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

Περιεχόμενα
σελ. 4, 6
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων, 
Λογιστές, Οικονομικά 
Στελέχη, Μηχανογράφηση, 
Προγραμματιστές

σελ. 8-9
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,  
Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10
Ιατρικοί Επισκέπτες, Ιατροί

σελ. 12
Νοσηλευτές, Εκπαίδευση, 
Θετικές Επιστήμες, 
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Τεχνικοί, Μηχανικοί  

σελ. 14-15
Βιομηχανία,  
Αποθηκάριοι, Εστίαση, 
Τουρισμός, Αισθητικοί

468
θέσεις εργασίας

25.000 Αντίτυπα
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Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος

αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα 
και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής 
βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

• 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. - Κηφισιά

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

• Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία

• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια

• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Κάθε Τρίτη - Σημεία 
διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:
•    Δημαρχείο Ηλιούπολης  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Δημαρχείο Βριλησσίων
• Δημαρχείο Αμαρουσίου 
•  Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Δημαρχείο Χαϊδαρίου 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Βύρωνα
•  Δημαρχείο Φιλαδέλφειας -  

Χαλκηδόνος
•  Δημαρχείο Ελληνικού - Αργυρούπολης
•  Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων  

ΗΣΑΠ Μοσχάτου
• Δημαρχείο Κορυδαλλού
•  Δημαρχείο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη
• Δημαρχείο Πειραιά
• Δημαρχείο Αλίμου
• Δημαρχείο Περιστερίου
•  Δημαρχείο Αιγάλεω 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
• Δημαρχείο Πεντέλης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Νέας Ιωνίας
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Παλλήνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Δήμου Ηλιούπολης
•  Το σούπερ μάρκετ της Αλληλεγγύης  

στη Λ. Συγγρού
•  Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης  

στην Ηλιούπολη
•  Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 

Ελληνικού
•  Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  

Βύρωνα, Ελλησπόντου 12
• Δημαρχείο Αχαρνών

• Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού
• Δημαρχείο Χαλανδρίου
• Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής
• Δημαρχείο Μεταμόρφωσης
• Δημαρχείο Πετρούπολης
• Δημαρχείο Μαραθώνα
• Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης
• Δημαρχείο Παιανίας
• Δημαρχείο Παλλήνης
• Δημαρχείο Αθηνών
• Πολιτιστικό κέντρο Αθηνών 
• Δημαρχείο Βάρης
• Δημαρχείο Βούλας
• Δημαρχείο Βουλιαγμένης
• Δημαρχείο Σαρωνικού
• Δημαρχείο Ασπρόπυργου
•  Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Πανεπιστημιούπολη -  

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

• Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου
•  Mediterranean College Athens Campus
• ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας
• ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας
• ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά
• City Unity College
• Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
•  Γραφείο Διασύνδεσης  

Δήμου Αχαρνών
• Δημαρχείο Κηφισιάς
• Δημαρχείο Δάφνης
• ΙΕΚ Δομή
• ΙΕΚ Διαμαντόπουλος

• Κολλέγιο CNAM
• Κολλέγιο AIT
• Κολλέγιο BCA Αθηνών
• Κολλέγιο BCA Γλυφάδας
•  Οικονομικό Πανεπιστήμιο  

Αθηνών
• Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Πολιτιστικό Κέντρο  

Κάτω Πετραλώνων
•   Γραφείο Διασύνδεσης 

Γεωπονικής Σχολής
• Faust, Bar -Theatre - Arts
• Βρυσάκι
•  Δημοτική βιβλιοθήκη Περιστερίου
• Δημοτική βιβλιοθήκη Κορωπίου
•  Δημοτική βιβλιοθήκη  

Αγίας Παρασκευής
•  Κοινωνικό παντοπωλείο Πειραιά
•  Κοινωνική μέριμνα δήμου Κηφισιάς
•  Κοινωνικό παντοπωλείο Καλλιθέας
•  Κοινωνικό παντοπωλείο  

