
Περιεχόμενα
σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων  

σελ. 6
Λογιστές, 
Οικονομικά Στελέχη, 
Μηχανοργάνωση

σελ. 10
Προγραμματιστές, 
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Promotion-Merchandisers  

σελ. 12
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων 

σελ. 14-15
Πωλητές Υγείας, Ιατροί, 
Τεχνίτες, Τεχνικοί, 
Μηχανικοί, Logistics, 
Οδηγοί, Αποθηκάριοι, 
Τουρισμός, Αισθητικοί

θέσεις εργασίας

104 θέσεις εργασίας  
στον κλάδο της Εστίασης σελ. 8-9

480
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16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

25.000 Αντίτυπα



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING
Αθανασία Τσουκαλά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ
Χαρίδημος Βασιλάκης-Μυκωνιάτης

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

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

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

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

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

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

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

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος Προστασίας 

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

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

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

•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. (Γραφείο υποστήριξης 
απασχόλησης)

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

της Αλληλεγγύης
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος 
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο 
• Περιστέρι, Δημαρχείο 
• Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Αχαρναί, Δημαρχείο 
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης 
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή 
• Γλυφάδα, BCA 

• Παλλήνη, Δημαρχείο 
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο 
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό  

Κέντρο Βενετσάνου
• Βριλήσσια, Δημαρχείο 
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

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

Κοινωνικής Μέριμνας
•  Άγιος Παντελεήμονας, Στρατός Σωτηρίας
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

Κεντρικό Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup 
 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο

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

Χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

Καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

Δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

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

Πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

Συνεργασίες - Ένθετα:

Η εταιρία CONDATEL A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο της επικοινωνίας και της πληροφόρησης, 
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα νέων τεχνολογικών υπηρεσιών. 

Η έδρα της εταιρείας είναι στην περιοχή της Αργυρούπολης, Αττική. (Πλησίoν Metro Αργυρούπολης). 
Πρόκειται για μια από τις δυναμικότερες εταιρίες στον κλάδο της και επιθυμεί άμεσα να προσλάβει:

Agents για την Επάνδρωση  
Πολυγλωσσικού Call Center

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας στην 
Ελλάδα, ζητά να προσλάβει:

Product Manager 
(Κωδ. Θέσης: PM 14)

H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Merchandisers

Η Mini Raxevsky Α.Ε. ζητά:

Διακοσμήτρια / Στυλίστρια
Για τις βιτρίνες των καταστημάτων της και Visual Merchandising. 
 
Περιγραφή θέσης 
•Επιμέλεια εταιρικής εικόνας και σωστής προβολής προϊόντων στα σημεία πώλησης 
•Σχεδιασμός & styling βιτρινών, εκθεσιακών περιπτέρων και καταλόγων εταιρείας 
•Ευθύνη για στήσιμο και άνοιγμα νέων καταστημάτων 
•Visual merchandising στα καταστήματα & show room της εταιρείας 
•Μόνιμη απασχόληση

Προσόντα 
•Γνώση Adobe Photoshop / Illustrator  
•Αποτελεσματική χρήση και γνώση Η/Υ, γνώση αγγλικών 
•Καλή παρουσία, αποτελεσματική επικοινωνία 
•Δίπλωμα και εμπειρία οδήγησης αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα για ευέλικτα ωράρια εργασίας και ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό 
•Απαραίτητα εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Βιογραφικά με κωδ. θέσης: ST 1 υπόψη κας Παλαντζιάν, fax: 210 5776217, e-mail:  
marie@mini-raxevsky.gr. Τηλ: 210 5787852 -4, εσωτ. 132. Site: www.mini-raxevsky.com

•Είσαι επικοινωνιακός;  
•Σε ενδιαφέρουν οι πωλήσεις;  
•Θέλεις να εργάζεσαι με σταθερό μισθό αλλά παράλληλα η προσπάθεια σου να επιβραβεύεται με αντα-
ποδοτικό μπόνους;  
•Θα ήθελες να εργαστείς σε ένα ευχάριστο & αξιοκρατικό περιβάλλον;

Τότε είσαι ο άνθρωπος που ψάχνουμε!

Σύμβουλοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων  
(part-time απασχόληση) - (Κωδικός θέσης, Κωδ:95)

Που θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο των fmcg 
για πολύ σημαντικά brands για τις περιοχές: Αττι-
κής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Τρίπολης, Ηρακλείου 
Κρήτης, Λάρισας, Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης 
και Ξάνθης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας  
& διαπραγματεύσεων 
•Ομαδικότητα 
•Ικανότητες παρουσίασης 
•Καινοτομικό τρόπο σκέψης 

•2 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις  
ή merchandising σε fmcg 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον  
εργασίας 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την ένδειξη 
Mercfmcg στο e-mail: west@westsa.gr  
ή στο fax: 210 9735005.

Αντικείμενο απασχόλησης 
•Τηλεφωνική προώθηση υπηρεσιών κινητής  
& σταθερής τηλεφωνίας. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Άνεση στην επικοινωνία και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Διάθεση για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχου 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη και τα νόμιμα δώρα και επι-
δόματα 

•Υψηλό μπόνους επίτευξης στόχων σε μηνιαία βάση 
•Προοπτική υπογραφής σύμβασης εργασίας  
αορίστου χρόνου 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη 
•Σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον 
•Εύκολη προσβασιμότητα (3’ από το μετρό  
Πανόρμου)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@mediatel.gr. 
Υπόψη τμήματος προσωπικού. Όλες οι αιτήσεις 
θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές. Φαξ: 214 
214 80 90. Διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 
127, Αθήνα, (στάση μετρό Πανόρμου).

Η εταιρεία ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ ζητάει:

Χημικό ή Φαρμακοποιό ή Χημικό Μηχανικό
Για το τμήμα πωλήσεων πρώτων υλών  
φαρμάκων. 
 
Προϋποθέσεις: 
•Άριστα Αγγλικά 

•Γνώση Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@astronchemicals.gr

A La Carte Waiters  
(Ref.Code:ALCW.14)

Are you active, social and fine dining is your passion?

Costa Navarino team is capable, dedicated and determined in providing exceptional services to all our 
guests. As the ambassadors of this unique destination we focus on flawless and authentic service which 
turns every moment of our guests into an unforgettable experience.

If you love hosting and interacting with people, if you take pride in providing exceptional customer service 
and you have a passion for luxury, then Costa Navarino may be an ideal career opportunity for you.

Being part of our food and beverage team you will: 
•Create a fascinating dining experience for our guests 
•Assist them in their choice of meal 
•Be responsible for ensuring that guests receive a high quality, professional and well organized service 
•Understand our guests to exceed their expectations 
•Maintain all hygiene and safety policies and HACCP standards 
 
To be successful in this role you will have: 
•5 years of a la carte service experience in a luxury restaurant environment 
•Proper communication etiquette in both Greek and English 
•Ability to build rapport with team and guests 
•Ability to work effectively as part of a team 
•Hosting, organizational and problem solving skills 
 
Navarino Dunes offers: 
•Chance to be developed within the most innovative operator of lifestyle hospitality brands in the world. 
•Competitive compensation package 
•Οn going training opportunities 
•Accommodation in the vicinity of Navarino Dunes (for non - Messinian residents) 
•Meals within the premise. 
•Private medical plan 
•Use of Navarino Dunes facilities, according to the relevant policies.

Please send your CV in English with a full size photo at: Career@costanavarino.com. Please note: 
CVs with no reference code and not fulfilling the above prerequisites won’ t be taken under 
consideration.

Περιγραφή Καθηκόντων: 
•Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων 
•Επίτευξη στόχων καλύτερης εξυπηρέτησης 
•Δυνατότητα 8ωρης ή 4ωρης εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο βαρδιών  
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση τηλεφωνικού κέντρου εισερχόμενων 
τηλεφωνικών κλήσεων 
•Ελάχιστη απαιτούμενη εκπαίδευση: λύκειο 
•Γνώση και χρήση τουλάχιστον 3 γλωσσών 
•Απαραίτητη προϋπόθεση η μητρική γλώσσα των ενδιαφερομένων να είναι μια εκ των: αγγλικά, 
γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, σουηδικά, ολλανδικά, βουλγάρικα, ρουμάνικα, ρώσικα, 
τουρκικά, κινέζικα, ιαπωνικά, αραβικά 
•Άνεση στην επικοινωνία/ ευγένεια/ομαδικότητα 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό και οργανωτικό χαρακτήρα με ικανότητα άμεσης αφομοίωσης αλλαγών 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες. 
•Άριστη γνώση στη χρήση H/Υ. 
 
Η Εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό. 
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Δυναμικό /ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχής, σύγχρονη εκπαίδευση στον τομέα της επικοινωνίας 
 
Αποστολή βιογραφικών μέσω e-mail: info@condatel.com

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Mελετά, προτείνει και συντονίζει προωθητικές 
ενέργειες marketing. 
•Παρακολουθεί τον ανταγωνισμό και την αγορά 
στα προϊόντα ευθύνης. 
•Προετοιμάζει business plans όσον αφορά  
την έγκριση νέων προϊόντων και εν συνεχεία  
το συντονισμό των εμπλεκόμενων τμημάτων  
με στόχο το σωστό λανσάρισμα αυτών. 
•Προωθεί τα υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες. 
•Παράγει υλικό εκπαίδευσης και εκπαιδεύει  
το τμήμα πωλήσεων και presales στα προϊόντα. 
•Δημιουργεί νέες υπηρεσίες (είτε μέσω  
των resources της εταιρίας είτε μέσω  
συνεργασιών). 
•Διασφαλίζει των επίτευξης στόχων  
των προϊόντων ευθύνης, τόσο οικονομικών  
όσο και της ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών. 
•Σχεδιάζει και παρακολουθεί reports βασικών 
δεικτών (KPI’s) που αφορούν την επίδοση  
των προϊόντων ευθύνης. 
•Δημιουργία και εκπόνηση πλάνων ενεργειών που 
αποσκοπούν στην βελτίωση των δεικτών (KPI’s) 
των προϊόντων ευθύνης. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (θετικής κατεύθυνσης ή οικονομικής). 
•Μεταπτυχιακό σε marketing ή MBA  

ως επιπρόσθετο προσόν. 
•Εμπειρία 2-5 έτη στο marketing προϊόντων  
ή υπηρεσιών που απευθύνονται σε μεγάλες  
επιχειρήσεις. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ MS Office, ΜS 
Project. 
•Γνώση προϊόντων, υπηρεσιών και  
τεχνολογιών. 
 
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Τήρηση προθεσμιών σε παράδοση projects  
με βάση συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. 
•Δυνατότητα συντονισμού ομάδων εργασίας  
για επίτευξη στόχων σε έργα που απαιτούν  
τη συμμετοχή διαφορετικών διευθύνσεων. 
•Δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και  
προτάσεων εμπορικών ενεργειών. 
•Ομαδικότητα και ευελιξία. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobs@forthnet.gr

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
H DRIVE ΑΕ, διακεκριμένη στο χώρο των μισθώσεων 
αυτοκινήτων, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Υπάλληλο Γραφείου
Για τα γραφεία της στην: 
•Αθήνα (ATH) 
 
Αρμοδιότητες θέσης 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Υλοποίηση και εφαρμογή των ενεργειών που  
συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της προώθησης  
και πώλησης των υπηρεσιών της εταιρείας 
 
Προσόντα υποψηφίων 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα  
με ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
•Άριστες ικανότητες συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα 
•Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων 
•Πάθος για επιτυχία και διάκριση 
 
Βασικά προαπαιτούμενα 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Απολυτήριο λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
πρόσθετο δυνατό προσόν 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους 
 
Παροχές εταιρείας 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό και bonus επίτευξης στόχων 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απο-
στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που να 
αναφέρεται με τον ανάλογο κωδικό, υπ όψιν κου 
Χατζητσιράκογλου, στο fax 2310478897 ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: chmakis@drive-hellas.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Γραμματέας  
(Full time)

Η RSM Greece, μέλος της RSM International – ένα 
από τα μεγαλύτερα δίκτυα εταιριών Ορκωτών Ελε-
γκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον 
κόσμο με περισσότερα από 700 γραφεία σε 105 χώ-
ρες, επιθυμεί να προσλάβει Γραμματέα για το γρα-
φείο της Αθήνας. 
Περιγραφή Θέσης 
•Διεκπεραίωση διαφόρων ειδών γραμματειακών  
καθηκόντων (τηλεφωνικό κέντρο, οργάνωση  
ταξιδιών & συναντήσεων, αρχειοθέτηση) 
•Διαχείριση της εισερχόμενης/ εξερχόμενης  
αλληλογραφίας 
•Σύνταξη επιστολών 
•Συμμετοχή στην εξυπηρέτηση των συνεργατών  
της εταιρίας 
•Συμμετοχή στις εργασίες διοργάνωσης εταιρικών 
εκδηλώσεων 
•Υποδοχή επισκεπτών 
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτη σχολής γραμματέων ή διοίκησης  
επιχειρήσεων 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 
θέση (ιδανικά σε αντίστοιχο κλάδο) 
•Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office  
(Word, Excel, PowerPoint) και άριστες ικανότητες 
δακτυλογράφησης 
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα αποτελεσματικής  
επικοινωνίας, οργάνωσης και συνεργασία 
 
Παροχές Εταιρίας 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@rsmi.gr. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επι-
σκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.rsmi.gr

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

Γραμματειακή Υποστήριξη 
(5ωρη απασχόληση) 

(HR 21428)
Αρμοδιότητες: 
•Τηλεφωνικό κέντρο 
•Διακίνηση & έλεγχος παραγγελιών 
•Παρακολούθηση υπολοίπων πελατών- 
προμηθευτών 
•Εισπράξεις-πληρωμές 
•Παρακολούθηση αποτελεσμάτων πωλητών 
•Τιμολόγηση 
 
Πρόγραμμα: Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-14:00 
Έδρα: Βριλήσσια 
 
Προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/IEK οικονομικών/διοίκησης 
επιχειρήσεων 

•Εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη έως ένα (1) 
έτος 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά & προφορικά) 
•Γνώση Ιταλικής γλώσσας θα θεωρηθεί  
πρόσθετο προσόν  
•Οργανωτικότητα και ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης 
πελατών 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας 
 
Παρέχονται: 
•Βασικός μισθός 
•Εκπαίδευση 
•Σταθερή απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους, μέσω e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 
210 8210230.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διευθυντής Πωλήσεων

Δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία παραγωγής και 
εμπορίας προϊόντων προσωπικής φροντίδας και 
υγιεινής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιθυμεί 
να προσλάβει Υπεύθυνο/η Ανάπτυξης Αγοράς με 
έδρα την Αττική.
Κύρια καθήκοντα: 
•Προώθηση των προϊόντων της εταιρίας σε υπάρχο-
ντες πελάτες και ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Επίτευξη στόχων διανομής και merchandising 
•Υλοποίηση πλάνων ενεργειών και προβολής  
προϊόντων 
•Καταγραφή ενεργειών ανταγωνισμού και  
δημιουργία προτάσεων ανάπτυξης πελατών 
•Επίτευξη στόχων πωλήσεων και κερδοφορίας 
•Διασφάλιση και ισχυροποίηση της συνολικής  
συνεργασίας με τους πελάτες 
•Στενή συνεργασία με τα τμήματα λογιστηρίου,  
αποθήκης και παραγωγής

Προφίλ / δεξιότητες υποψηφίου: 
•Πτυχίο ανώτερης-ανώτατης σχολής (επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8-10 χρόνων σε αντί-
στοιχη θέση. Εμπειρία στον κλάδο των καλλυντικών/
προσωπικής φροντίδας και υγιεινής είναι επιθυμητή 
•Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, πειθούς  
και διαπραγμάτευσης 
•Πελατοκεντρική αντίληψη με έμφαση στην επίτευξη 
στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ευελιξία  
και προσωπική παρακίνηση 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Power Point) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών

Η εταιρεία προσφέρει μισθό αναλόγως προσόντων, 
bonus, πρόσθετες παροχές και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: beka@
malef.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν απόλυτα 
εμπιστευτικά και όσοι υποψήφιοι θα επιλεγούν προς 
συνέντευξη θα ειδοποιηθούν εντός 2 εβδομάδων.

Marketing Director  
(MRK 0314) Athens

Περιγραφή: Well known Greek retail company with 
extensive presence in many countries word wide, seeks 
to fulfill the position of marketing director.

Καθήκοντα Θέσης: The suitable candidate formulates, 
recommends and ensures the implementation of company’s 
commercial policy. Provides overall direction and control 
of all sales, customer service, exports, promotion, market 
research, advertising and public relations functions. Ensures 
the timely adjustment of commercial strategy and plans to 
meet changing market conditions and competitive actions
Απαραίτητα Προσόντα: 
•University degree, preferable at postgraduate level and 
extensive professional training 
•8-12 years well versed experience, 8 of which at a 
managerial level as a marketing manager in retail 
•Fluency in English and computer literate 
•Available to travel abroad frequently 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Τhe primary role of this position is to provide 
comprehensive:

PA Support to the 
 Managing Director

This position would suit a highly proactive PA who is 
flexible, intuitive, with excellent organizational skills 
and proven experience in working directly with senior 
executives.
Key Responsibilities 
•Manage internal and external communication. 
•Keep MD’s personal and professional contacts up to 
date by using a database management software. 
•Manage the executive archive. 
•Keep minutes of meetings, including certain board 
meetings. 
•Put together high quality presentations. 
•Prepare and review basic excel worksheets. 

