής γλώσσας  
•Προσανατολισμός στη παροχή υπηρεσιών 
υψηλού επιπέδου.  
•Γνώσεις Διοίκησης & Εκπαίδευσης υφισταμένων  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από μια 
πρόσφατη φωτογραφία, στη παρακάτω διεύθυνση: 
info@eliesresorts.com.

Το Ξενοδοχείο Elies Resorts δημιουργήθηκε 
στη Σίφνο με τη φιλοδοξία να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς σε εγχώριο αλλά και παγκόσμιο 
επίπεδο. Έτσι σχεδιάστηκε ένα ιδιαίτερα πολυτελές 
ξενοδοχειακό συγκρότημα με τις υψηλότερες 
δυνατές προδιαγραφές και παράλληλα με απόλυτο 
σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και με 
την μικρότερη δυνατή επέμβαση στο φυσικό τοπίο, 
αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο το χαρακτήρα 
του νησιού.

Από το Ξενοδοχείο Elies Resorts 
στην Σίφνο ζητείται 

Προσωπικό Εστιατορίου a la Carte 
Σερβιτόρος Α’ & Β’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 – 4 χρόνια σε 
αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 5*  
•Άριστη γνώση Αγγλικής & Γαλλικής γλώσσας  
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από μια 
πρόσφατη φωτογραφία, στη παρακάτω διεύθυνση: 
info@eliesresorts.com. 

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels and 
Spa, η οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη, 
τη Ρόδο και την Δυτική Πελοπόννησο σας 
προσκαλεί να ξεκινήσετε την καριέρα σας και να 
πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση για 
την τουριστική περίοδο 2013 στα ξενοδοχεία του 
ομίλου.

Πρακτική άσκηση στο τμήμα Food & 
Beverage  

(επισιτιστικά τμηματα, εκπαιδευόμενος f&b mgr, 
γραφείο f&b, animation)

Στόχος μας είναι ο σπουδαστής να αποκομίσει 
πλούσιες εμπειρίες από την απασχόλησή του 
στα τμήματα των ξενοδοχείων και να εξελιχθεί σε 
έναν σωστό επαγγελματία του κλάδου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλή γνώση Αγγλικών και Ρώσικων/Γαλλικών/
Ιταλικών/Γερμανικών  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Διάθεση για νέες γνώσεις και εξέλιξη  
•Ομαδικότητα  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διατροφή εντός των ξενοδοχείων  
•Μεταφορά από και προς τα ξενοδοχεία  
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
 
Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με φωτογραφία, στο site μας, 
www.aldemarhotels.com, δηλώνοντας ποια θέση 
σας ενδιαφέρει.

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

To Domes of Elounda, μέλος της οικογενείας 
Ledra Hotels and Villas, κατηγορίας 5*, που 
βρίσκεται στην Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, 
επιθυμεί να προσλάβει για την σεζόν 2013:

 Captain a la Carte

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι Τουριστικής Σχολής  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο 5*  
•Καλή γνώση Αγγλικών, Ρωσικών, Γερμανικών ή 
Γαλλικών   
 
Πληροφορίες Δευτέρα-Παρασκευή 12:00 – 14:00 
στο τηλ. 28410-41924

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων: Ξενοδοχείο 
Elounda Blue Bay, Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, ΤΚ 
72053  Τ.Θ. 34, Τηλ: 28410 – 41924, Φαξ: 28410 
– 41816, e-mail: 
katerina.papadaki@ledrahotelsandvillas.com.

Blue Palace, a Luxury Collection Resort & 
Spa, Elounda, Crete, member of The Luxury 
Collection of Starwood Hotels & Resorts, seeks 
an individual to cover the following position:

F&B Assistant Manager

The main responsibility of the above person will 
be to assist the F&B Manager in all his duties and 
responsibilities. Supervises all Food & Beverage 
departments within the hotel in order to ensure that 
the procedures and the required high standards 
of service are applied.  Assists the F&B manager 
in all administrative work. The F&B assistant 
Manager reports directly to the F&B Manager.