Καισαριανής
•  Κοινωνικό παντοπωλείο  

Αμαρουσίου
•  ΟΙΚΙΠΑΔΑ
•  Δημοτική βιβλιοθήκη Δάφνης
•  ΚΥΑΔΑ
•  Τμήμα κοινωνικής πολιτικής  

Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό παντοπωλείο  

Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό παντοπωλείο Ταύρου
•  Πολιτιστικό κέντρο Κυψέλη
•  Πολιτιστικό κέντρο Σεπόλια
•  Πολιτιστικό κέντρο Βαφειχωρίου στο Γκύζη
•  Πολιτιστικό κέντρο Εξαρχείων
•  Πολιτιστικό κέντρο Βενετσάνου  

στο Παλαιό Ψυχικό
• Δημαρχείο Σπάτων Αρτέμιδος

PHARMASSIST Ltd. is a Contract Research Organization that delivers high quality services to 
the pharmaceutical enterprise. Our team is involved with the regulatory strategy and regulatory 
submissions, scientific writing, pharmacovigilance, pharmaceutical and clinical development of 
pharmaceutical products.
We are currently seeking to recruit a number of talented people to cover the following position:

Clinical Trial  
Administrator

Τhe ideal candidates for the CTA position should fulfil the following qualifications/requirements: 
•Life Science Bachelor’s degree or higher 
•2-3 years of experience in clinical trials, interventional and non-interventional 
•Acknowledging and following Standard Operating Procedures, Good Clinical Practice guidelines 
and appropriate local and international legislation.   
•Working with core team members and other individuals from other departments to ensure quality 
and achieve delivery of the project. 
•Set up and maintenance of the Trial Master Files (TMFs) or Electronic filing systems 
•Responsible for submissions to Hospitals, National Ethics Committee and EOF 
•Responsible for Study Contracts with YPE/ELKE 
•Excellent communication and interpersonal skills 
•Self-motivated and able to work independently 
•Effective time management skills 
 
For the right individuals we offer a competitive remuneration package and 
•Excellent working environment 
•Private medical insurance 
•Continuous training 
 
To apply please send your cv to this e-mail: info@pharmassist.gr

Στηρίζουμε τον Κόσμο της Υγείας.

Εταιρεία εισαγωγής και διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, κυρίαρχων στην παγκό-
σμια αγορά, αναζητά για το τμήμα πωλήσεων στην Αθήνα:

Υπεύθυνο Πωλήσεων  
Νοσοκομείων

Απαιτούνται: 
•Επιτυχής προϋπηρεσία πωλήσεων σε νοσοκομεία, 5 τουλάχιστον ετών, με εδραιωμένες πελατει-
ακές σχέσεις 
•Άριστη γνώση των διαδικασιών προμηθειών δημοσίου 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
•Πολύ καλά Αγγλικά 
•Ευχέρεια χειρισμού Η/Υ 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές - ευχάριστο περιβάλλον - προοπτικές εξέλιξης. 
 
Αποστολή Β.Σ. μέσω ηλ. ταχυδρομείου στο e-mail: marketing@envivo.gr

Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο Promotion Μarketing με σημαντικούς πολυ-
εθνικούς πελάτες ζητά νέο/α να εργασθεί ως:

Υπεύθυνος ανάπτυξης αγοράς 
με έδρα την Αθήνα

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να δια-
θέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (υποχρεωτικά) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα 
•Ηλικία 26 έως 30 ετών 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή στον χώρο της Παι-
δικής – Βρεφικής αγοράς 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

•Άδεια οδήγησης 
 
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυναμικό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών μέχρι 30/11/2013 στο e-mail: tradesupport@msps.net, αναγράφοντας 
υποχρεωτικά τον κωδικό: ΜSPATH.

The Company is the distributor of consumer electronic products in Greece. We are seeking to 
recruit a product manager. The chosen candidate will join a team that has achieved one of the best 
market share rankings worldwide.

Product Manager  
(REF. PRM 151113)

Primary Function: (Main Responsibilities) 
 
Implementation of the product management function: 
•Creates annual budget of product categories 
•Assumes responsibility for budget achievement by working with sales with main focus in gross 
profit, inventory, market share and revenue targets. 
•Competition analysis 
•Pricing and related actions with vendor and channel. 
•Communication of sales promotional material using the company’s tools. 
•Designs and co-ordinates the implementation of promotion (push/pull) activities together with 
vendor. 
 