Qualifications 
•Excellent knowledge of the entire Microsoft office 
suite. 
•Excellent working knowledge of iOS environment. 
•Ability to review basic legal documents and knowledge 
of elementary finance will be highly appreciated. 
•English and Greek as native languages, working 
knowledge of additional languages will be appreciated 
•Outstanding organizational, interpersonal and 
communication skills 
•Ability to manage efficiently social media accounts 
•Proactive and able to work on own initiative, decisive 
and resourceful 
•Attentive to details 
•Flexible in working hours 
 
Send your cv’s to the following e-mail:  
mkabrigianni@olivemedia.gr

Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που εξει-
δικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών 
μονάδων καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Ζητούνται επαγγελματίες για συγκρότη-
μα με πολυτελείς βίλες και σουίτες στην Άνδρο που 
διαχειρίζεται η HotelBrain, για την παρακάτω θέση:

Γενικός Διευθυντής -  
Υπεύθυνος Πωλήσεων

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής. 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση  
σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση αγγλικών και γνώση επιπλέον  
γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές  
ικανότητες. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 
 
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
ανάλογα με τα προσόντα.
Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, παρα-
καλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@hotelbrain.com. Για 
όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Hotel Manager
Location: Santorini, Greece   

Position Summary: The ideal candidate should have 
knowledge and understanding of budgeting, supervising 
and controlling. Constant co operation with the 
management company will require from the applicant to 
be able to comply with the company’s standards.    

He/she should motivate and inspire his/her colleagues 
and be responsible for the both the well being of the 
guests and the product.

Position Requirements: 
•3 years minimum experience as a hotel manager in 
a luxurious boutique hotel 
•Excellent command of the English language and 
Greek language 
•Computer literacy 
•Hospitality degree 
•Well groomed with strong interpersonal skills 
 
Position Duties: 
•Appliance of the operational budget 
•Procedures control 
•Compliance to the applied laws of the Greek State 
•Human resources supervision and controlling 
•Attention to the detail 
•Maintaining the company’s operational and service 
standards

Katikies Hotels Group Offer: Accommodation, 
career development opportunities, competitive 
compensation package.

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

Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:
Υπεύθυνο/η Τμήματος Αγορών  
σε Είδη Ένδυσης & Αξεσουάρ 

Σύντομη περιγραφή θέσης / αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση παραγγελιών και αγορών από οίκους 
Ελλάδας και εξωτερικού 
•Τροφοδοσία καταστημάτων 
•Merchandising ειδών στα καταστήματα 
•Έρευνα και επιλογή νέων προϊόντων για τον 
εμπλουτισμό και την αναθεώρηση της συλλογής 
προϊόντων 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε παρόμοια 
θέση 
•Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία  
και στις διαπραγματεύσεις.  
•Γνώση merchandising προϊόντων 
•Εξαιρετική γνώση Αγγλικών & χειρισμού Η/Υ 

•Γνώση της αγοράς 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους στο e-mail: hr@alouette.gr με την ένδει-
ξη «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ».

Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο 
promotion μarketing με σημαντικούς πολυεθνικούς 
πελάτες ζητά νέους/ νέες για να εργασθούν ως:

Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Αγοράς  
στο χώρο των Super Markets 

με έδρα την Αθήνα
Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (υποχρεωτικά) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα 
•Ηλικία έως 29 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης 
 
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών, 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυναμικό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους με συνοδευτική επιστολή στo e-mail: 
tradesupport@msps.net μέχρι 27/3/2014 αναγράφο-
ντας υποχρεωτικά τον κωδ: ΜΑΤ 2014.

Digital  
Marketing Specialist

Job Description: 
E-shop Administration: 
•Daily content management in all available languages 
•Improving the usability, design, content and 
conversion of the company’s website 
•Devising strategies to drive online traffic to the 
company’s website. 
•Managing redesign of the company’s website. 
•Utilizing a range of techniques including paid search, 
SEO and PPC. 
•Monthly website analytics 
•Blog Design and Management

Social Media: 
•Daily content management of the company’s 
Facebook, Twitter, LinkedIn and Youtube, Pinterest, 
Instagram. Duties include daily online monitoring, 
writing editorial, community-outreach efforts, 
promotional campaigns etc. 
•Overseeing the social media strategy for the 
company 
•Developing and managing digital marketing 
campaigns 
•Manage presence on other similar community sites, 
posting on relevant blogs, and seeding content into 
social applications as needed 
•Develop creative social media initiatives to acquire 
new fans and deepen engagement with existing fans. 
•Be an advocate of the company in social media 
spaces, engaging in dialogues and answering 
questions where appropriate 
•Work with the web-team to ensure social media tools 
(FB connect, Sharing buttons) are kept up to date 
•Monitor trends in social media tools, trends and 
applications. 
•Excellent customer relationship skills 
•Provide recommendations to the marketing teams  
to enhance strategies 
 
General Requirements: 
•Minimum of 2 years of experience in digital 
marketing and e-commerce 
•Relevant degree in marketing / e-commerce 
•Fluency With Microsoft office programs 
•Excellent written and verbal communication skills 
(Greek and English) 
•Creative, critical thinking and problem solving skills 
•Networking abilities 
•Excellent research Skills 
•Reporting to top management 
•Good knowledge of professional graphic design or 
graphics editing programs like CorelDraw, Illustrator, 
Photoshop etc. 
•Dynamic personality and team player with good 
communication and coordinating skills 
•Managing online brand and product campaigns  
to raise brand awareness. 
•Review new technologies and keep the company  
at the forefront of developments in digital marketing. 
•Profound knowledge in digital marketing (social 
media/ blogs) 
•Excellent Pr and communication/presentation skills - 
appropriate use of fashion and business vocabulary 
critical & creative thinking - review branding, 
positioning of the company to increase brand 
awareness 
•Knowledge of HTML, SEO, ΡΗΡ Admin, video 
editing, and Flash will be considered as a plus.

Send C.V. along with photo and a letter explaining 
why you are interested in this position as well as what 
similar positions you have heldin the past & what 
you have accomplished, to this e-mail: marie@mini-
raxevsky.gr with a subject name code DMS. Site: 
www.mini-raxevsky.com

Η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ ζητά να προσλάβει στην Αθήνα: 

Επιθεωρητή Πωλήσεων Παγωτού
Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Διαχείριση παροχών και εκπτώσεων 
•Διαχείριση και εποπτεία δικτύου διανομής 
•Εποπτεία αντιπροσώπων 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυνση διοίκηση επιχειρήσεων ή οικονομικά 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση στο κλάδο των τροφίμων κρίνεται απαραίτητη 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων office 
•Ηλικία μέχρι 36 ετών 
•Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 
 
Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

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

MedNet International is a unique Information Technology Company. 

We are specialists in Health Insurance and since 1992 we have been exclusively developing and 
implementing innovative IT software solutions worldwide. We are a member of Munich Health - one of three 
business segments of Munich Re that brings together Munich Re’s global healthcare know-how in primary 
insurance, reinsurance and risk-management. This gives us access to more than 5,000 experts at 26 
locations who provide input to our solutions. Due to our increasing demand of designing and implementing 
“best in industry IT solutions”, at our Athens Office, we are seeking specialists for the following position:

Information Security & Compliance Officer – ISO 001
Profile: Candidates will be responsible for the 
development and delivery of a comprehensive 
information security program, including the 
development of information security policies, 
standards and procedures. They will further develop 
an ongoing risk assessment program and implement 
an Incident Reporting and Response System to 
address security incidents. They will further act as 
the company’s compliance and consulting officer 
on information security issues, making sure that 
legislative and statutory requirements are always met.

Qualifications: 
•University level degree (at postgraduate level is a 
plus) in computer science, information technology or 
relevant field of study. 
•7+ years of working experience in information 

security, information technology and/or  
other related field. 
•Experience in developing and administering an 
information security program would be an asset. 
•Excellent project management and organizational 
skills. 
•Excellent oral and written communication skills. 
•Fluency in English language. 
 
We Offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology 
 
Send your cv’s to the following e-mail:  
recruitment@mni.gr

H διαφημιστική εταιρία Grafima ζητάει για τη στελέχωση του δημιουργικού τμήματος της:

Γραφίστα/στρια
Με αντικείμενο τη δημιουργία λογοτύπων και εται-
ρικής ταυτότητας, καταχωρήσεις σε περιοδικά, 
φυλλάδια, επεξεργασία φωτογραφίας, καταλόγους, 
πολυσέλιδα έντυπα και κάθε είδους διαφημιστικών 
ενεργειών καθώς και την επιμέλεια αυτών. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες γνώσεις Photoshop, Illustrator, Indesign 
& τυπογραφικών εργασιών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) ετών στη  
διαφήμιση με ευχέρεια στη δημιουργία concept 

•Ομαδικό πνεύμα και Ικανότητα καταμερισμού 
χρόνου και παράδοσης μέσα στα όρια (deadlines) 
•Απαραίτητη η παρουσίαση portfolio με  
ολοκληρωμένες εργασίες  
 
Παροχές εταιρίας: 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 

Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
grafima@otenet.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 
7251600-608.

H εταιρία γυναικείας ένδυσης LOLA ζητά:

Visual Merchandiser -  
Διακοσμητή/τρια βιτρίνας

Σύντομη περιγραφή θέσης: 
•Διαμόρφωση βιτρίνας (στυλιστικά και διακοσμητικά) 
•Visual merchandising και διακόσμηση των εσωτερικών χώρων των καταστημάτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση διακοσμητή - visual merchandiser σε καταστήματα 
ένδυσης 
•Δημιουργική διάθεση και καλαισθησία 
•Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία, μεταδοτικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευελιξία σε μέρες και ώρες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους με την ένδειξη «MERCHANDISER» στο 
e-mail: fotini.y@lola.gr

Company profile: H Digital4u είναι μια φιλόδοξη εταιρεία στον τομέα του Digital Marketing. Κύριος στό-
χος της είναι η παροχή υπηρεσιών που συνδυάζονται με καινοτόμες στρατηγικές (κατασκευή & προώθη-
ση Web-site / E-shop, Social Media, SEO, PPC και άλλες τεχνικές Internet Marketing and Advertising), 
προκειμένου να καθιστά την επένδυση των πελατών της αποδοτική και μετρήσιμα αποτελεσματική.

Web Designer 
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων, E-shop, 
portals, web-enabled εφαρμογών 
•Ανάπτυξη γραφικών στοιχείων και GUI εφαρμογών 
•Διάταξη και οργάνωση ιστοσελίδων 
 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω 
απαιτούμενα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση HTML, CSS, Flash  
•Πολύ καλή γνώση σε Dreamweaver, Adobe  
Photoshop/Illustrator, InDesign, MS Office 
•Πολύ καλή γνώση σε CMS (Wordpress, Drupal, 
Joomla, Opencart, Magento) 
•HTML 5 
•CSS3 
•JQuery 
•Javascript 

•XML 
 
Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν ο υποψήφιος έχει  
προηγουμένη εμπειρία στην κατασκευή E-shop. 
 
Παροχές εταιρείας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας

Απαραίτητη κρίνεται η αποστολή δείγματος 
portfolio μαζί με το βιογραφικό. Για την αποστο-
λή των βιογραφικών στείλτε e-mail με κωδικό Dev 
στο: info@digital4u.gr

Η Coccon Ενεργειακή Α.Ε. αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας & των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και αναζητά για τα γραφεία της στο Σύνταγμα:

Γραμματέα Υποστήριξης Πωλήσεων
Αρμοδιότητες 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Υποδοχή πελατών 
•Υποστήριξη τμήματος πωλήσεων 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ιδιωτικής σχολής (κατ΄ ελάχιστο) ανεξαρτήτως ειδίκευσης 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, προγραμμάτων Office & χρήσης internet 
•Εμπειρία σε διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων & υποδοχή πελατών 
•Εμπειρία σε υποστήριξη πωλήσεων 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Πελατοκεντρική αντίληψη.  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: aggelies@rocketmail.com με θέμα Κωδ. SCR.

Customer Service Representative / ICAP GROUP
ICAP Group - with €63 million revenues and 1.300 
employees - is the largest Business Services Group 
in Greece. The Group operates in 5 major cities in 
Greece, maintaining at the same time a strong presence 
in Southeastern Europe via subsidiaries in Bulgaria, 
Romania, Serbia, Cyprus and Turkey. Following its 
acquisition in the beginning of 2007 from the SEEF Fund 
of global finance, the largest private funds company in 
Southeastern Europe, ICAP Group is rapidly developing 
into a multidisciplinary service provider, which has tripled 
its size. ICAP Group offers a wide range of services 
and products which are grouped into the following 
4 major business lines: credit risk services, marketing 
solutions, management consulting and people solutions.

We are looking for efficient individuals who will work 
in high-calibre team to offer guidance, assistance and 
training to our customers via phone or e-mail.

Responsibilities: 
•Answers inbound phone calls and responds to 
inquiries in a manner which meets high quality, 
productivity and other •performance standards. 
•Delivers individualized customer service with 
professionalism, courtesy, efficiency, and accuracy. 
•Responds to customer complaints in a professional 

manner; attempts to resolve complaints successfully 
in accordance with established guidelines and informs 
supervisor/management of all unresolved complaints. 
•Uses technology (computers, phones, faxes, etc.) 
efficiently and effectively. 
•Keeps record of customer interactions and 
transactions, recording details of inquiries, complaints 
and comments as well as actions taken in required 
systems  
Qualifications: 
•Native or fluent English speakers (Proficiency level) 
•High school graduate 
•Good knowledge of PC (hardware, software, internet) 
•Resolving conflicts, analyzing Information, multi-tasking 
•Windows, MS Office suite 
•Excellent communication skills 
•Strong team spirit 
•Passionate about customer services

The Company offers: A competitive remuneration 
package, along with excellent opportunities for 
professional growth and advancement within a leading 
services organization with ambitious growth plans. 

Send your cv’s to the following e-mail: hrint@icap.gr. All 
information received will be treated with strict confidentiality.

Η εταιρία CHEMO Marine Chemicals ζητεί να προσλάβει:

Πτυχιούχο Χημικό 

Πωλητές - Πωλήτριες
Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στον χώρο της εστίασης αναζητά για το νέο της κατάστημα στο κέντρο της 
Αθήνας:

Νέες και Νέους για την Εξυπηρέτηση Πελατών
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Χαμόγελο 
•Διάθεση εξυπηρέτησης 
•Προϋπηρεσία σε καταστήματα εστίασης  
τουλάχιστον 3 ετών. 

Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας, 
δυνατότητες εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: jobs@paulgreece.com

Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών στον κλάδο, άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας, άριστο χειρισμό Η/Υ, οργανωτικές ικανότητες, ηλικία μέχρι 35 ετών. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: eva@chemomarine.com
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συνέχεια στη σελ. 10

SEO Production Account  
Manager στη Δ/ση Operations του ΧΟ

Αρμοδιότητες: 
•Η συγγραφή και επιμέλεια υλοποίησης  
των προδιαγραφών κάθε έργου 
•Ο συντονισμός των επιμέρους εμπλεκομένων 
•Η αναλυτική παρακολούθηση και διασφάλιση  
της υλοποίηση όλων των προδιαγραφών 
•Η υλοποίηση off-site SEO ενεργειών 
•Η καταχώρηση των ιστοσελίδων σε καταλόγους 
(directories) 
•Η συγγραφή κειμένων και η δημοσίευσή τους  
σε blogs, forums etc. 
•Η ενεργοποίηση και διαχείριση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης όπου απαιτηθεί 
 
Προσόντα: 
•2+ έτη εμπειρία σε SEO (λίστα με επιτυχημένα έργα 
θα εκτιμηθεί) 
•Εμπειρία σε θέση συντονιστή/υπευθύνου έργων 
(websites, SEO, web υλοποιήσεις) άνω των 2 ετών 
•Ικανότητα συντονισμού δια-τμηματικών ομάδων 
•Καλή και σε βάθος γνώση των SEO υπηρεσιών 
στην Ελληνική αγορά. 
•Εκτεταμένη εμπειρία σε Link Building 
•Εκτεταμένη εμπειρία copy-writing 
•Καλή γνώση σε Google Analytics, MoZ, κλπ. 
•Κριτική σκέψη και ικανότητα λύσης προβλημάτων 
•Ομαδικό πνεύμα και δυνατότητα εργασίας  
σε οργανωμένο περιβάλλον. 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην δημιουργία  
μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες. 
 
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ανεπτυγμένη πελατο-κεντρική σκέψη 
•Αναλυτική και συνθετική σκέψη 
•Διάθεση συνεχούς ενημέρωσης 
•Εχεμύθεια 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογο με τα προσόντα του υποψηφίου 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδια-
γραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα (αναφέροντας τη θέση), στην 
παρακάτω διεύθυνση e-mail: hr@yellowpages.gr

Το ινστιτούτο οφθαλμολογίας και μικροχειρουρ-
γικής “Ophthalmica” επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Διοίκησης

Ο ρόλος: Να διασφαλίζει την ομαλή και αποτελε-
σματική λειτουργία επιμέρους δραστηριοτήτων της 
οφθαλμολογικής κλινικής, σύμφωνα με την αποστο-
λή, το όραμα και τις αξίες της κλινικής. Να συντονί-
ζει, κατευθύνει και ελέγχει τις δραστηριότητες του με 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, 
πλήρως ανταποκρινόμενες στις προσδοκίες και 
απαιτήσεις των ασθενών, ιατρών και συνεργατών 
της κλινικής. Η θέση θα αναφέρεται στη διοίκηση της 
εταιρείας.