Qualifications and Skills required: 
•Studies in F&B or Hotel Management  
•Work experience in a similar position at a 5 * 
hotel for at least 3 years  
•Ability to work under pressure  
•Ability in handling operational problems  
•Familiarity with Quality and  Health -Safety 
Management systems such as ISO ,HACCP etc  
•Communication Abilities  
•Excellent command of English  
•Knowledge of any additional languages will be 
considered an asset.  
•Computer literacy (Ms office, Micros) 

Blue Palace Resort & Spa, attention Mr. 
Menelaos Bokeas, P.O BOX 38 72053 Elounda 
Crete. E-mail: hr@sbokoshotels.gr or fax: 2810-
334037, tel.: 28410 65500, 2810 334034. 

Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa, 
Elounda, Crete, member of The Luxury Collection 
of Starwood Hotels & Resorts, seeks an individual 
to cover the following position:

Sous Chef

Qualifications & Skills: 
•Studies in Gastronomy  
•3-4 years of experience in a similar position 
would be considered as an asset. 
•Good command of English  
•Experience in HACCP quality system.  
•Communication and organization skills are of 
the utmost importance  
•Ability to thrive under pressure  
•Customer service orientation and flexibility are 
required  
 
Applications should be submitted in English or 
Greek

Blue Palace Resort & Spa, attention Mr. 
Menelaos Bokeas, P.O BOX 38 72053 Elounda 

Crete. E-mail: hr@sbokoshotels.gr, or fax: 2810-
334037, tel.: 28410 65500, 2810 334034. 

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

Receptionist

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας  
•Θα συνεκτιμηθεί η γνώση ρωσικών και 
γερμανικών  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Εποχιακή απασχόληση 

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

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

Γκρουμ

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Γνώση Αγγλικών  
 
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: 
ypetasos@otenet.gr

Το Ξενοδοχείο “SAN GIORGIO HOTEL- 
MYKONOS”, μέλος των MADE BY 
ORIGINALS tm  DESIGN HOTELS ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Housekeeping

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία  
•Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, επιθυμητή η 
γνώση Γερμανικών.  
 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών μόνο στα Αγγλικά στο 
e-mail: m.hertel@paradiseclub-mykonos.com. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 546791 Υπόψη 
Π. Τζανίμη. Βιογραφικά που δεν είναι στα 
Αγγλικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

Το Ξενοδοχείο “SAN GIORGIO HOTEL- 
MYKONOS”, μέλος των MADE BY 
ORIGINALS tm  DESIGN HOTELS  ζητούν για τη 
σεζόν 2013:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία  
•Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, επιθυμητή η 
γνώση Γερμανικών.  
 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών μόνο στα Αγγλικά στο 
e-mail: m.hertel@paradiseclub-mykonos.com. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 546791 Υπόψη 
Π. Τζανίμη. Βιογραφικά που δεν είναι στα 
Αγγλικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

Το Ξενοδοχείο Elies Resorts δημιουργήθηκε 
στη Σίφνο με τη φιλοδοξία να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς σε εγχώριο αλλά και παγκόσμιο 
επίπεδο. Έτσι σχεδιάστηκε ένα ιδιαίτερα πολυτελές 

ξενοδοχειακό συγκρότημα με τις υψηλότερες 
δυνατές προδιαγραφές και παράλληλα με απόλυτο 
σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και με 
την μικρότερη δυνατή επέμβαση στο φυσικό τοπίο, 
αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο το χαρακτήρα 
του νησιού.

Από το Ξενοδοχείο Elies Resorts, 
στην Σίφνο ζητείται 

Υπάλληλος Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Τουριστικής σχολής  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 – 4 χρόνια σε 
αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 5*  
•Άριστη γνώση Αγγλικής & Γαλλικής γλώσσας  
•Γνώση PMS και Ξενοδοχειακού προγράμματος  
Sysco Epitome  
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@eliesresorts.com.

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

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής  
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε  αντίστοιχη 
θέση  μεγάλου ξενοδοχείου  
•Άριστη γνώση Αγγλικής  
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
•Άριστη γνώση Η/Υ και γνώση ξενοδοχειακού 
προγράμματος  
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
 
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα: Γνώση τρίτης 
ξένης γλώσσας  
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
•Μόνιμη εργασία  
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση   
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στην 
διεύθυνση E-mail: hr-manager@president.gr. 
Fax: 210 6924900.