Skills Required: 
•Excellent knowledge of consumer electronics products 
•Excellent communication skills in both Greek & English 
•High Energy levels – Self motivation & willingness to make things happen 
•Analytical and good eye for detail 
•Willingness to develop a career and contribute in a challenging environment 
•2 years of relevant experience in a product management role 
•Military service obligations completed for male candidates

We offer: Attractive working environment, competitive remuneration package, personal insurance, 
mobile phone and notebook and the chance to participate in promoting major high technology 
brands.

If you are interested, please do the following: 
•Review our corporate web site www.toshiba.gr 
•Please read a brief about our Recruiting Process and fill the Online Application Form

Η BIC, πολυεθνική εταιρία που παράγει και διαθέτει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επώνυμα κα-
ταναλωτικά προϊόντα που κατέχουν ηγετική θέση στις κατηγορίες τους, επιθυμεί να προσλάβει για 
το εργοστάσιο της στην Άνοιξη Αττικής: 

Μηχανικό Ανάπτυξης Προϊόντων και Υλικών Συσκευασίας 
 (PDC13)

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη προϊόντων και υλικών συσκευασίας με 
στόχο τη διασφάλιση του χρονοδιαγράμματος ένταξής τους στην παραγωγή. Πιο συγκεκριμένα, 
ασχολείται με τη διαχείριση μηχανολογικών σχεδίων, τις παραγγελίες υλικών και μηχανημάτων 
προς δοκιμή καθώς και τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών. Συνεργάζεται με τα τμήματα Έρευνας 
& Ανάπτυξης νέων προϊόντων, Διασφάλισης Ποιότητας, παραγωγής & marketing.

Ο κάτοχος της θέσης θα εργαστεί στην εταιρία με σύμβαση ορισμένου χρόνου (έξι μήνες) με σκοπό 
την κάλυψη προσωρινών αναγκών. 

Προσόντα: 
•Πτυχίο Χημικού Μηχανικού (κατά προτίμηση) ή Μηχανολόγου Μηχανικού 
•2 – 3 έτη εμπειρία σε θέση Μηχανικού Συσκευασίας ή Μηχανικού Ανάπτυξης Προϊόντων σε  
βιομηχανία 
•Βασική εμπειρία σε υλικά συσκευασίας και πλαστικά 
•Η γνώση χημικών υλών καλλυντικών και η εμπειρία στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών θα 
θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν 
•Επιθυμητή εμπειρία σε μηχανήματα συσκευασίας και πιο συγκεκριμένα στην παραγωγή και 
εκτύπωση εύκαμπτων υλικών συσκευασίας 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Θέληση για εργασία σε βιομηχανικό χώρο παραγωγής 
 
Παροχές: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
•Μεταφορά προς / από το εργοστάσιο με πούλμαν της εταιρείας 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό αναγράφοντας τον κωδικό θέσης (PDC 13) μέσω e-mail στο: 
recruitment.bicviolex@bicworld.com  ή μέσω φαξ στο: 210 6299067.

DREAMTECH Software Ltd is a software development company specializing in solutions for the 
global maritime sector with offices in Athens and Singapore. DREAMTECH, founded in 1999, is 
currently in the stage of aggressive global expansion. With its state-of-the-art unified messaging 
and shipping applications, it has already entered major maritime centers worldwide (Europe, Asia, 
USA) and is currently looking for top-rated people to join our team. 

Senior Web Developer  
(DEV/1113)

Required qualifications: 
•University-level studies in Computer Science 
•Excellent knowledge in object oriented 
programming with C# 3.5 or later 
•Excellent knowledge in development of web 
sites with ASP.NET MVC ¾ 
•Competence with the latest web technologies 
(HTML5, CSS, JavaScript, XML, JSON) 
•Experience in working with frameworks and 
design patterns 
•Experience with MS SQL Server 
•Good knowledge of TFS 
•At least 5 years working experience 
•Fluency in English is required 
 
The following will be considered a plus: 
•Experience in working with a UX framework 
•Knowledge of test-driven development (Unit 
Testing, TDD) 

Other skills: 
•Team worker 
•Analytical thinking 
•Problem solver 
•Can perform under pressure 
•Fulfilled military obligations (for male 
candidates only)  
 
Note - Interviews will be carried out in 
English & Greek

DREAMTECH offers competitive 
compensation package, a friendly working 
environment and excellent prospects for career 
development.