Περιγραφή Αρμοδιοτήτων: 
•Συντονισμός των δραστηριοτήτων και διαδικασιών 
που αφορούν στην προβολή της εταιρείας 
•Παρακολούθηση επιμέρους οικονομικών  
λειτουργιών 
•Ανάπτυξη της πελατοκεντρικής προσέγγισης  
σε επίπεδο εξωστρέφειας 
•Επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν  
κατά τη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας 
•Διαχείριση παραπόνων και κρίσεων  
με αποτελεσματικό τρόπο 
•Διασφάλιση της αποτελεσματικής εσωτερικής  
επικοινωνίας 
 
Προφίλ Υποψηφίου: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι και μεταπτυχιακός τίτλος  
με κατεύθυνση σε κάποια από τις ενότητες 
marketing, business administration 
•Προηγούμενη εμπειρία 3-4 ετών σε θέση  
υπεύθυνου, σε οργανωμένο ελληνικό περιβάλλον 
•Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ. 
•Ικανότητα διοίκησης και συντονισμού ομάδας  
υφισταμένων. 
•Εμπειρία σε ιατρικό-οφθαλμολογικό αντικείμενο  
θα θεωρηθεί προσόν 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση σε όλο το φάσμα  
των δράσεών του. 
•Εξαιρετικές αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες. 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές  
ικανότητες. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα. 
•Εντιμότητα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό 
πνεύμα. 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων σε ένα απαιτητικό 
περιβάλλον. 
 
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός και bonus 
βάση ετήσιων στόχων) 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας σε μια αναπτυσσό-
μενη εταιρεία στα πλαίσια ενός δυναμικού κλάδου.

Βιογραφικά που δεν πληρούν τα παραπάνω κρι-
τήρια δεν θα ληφθούν υπόψη. Aποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: athanasiadou@ophthalmica.gr. Σε 
όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Εταιρεία μεταλλικών κατασκευών με έδρα την ΒΙΠΕ 
Πατρών επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Λογιστηρίου

Σύντομη περιγραφή θέσης 
•Οργάνωση και συντονισμός της εύρυθμης  
λειτουργίας του λογιστηρίου 
•Παρακολούθηση, έλεγχος και επίβλεψη  
χρηματοοικονομικών θεμάτων εταιρείας 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχιούχος λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία πέντε (5) έτη  
σε αντίστοιχη θέση και βιβλία Γ’ Κατηγορίας 
•Επιθυμητή η γνώση του λογιστικού προγράμματος 
Κεφάλαιο (ALTEC) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με e-mail στην 
διεύθυνση: liaromatisj@liaromatis.gr, αναγράφο-
ντας στο θέμα τον κωδικό της θέσης ΑCMSK.

Η AGROLOGY ABEE που δραστηριοποιείται πετυ-
χημένα εδώ και 30 χρόνια στον κλάδο των γεωργικών 
εφοδίων, αναζητά:

Βοηθό Λογιστή 
Με έδρα την Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει  
το δυναμικό της. 
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση Ιταλικών και Αγγλικών 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, δυναμισμός 
•Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί 
θετικά 
 
Η αποστολή βιογραφικών να γίνεται στο e-mail: 
info@agrology.eu

Shipping company, based Piraeus, Greece is seek-
ing to employ:

Accountant
Required qualifications 
•University degree in accounting/finance 
•Basic knowledge of Greek tax law  
(corporate taxation/vessel taxes) 
•Excellent command of the English language 
•Proficiency in MS Office applications 
vBe familiar with Danaos S/W 
•Knowledge / experience in marine accounting / 
MGA / office payroll (Epsilon-Net)  
•At least 5 years of relevant work experience 
•At least 2 good references 
 
Personal characteristics 
•Self-motivated, committed, team worker, adaptable 
 
Please e-mail your resume in strict confidence to 
this e-mail: cvs1accoun1@gmail.com

Shipping company, based Piraeus, Greece is seeking 
to employ:

Junior Accountant

Required qualifications 
•Degree in accounting/finance 
•Excellent command of the English language 
•Proficiency in MS Office applications, particularly 
in Excel. 
•Be familiar with Danaos S/W 
•Knowledge / education for marine accounting / 
MGA is appreciated 
•Relevant work experience is appreciated 
•At least 2 good references 
 
Personal characteristics 
•Self-motivated, committed, team worker, adaptable 
 
Please e-mail your resume in strict confidence to 
this e-mail: cvs1accoun1@gmail.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Adecco HR is the global leader in HR services and 
certified with ISO 9001:2008 in the field of search and 
selection services in Greece.

Adecco is currently seeking, on behalf of its client, a 
multinational organization, manufacturer of printing 
technology products, for a dynamic professional to 
cover the following position, based in Athens:

Process Analyst 
(ref. code: S-722/39869)

Job description: 
•Supports the further implementation of ERP system 
,facilitate moderation of key user and IT specialists 
workshop 
•Provides process maps and text descriptions at high 
level 
•Suggests process improvements and changes for 
process optimization and alignment with the H/Q’s 
•Implements a tool for sales leads 
•Creates high level description of logistic processes 

Candidate profile: 
•University degree in business studies, economics, 
finance, management or engineering). Any certificate in 
BPO or BP management (eg. six sigma certification of 
any color) will be highly appreciated 
•One (1) to two (2) years working experience in 
Business process mapping/ analysis/optimization 
•Knowledge of any process mapping tool (Ms Visio, 
Ms-Project) 
•Excellent knowledge of the English and Greek 
language. Knowledge of German language will be 
considered as an asset 
•Power user of Ms-Office applications 
•Advanced logical and analytical thinking 
•Dynamic and flexible person keen to learn and to 
search innovative work procedures 
•Excellent interpersonal, communication and 
negotiation skills 
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Mobile phone 
•Laptop 
•Friendly and challenging working environment

Please send your curriculum vitae, quoting reference 
code, by e-mail to the following address: infogr@
adecco.com, through fax at: 210 6919358, or by mail to: 
Adecco HR, 56, Kifissias Av., 15125, Maroussi.

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

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

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Κορυφαία εταιρεία του φαρμακευτικού χώρου, με 
έδρα την Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Μηχανογράφησης 
 και Τεχνολογίας

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση συστημάτων & επιχειρησιακών εφαρμογών 
-Εφαρμογή ERP σε Oracle. 
-Προγράμματα επικοινωνίας του ERP  
με το λογισμικό των μηχανημάτων παραγωγής  
και προγράμματα ελέγχου & συντήρησης δικτύων. 
-Περιφερειακά προγράμματα χρηστών: Office,  
ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας (e-ordering),  
μισθοδοσίας, antivirus, διαχείρισης & ελέγχου  
τηλεφωνικού κέντρου (Alcatel), διαχείρισης πελατών 
(CRM), απομακρυσμένης διαχείρισης. 
-Mirroring servers, SQL, Linux, Oracle. 
•Συνεργασία με τους εξωτερικούς συνεργάτες  
κατασκευής & συντήρησης δικτύων, λογισμικού, 
Η/Υ και λοιπών συστημάτων [UPS, περιφερειακά 
μηχανήματα παραγωγής, ταινιόδρομοι, πνευματική 
εγκατάσταση, περιφερειακά (εκτυπωτές,  
φωτοτυπικά, σαρωτές)] για τον προγραμματισμό  
& έλεγχο των προληπτικών συντηρήσεων.  
Συνεργασία & συντονισμός για την αποτελεσματική 
& άμεση αποκατάσταση βλαβών & προβλημάτων. 
•Παρακολούθηση, ενημέρωση και διαρκής  
αναβάθμιση του δικτυακού τόπου της εταιρείας. 
•Υποστήριξη & εκπαίδευση των χρηστών για όλες  
τις εφαρμογές της εταιρείας. 
•Παρακολούθηση/ βελτίωση των όρων συμβολαίων 
υποστήριξης & συντήρησης όλων των συστημάτων 
& επιχειρησιακών εφαρμογών. 
 
Προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής, 
μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών/ δικτύων, 
τεχνολογίας υπολογιστών, ψηφιακών συστημάτων,  
ή άλλου σχετικού τομέα. 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία ως IT Manager  
ή διαχειριστής συστημάτων 
•Εμπειρία ως υπεύθυνος υποστήριξης πολλών  
χρηστών τμήματος ΙΤ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά) 
•Επιθυμητή γνώση Γερμανικών 
•Οργανωτική ικανότητα και ικανότητα επίλυσης  
προβλημάτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστική αμοιβή σε καλό 
εργασιακό περιβάλλον, με εξαιρετικές προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
itpharmaceutical@gmail.com. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

MyOmega is THE Technology Company for the 
Internet of Things.
MyOmega is a growing company, specialized in R 
& D for Information and Communications Technology 
Services and Products.

MyOmega provides Mobile Technology and 
Application Services, Mobile IP and Products.

We are located in Athens and Nuremberg. Our 
customers are top international companies in the 
forefront of the technology.

MyOmega is currently seeking to recruit 
candidates with the following Academic and 
professional skills:

SW Application  
Designers

•Excellence in graphical subsystems, MMI 
•Application techniques, efficient creation of high 
performing applications and 
•Application Frameworks 
•C, C++, Java 
•Android 
•Code optimization, security protocols, cryptography, 
smartcards 
•Tools: MS Visual Studio, Eclipse.

SW Platform  
Embedded Designers

•All of the above, plus Intel, ARM platforms
System Engineers

•Definition of systems through architectural methods 
•Definition of system components and interfaces 
•Requirements management from definition to 
acceptance 
•Definition of system content and capabilities  
from white papers to architectures 
•System creation with multi-competence teams 
 
Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies  
in relevant fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 
•Proactive attitude, communicative and  
customer-oriented 
•Willingness to travel and work within the EU 
 
Kindly submit your detailed CV in English to the 
following e-mail: webadmin@myomegasys.com

AMD Telecom is among the best companies worldwide 
in the telecommunications industry, with international 
presence and offices in Greece (Thessaloniki and 
Athens), Spain, France and India.
The company specializes in SMS marketing campaigns 
and our clients are huge corporations from around 
the world. (For example banks, airlines, multi-stores, 
e-shops)

We are constantly expanding our activities and our 
personnel all over the world. For this purpose we are 
looking to recruit for our offices in Thessaloniki:

Scrum Master for our  
Headquartersin Liti Thessaloniki  

(Derveni Area)

Primary Responsibilities 
•Proven experience in successfully running software 
development projects, preferably using Scrum and 
other Agile methodologies 
•A solid technical knowledge of software development, 
preferably mobile and web based SaaS applications 
•Should have risk analysis, management, software 
estimation and project planning skills 
•Should have good negotiation skills 
•Must be able to work with product owner located 
remotely. Must have experience in managing distributed 
teams 
•Should show leadership and team-building capabilities 
•Should have good time management and history of 
making sound decisions quickly under stress 
•Should be objective in setting and assessing work 
•Should be pragmatic in the coping and implementation 
of plans 
•Should be focused on the delivery of customer value 
 
The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications and bonus scheme, 
•Friendly and challenging working environment, 
•Opportunities for further growth and development, 
remuneration package.
If you fulfill the above mentioned prerequisites, 
please send a complete curriculum vitae to: 
hr@amdtelecom.net. Notice: Only the candidates 
who comply with the job profile will be contact for a 
personal interview.

AMD Telecom is among the best companies worldwide 
in the Telecommunications industry, with international 
presence and offices in Greece (Thessaloniki and 
Athens), Spain, France and India.
The company specializes in SMS marketing campaigns 
and our clients are huge corporations from around 
the world. (For example banks, airlines, multi-stores, 
e-shops)
We are constantly expanding our activities and our 
personnel all over the world. For this purpose we are 
looking to recruit for our offices in Thessaloniki:

Software Architect 
in Liti Thessaloniki 

 (Derveni Area)

Primary Responsibilities 
•Experience in the development of mobile applications 
(frond and back-end) 
•Should be a generalist and not necessarily a specialist 
(know many technologies at a high level and not 

«Kάνε τη σωστή κίνηση...»

Σε περίοδο κρίσης εμείς αναπτυσσόμαστε και για τα γραφεία μας στα Νότια Προάστια (Γλυφάδα) ζητάμε:

Συνεργάτες
Ασχοληθείτε ως ελεύθερος επαγγελματίας στο real estate και καθορίστε εσείς το μέλλον σας βασιζόμενοι στις 
δυνάμεις σας και στη μέθοδο του συστήματος RE/MAX Επένδυση Ακινήτων.

Ποιοι είμαστε: 
•Τα γραφεία μας ανήκουν στο πολυεθνικό κτηματομεσιτικό δίκτυο της RE/MAX με 6.000 γραφεία σε 87 
χώρες και περισσότερους από 90.000 συνεργάτες σε όλο τον κόσμο 
•Είμαστε το 1ο γραφείο της RE/MAX στην Αττική που λειτουργεί με δύο εγκαταστάσεις 
•Είμαστε ήδη το 1ο γραφείο της RE/MAX στα Βόρεια Προάστια και αναπαράγουμε το μοντέλο εργασίας μας 
στα Νότια Προάστια 
•Το γραφείο μας λειτουργεί από το 2003 και κατέχει τη 3η και 2η θέση στην Ελλάδα σε πωλήσεις  
τα τελευταία χρόνια εντός του δικτύου της RE/MAX ΕΛΛΑΣ 
•Το 92 % των συνεργατών μας, είναι μαζί μας περισσότερο από 2 χρόνια 
•Πολλοί έμπειροι μεσίτες μας έχουν εμπιστευτεί και έχουν επιλέξει να συνεργάζονται με τα γραφεία μας 
•Δεν χρειάζεται να έχετε προϋπηρεσία ή ειδικές γνώσεις για να ασχοληθείτε, σας εκπαιδεύουμε εμείς 
 
Προφίλ υποψηφίων συνεργατών: 
•Δεν χρειάζεται να έχετε προϋπηρεσία ή εξειδικευμένες γνώσεις, σας εκπαιδεύουμε εμείς 
•Δεν υπάρχει όριο ηλικίας 
•Διάθεση να μάθουν το αντικείμενο 
•Ισχυρή θέληση για επιτυχία 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία 
•Μεταφορικό μέσο 
 
Προσφέρονται: 
•Εκπαίδευση από την RE/MAX Ελλάς καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης από τα γραφεία μας 
•Προμήθειες έως 80% επί των πωλήσεων 
•Ακίνητα – Αγοραστές παρέχονται και από το γραφείο 
•Υποστήριξη στο ξεκίνημα 
•Έντονη διαφημιστική προβολή στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό 
•Διεθνείς συνεργασίες για προσέλκυση πελατών από το εξωτερικό 
 
Προσφέρουμε καθετοποιημένες λύσεις real estate εντός των γραφείων μας: 
•Σύμβουλο στεγαστικής πίστης 
•Σύμβουλο μηχανικό 
•Νομικές υπηρεσίες 
•Relocation services 
•Εκτιμήσεις ακινήτων 
•Πραγματογνωμοσύνες ακινήτων 
•Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες 
•Οργανωμένη προώθηση των ακινήτων σε αγορές του εξωτερικού και υπηρεσίες απόκτησης άδειας  
παραμονής σε αγοραστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
•Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 
•Εγκαταστάσεις στα Βόρεια και στα Νότια Προάστια

10 πράγματα που πρέπει να ρωτήσετε πριν επιλέξετε ένα γραφείο για να συνεργαστείτε: 
•Τι πρόγραμμα και πλάνο έχει το γραφείο για εσάς που θα το εμπιστευτείτε; 
•Ποια είναι τα περιθώρια εξέλιξης μου; Υπάρχουν συνεργάτες που έχουν εξελιχθεί; 
•Τι ποσοστό από τους νέους συνεργάτες μένουν και δεύτερο χρόνο; 
•Τι ποσοστό από τους νέους συνεργάτες αποχωρούν εντός ενός έτους; 
•Υπάρχει σύστημα αξιολόγησης των ακινήτων που αναλαμβάνω ή τα αναλαμβάνω όλα και σε οποιαδήποτε 
τιμή; 
•Υπάρχει επιπλέον πρόγραμμα εκπαίδευσης για κάθε συνεργάτη μετά από την βασική εκπαίδευση; 
•Υπάρχουν διαφοροποιημένες υπηρεσίες στο γραφείο από τον ανταγωνισμό; 
•Υπάρχουν διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες για προσέλκυση αγοραστών από το εξωτερικό; 
•Υπάρχουν έμπειροι κτηματομεσίτες με πολλά χρόνια εμπειρίας στο γραφείο ή περισσότεροι είναι  
καινούργιοι σαν και εσάς; 
•Μπορώ να συνεργάζομαι και με άλλους κτηματομεσίτες εκτός δικτύου για να αυξήσω τις πιθανότητες μου 
για επιτυχία;

Διευθυντής των γραφείων είναι ο Γιάννης Ζιάβρας, απόφοιτος του Deree και κάτοχος MBA Louisville USA. 
Έχει εργασθεί για πολλά χρόνια σε πολυεθνικές εταιρείες ως διευθυντικό στέλεχος στο χώρο των πωλήσεων 
και έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων για θέματα που αφορούν το χώρο 
του Ελληνικού real estate.