To Τουριστικό Θέρετρο, Barceló Hydra Beach 
Resort, ανοίγει τις πύλες του την 01η ΜΑΙΟΥ 
και αναζητά εξειδικευμένο προσωπικό για τις 
ακόλουθες θέσεις:

Συντονιστής-ρια Υπηρεσιών Δωματίων

Προσόντα:  
•Ποϋπηρεσία 3-5 χρόνια. 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Επιπλέον γνώση 
ξένων γλωσσών θα ληφθεί υπόψη. 

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στην κατωθι 
ηλεκτρονική διεύθυνση: Hydra05@otenet.gr στην 
Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, απαραίτητη η 
φωτογραφία.

To Τουριστικό Θέρετρο, Barceló Hydra Beach 
Resort, ανοίγει τις πύλες του την 01η ΜΑΙΟΥ 
και αναζητά εξειδικευμένο προσωπικό για τις 
ακόλουθες θέσεις:

Προϊσταμένη Δωματίων

Προσόντα:  
•Ποϋπηρεσία 3-5 χρόνια. 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Επιπλέον γνώση 
ξένων γλωσσών θα ληφθεί υπόψη. 

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στην κατωθι 
ηλεκτρονική διεύθυνση: Hydra05@otenet.gr στην 
Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, απαραίτητη η 
φωτογραφία.

Για τα ξενοδοχεία του Ομίλου «Blue Lagoon 

Group Hotels» στην Κω, ζητούνται:

Σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Να φοιτούν σε αντίστοιχη σχολή 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Η ευκαιρία να ξεκινήσουν την καριέρα τους 
σε ένα πολυτελές θέρετρο και να αποκομίσουν 
γνώσεις και εργασιακή εμπειρία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
άμεσα το Βιογραφικό τους Σημείωμα, συνοδευόμενο 
από μια πρόσφατη φωτογραφία, στη παρακάτω 
διευθύνση: hr@bluelagoonresort.gr.

To ξενοδοχείο The Athens Gate, στο κέντρο της 
Αθήνας αναζητά: 

Προσωπικό για το Τμήμα Housekeeping 
(Καμαριέρα)

Οι υποψήφιοι/ιες πρέπει να έχουν τα 
ακόλουθα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση των απαιτήσεων της 
ζητούμενης θέσης  
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
•Επιθυμητή Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις 
σε ξενοδοχεία 4*  
•Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών 
•Ηλικία έως 38 ετών  
 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
e-mail: info@athensgate.gr. 

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:

Receptionist

Απαραιτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία "Leader Hotel of 
the World” 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η 
γνώση 2ης ξένης γλώσσας. 
 
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. M. Δακτυλίδη.

Aldemar Hotels & Spa, is seeking for the Hotel 
Knossos Royal ***** in Crete:

Guest Relations (Russian Speaking) 

Qualifications Required:  
•Tourism Studies 
•Excellent Knowledge of Russian and English 
•Working experince in Hotel or Travel Agent 
•Computer literate 
•Excellent Communications skills 
 
Please send us your CV with a digital photo 
via website, www.aldemarhotels.com / career, 
δηλώνοντας ποια θέση σας ενδιαφέρει.

* Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. 
* Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Xenia Villas Collection, a fast growing company 
of group of privately owned luxury holiday villas 
in selected destinations in Greece, part of Xenia 
Villas & Hospitality Consulting services.

Anemones Villas: www.anemones-villas.gr 
Lefkada Villas: www.lefkada-villas.com

We currently seeking an enthusiastic Operations 
Supervisor or Α Management Couple,  to run our 
luxury properties Lefkada Villas  and Anemones 
Villas in Lefkada Island.