We seek to fill-in this position  
immediately. Please send your cv to this 
e-mail: hr@dreamtech.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη

τηλ: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr
e-mail: fpress@skywalker.gr

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

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη
Σοφία Χουβαδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη
ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Γεωργία Παναγιώταρου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Χρήστος Δουληγέρης
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
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συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Receptionist

Receptionist Job Purpose: Serves visitors by 
greeting, welcoming, and directing them appropriately; 
notifies company personnel of visitor arrival; maintains 
security and telecommunications system.

Receptionist Job Duties: 
•Welcomes visitors by greeting them, in person or  
on the telephone; answering or referring inquiries. 
•Directs visitors by maintaining employee and 
department directories; giving instructions. 
•Maintains security by following procedures; 
monitoring logbook. 
•Maintains telecommunication system by following 
manufacturer’s instructions for house phone and 
console operation. 
•Maintains safe and clean reception area by 
complying with procedures, rules, and regulations. 
•Maintains continuity among work teams by 
documenting and communicating actions, 
irregularities, and continuing needs. 
•Contributes to team effort by accomplishing related 
results as needed.

Skills/Qualifications: University or College Degree in 
Secretarial Studies, Business Administration or in Any 
Other Relevant Field, Excellent Verbal and Written 
Skills in Greek and English Languages, Knowledge 
of Any Other Language Will Be Considered An Asset, 
Attractive and Pleasant Appearance, Strong Telephone 
Skills, Microsoft Office Skills, Professionalism, Good 
Team Player, Amicable, Polite and Helpful, Good 
with Numbers, Patient, Sensitive to Cultural Diversity, 
Responsible and Trustworthy, Able to Handle Stress.

Send your cv’s to this e-mail:  
cv@recom.gr. Recent photo is required.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Executive Secretary

Reports to: CEO 
Confidential: Yes 
Qualifications Requirements: 
Education: Degree in Business Administration or in 
Secretarial Studies. Valid driver’s license is required.

Experience: Minimum of two years experience 
as executive secretary to CEO and performing a 
variety of administrative support functions, including 
transcription and dictation of correspondence in a 
multinational company. Experience in journalism 
and preparation of press releases will be considered 
an asset. Proven ability to organize and manage 
competing priorities. Experience in meeting agendas, 
providing a variety of administrative support functions 
and assist with travel arrangements and minutes; 
comprehensive ability to effectively utilize a personal 
computer, peripherals, and related word processing, 
spreadsheet and database management programs. A 
strong ability to interact with consultants, customers, 
vendors, government agencies and officials to 
schedule meetings, coordinate events and assist 
with problem resolution. Excellent verbal and written 
communications skills in Greek and English languages.

Tasks: 
Provides administrative support to the CEO: 
•Answers and screens phone calls and manages the 
CEO mail. 
•Schedules and coordinates appointments, meetings 
and events, including registration and travel 
arrangements as necessary. 
•Transcribes drafts, proofreads and revises 
correspondence, memos, flyers, agendas, minutes, 
resolutions and policies. 
•Assists in the completion of various forms, notices, 
press releases and other communications, which 
may require posting and/or publication. 
•Assists with project monitoring and budget tracking. 
•Assists CEO with customer inquiries and problem 
resolution. 
•Updates web page 
 
Prepares for monthly and special meetings: 
•Completes the CEO report, which requires input 
from all departments. 
•Provides transcription and dictation of CEO meeting 
minutes. 
•Disseminates information to department managers 
and personnel regarding changes in policies and 
procedures 
 
Send your cv’s to this e-mail: cv@recom.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στέλεχος Οργάνωσης  

& Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Η εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. που παρέχει υπηρεσίες 
συμβούλου σε θέματα διαχείρισης και προστασίας 
περιβάλλοντος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αναζητά μό-
νιμη συνεργασία με στέλεχος ειδικό σε θέματα οργά-
νωσης - διοίκησης και ανάπτυξης επιχειρήσεων του 
τομέα των υπηρεσιών.