“Στη κρίση πουλάνε οι ικανοί και όχι όλοι για αυτό... ελάτε μαζί μας”.
RE/MAX – Επένδυση Ακινήτων: Νότια Προάστια, Αγγ.Μεταξά 15, 16675 Γλυφάδα, τηλ: 210 8942444, 
fax: 210 8945064. Για βιογραφικά e-mail: remax_hi@otenet.gr

Transition and Operations Coordinator  
(Enterprise Portals, ITIL, MS Project Enterprise edition) 

(ref: TOC/02/14) Athens, Greece

AMD Telecom is among the best companies worldwide in the Telecommunications industry, with 
international presence and offices in Greece (Thessaloniki and Athens), Spain, France and India.
The company specializes in SMS Marketing Campaigns and our clients are huge Corporations from 
around the world. (For example banks, airlines, multi-stores, e-shops).
We are constantly expanding our activities and our personnel all over the world. For this purpose we are 
looking to recruit for our offices in Thessaloniki:

Web Designer for our Headquarters in Liti  
Thessaloniki (Derveni Area)

To ξενοδοχείο President της Αθήνας ζητεί:

Πρακτική ΑΤΕΙ στις Πωλήσεις (6μηνη)

MOLTENI & C / DADA, one of Italy’s leading companies in the areas of furniture, closet and kitchen is 
looking to recruit in their new store in Athens, Kifissias avenue:

Α. Store Manager - Β. Sales Executive

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος ΑΤΕΙ τουριστικών επαγγελμάτων 
•Οργανωτικές ικανότητές 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 

•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσα 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία υπό-
ψη διεύθυνσης ανθρωπίνων πόρων στη διεύ-
θυνση e-mail: hr-manager@president.gr. Fax: 
210 6924900.

Key Skills / Experience: 
•Excellent interpersonal communication skills 
•Excellent organizational skills 
•Experience in retail sales required 
•Computer literacy & knowledge  

of design software 
•Perfect knowledge of English 
•Required age up to 40 
 
Those who are interested, please send  
your CV to: pr@avaxdeco.gr

Call Center Supervisor /  
ICAP GROUP

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is 
a leading European Software, Information and 
Communication Technologies company, operating 
internationally (Athens, Brussels, Luxembourg, 
Rome, Copenhagen, Berlin, Stockholm, London, 
Nicosia, Helsinki, Valetta, etc). The company employs 
over 500 engineers and IT experts. We design and 
develop software applications using integrated, state-
of-the-art technology. Our current IT projects have 
a value exceeding 250 million EURO. EUROPEAN 
DYNAMICS is a renowned supplier of IT services 
to European Union Institutions, international 
organizations, European Agencies and national 
government Administrations all over Europe.

We currently have a vacancy for a Transition and 
Operations Coordinator to offer his/her services 
throughout the lifecycle of web development projects. 
The work will be carried out in the company’s premises 
in Athens, with missions at the customer premises 
whenever required. The successful candidate will be 
integrated within the project team of the company, 
while also interfacing and closely cooperating with the 
client’s stakeholders.

Your tasks: 
•Preparation, organisation, direction and 
management of operational and support activities 
•Coordination of transition and operations activities 
•Keeping and editing logistic documentation, 
maintenance of implementation plans, timely  

hand-over to implementation teams of all necessary 
HW, SW, tools and documents 
•Organization of the operational support which 
includes support equipment, technical orders, supply 
support and computer resources support, process 
of evolving and establishing maintenance/support 
concepts, relationship with project manager and 
team leaders 
•Support in sustaining deployment(s). 
 
Your skills: 
•ITIL v3 foundation certificate 
•Certified course(s) in Ms enterprise project and 
communication skills 
•At least 3 years of experience in large enterprise 
portals implementation or support projects  
(>5,000 users) 
•Excellent command of English, both written and 
spoken.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting, 
dynamic and multicultural international environment 
with exciting opportunities that will boost your career, 
please send us your detailed CV in English, quoting 
reference: (ref: TOC/02/14) to the following e-mail 
address: hr@eurodyn.com

We offer an extremely competitive remuneration 
and benefits package, based on qualifications 
and experience. All applications will be treated as 
confidential. You may also consider other open 
requests on our web site: www.eurodyn.com

Primary responsibilities 
•Establish the purpose of the website based upon 
its target audience 
•Identify the type of content the site will host 
•Determine any functionality that the site must 
support, 
•Test the website and identify any usability 
problems 
 
This will determine the type of technology to use 
and how complex the site will be. 
 
Qualifications: 
•Proven skills in graphics 
•Excellent, proven knowledge in Responsive  
Web design 
•Creativity and imagination 
•Be adaptable and able to pick up new techniques 
•Have good interpersonal and communication 
skills 
•Be able to work on your own or in a team 

•Be able to work to tight deadlines  
in multi – tasking projects 
•Be thorough and precise in your work 
•Knowledge of web standards and protocols

Please send examples (urls) of your work with 
your application. Detailing the areas you were 
responsible for (applications without these details 
will not be able to be considered).

The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications, 
•Friendly and challenging working environment, 
•Opportunities for further growth and 
development, remuneration package.

If you fulfill the above mentioned prerequisites, 
please send a complete Curriculum Vitae to the 
following e-mail: hr@amdtelecom.net. Notice: 
Only the candidates who comply with the job 
profile will be contact for a personal interview.

ICAP Group – with €63 million revenues and 1.300 
employees - is the largest Business Services Group 
in Greece. The Group operates in 5 major cities 
in Greece, maintaining at the same time a strong 
presence in Southeastern Europe via subsidiaries 
in Bulgaria, Romania, Serbia, Cyprus and Turkey. 
Following its acquisition in the beginning of 2007 from 
the SEEF Fund of Global Finance, the largest private 
funds company in Southeastern Europe, ICAP Group 
is rapidly developing into a multidisciplinary service 
provider, which has tripled its size. ICAP Group 
offers a wide range of services and products which 
are grouped into the following 4 major business 
lines: credit risk services, marketing solutions, 
management consulting and people solutions.

We are looking for high-quality efficient individual 
responsible for the daily running and management of 
the centre through the effective use of resources. The 
right candidate will have responsibility for meeting, 
and setting, customer service targets as well as 
planning areas of improvement or development. 

 Responsibilities: 
•Ensures that calls are answered by staff within 
agreed time scales and in an appropriate manner. 
•Builds training material for employees 
•Monitors random calls to improve quality, minimise 
errors and track operative performance 
•Administers all training to teammates 
•Provides feedback, coaching and disciplinary action 
to employees, or effectively recommends such 

actions, to help improve employee performance. 
•Displays strong written/oral communication and 
leadership skills. 
•Maintains up-to-date knowledge of industry 
developments and involvement in networks 
 
Qualifications: 
•Graduates of higher education 
•3-5 years of call center management experience 
•Native or fluent English speaker (Proficiency level) 
•Good knowledge of PC (hardware, software, 
internet) 
•Windows, MS Office suite 
•Excellent communication skills 
•Strong team spirit 
•Passionate about customer services

The Company offers: A competitive remuneration 
package, along with excellent opportunities for 
professional growth and advancement within 
a leading services organization with ambitious 
growth plans.

Send your cv’s to the following e-mail:  
hrint@icap.gr. All information received will be 
treated with strict confidentiality.

ested, please send your CV to the following e-mail: 
pr@avaxdeco.gr



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

ΕΣΤΙΑΣΗ
Οι πελάτες της Costa Navarino αγαπάνε τις γλυκιές 
λιχουδιές, το φρέσκο και ζεστό ψωμί και τα εμπνευ-
σμένα ζεστά και κρύα επιδόρπια για να ολοκληρώ-
σουν το γεύμα τους.
Στο πλαίσιο αυτό για την καλοκαιρινή σεζόν 2014 θα 
χρειαστούμε:

Ζαχαροπλάστες  
(CP.14)

Αναζητούμε Ζαχαροπλάστες Γ’ για το αρτοποιείο και 
ζαχαροπλαστείο μας. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέ-
πει να έχει πτυχίο ζαχαροπλαστικής τέχνης, όρεξη για 
δουλειά, επιθυμία να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας 
και να είναι πάντα πρόθυμος να βοηθήσει οπουδή-
ποτε και οποιονδήποτε χρειάζεται βοήθεια. Επίσης 
θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί όλα τα πρότυπα 
υγιεινής τροφίμων αλλά και ατομικής υγιεινής. 

Αν είστε παθιασμένος και δημιουργικός και είστε σε 
θέση να προσφέρετε ποιοτικά γλυκά με υψηλή ταχύ-
τητα τότε στείλτε μας το βιογραφικό σας 

Βιογραφικά χωρίς κωδικό θέσης δεν θα λαμβά-
νονται υπόψη.

CVs to be sent at: Career@costanavarino.com. 
Please note: CVs with no reference code and not 
fulfilling the above prerequisites won’t be taken un-
der consideration.

Ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο ζητά:
Mάγειρα

Βασικές Γνώσεις: 
•Παρασκευή και προετοιμασία πρωϊνών α λα κάρτ 
καθώς και 
•Παρασκευή κρύων πιάτων και κάποιων πιάτων 
ζεστής κουζίνας
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ’όψιν τους 
τα ιδιαίτερα ωράρια της εποχικής εργασίας και να 
έχουν θέληση για δουλειά. Προϋπηρεσία θα εκτι-
μηθεί. Από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: patelidanai@yahoo.com

Ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο ζητά:
Bartender

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ’όψιν τους 
τα ιδιαίτερα ωράρια της εποχικής εργασίας και να 
έχουν θέληση για δουλειά. Προϋπηρεσία θα εκτι-
μηθεί. Από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: patelidanai@yahoo.com

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive ανα-
ζητά για τα ξενοδοχεία της:

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

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα AldemarHotels & Spa, 
αναζητά να καλύψει τη θέση για την μονάδα 
Paradise Mare & Paradise Village στη Ρόδο:

‘Assistant  
Food & Beverage Manager’ 

Κωδικός Θέσης “ASFBMGR”

Τομέας Ευθύνης της θέσης είναι η διοίκηση  
του τμήματος food & beverage του ξενοδοχείου  
με κύριες αρμοδιότητες: 
•Έλεγχος της λειτουργίας των επισιτιστικών  
τμημάτων 
•Επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών στόχων  
με σκοπό την αύξηση του τζίρου  
Κύρια καθήκοντα: 
•Να αναπτύσσει, παρακολουθεί και ελέγχει  
τη σωστή λειτουργία του τμήματος   
•Να φέρει εις πέρας τους στόχους που θα τεθούν 
από την διοίκηση 
•Να παίρνει πρωτοβουλίες και να αναπτύσσει  
στρατηγική 
•Να ακολουθεί την πολιτική και τις ποιοτικές  
προδιαγραφές της εταιρείας 
•Να αξιολογεί και να αναθέτει αρμοδιότητες  
στους υφιστάμενους του σύμφωνα με τις ικανότητες 
και τις δεξιότητες τους
Απαραίτητα προσόντα για τη θέση είναι: 
•Απόφοιτος σχολής διοίκησης τουριστικών  
επιχειρήσεων Ελλάδος ή εξωτερικού 

•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν. 
•Άριστη χρήση Η/Υ (ειδικά φύλλα excel  
& budgeting) 
•Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης 
•Επιμονή στην επίτευξη στόχων 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
•Γνώσεις κοστολόγησης  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή εντός του χώρου  
του ξενοδοχείου 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, στο website της εταιρίας, δηλώνοντας 
τον κωδικό θέσης ASFBMGR μέσω του link: [http://
www.aldemarhotels.com/pages/gr/kariera.php]

World famous chef, Nobu Matsuhisa, better known as 
‘Nobu’, has for the last fifteen years become renowned 
around the world for his celebrity packed restaurants, 
which offer his unique ‘new style’ cuisine combining 
traditional Japanese cooking with South American 
influences. Following on the phenomenal success of 
the Nobu Restaurants worldwide, the celebrated Nobu 
team has been running successfully since 2008 the 
“Matsuhisa Athens” Restaurant.
If you have a passion for delivering exceptional service, 
uncompromising quality and a desire to succeed 
through excellence, then Matsuhisa Athens lodging 
food and beverage may have the perfect career path 
for you.

What we offer: 
•Training programs 
•Career progression and development in a superior 
environment 
•Great environment and genuine sense  
of teamwork 
•Variety of options for promotions and 
developmental opportunities 
•Opportunities for international experience  
Matsuhisa Athens is currently seeking for: 
•Assistant Barmen  
Qualifications 
General requirements: 
•Related experience in similar position, in high 
standard hotels or restaurants. 
•Good to excellent (according to position) command 
of English language. 
•Willingness and collegial attitude.

Additional & desirable qualifications / skills: 
•Degree in tourist studies. 
•Working experience in 5* hotels or high standard 
establishments in Europe or US. 
•Experience in a high volume and high pressure 
restaurant working environment
To apply for any of these positions and as part of our 
recruitment process, please send us your curriculum 
vitae with a recent photo to: ngiannopoulos@hotmail.
com or to fax: 210-8960989.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Kyllini Beach Resort 
στη Δυτική Πελοπόννησο ζητεί:

Ζαχαροπλάστη
Οι αρμοδιότητες είναι: 
•Συνεργασία με την ομάδα της κουζίνας 
•Παρασκευή Ελληνικών και διεθνών γλυκισμάτων 
για τον μπουφέ 
•Παρασκευή αρτοσκευασμάτων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Συνεργάσιμος και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Πτυχίο ζαχαροπλαστικής 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια  
σε ξενοδοχείο με μπουφέ  
Προσφέρεται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Παρακαλώ στέλνετε βιογραφικά στο secretary@
kyllinibeach.com ή fax: στο 26230 95206, website: 
www.kyllinibeach.com

Το ξενοδοχείο NOVOTEL Athens επιθυμεί να προ-
σλάβει για εποχική απασχόληση τις παρακάτω ειδι-
κότητες και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες 
να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους: 

Βοηθούς Σερβιτόρους

Για εργασία πλήρους απασχόλησης ή ημιαπα-
σχόλησης.
Απαραίτητα προσόντα 
•Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών  
σε αντίστοιχη θέση ξενοδοχείου 5* ή 4*. 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών. 
•Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
Πρόσθετα προσόντα 

•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Επιθυμητή η γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας.

Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα 
αποσταλούν στα γραφεία του NOVOTEL Athens 
– Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού -, Μιχαήλ 
Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα, τηλ: 210 8200716, fax: 
210 8200777, e-mail: h0866-hr@accor.com. Όλες 
οι υποψηφιότητες είναι απολύτως εμπιστευτικές.

Το Athens Poseidon Hotel στο Παλαιό Φάληρο 
ζητά συνεργάτες για τις εξής εποχικές θέσεις:

Bartender
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γνώση άλλων  
γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)  
Η εταιρία προσφέρει προοπτικές μόνιμης  
απασχόλησης.  
Παρακαλούμε όπως όλα τα βιογραφικά  
να αποστέλλονται στο ακόλουθο e-mail:  
hr@poseidonhotel.com.gr

Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας: “Myconian Villa Col-
lection” - Exclusive Villa Resort, “Myconian Uto-
pia Resort” member of Relais & Chateaux, “My-
conian Ambassador Hotel” member of Relais & 
Chateaux, Myconian Imperial Resort” member of 
the Leading Hotels of the World, “Royal Myconian 
Resort” member of the Leading Hotels of the World, 
“Myconian K hotels” - Charming Hotels ζητούν για 
τη σεζόν 2014:

Σερβιτόρο
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία σε μονάδες πολυτελείας 
•Γνώσεις οινολογίας 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα θα εκτιμηθεί

Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέ-
το αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: hr@myconiancollection.gr.  
Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Το CLUB MED αναζητά για την ξενοδοχειακή του 
μονάδα στη Βόρεια Εύβοια για τη θερινή περίοδο 
(Απρίλιο έως Οκτώβριο):

Demi Chef De Partie
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής μαγειρικής τέχνης 
•Καλή γνώση γαλλικών ή αγγλικών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε μεγάλες  
ξενοδοχειακές μονάδες 
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίας 
σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα  
στην εργασία  
Αρμοδιότητες: 
•Διοικείτε μία μικρή ομάδα μαγείρων 
•Προετοιμάζετε ζεστά και κρύα πιάτα διεθνούς  
κουζίνας για τον καθημερινό μπουφέ 
•Παρουσιάζετε ή σερβίρετε τα πιάτα στους πελάτες 
•Φροντίζετε να τηρούνται τα πρότυπα που έχει 
ορίσει το Club Med καθώς και οι κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας 
•Βοηθάτε τους συνεργάτες σας να ενταχθούν  
στην ομάδα και στο Κέντρο διακοπών  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή εντός του ξενοδοχείου 
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτική απασχόλησης σε ξενοδοχειακή μονάδα 
του εξωτερικού κατά την χειμερινή περίοδο

Τo βιογραφικό σας σημείωμα θα πρέπει πάντα να 
συνοδεύεται από μια φωτογραφία ταυτότητας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: maria.kalliakou@clubmed.com

Το ξενοδοχείο Διόνυσος στην περιοχή Ιξιά, Ρόδου 
επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Chef a la Carte  
Εστιατορίου

Για την οργάνωση και διοίκηση της κουζίνας του 
εστιατορίου σε συνδυασμό με την επιφόρτιση της 
παραγωγής των ζεστών εδεσμάτων. 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: gmanager@dionysos-hotel.gr ή με φαξ: 
22410 34401. Ξενοδοχείο Διόνυσος, Ιξιά Ρόδος, 
website: www.dionysos-hotel.gr

Το ξενοδοχείο AFRODITI VENUS στο Καμάρι της 
Σαντορίνης, ζητά να προσλάβει:

Σερβιτόρους – Σερβιτόρες

Για το κεντρικό εστιατόριο (buffet) χωρητικότητας 
250 ατόμων, το pool bar, το παραλιακό bar και 
restaurant (a la carte).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Γνώση Αγγλικών (γνώση επιπλέον ξένων  
γλωσσών θα εκτιμηθεί) 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Γνώση παρασκευής ροφημάτων (καφέ, χυμούς 
κλπ) ή ποτών (cocktails) επιθυμητή  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση  
Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη  
από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
hr@afroditivenushotel.gr

Στη Νoτιανατολική ακτή της Ρόδου βρίσκεται το ξενο-
δοχείο LINDIAN VILLAGE RESORT 5* Deluxe, το 
οποίο διαθέτει 5 διαφορετικά θεματικά εστιατόρια και 
μπαρ, καθώς επίσης και δωμάτια υψηλής αισθητικής.
Για την σωστή επάνδρωση των τμημάτων του ξενο-
δοχείου ζητείται προσωπικό με εμπειρία, γνώση της 
ξενοδοχειακής τέχνης και υψηλούς στόχους, για την 
κάλυψη της παρακάτω ειδικότητας:

Αρχιζαχαροπλάστης  
με προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία  

5 αστέρων
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, 
με πρόσφατη φωτογραφία στην παρακάτω διεύ- 
θυνση: Παραλία Λάρδου, 85109 Ρόδος, τηλ: 
2244 035900 φαξ: 2244 047365 ή μέσω e-mail: 
manager@lindianvillage.gr. Το ξενοδοχείο είναι 
ανοικτό καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 09.00 έως 14.00.