Description of the ideal candidate: 
•Able to run 2 luxury small properties of villas 
with private pools, and achieve outstanding 
results without direct supervision. (the position 
reports to the Owner of Xenia Group)  
•Ability to work long hours and under pressure.  
•Have at least 2 years of experience on a 
supervisory or managerial position in an 
upmarket hotel  
•Hotel/Hospitality Management university 
graduate  
•Experience in Reception and Reservations, and 
reservations system, extranets, accounts  
•Able to create reports and work on 
excel.  Excellent English plus one language  
•Ability to guide, manage and supervise a small 
operational team  
•Ability to achieve the best possible guest 
satisfaction levels  
•Working period April to October. Self time 
management is necessary to achieve a smooth 
operation  
•Own Private Car – Driving License  
 
Please send us an application, attention George 
Papadopoulos to Director@xeniavillas.com with: 
•Complete CV  
•Recent Business Photo  
•References 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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:

Spa Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ανάλογης σχολής  
•Γνώσεις Αγγλικών και ακόμη μίας γλώσσας  
•Εμπειρία σε μανικιύρ - πεντικιούρ  
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@kipriotis.gr ή στο fax: 
22890 79590. Υπόψη κ. Μ. Δακτυλίδη.

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:

Αισθητικό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη ανάλογης σχολής  
•Γνώσεις Αγγλικών και ακόμη μίας γλώσσας  
•Μανικιούρ – Πεντικιούρ 
 
Βιογραφικά στο e-mail:
hr@myconiancollection.gr 
ή στο fax: 22890 79590. 

Υπόψη κ. Μ. Δακτυλίδη.

Το ξενοδοχείο CAVO TAGOO 5* στην Μύκονο 
ζητά για την θερινή σεζόν 2013 (Μάιος - 
Οκτώβριος):

Spa Manager

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτοι ανάλογης σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5* 
•Εξειδίκευση σε θεραπείες MASSAGE 
•Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών υψηλού 
επιπέδου 

•Ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης 
προσωπικού 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό και 
φωτογραφία (απαραίτητη) στο e-mail: 
gm@cavotagoo.gr.

Το ξενοδοχείο CAVO TAGOO 5* στην Μύκονο 
ζητά για την θερινή σεζόν 2013 (Μάιος - 
Οκτώβριος):

Spa Therapist

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτοι ανάλογης σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
•Εξειδίκευση σε θεραπείες MASSAGE 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό και 
φωτογραφία (απαραίτητη) στο e-mail: 
gm@cavotagoo.gr. 

PROMOTION
MERCHANDISERS

Merchandisers

ΑΘΗΝΑ Κωδ.θέσης: MER-ΑΤΗ 
ΠΑΤΡΑ Κωδ.θέσης: MER-PAT 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Κωδ.θέσης: MER-ΗΕR 
ΛΑΡΙΣΑ Κωδ.θέσης: MER-LAR 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κωδ.θέσης: MER-SKG

Στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, η ΣΤΥΛ.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - STELT αναζητεί  άμεσα 
υποψήφιο-α για την θέση του Merchandisers

Ο/Η  ιδανικός/η υποψήφιος-α  θα πρέπει να 
είναι κάτοικος της ανάλογης περιοχής και να 
διαθέτει τα εξής προσόντα: 
•Eπιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ  
•Γνώση αγγλικών & MS OFFICE  
•Άδεια οδήγησης Ι.Χ.  
•Επιθυμητή προϋπηρεσία αλλά όχι απαραίτητη  
•Δυνατότητα ταξιδίων στην επαρχία  
•Κάτοχος κάρτας ανεργίας  
•Απαραίτητες συστάσεις  
 
Για την ανάληψη της θέσης παρέχονται: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
•Πλήρης ασφάλιση  
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο  
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@stelt.gr 
ή στο Fax: 210 8071661. 

Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον 
χώρο Promotion Μarketing με σημαντικούς 
πολυεθνικούς πελάτες ζητά νέους/ες για να 
εργασθούν ως: 

Merchandisers στον χώρο των SuperMarkets 
με έδρα την Θεσσαλονίκη

Ο ιδανικός  υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (υποχρεωτικά)  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα  
•Ηλικία έως 28ετών  
•Προϋπηρεσία επιθυμητή στον χώρο των super 
markets  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Άδεια οδήγησης  
 
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών,  
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
•Δυναμικό περιβάλλον  
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 

Αποστολή Βιογραφικών μέχρι 3/4/2013 
στο e-mail: merchandiser1@skywalker.gr 
αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό 
ΜSTHES. 