Το Creta Maris Beach Resort, ξενοδοχειακή μονά-
δα 5* στην Χερσόνησο Κρήτης, ζητά:

«Β. Ζαχαροπλάστη» 
κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης 

Προφίλ υποψηφίου 
•3ετής τουλάχιστον εμπειρία σε ξενοδοχείο 4* ή 5* 
ή ζαχαροπλαστείο 
•Πτυχίο σχολής ζαχαροπλαστικής  
Απασχόληση 
•εποχική
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού ση-
μειώματος με συνημμένη φωτογραφία στο e-mail: 
Sofia.Tsioutra@cretamaris.gr

Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν Μάιος - Οκτώ-
βριος 2014:

Πιτσαδόρο
Απαραίτητα προσόντα:  
•Νέος έως 27 ετών 
•3ετής Προϋπηρεσία 
•Γνώσεις σε pasta και σε ζύμες  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά 
που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις 
απαραίτητες. Απαραίτητη φωτογραφία. Αποστολή 
βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο e-mail: 
eliasuites@hotmail.com

Σερβιτόροι-ες A’
Με την φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη 
κομψότητα που το διακρίνει, το ξενοδοχείο Liostasi 
Ios Hotel & Spa μέλος των Small Luxury of the World 
δίνει την δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, να συμ-
μετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και φέτος 
στις υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών.

Η θέση των Σερβιτόρων–ες A’ θα πρέπει να διαθέτει 
τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα για την εποικοδο-
μητική συνεργασία τους μαζί μας αλλά και την προ-
σφορά τους στο έργο τους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής, στο τομέα 
των επισιτιστικών  
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία  
5αστερων ή αναγνωρισμένα εστιατόρια Ελλάδος  
η εξωτερικού  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων 
•Εμπειρία επάνω στον χειρισμό των MICROS

Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα  
θα επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση ακόμη μιας γλώσσας 

Προσωπικές ικανότητες: 
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας  
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία: 
•Ε-mail: personnel@liostasi.gr 
•Fax:22860 92680 
•Συστάσεις απαραίτητες

Tο ξενοδοχείο CAVO TAGOO στη Μύκονο ζητά για 
τη σεζόν Μάιος – Οκτώβριος 2014:

Bartender
Αποστείλατε βιογραφικό και φωτογραφία στο e-mail: 
fb@cavotagoo.gr

Extra Σερβιτοροι  
(για τη περίοδο του Πάσχα)

Για το ξενοδοχείο Μονοπάτια στα Ζαγοροχώρια.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας  
συνεργασίας 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@tresorhotels.com

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχα-
ροπλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για 
Ζαχαροπλάστες με εξειδίκευση, ταλέντο και εμπει-
ρία στη ζαχαρόπαστα για το κατάστημα της Δροσιάς.
Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στη ζαχαρόπαστα, 
σας αρέσει ο χώρος της εστίασης και να δουλεύετε 
ομαδικά, τότε θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!
Για να θεωρηθεί το βιογραφικό σας έγκυρο, θα πρέ-
πει να συνοδεύεται απαραιτήτως από φωτογραφικό 
portfolio δουλειάς σας ή link στο διαδίκτυο.
Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία γλυκών και άλλων προϊόντων  
ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζαχαρόπαστα 
•Παρακολούθηση αποθήκης και στοκ 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 έτη συνεχούς απασχόλησης  
στην ζαχαροπλαστική 
•Γνώσεις patisserie – confiserie, zαχαρόπαστα 
•Πτυχίο σχολής ζαχαροπλαστικής Δημοσίας  
ή Ιδιωτικής σχολής με πιστοποίηση 
•Γνώση αγγλικών 
•Βιβλιάριο υγείας 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
Για αποστολή βιογραφικού (και portfolio απαραιτή-
τως) στείλτε μας e-mail στο: jobs@frankzepaul.com 
αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-ΖΑΧ/ΠΑ-14/
Δροσιά.

Το Santorini Princess Luxury Spa Hotel και το 
Santorini Princess Presidential Suites επιθυμούν 
να προσλάβουν:

Μαθητευόμενο για το Τμήμα του Σέρβις 
(Πρακτική Άσκηση)

•Για τη σεζόν 2014 (Απρίλιο – Οκτώβριο).  
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail:  
info@santorini-princess.com. Τηλ: 210 8076292, 
Υπ’ όψιν Κου Τσιάρα Αλέξανδρου.

Το ξενοδοχείο “Eleon Grand Resort & Spa” 5* 
στη Ζάκυνθο ζητά για το καλοκαίρι 2014:

Chef De Partie
Προσόντα: 
•Πτυχιούχος μαγειρικής σχολής 
•Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στη θέση Chef de 
partie, σε ξενοδοχειακές μονάδες 4* ή 5* 

•Γνώστης ξένης γλώσσας (τουλάχιστον Αγγλικών) 
•Με πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας
Παροχές: 
•Διαμονή & διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Εποχική απασχόληση (5-6μήνες) 
•Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας
•Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: info@eleon-grand-resort.gr ή στο fax: 210 
8252436. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6972 825263 
(κος Βασίλης Κονταρίνης).
•Βιογραφικά χωρίς φωτογραφία δεν θα λαμβάνο-
νται υπ’ όψιν για αξιολόγηση.

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

Barman

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

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

Μάγειρας Α’ – Πρωινού και  
Μεσημεριανού A La Carte

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

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο 
e-mail: melinaxomata@gmail.com. Όλα τα βιογρα-
φικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

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

Α’ & Β’ Σερβιτόρο
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία 
•Καλή γνώση Αγγλικών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ypetasos@otenet.gr, website: www.petasos.gr

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα «Afitis hotel» & 
«Renaissance Hanioti Resort» στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής, μέλη του ομίλου Exclusive Hotels, 
ζητεί να προσλάβει:

Restaurant Manager 
Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας 
(και τουλάχιστον η άριστη γνώση μιας επιπρόσθε-
της ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Τουλάχιστον 3ετης προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 5*  
•Άριστη γνώση Η/Υ (word, excel, access, power 
point, outlook) 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
των τμημάτων του εστιατορίου 
•Άριστη γνώση και εκτέλεση silver service 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Ομαδικό πνεύμα  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 

•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές/
αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
Υπ’ όψιν human resources department of exclu-
sive hotels.  
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr 
•Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρό-
σφατη φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται από το 
τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. 
•Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια 
& σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

To ξενοδοχείο Άμμων Ζευς στην Καλλιθέα Χαλκιδι-
κής ζητάει άτομα από τουριστικές σχολές για:

Πρακτική Άσκηση
•Στο τμήμα του μπαρ και της υποδοχής και του 
σέρβις, pool bar, main bar, restaurant, snack bar. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@ammon-zeus.gr, fax: 23740 23232.  
Τηλέφωνο: 23740 22356.

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

Σερβιτόρους

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση  
πρόσθετων ξένων γλωσσών 
•Άριστη γνώση του α la carte, οίνου και ποτών 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ευελιξία στα ωράρια 
•Ηλικίας έως 30 ετών  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία  
στο e-mail: hotel@aigialos.gr

Vedema Resort and Mystique, members of Luxury 
Collection by Starwoodin Santorini are recruiting 
staff for the season 2014:  

Asian Chef  
Knowledgeable of Different  

Asian Cuisines 
Requirements: 
•At least 2 years proven experience in Japanese 
cuisine 
•Team spirit, organizational skills 
•Chinese and Thai cuisine knowledge will be 
considered as a great asset 
 
Benefits: 
•Excellent working conditions 
•Accommodation and nutrition 
•Satisfying salary based on experience 
•Career development 
 
Please send your CVs with a recent photo: 
melinaxomata@gmail.com. All the CVs are 
considered confidential.

Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν Απρίλιος - 
Οκτώβριος 2014:

Barman
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη Γνώση Αγγλικών  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης
Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που 
τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραίτη-
τες. Απαραίτητη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών 
μόνο στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@hotmail.com

Το ξενοδοχείο Ανέμη στη Φολέγανδρο ζητεί:
Sous-Chef

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχες θέσεις. 
•Γνώσεις ‘a la carte’. 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες. 
•Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις. 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση.  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας δίπλα  
σε διάσημο Chef. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας. 
•Ικανοποιητικές αποδοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφα-
τη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
humanresources@anemihotels.com ή στο fax: 
210-7254872.

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

Kitchen (Z/Κ/14)
Ενδεικτικές θέσεις: 
•Chef 
•Cook A 
•Cook B 
•Stewart  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(Γερμανικά, Ρωσικά ) 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα  
διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα  
Έχτρα παροχές: 
•Διαμονή πλησίον της ξενοδοχειακής μονάδας  
(σε δίκλινο –τρίκλινο δωμάτιο)

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέ-
ρω προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν 
το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγρά-
φοντας τον κωδικό (Z/K/14) και τη συγκεκριμένη 
θέση για την οποία ενδιαφέρονται στην παρακά-
τω διεύθυνση e-mail: avalonHR@aquisresorts.com

Ζαχαροπλάστης

•Προϋπηρεσία 3 ετών και εξειδίκευση στη  
ζαχαροπλαστική-προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πτυχίο σχολής με ειδικότητα στη ζαχαροπλαστική 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα  
διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό πίεση 
και φόρτο εργασίας 
•Ηλικία έως 30 ετών και 
•Επιθυμητή γνώση σε Γαλλική πατισσερί,  
σοκολάτα, ντεκόρ 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Barceló Hotels & Resorts: We all have the opportunity 
to do something, this is how we think and face each 
challenge.
We are a team of professionals and feel like part of 
Barceló’s success.  
In Barceló Group we think that the chance to grow is 
the best of gifts we can offer you.
We want to offer you our hands, inspire you and share 
your illusion.
We believe that responsibility, leadership and flexibility 
are the values that allow us to reach our goals. Have 
the initiative to bet everything on yourself. Believe in 
your possibilities.
We believe in you.
Barceló Hydra Beach Resort & Spa: We offer our 
guests the finest hospitality experience in our Hotel 
Barceló Hydra Beach in Plepi-Thermisia 21051 Ermioni 
/ Peloponnese.
And we know that, to offer our guests the best, we first 
need to offer our employees the best. 
 
That’s why you’ll find exceptional work opportunities as:

F&B: Pastry Chef,  
Chef de Parties 

Qualifications: 
•Previous leadership experience required 
•Strong interpersonal and problem solving abilities 
•Computer literate in Microsoft Window, POS, SAP, 
applications required 
•Highly responsible & reliable 
•Ability to work well under pressure in a fast paced 
environment 
•Ability to work cohesively as part of a team 
•Communication skills in English, Italian, or French  
Ability to focus attention on guest needs, remaining 
calm and courteous at all times.
We expect: Hospitality attitude, service orientated, 
punctuality, flexibility, attentiveness, cooperation and 
communication, companied with work experience in 
similar Position in international Hotel Chains.
We offer: We offer you the opportunity to work in a 
young powerful team in a respectful environmental of 
Barceló Hydra Beach for the summer season 2014.
Please send your CV in English & Greek Language 
with current picture to this e-mail: hydrabeach.hr@
barcelo.com only short list will be contacted.
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συνέχεια στη σελ. 12

necessarily details of one technology) 
•Should be able to make broad technical decisions 
•Should be able to focus on what needs to be done 
 
The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications and bonus scheme, 
•Friendly and challenging working environment, 
•Opportunities for further growth and development, 
remuneration package.
If you fulfill the above mentioned prerequisites, 
please send a complete curriculum vitae to: 
hr@amdtelecom.net. Notice: Only the candidates 
who comply with the job profile will be contact for a 
personal interview.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Vision Solutions a dynamic startup developing 
innovative and integrated enterprise software solutions 
is seeking professionals to cover the following openings:

 Junior .NET Developer 
.NET Developer  

Data Mining Developer

Candidate profile
Required Skills: 
•Degree in computer science or software engineering 
•2 years experience in development 
•Excellent understanding and practical experience of 
-C # 
-ASP.NET MVC 
-jQuery 
-SQL Server 
•Ability to quickly learn new technologies 
•Ability to meet objectives within specified time limits

Additionally for the Data Mining Position: Academic 
or professional experience in complex algorithmic work 
(such as data mining algorithms, pattern recognition, 
artificial neural networks, combinatorial optimization, 
machine learning)
Personal Characteristics: 
•Strong analytical & problem solving skills 
•Ability to work effectively as part of a team 
•Highly self-motivated and methodical, with attention 
to detail 
 
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Training and development opportunities in a rapidly 
growing company 
•Pleasant environment 
 
You can send your CV at the following e-mail: 
info@vision-solutions.gr

Asp.Net Vb/C# Programmer  
(PR.ATH)

We are looking for a Programmer, based in Athens, 
to add new features to and maintain our custom 
reservations application.
Location 
•Athens 
 
Requirements 
•Very Good knowledge of ASP.NET C# or VB 
•At least 3 years in relevant position 
•Good knowledge of HTML & JavaScript 
•Good knowledge of the English language
Please send your CV with the reference code 
in the subject area to the following e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com

Software Consultant  
ERP/CRM/Payroll 

Athens, N.Psychiko, Greece

The successful candidate will join value right 
Management Consulting S.A. group of companies. 
He/she will have the opportunity to participate in the 
company’s dynamic growth, as a Software Consultant 
reporting to the Services & Support Manager, with the 
following responsibilities:
•Analysis & design of ERP/CRM applications 
•Installation, implementation & consulting services  
to ERP/CRM projects 
•Provision of solutions and problem solving in respect 
to software 
 
Qualifications 
•University degree in computer science, software 
engineering or accounting and economic. 
•Soft1 ERP certified consultant is considered  
a competitive advantage. 
•Experience in reporting tools and automations  
(Qlik View) 
•Good knowledge and experience in SQL databases 
•Degree in English language 
•Ability to communicate within a team of various roles 
all of which work under the same strict and highly 
pressuring time deadlines. 
•Excellent verbal and written communication skills 
•Demonstration of more than 2 years working 
experience in Soft1 ERP software applications  
is considered a competitive advantage. 
•Military obligations fulfilled 
 
We Offer: Friendly employment environment, 
development opportunities, attractive salary package. 

Please submit your CV in English or Hellenic and 
send it by e-mail: info@valueright.gr

Evolution Tech is a member of group of companies 
operating in Greece and Europe in the fields of IT, 
providing consultancy services to the main actors in 
Telco, Governance and Banking Market.

Evolution Tech always searches for the best IT 
professionals in the market, offering promising career to 
major projects all over Europe.

We are currently seeking for an Oracle Developer 
having 2-3 years of working experience. 
 
Requirements: 
•Knowledge and experience in PL/SQL and Java 
•Excellent communication skills 
•You must be a team player, able to work under 
pressure. 
•We expect you to be fluent in both verbal and written 
English communication. Italian language will be a 
strong asset.

Interested candidates, who meet all the above 
requirements, may send a CV to the following e-mail: 
evolutiontech@evtch.com, ref: ORJ.

Η Progress Advisors ζητάει για πελάτη της εταιρία 
παροχής υπηρεσιών web designing and development: 

Web Production  
Manager

Απαραίτητες οι γνώσεις web προγραμματισμού, project 
management και η εμπειρία σε ανάλογη θέση διοίκησης 
τμήματος. Αναζητούμε στέλεχος με προσήλωση στην 
επίτευξη στόχων και την ανάπτυξη καινοτομιών σε ένα 
ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικά περιβάλλον.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
progresscareers@gmail.com

Senior Front End  
Web Developer

Here in e-labs we love HTML5, new web APIs and 
technologies, we don’t like Flash and Java and we 
think that the OS of the present and the future is only 
the browser. If you agree with us please consider the 
following positions

The right candidate will participate in a growing team of 
currently 4 (both front end and back end) developers on 
a very innovating and exiting project.

The main responsibilities of the position are: 
•turning PSD files to HTML and CSS 
•providing actual behaviour and functionality to the 
various elements of the page using js 
•sync the data with the backend using REST API calls 
 
The right candidate should: 
•have proven experience in clean OO JavaScript 
programming 
•be an expert in HTML5 / CSS3 
•have experience using LESS 
•be comfortable using the bootstrap framework 
•have experience in responsive design techniques 
•have used at least one MV* JavaScript framework  
on at least two major projects 
•be comfortable with git 
•have thirst for knowledge 
 
Good to have skills and experience: 
•flight.js 
•node.js 
•php 
•NoSQL databases

e-labs is a fast growing web development company that 
analyses, designs and develops cutting edge, custom 
web applications almost always from scratch. The 
company uses the most modern techniques, tools, APIs 
and frameworks and is always open for new entries in 
its toolbox. We are located in the centre of Thessaloniki, 
right by the sea and we provide a flexible and relaxed 
working environment.

For information visit our web page: http://elabs.gr/
career-opportunities/. If you think you are the right 
candidate for the position please contact us on the 
following e-mail: contact@e-labs.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η εταιρεία γραφικών τεχνών Λυχνία ΑΕ ζήτα να κα-
λύψει θέσεις για πρακτική άσκηση για τελειόφοι-
τους ΤΕΙ για τις παρακάτω θέσεις:

Γραφίστας 
Βοηθός λιθογράφου 
Βοηθός βιβλιοδέτη 

Τεχνολόγος γραφ. Τεχνών

Απαραίτητα προσόντα 
•Τελειόφοιτος του ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
•Καλή γνώση της αγγλικής 
•Χειρισμό εφαρμογών Η/Υ

Αν ο ενδιαφερόμενος έχει τα κατάλληλα προσόντα για 
την θέση αυτή υπάρχει και το ενδεχόμενο της μόνιμης 
συνεργασίας με τη Λυχνία.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Οι ενδιαφερόμενοι παρακα-
λούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείω-
μα είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@lyhnia.gr είτε 
στο φαξ. 210-3425967 αναφέροντας ότι ενδιαφέρο-
νται για πρακτική άσκηση.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαφημιστική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας επιθυ-
μεί να απασχολήσει:

Φοιτητή ή Φοιτήτρια 
 για Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ

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

Μεγάλος όμιλος στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, 
αναζητά:

Συμβούλους Πωλήσεων
Προσφέρεται: 
•Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου  
•Bασικός σταθερός μισθός  
•Ένσημα  
•Bonus 
•Αποδοχές πολύ υψηλότερες του βασικού μισθού 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Ωράριο εργασίας 4ωρο-5ωρο-6ωρο-8ωρο  
•Σεμινάρια Πώλησης 
•Εκπαίδευση 
 
Απαιτείται: 
•Ευχέρεια λόγου 
•Συνέπεια 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή 
•Επαγγελματισμός 
Διεύθυνση εργασίας: (δίπλα σε σταθμό ΗΣΑΠ).
Αποστολή βιογραφικών:  
E-mail: sales@salein.gr, fax: 210 4821478,  
τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4837518.  
Επικοινωνία με Κύριο Κεραμιδά.

Η εταιρεία LINK2U A.E. ως εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του ομίλου Forthnet – Nova στα 
πλαίσια της δυναμικής και ραγδαίας ανάπτυξής της 
αναζητά:

Κυρίες - Κύριους  
Για Τηλεφωνικές Πωλήσεις 

(Μερική απασχόληση - 4ωρη & 6ωρη)

Για την στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου θα 
έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια εξερχόμενων κλή-
σεων σε υπάρχον και νέο πελατολόγιο με στόχο την 
πώληση ή αναβάθμιση υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών 
και τηλεόρασης
Απαραίτητα προσόντα: 
•Θετική σκέψη και χαμόγελο 
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ 
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Bonus αποδοτικότητας 
•Εύκολη πρόσβαση με τον ΗΣΑΠ  
(σταθμός Αμαρουσίου)
Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: hr@link2u.gr 
•Fax: 211 1062801 
•Τηλ. επικοινωνίας: 211 1062800 
•www.facebook.com/pages/
LINK2U/243117042413932 
•twitter.com/link2ugr 
•www.linkedin.com/profile/
view?id=156386568&locale=en_US&trk=tyah2&trkIn
fo=tas%3Alink2%2Cidx%3A1-1-1

Η εταιρεία γραφικών τεχνών ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ ζητά να κα-
λύψει τη θέση:

Τεχνολόγο Γραφικών Τεχνών  
(Εξυπηρέτηση πελατών)

Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Πωλήσεων.

Αρμοδιότητες - Περιγραφή θέσης  
•Επικοινωνία με πελάτες 
•Δημιουργία προσφορών 
•Προετοιμασία φακέλου και mockup εργασίας 
•Έλεγχος αρχείων εισερχομένων εργασιών 
•Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 4 έτη και 
πολύ καλή γνώση των γραφικών τεχνών συνολικά 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
 
Επιθυμητά προσόντα  
•Τίτλος σπουδών στις γραφικές τέχνες 
•Γνώση ηλεκτρονικού μοντάζ (preps, signa station) 
 
Παροχές εταιρείας  
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
εξέλιξης 
•Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης

Συστάσεις απαραίτητες. Καλό είναι να επισυνάπτε-
ται πρόσφατη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών 
Fax: 210-3425967, e-mail: hr@lyhnia.gr. Όλες οι αι-
τήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Πληρ. Κος 
Βγόντζας Αθαν. Τηλ.: 210-3410436.

Η εταιρεία PowerCall ζητά για τη στελέχωση νέων 
της τμημάτων:

10 Άτομα Άνω των 20 Ετών  
για το Τμήμα Προώθησης 
Υπηρεσιών Θεάματος -  
Internet - Τηλεφωνίας

Προσόντα: 
•Άνεση στην προφορική επικοινωνία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Δυναμισμός και όρεξη για δουλειά
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηναίο μισθό με συνέπεια στην καταβολή 
του 
•Ωράρια εργασίας ευέλικτα πρωινά/απογευματινά 
τμήματα 
•Υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη (Ι.Κ.Α) 
•Bonus επίτευξης στόχων (ημερησίων, εβδομαδιαίων, 
μηνιαίων) 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Άνετη πρόσβαση σε Ησαπ-Τρόλεϊ-Λεωφορεία 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
powercall54@gmail.com

Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη 
εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υποστήριξης πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών και επίσημος συνεργάτης της Hol δημιουρ-
γεί νέες θέσεις εργασίας και επιθυμεί να προσλάβει:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
6ωρη Απασχόληση 

(Κωδικός: ΕΤΠ 01 -14)
Αρμοδιότητες:  Οι κάτοχοι των θέσεων ανήκουν στη 
διεύθυνση πωλήσεων και οι αρμοδιότητές τους περι-
λαμβάνουν την τηλεφωνική προώθηση και πώληση 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στη προφορική επικοινωνία. 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows 
(Ms Office). 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
 
Επιθυμητά προσόντα:  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / 
Internet. 
 
Παροχές: 
•Υψηλές προμήθειες επί των πωλήσεων,  
επιπλέον του παρεχόμενου μισθού. 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό  
πρόγραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέες 
τεχνολογίες. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη  
προκλήσεις. 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στη διεύθυν-
ση: jobs@360connect.gr

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Ο πελάτης μας είναι εμπορική εταιρία στον κλάδο 
παιχνιδιών, και αντιπροσωπεύει επώνυμα brands. 
Στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας της 
εταιρίας, αναζητείται κατάλληλος/η υποψήφιος/α για 
να καλύψει άμεσα, την παρακάτω θέση με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη και εμβέλεια τη βόρεια Ελλάδα:

 Merchandiser 
(Κωδ MER-13)

Το έργο: Η αποτελεσματική καθημερινή διαχείριση 
των προϊόντων στα σημεία προβολής και τα ράφια 
των καταστημάτων λιανικής στην περιοχή ευθύνης 
(Μακεδονία, Θράκη, Ηπειρος, Θεσσαλία)

Προδιαγραφές θέσης: 
•Επιθυμητές σπουδές σε διοίκηση  
επιχειρήσεων ή Marketing, και επιμόρφωση  
σε θέματα merchandising 
•Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών σε ανάλογη θέση 
merchandising 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Excel) και αξιοποίησης  
τεχνολογίας πληροφορικής, 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου β΄ κατηγορίας.  
Κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου θα θεωρηθεί πρόσθετο  
προσόν. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων  
κατά περίπτωση 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτο περιβάλλον 
εργασίας, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις 
•Άτομο ευγενικό, συνεργάσιμο, εργατικό  
και μεθοδικό 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα
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Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με φωτογραφία), αναγράφοντας των κω-
δικό της θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr 
ή στο fax: 2310 517494. Όλες οι υποψηφιότητες 
λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με 
εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Η MSPS, ηγέτιδα εταιρία στο χώρο του promotion 
μarketing με σημαντικούς πολυεθνικούς πελάτες ζητά 
άμεσα:

Απόφοιτους - Τελειόφοιτους 
Διαιτολόγους / Διατροφολόγους

•Για προγράμματα προώθησης προϊόντων σε φαρ-
μακεία με καλές αποδοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 9604200. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@msps.
net ή στο fax: 210 9649013, αναγράφοντας υπο-
χρεωτικά τον κωδ: PD.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ εστι-
άζει στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊό-
ντων και υπηρεσιών της. Διακρίνεται για την οργάνω-
ση των τμημάτων– τον εκσυγχρονισμό των εγκατα-
στάσεων – την εντατική εκπαίδευση και ειδίκευση του 
προσωπικού της. Απώτερος σκοπός της εταιρίας η 
διασφάλιση μιας γκάμας εξαιρετικών προϊόντων και η 
άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της. Με γνώμονα 
την φιλοσοφία αυτή η εταιρία ‘’MIKEL’’ προκειμένου 
να επανδρώσει τo νέο της κατάστημα στην περιοχή 
της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα ζητά προσωπι-
κό ηλικίας 20 – 35 ετών για τις παρακάτω θέσεις: 

Υπεύθ. Καταστήματος 
 Service (με εμπειρία) 

 Barista Ταμία 
Κουζίνα

Αποστολή βιογραφικών (με επισυν. φωτογραφία) 
στο e-mail: hr@mikelcc.gr. Fax: 2410 534020. 
Τηλ. 2410 255260.

Πωλήτρια 

Για το κατάστημα λιανικής στον Αστέρα Βουλιαγμέ-
νης για την καλοκαιρινή σεζόν. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ηλικία 25-35 ετών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Αγγλικών  
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση 
πελατών 
•Απαραίτητη η καλή εμφάνιση 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
saltwatergianna@gmail.com

Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλους υποψήφιους, για 
λογαριασμό επώνυμης αλυσίδας καταστημάτων, στα 
πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, με στόχο την 
κάλυψη των παρακάτω θέσεων στελεχών στη Λαμία:

Στέλεχος  
Καταστήματος Λιανικής 

κωδ L-13
Το έργο: Aποτελεσματική λειτουργία του καταστήμα-
τος μέσα από την επίτευξη των οικονομικών και λοι-
πών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.

Προφίλ κατάλληλων υποψηφίου: 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε 
ανώτερες θέσεις πωλήσεων καταστήματος λιανικής. 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα διοίκησης καταστήματος 
και αποτελεσματικής καθοδήγησης ομάδας πωλητών 
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη και ικανότητα  
αποτελεσματικής επεξεργασίας, ανάλυσης  
και αξιοποίησης αριθμητικών δεδομένων 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και  
αυτενέργειας, λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης 
•Επιθυμητές σπουδές σε τομείς διοίκησης  
ή μάρκετινγκ 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε διευρυμένο ωράριο 
λειτουργίας καταστήματος 
•Ικανότητα οργάνωσης πωλήσεων και επίτευξης 
αποτελεσμάτων 
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής  
επικοινωνίας 
•Άτομο 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/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλού-
νται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείω-
μα (με επαγγελματική φωτογραφία) αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα μας: www.peopleatwork-hellas.gr, Follow us on 
facebook. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση 
και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχα-
ροπλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για 
Πωλήτριες για το νέο τους κατάστημα στo Κέντρο 
της Αθήνας.
Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις σε αρ-
τοζαχαροπλαστείο, σας αρέσει ο χώρος της εστίασης 
και να δουλεύετε ομαδικά, τότε θα χαρούμε να ακού-
σουμε από εσάς!
Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία του μαγαζιού το πρωί 
•Παρασκευή καφέ και άλλων ροφημάτων 
•Εξυπηρέτηση πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια  
της ημέρας 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις,  
με προϋπηρεσία σε αρτοζαχαροπλαστείο 
•Γνώση αγγλικών (επίπεδο Lower) 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Διάθεση για εξυπηρέτηση και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Βασικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης
Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραίτητη) 
στείλτε μας e-mail στο jobs@frankzepaul.com ή στο 
fax 210 68 36 298, αναγράφοντας στο θέμα τον κω-
δικό FZP-POL-Κ.

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξο-
πλισμού ζητά: 

Υπεύθυνη 
και Συνυπεύθυνη για Αττική 

Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 2 έτη τουλάχιστον  
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ως 40 ετών (αφορά την υπεύθυνη καταστήματος) 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης
Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση 
e-mail: hr@andreadis.com ή στον αριθμό fax: 210 
4836236.

Για το κατάστημα μας στο Καπανδρίτι ζητάμε: 
Υπάλληλο  

Τμήματος Κρεοπωλείου

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

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές, 
πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και προοπτικές 
εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Ελληνική 
εταιρεία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα μέσω του link: http://mycareer.
metro.com.gr. Κωδικός Θέσης: RS50701. Θα τηρη-
θεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Πωλητές / Πωλήτριες 

Για πλήρη απασχόληση, για το κατάστημα στoν 
Πειραιά.

Απαραίτητα προσόντα/ ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο  
των πωλήσεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές  
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Άγι-

ος Στέφανος Αττικής, 145 10. Τηλ. 210 6217691, 
fax: 210 8140802, ή e-mail: cv@dexim.gr. Κωδικός 
αγγελίας: 2004003.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλητές – Merchandiser 
Για τις περιοχές: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, 
Ηράκλειο, Ρόδος. 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας  
& διαπραγματεύσεων 
•Ομαδικότητα 
•Ικανότητες παρουσίασης 
•Καινοτομικό τρόπο σκέψης 
•2 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις  
ή merchandising 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον  
εργασίας 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την ένδειξη 
Mercfmcg στο e-mail: info@westsa.gr ή στο fax: 
210 9735005.

To Kärcher Center Κηφισός είναι επίσημος συνερ-
γάτης της πρωτοπόρου Γερμανικής εταιρείας καινο-
τόμων συστημάτων καθαρισμού Kärcher. Με εγκατα-
στάσεις σε ένα κομβικό σημείο στον Κηφισό (γέφυρα 
Ροσινιόλ) συμβάλει στην υλοποίηση της νέας στρα-
τηγικής της Γερμανικής εταιρείας για περαιτέρω ανα-
βάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών 
της μέσω της δημιουργίας των Kärcher Centers και 
δρώντας ως το εξουσιοδοτημένο υποκατάστημα για 
τις περιοχές γύρω από τον Κηφισό, προσφέρει απο-
κλειστικά λύσεις , προϊόντα και υπηρεσίες υποστήρι-
ξης πελατών για όλη την γκάμα των προϊόντων της 
Kärcher. To Kärcher Center Κηφισός διαθέτει άρτια 
οργανωμένους χώρους έκθεσης, επίδειξης, πώλησης 
προϊόντων αλλά και επισκευών & συντήρησης.
Για τον τομέα επαγγελματικών συστημάτων καθα-
ρισμού ζητάμε Εξωτερικό Πωλητή οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπαρ-
χόντων πελατών αλλά κυρίως την περαιτέρω ανάπτυ-
ξη του πελατολογίου και των εταιρικών πωλήσεων.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει ικανό-
τητα στην επικοινωνία και μεταδοτικότητα, αντίληψη 
σε τεχνολογικά θέματα ώστε μπορεί να προσφέρει 
την βέλτιστη λύση αλλά και διάθεση για εργασία σε 
μια αναπτυσσόμενη εταιρεία. Εμπειρία σε εταιρικές 
πωλήσεις (Β2Β) κατά προτίμηση από τους χώρους 
του αυτοκινήτου, κατασκευών, τροφίμων & πο-
τών, βιομηχανικής παραγωγής, HO.RE.CA, facility 
management, logistics-μεταφορών τροφίμων& πο-
τών ή υγείας θα θεωρηθεί ως προσόν.
Όσον αφορά τα τυπικά προσόντα ο κατάλληλος 
υποψήφιος θα πρέπει: 
•να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ (κατά προτίμηση  
ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος ΤΕΙ), 
•να έχει δίπλωμα οδήγησης 
•να γνωρίζει καλά Αγγλικά (γραπτά και προφορικά). 
Γνώση της Γερμανικής γλώσσας επιθυμητή αλλά όχι 
απαραίτητη. 
•να είναι καλός χρήστης ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(Microsoft Office, Internet κλπ.)  
Αποστολή βιογραφικών: e-mail: info@karcher-
center-kifisos.gr, fax: 210 6772008.

Sales Manager - Athens 
(Κωδ. Θέσης: SAL11)

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση πρέπει να κα-
λύπτει τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 
•Απαραίτητη εμπειρία δύο (2) έως τρία (3) χρόνια  
σε Β2Β πωλήσεις, σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψήφιους) 
•Πελατοκεντρική αντίληψη 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Γνώση εμπορολογιστικών μηχανογραφικών  
εφαρμογών 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλης αναγνωρισμένης σχολής 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άνεση στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου 
•Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες & συνεργάτες 
 
Εργασίες: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου μέσω επισκέψεων  
σε πελάτες της περιοχής ευθύνης του 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Υλοποίηση πλάνου πωλήσεων 
•Παρουσίαση νέων προϊόντων – υπηρεσιών της 
εταιρείας σε δυνητικούς και υπάρχοντες πελάτες 
•Reporting 

•Καταγραφή απαιτήσεων πελατών 
•Αρχική εκπαίδευση πελατών 
•Πνεύμα συνεργασίας και όρεξη για εκμάθηση
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 βι-
ογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό 
SAL11 στο subjectμέσω e-mail: jobs@mainsys.gr ή 
μέσω fax στο: 210 2325334. Διεύθυνση: Αϊδινίου 18, 
13 451 Καματερό, Αθήνα. Τηλ.: (210) 2325 330 - 3 | 
Fax: (210) 2325 334| website: www.mainsys.gr 

HotelBrain, an independent company specializing in 
hotel management, consulting and development, is 
currently seeking to recruit for a managed hotel in 
Naxos Island, professional for the position of:

Sales and Front  
Office Manager (Code SF)

Responsible to create-implement and monitor on a daily 
basis the sales plan of the hotel -the hotel’s reservations 
and creating the pricing strategy of the property.

Qualifications 
•Degree in hospitality / tourism / marketing / sales. 
•1-2 years minimum experience as a sales-front 
office agent in a luxurious boutique hotel. 
•Excellent command of both English and Greek 
language is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign language 
will be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic, budgets and numbers 
oriented. 
•Excellent MS Office-computer skills. 
•Negotiation and excellent communication skills. 
•Well groomed with strong interpersonal skills. 
 
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.
Should you wish to be a member of HotelBrain team, 
please send us your CV with a photo at thie e-mail: 
hr@hotelbrain.com. All applications will be treated in 
the strictest confidence.

Η ALOUETTE AE αναζητά να προσλάβει:
Area  

Sales Manager 

Καθήκοντα θέσης: 
•Αποτελεσματική λειτουργία των καταστημάτων 
ευθύνης και διασφάλιση εφαρμογής της εταιρικής 
πολιτικής και ταυτότητας. 
•Εκπαίδευση και διαχείριση του προσωπικού  
των καταστημάτων ευθύνης. 
 
Απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής  
με κατεύθυνση στη διοίκηση επιχειρήσεων. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση 
σε δίκτυο καταστημάτων λιανικής, στον κλάδο  
της ένδυσης. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτός και προφορικός 
λόγος). 
•Άριστη γνώση MS Office & εφαρμογών Internet. 
•Οργάνωση, μεθοδικότητα, άριστη επικοινωνία, 
ευελιξία, δημιουργική σκέψη, καλαισθησία, ομαδικό 
πνεύμα εργασίας και ηγετικές ικανότητες. 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας και δυνατότητα  
ταξιδιών. 
•Πολύ καλή γνώση merchandising. 
•Γνώση της αγοράς και ειδικότερα της ένδυσης. 
 
Προσφέρεται ευχάριστο - φιλικό περιβάλλον εργασί-
ας και προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
πλήρες βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογρα-
φία με την ένδειξη «AREA MANAGER» στο e-mail:  
hr@alouette.gr

Το ξενοδοχείο Kinsterna Hotel & Spa στη Μονεμβα-
σιά με έδρα την Αθήνα ζητάει:

Sales Assistant &  
Group Co-ordinator

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε ξενοδοχεία  
4* ή 5* σε αντίστοιχη θέση 
•Ικανοποιητική γνώση τοπικής & διεθνούς αγοράς 
και portfolio επαφών με τουριστικά γραφεία, tour 
operators 
•Εμπειρία στη διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων 
και γάμων καθώς και portfolio επαφών με εταιρίες 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Δυνατότητα μετακινήσεων 
•Όροι και πακέτο απολαβών ανάλογα με τα προσόντα 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
grevia@kinsternahotel.gr
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ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η εταιρεία ANYMEL SA δραστηριοποιείται στην διά-
θεση επιστημονικών προϊόντων κοσμετολογίας και 
εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Η εταιρεία εκπροσωπεί μια επώνυμη σειρά δερμο-
καλλυντικών και αναζητά:

Πωλητές Φαρμακείου
Απαιτούμενα προσόντα 
•Εμπειρία πωλήσεων στο χώρο του φαρμακείου 
τουλάχιστον 3-4 ετών 
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ επιθυμητά) 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητες διαπραγμάτευσης και κλεισίματος  
συμφωνιών 
•Ικανότητα στην επικοινωνία, υπευθυνότητα  
και επαγγελματισμό 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Η θέση αναφέρεται στη διεύθυνση πωλήσεων  
της εταιρείας 
 
Προσφέρονται  
•Ανταγωνιστικός μισθός και bonus  
επί των πωλήσεων 
•Αρχική εκπαίδευση και συνεχή καθοδήγηση
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
esoulandrou@anymel.gr

Στηρίζουμε τον κόσμο της υγείας.
Εταιρεία εισαγωγής και διάθεσης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, διακεκριμένων παγκοσμίως, αναζητά για 
το τμήμα πωλήσεων Αθήνας:

Υπεύθυνο Πωλήσεων  
Χειρουργικών Προϊόντων 

Απαιτείται: 
•Επιτυχής προϋπηρεσία πωλήσεων σε νοσοκομεία,  
5 τουλάχιστον ετών (πωλήσεις ιατροτεχνολογικών  
προϊόντων, όχι φαρμάκων - απαραίτητη προϋπόθεση) 
•Εδραιωμένες πελατειακές σχέσεις στην χειρουργική 
και/η ουρο/γυναικολογία 
•Άριστη γνώση των διαδικασιών προμήθειας  
και διαγωνισμών δημόσιων νοσοκομείων 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
•Πολύ καλά Αγγλικά 
•Ευχέρεια χειρισμού Η/Υ 
•Ευχάριστη παρουσία, όρεξη για δουλειά,  
μεθοδικότητα, συνέπεια και επιμονή 
•Ηλικία 30-38 ετών
Προσφέρεται: Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών- 
διαρκής εκπαίδευση - σταθερή εργασία με προο-
πτικές εξέλιξης - ευνοϊκές συνθήκες εργασίας.
Αποστολή Β.Σ. που καλύπτουν όλες τις απαιτή-
σεις με e-mail στη δ/νση: marketing@envivo.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Φαρμακοποιός 

•Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για εργασία  
σε κεντρικό φαρμακείο της Λαμίας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
paulantzo@yahoo.gr

Ωτορινολαρυγγολόγος
Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας. 
 
•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών  
& προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sosiatroi@
sosiatroi.gr ή στο φαξ: 210 8212611. Περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλ: 210 8211888 και στην ιστοσε-
λίδα μας: www.sosiatroi.gr

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ παρέχουν εδώ και 20 χρόνια, ιατρικές 
υπηρεσίες σε ασθενείς κατ’ οίκον 24 ώρες το 24ωρο 
και αναζητούν:

Ιατρούς  
Τηλεφωνικού Κέντρου 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ιατρικών σχολών (Α.Ε.Ι.)  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Επιθυμητή η γνώση άλλων ξένων γλωσσών και  
η προϋπηρεσία σε συντονιστικό κέντρο 
 
Η θέση αφορά συγκεκριμένο έργο αμειβόμενο  
με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις πα-
ρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ση-
μείωμα, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: sosiatroi@sosiatroi.gr. Η εταιρία 
διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εται-
ρεία μας, μπορείτε να επισκεφθείτε το Facebook και 
να μας ακολουθήσετε στο Twitter και στο LinkedIn.

Zητούνται για Γερμανία.
Η εταιρεία MD STUDIES & RECRUITMENT ως 
συνεργάτης κορυφαίων γερμανικών εταιρειών που 

δραστηριοποιείται στο χώρο του recruiting, ζητά για 
λογαριασμό πελάτη της:

Ιατροί Αναισθησιολόγοι
Για εργασία σε νοσοκομεία με γνώση της γερμα-
νικής γλώσσας. 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ιατρικής 
•Δίπλωμα Γερμανικής γλώσσας τουλάχιστον Β1 
•Οργανωτικό πνεύμα 
•Αξιοπιστία, συνείδηση, υπευθυνότητα, εντιμότητα 
•Ευελιξία 
 
Προφίλ θέσης: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστική αμοιβή βάση γερμανικής κλίμακας 
•Πλήρη απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών αποκλειστικά σε μορφή 
europass στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα. Παρα-
καλούμε για αποστολή σε μορφή word στο e-mail: 
kariera@md-hellas.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας στο 
2810 330009.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Η εταιρεία SICAP SA, μέλος του ομίλου SABO, ένας 
από τους δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στο το-
μέα των κατασκευών και μελετών στην Ελλάδα και 
διεθνώς, με έδρα στο Βασιλικό Ευβοίας στα πλαί-
σια της ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριο-
τήτων και έργων της, ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Εργοταξίου
Περιγραφή θέσης: Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση 
του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της κατα-
σκευής του έργου. Προγραμματίζει και καταρτίζει τον 
προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα των έργων 
καθώς και τον υπολογισμό του κόστους εξοπλισμού, 
εργατικών, υλικών και άλλων δαπανών. Κατευθύνει 
επιτυχώς και μέσω των διοικητικών και τεχνικών δεξι-
οτήτων του τις εργασίες.
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.ι. πολιτικού μηχανικού  
ή μηχανικού δομικών έργων 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
σε διεύθυνση - εποπτεία εργοταξίου 
•Άριστη γνώση της νομοθεσίας  
για την τεχνο-οικονομική υποστήριξη έργων 
με εμπειρία και στις εργασίες γραφείου  
(κοστολόγηση έργων, σύνταξη λογαριασμών,  
ΠΑΠΑΕ, ΑΠΕ, επαφές με υπηρεσίες κ.λ.π.) 
•Πολύ καλός χειρισμός συμβάσεων ιδιωτικών  
και δημοσίων έργων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ, M.S. Project και σχεδιαστικών 
πακέτων 
•Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού  
εργασιών 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανότητα διαχείρισης 
έργων 
 
Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Επίβλεψη της κατανομής των έργων  
και επιθεώρηση της προόδου κατασκευής 
•Κατάρτιση οικονομικού προγραμματισμού και  
των προϋπολογισμών κόστους για τα έργα 
•Συνεργασία με τους διευθυντές και τη διοίκηση  
της επιχείρησης για περιορισμούς και χρόνους  
αναμονής των έργων 
•Συνεργασία και διεκπεραίωση των διαδικασιών  
με τις δημόσιες υπηρεσίες, για θέματα που αφορούν 
τα έργα 
•Συντάσσει εκθέσεις προόδου του έργου αναλύοντας 
αποκλίσεις και διατυπώνοντας συμπεράσματα
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο παρακάτω 
e-mail: Dtsokos@sabo.gr

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητείται:
Αρτεργάτης

•Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Υπεύθυνος Κτιριακών  

Εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη
Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρό-
κληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι 
μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. 
Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, 
τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο 
τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.
Τα καθήκοντά σας: Ανήκετε στoν τομέα Ανάπτυξης 
και εργάζεστε στις εγκαταστάσεις μας στη Θεσσαλο-
νίκη. Αναλαμβάνετε το συντονισμό και την επίβλεψη 
κατασκευής των νέων καταστημάτων μας, όπως και 
τη συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων κτιρια-
κών εγκαταστάσεων. Συνεργάζεστε και καθοδηγείτε 
τους εξωτερικούς συνεργάτες σε διοικητικές άδειες 
/ θέματα κτιριακών υποδομών. Παράλληλα, είστε 
υπεύθυνος-η για τη διαχείριση των υποδομών στα 
καταστήματα της Περιφέρειάς.
Το προφίλ σας: Έχετε σπουδές Πολιτικού Μηχανι-
κού, με επιθυμητό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Δια-
θέτετε εργασιακή εμπειρία στην έκδοση οικοδομικής 

άδειας (Ο.Α) ειδικών κτιρίων και σε επίβλεψη κατα-
σκευών. Γνωρίζετε καλά γερμανικά και χειρίζεστε άρι-
στα εφαρμογές MS-Office (Word, Excel, Powerpoint) 
και Autocad. Παράλληλα, διαθέτετε δίπλωμα ΙΧ και 
είστε διαθέσιμος-η για συχνές μετακινήσεις. Τα προ-
σωπικά σας γνωρίσματα είναι εξίσου σημαντικά για 
εμάς. Σας διακρίνουν ικανότητα διοίκησης, δεξιότητες 
επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας κα συνέπεια. 
Τι προσφέρουμε: Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και 
οργανωμένο περιβάλλον, με ελκυστικές αποδοχές και 
αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης. Σας εξασφαλίζουμε 
παροχές όπως επιπρόσθετη ιδιωτική ιατρική ασφάλι-
ση, εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο. Πριν την 
ανάληψη των καθηκόντων σας ακολουθείτε ένα ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια του 
οποίου θα βρίσκεστε για ένα μήνα (με έξοδα της εταιρί-
ας), σε εγκαταστάσεις μας στην Πάτρα και στην Αττική. 
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είστε έτοιμος-η να 
αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και να ενσω-
ματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας.
Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβου-
με το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρ-
χείο του βιογραφικού σας στην Online φόρμα της ηλε-
κτρονικής μας ιστοσελίδας μέσω του link: http://kariera.
lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-CB181B83-365437E2/lidl_gr/
hs.xsl/4193_39489.htm. Θα σας απαντήσουμε άμεσα 
για την παραλαβή του βιογραφικού σας.
Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη 
αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες περιοχές.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
General Overview of the property: “The renowned 
Nikki Beach Brand is set to open its newest resort in 
Porto Heli in the summer of 2014. This totally converted 
1970’s beach front building brings with it a lively yet 
refined elegance in design, service and overall feel to 
the resort town of Porto Heli. Nikki Beach Resort & Spa 
Porto Heli is renovated using Mediterranean elements 
fused with high-end design. Making this a unique 
contemporary lifestyle boutique resort where Athenians 
and those ‘in the know’ aspire to be. 
The vision of Nikki Beach Hotels and Resorts is to 
create a new standard in luxury hotels, characterised 
by indisputably unique beachfront and urban locations, 
bespoke service and a distinctive entertainment for the 
most discerning travellers around World. We aim to 
grow our portfolio in the coming years and we are keen 
to hear from individuals who feel they have the Nikki fit. 
We pride ourselves in providing owners and guests with 
an unrivalled and distinct lifestyle experience reflecting 
timeless and sustainable luxury design subtly adapted to 
indigenous key architectural details of the region”

Chief Engineer / Director of Engineering
Manages all engineering/maintenance operations, 
including maintaining the building, grounds and physical 
plant with particular attention towards safety, security 
and asset protection. Accountable for managing the 
budget, capital expenditure projects, preventative 
maintenance and energy conservation. Responsible 
for maintaining regulatory requirements. Leads the 
emergency response team for all facility issues.
Core Competencies: 
•Comprehensive knowledge of engineering concepts 
pertaining to construction and maintenance 
•In-depth knowledge of HAV systems, plumbing  
and electrical maintenance and service 
•Familiar with security and safety programs of hotel 
industry 
•Possess strong leadership skills, with the ability  
to encourage and motivate team 
•Exceptional management, organizational,  
time management and communication skills 
•Managing property operations and engineering 
budgets 
•Liaise, manage and organize all external contractors 
as required 
•Coordinate all renovation, expansion, and special 
projects for the property 
•Minimum 2 to 3 years of experience in the field  
is a plus. 
•Previous hotel opening experience is an added 
advantage
Send your resume with a recent photo to the following 
e-mail: talent.acquisitiongr@nikkibeachhotels.com. 
“Nikki Beach Hotels & Resorts welcomes any CV even if 
not listed in this ad.”

Η ΤΕΜΑΚ, εταιρία εξειδικευμένη στην επεξεργασία 
νερού και στον εξοπλισμό δικτύων ατμού-νερού-
ρευστών με εξέχουσα θέση στην Ελληνική αγορά και 
εξαγωγές. Ζητεί:

Μηχανικό  
Διεθνών Πωλήσεων

Σκοπός θέσης: 
•Η ανάπτυξη των πωλήσεων των προϊόντων  
της εταιρείας. 
•Η δημιουργία δικτύου μεταπωλητών. 
 
Προσόντα υποψηφίων: 
•Μηχανολόγος ή χημικός μηχανικός 
•Άριστη γνώση Ρώσικης και Αγγλικής ή Γαλλικής 
γλώσσας 
•Εμπειρία 2-3 ετών σε διεθνείς πωλήσεις. 
•Συνέπεια, εργατικότητα και αποτελεσματικότητα. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην συνεργασία 
•Επικέντρωση στα αποτελέσματα και το στόχο 

•Άνεση στη χρήση και αξιοποίηση Η/Υ, προγραμμά-
των 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) Αττι-
κή, τηλ. 210-2581583, fax: 210-2533989, e-mail:  
hr@temak.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της συνεχούς 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στην διεθνή αγο-
ρά επιθυμεί να προσλάβει, στη βιομηχανική περιοχή 
Κιλκίς:

Μηχανικoύς ΤΕ 
(κωδ. 28114)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολογίας / αυτοματισμού /  
ηλεκτρονικής ή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία  
στον τομέα των ηλεκτρονικών / αυτοματισμών 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο advanced - proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση Γαλλικής, Ισπανικής γλώσσας 
(επίπεδο advanced - proficiency) 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ (Office) 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 
 
Αρμοδιότητες: 
•Τηλεφωνική υποστήριξη σε after sales θέματα  
αγγλόφωνων & γερμανόφωνων, γαλλόφωνων,  
ισπανόφωνων, ρωσόφωνων πελατών 
•Παραγγελία ανταλλακτικών 
•Service on site
Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, 
συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης, ανταγωνι-
στικές αποδοχές, πρόσθετη ιατρική κάλυψη.
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με e-mail στο: hr@kleemann.gr υπόψη Ζ. 
Παναγιωτίδου αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελί-
ας. Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

Μηχανικοί Λογισμικού
Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστη-
ριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη 
καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγι-
κούς πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομη-
χανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή 
πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής 
μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της δρα-
στηριότητας της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα 
σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστή-
μια. Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, 
ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιο-
μηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των 
ανθρωπιστικών σπουδών. 
Η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία μηχανικούς λογισμι-
κού, κατόχους μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώ-
ματος στις φυσικές επιστήμες ή την Πληροφορική. Οι 
διαθέσιμες θέσεις εργασίας είναι στη Γερμανία.
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ευχέρεια στον προγραμματισμό, μεταξύ άλλων  
σε Java, C++, C# και σε Matlab/Simulink 
•Καλές γνώσεις σε εργαλεία CAE 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών Αγγλικών, επιθυμητή  
η καλή γνώση Γερμανικών
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνο-
δευτικής επιστολής στα Aγγλικά στη διεύθυνση 
e-mail: career@nikitec.gr

Προφίλ Εταιρίας: Η ΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΒΕΕ δρα-
στηριοποιείται πάνω από 40 χρόνια με τον σχεδια-
σμό-κατασκευή-συντήρηση αυτομάτων πορτών-ρο-
λών ασφαλείας- βιομηχανικών πορτών-γκαραζοπορ-
τών κλπ.
Ζητείται άτομο με γνώσεις μηχανολογίας για στελέ-
χωση της εταιρίας. 
 
Κύριες αρμοδιότητες/ευθύνες: 
•Πωλήσεις καταστήματος - αναζήτηση τρόπων για 
την ανάπτυξη και την προσέλκυση νέων πελατών 
•Τεχνική αντίληψη για την δημιουργία τεχνικών -  
οικονομικών προσφορών 
•Αξιολογεί και αναφέρει όλες τις αλλαγές στις συνθή-
κες ανταγωνιστικότητας ώστε να διατηρηθεί η καλή 
επαφή με την αγορά και να υπάρχει άμεση αντίδρα-
ση όπου χρειάζεται 
 
Απαιτούμενα προσόντα / προσωπικά γνωρίσματα: 
•Θετική σκέψη 
•Δεκτικότητα 
•Αίσθημα ευθύνης 
•Αρίστη γνώση Αγγλικών 
•Δυνατότητα εύστοχης επικοινωνίας και εμπορικής 
διαπραγμάτευσης 
•Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση  
και να αποδίδει 
•Αρίστη γνώση υπολογιστών και προγραμμάτων 
Microsoft office 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Διαρκή εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: kiriakos@nicolis.gr

LOGISTICS
Βιομηχανία αρτοποιίας ζήτα για άμεση πρόσληψη 
για το εργοστάσιο στο Σχηματάρι Βοιωτίας:

Υπεύθυνο Παράγωγης 
(κωδ. Θέσης ΕΡ-ΥΠ)

Περιγραφή καθηκόντων θέσης: Ο/Η κάτοχος της 
θέσης αναφέρεται στον Διευθυντή Βιομηχανικής Ανά-
πτυξης και είναι υπεύθυνος/η για την βέλτιστη υλο-
ποίηση των προγραμμάτων παραγωγής, την σωστή 
οργάνωση και συντονισμό των γραμμών παραγωγής, 
την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, την 
εξασφάλιση της ποιότητας των παραγομένων προϊό-
ντων, την αποτελεσματική διοίκηση του προσωπικού 
της παραγωγής και την συμβολή στην συντήρηση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό την επίτευξη 
των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.
Απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες – δεξιότητες: 
•Πτυχιούχος ανώτερης / ανώτατης σχολής σχετικά  
με την επιστήμη και την τεχνολογία των τροφίμων 
 35 - 40 ετών 
•Εμπειρία στον τομέα της αρτοποίησης  
και των παραγωγικών διαδικασιών. 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
•Ικανότητα επίτευξης στόχων, αποτελεσματική  
εργασία και προγραμματισμός εργασιών  
•Ομαδική ικανότητα συνεργασίας 
•Ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης  
προτεραιοτήτων 
•Μηχανολογική αντίληψη 
•Στοχοποίηση με ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων. 
•Συνεχή υποστήριξη και ανάπτυξη. 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό  
και μοντέρνο περιβάλλον εργασίας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ν’ αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο fax 22620 58087, e-mail 
bake@bakehellas.gr ή να επικοινωνήσουν με την Κα 
Σταματίου στο τηλέφωνο 22620 58097. Όλα τα βιο-
γραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά. Θα απαντηθούν 
μόνο όσα καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης.

Υπεύθυνος Προγραμματισμού Παραγωγής
Μεγάλη εταιρεία αναζητά Υπεύθυνο Προγραμματι-
σμού Παραγωγής με κύριες αρμοδιότητες τον προ-
γραμματισμό της παραγωγής και της τροφοδοσίας 
πρώτων υλών στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της.
Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο μηχανολόγου, ή χημικού μηχανικού,  
ή μαθηματικού 
•Τουλάχιστον τέσσερα χρόνια πρόσφατης εμπειρίας 
σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών  
(γραπτά & προφορικά)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hr_dpt@otenet.gr. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΟΔΗΓΟΙ
Οδηγός 

Γυναίκα, 22-30 ετών, έμπειρη ζητείται για οδήγηση 
γουρούνας, γνώση Αγγλικών. 
 
•Τόπος εργασίας Μύκονος. 
•Περίοδος εργασίας από 1 Μαΐου με 31 Αυγούστου. 
 
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία  
στο e-mail: career.mykonos@gmail.com

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Η Randstad Hellas, αναζητά να προσλάβει Βοηθη-
τικό Προσωπικό Αποθήκης για λογαριασμό εται-
ρείας-πελάτη, που διαθέτει αποθήκες στα Δυτικά και 
Βόρεια Προάστια:

Οι θέσεις αφορούν εργασία στα πλαίσια  
προσωρινής απασχόλησης. 
 
Αρμοδιότητες/Responsibilities 
•Παραλαβή και τακτοποίηση του αποθέματος  
στην αποθήκη 
•Προετοιμασία και τοποθέτηση των εμπορευμάτων 
στο τμήμα πωλήσεων (αντικλεπτική ετικέτα, τιμή) 
καθώς και υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων. 
•Αποστολή, προετοιμασία, επιστροφή  
ή αντικατάσταση προϊόντων 
 
Προσόντα/Requirements 
•Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση έως 2 έτη 
•Οργανωτικότητα & μεθοδικότητα, προσοχή  
στην λεπτομέρεια 
•Ευελιξία μετακίνησης
Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυνα-
μικού παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά 
για πάνω από δεκατέσσερα έτη. Η διεθνής μας εμπει-
ρία, σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία 
στην ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιό-
τητας των υπηρεσιών μας.

Βιογραφικά μέσω του link: http://www.randstad.gr/
index.php?pageid=55&pubID=3656.  
Ακολουθήστε μας στο: LinkedIn, Facebook, Twitter, 
website: www.randstad.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο Kandia Castle 5* στη περιοχή του 
Ναυπλίου ζητάει:

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

A family of 1530 hotels worldwide.    
Start an international career.        
Le Meridien Limassol Spa & Resort, the only 5-star 
international chain resort in Limassol, is seeking to 
recruit the following positions:

Head Receptionist
•Relevant academic qualifications 
•Previous experience necessary 
•Fluent in English, knowledge of Russian will be 
considered an advantage
Candidates interested in this exciting opportunity 
to start an international career should send their 
Curriculum Vitae/Resume to: The Personnel Manager, 
Le Meridien Limassol Spa & Resort, P.O.Box 
56560, CY-3308 Limassol, e-mail: evi.kyriacou@
lemeridienlimassol.com. Tel. 25863226.

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

Sports Animator

O/Η Sports Animator θα παρέχει υπηρεσίες διοργα-
νωτή, πωλητή, εμπνευστή και οδηγού σε ψυχαγωγι-
κού χαρακτήρα αθλητικές δραστηριότητες όπως MTB 
rides, SUP, canoe, Beach volley, snorkeling running 
swimming κλπ. Επιθυμητή είναι η εξειδίκευση σε δι-
αφορετικά σπορ και δραστηριότητες. Επίσης θα είναι 
υπεύθυνος συντήρησης του σχετικού εξοπλισμού.
Προσόντα 
Γενικές απαιτήσεις: 
•Πτυχίο σε συναφές αντικείμενο 
•Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών)  
σε αντίστοιχη θέση, σε επαγγελματικό περιβάλλον 
υψηλού επιπέδου & απαιτήσεων 
•Εμπειρία στην ποδηλασία βουνού και  
στην συντήρηση του εξοπλισμού της 
•Εμπειρία σε διαφορετικά σπορ και δραστηριότητες 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής  
γλώσσας. Η γνώση Γερμανικής γλώσσας  
θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως 
•Ικανότητα πώλησης υπηρεσιών και δεξιότητα  
διαχείρισης πελατών 
•Προθυμία, ομαδικό και συναδελφικό πνεύμα 
 
Πρόσθετα & επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο σπουδών τουριστικών επαγγελμάτων 
•Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες 
•Εξειδίκευση σε outdoor activities 
•Επαγγελματικός προσανατολισμός σε health  
& fitness 
•Άριστη ικανότητα κολύμβησης, πτυχίο ναυαγοσώστη 
 
Σημειώσεις: 
•Αμοιβή ανάλογη προσόντων και δεξιοτήτων 
•Διαμονή και διατροφή καλύπτονται από την εταιρεία 
 
Εργασιακή περίοδος: 1η Ιουνίου –15η Οκτωβρίου.
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hrsurfclubkeros@gmail.com. Βιογραφι-
κά χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν 
υπ’ όψιν.

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

Assistant Front Office Mgr

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Άριστη γνώση Γερμανικών,  
•Γνώση Αγγλικών ή Ρωσικών, 

•Ηλικίες έως 35 ετών, 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία τουλάχιστον 3 έτη, 
•Άνεση στην επικοινωνία, 
•Πτυχιούχος τουριστικής σχολής, 
•Εμπειρία σε τμήμα κρατήσεων θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν.
Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: oplr@lindoshotels.com. Fax: 
2244 0 32007, τηλ: 2244 0 32001.

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

Front Office  
(Z/FO/14)

•Assistant Receptionist 
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Καλή γνώση του λειτουργικού συστήματος Opera 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(Γερμανικά, Ρωσικά) 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Έχτρα Παροχές: 
•Διαμονή πλησίον της ξενοδοχειακής μονάδας  
(σε δίκλινο - τρίκλινο δωμάτιο)
Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό (Ζ/FO/14) και τη συγκεκριμένη θέση 
για την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύ-
θυνση e-mail: avalonHR@aquisresorts.com

Υπάλληλος Υποδοχής Σπα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Ελληνικών, Αγγλικών και Ρώσικων
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους μέσω e-mail στο efi@elysium.com.
cy ή μέσω fax στο +357 26 910 875.

•Απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία 
•Τηρείται πλήρης εχεμύθεια

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Civitel Hotels & Resorts 
ζητά:

Front Office Manager
Για το ξενοδοχείο Creta Beach στο Ηράκλειο 
Κρήτης. 
 
Αρμοδιότητες: 
•Room’s allocation & οργάνωση άφιξης/αναχώρησης 
πελατών. 
•Διασφάλιση της άψογης και φιλικής εξυπηρέτησης 
των πελατών κατά την διάρκεια της άφιξης,  
αναχώρησης και παραμονή τους στο ξενοδοχείο. 
•Διευκόλυνση της εγκατάστασης των πελατών  
και αναλυτική ενημέρωση τους για την πρόσβαση 
και τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου. 
•Λήψη μέτρων για την ασφάλεια των πελατών 
και των προσωπικών τους αντικειμένων. 
•Αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση  
των αιτημάτων και παραπόνων των πελατών. 
•Σωστή παροχή πληροφοριών τουριστικού,  
πολιτιστικού και πρακτικού χαρακτήρα. 
•Προώθηση των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων  
του ξενοδοχείου. 
•Έλεγχος των extras λογαριασμών των πελατών  
και διασφάλιση της εξόφλησης τους. 
•Οργάνωση και παρακολούθηση  
του προσωπικού της υποδοχής σε θέματα  
ημερήσιου προγράμματος εργασίας, ωραρίου  
εργασίας, εμφάνισης, εξυπηρέτησης πελατών  
και σωστής διεκπεραίωσης εργασιών  
που τους έχουν ανατεθεί. 
•Εκπαίδευση προσωπικού. 
•Δημιουργία ομαδικού πνεύματος εργασίας και καλή 
συνεργασία με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου. 
•Εκτέλεση καθηκόντων σε περίπτωση απουσίας 
εργαζομένου. 
•Εξυπηρέτηση άλλων υπηρεσιών σε αναγκαία  
περίπτωση. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών 
 
Επιπλέον Προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (Ρώσικα) 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Opera
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@civitelhotels.
com. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογρα-
φικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση, ώστε να οριστεί συνά-
ντηση προς συνέντευξη.

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

Reservations Assistant
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Πολύ καλή γνώση διαχείρισης online καναλιών 
διανομής 
•Πολύ καλή γνώση προώθησης και ανάπτυξης  
των πωλήσεων 
•Εμπειρία σε συνεργασία με tour operators 
•Γνώσεις τιμολόγησης 
•Γνώση Αγγλικών και επιθυμητή γνώση επιπλέον 
ξένων γλωσσών. 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ευχάριστη παρουσία και διάθεση 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση 
 
Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη  
από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
info@afroditivenushotel.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Spa Receptionist

Ο/η υποψήφια θα πρέπει να έχει: 
•Προϋπηρεσία σε υποδοχή 4*ή 5* resort ξενοδοχείου 
•Πτυχίο ξενοδοχειακής σχολής ή σχολής διοίκησης 
επιχειρήσεων   
•Άριστη γνώση αγγλικών-επιθυμητή επιπλέον γλώσσα 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστες ικανότητες προώθησης πωλήσεων 
•Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα και ομαδικό πνεύμα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και εμφάνιση 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
manager@michelangelo.gr

A family of 1530 hotels worldwide.      
Start an international career.       
Le Meridien Limassol Spa & Resort, the only 5-star 
international chain resort in Limassol, is seeking to 
recruit the following position:

Le Spa Beauty Therapist
•Relevant academic qualifications 
•Some experience necessary 
•Fluent in English, knowledge of Russian will be 
considered an advantage 
Candidates interested in this exciting opportunity to 
start an international career should send their Curric-
ulum Vitae/Resume to: The Personnel Manager, Le 
Meridien Limassol Spa & Resort P.O.Box 56560, 
CY-3308 Limassol, e-mail: evi.kyriacou@lemeridi-
enlimassol.com. Tel. 25863226.

Φυσιοθεραπευτής 
Πτυχιούχος 25-35 ετών με προϋπηρεσία, γνώση Αγ-
γλικών και ειδικότητα στο θεραπευτικό αθλητικό και 
χαλαρωτικό μασάζ.
•Τόπος εργασίας Μύκονος. 
•Περίοδος εργασίας 1 Ιουνίου με 31 Αυγούστου. 
 
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία  
στο e-mail: career.mykonos@gmail.com

Θεραπεύτρια Σπα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Ελληνικών, Αγγλικών
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους μέσω e-mail στο efi@elysium.com.
cy ή μέσω fax στο +357 26 910 875.

•Απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία 
•Τηρείται πλήρης εχεμύθεια

H Hip Collection αναζητά προσωπικό για το ξενο-
δοχείο Ios Palace Hotel & Spa στην Ίο για τη σεζόν 
2014:

Κομμώτρια

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο κομμωτικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•6μήνη απασχόληση 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@tresorhotels.com