Απαραίτητα Προσόντα: 

•Αντίστοιχο της θέσης πτυχίο Α.Ε.Ι. 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Οργάνωση 
και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) 
•Τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση λειτουργίας Η/Υ 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση  
και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών  
προγραμμάτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ικανότητα στην διοίκηση και συντονισμό  
ανθρώπινου δυναμικού 
•Ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων
Τα βιογραφικά που θα σταλούν, θα τύχουν εμπι-
στευτικής μεταχείρισης. Οι ενδιαφερόμενοι παρα-
καλούνται να αποστείλουν το αναλυτικό βιογρα-
φικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
hr@omikron-ltd.gr. Website: www.omikron-ltd.gr.

Από εταιρεία με πολυετή δράση στο χώρο Παροχής 
Υπηρεσιών που εδρεύει στη Χερσόνησο Ηρακλείου 
Κρήτης, ζητείται άτομο έως 32 ετών για κάλυψη θέ-
σης Διοικητικού με καθήκοντα οργάνωσης και δι-
εκπεραίωσης εταιρικών υποθέσεων με εξωτερι-
κούς φορείς. 

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου/ας: 
•Κάτοχος τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης  
σε συνάφεια με τις παρακάτω κατευθύνσεις: Διεθνών 
και Οικονομικών σπουδών, Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Διαχεί-
ριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, ή σε άλλο συναφές 
γνωστικό αντικείμενο. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας – γραπτός 
& προφορικός λόγος (Proficiency). Απαραίτητη η 
γνώση δεύτερης γλώσσας (Γερμανικά, Ολλανδικά, 
Γαλλικά, Ρώσικα κ.α). 
•Άριστη γνώση στην χρήση των Η/Υ και εξοικείωση 
με τεχνολογικές εφαρμογές του διαδικτύου. 
•Σεμινάρια επιμόρφωσης συναφή με αντικείμενο 
εκπαίδευσης. 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες Επικοινωνίας,  
Ομαδικότητας, Οργάνωσης και Διοίκησης.  
Υπευθυνότητα και συνέπεια στην εργασία. 
•Δίπλωμα οδήγησης. 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(12μηνη απασχόληση) 
•Φιλικό, ασφαλές και ευχάριστο εργασιακό  
περιβάλλον. 
•Προοπτική εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν βιογρα-
φικό σημείωμα  με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής 
τους εμπειρίας μέχρι τις 29 Νοεμβρίου του 2013 στο 
e-mail: ds@skywalker.gr ή στο φαξ: 28970-24064. 
Επίσης για επιπλέον πληροφορίες μπορούν  να 
επικοινωνήσουν στο τηλ.: 6944 542574 με τον κ. 
Διαμαντάκη.

We are Europe’s leading Specialty Chemicals 
distribution company, operating in 32 countries and 
employing over 1000 people; we are an innovative, 
corporate business, pursuing ambitious growth 
plans. We have a successful business in Athens that 
supplies Specialty Chemicals to major customers in 
the Pharmaceutical, Personal Care, Food, Chemical 
& Coatings sectors across Greece. We are looking 
for a:

Sales Manager Pharma  
&/or Personal Care raw materials 

for our subsidiary located in Athens
Your responsibility: 
•Take over the sales of Pharma &/or Personal Care 
Actives & Additives 
 
Our requirements: 
•Higher technical degree in chemistry or pharma. 
•Strong sales skills 
•At least 2 years of experience in Sales/marketing 
(in the segments of Pharma &/or Personal Care) and 
used to lead sales projects. 
•Strong communication skills and the ability to 
interact with customers convincingly. 
•Fluency in English – written and spoken – is a must, 
any other European language is an asset.

Have we raised your interest? If you would like to join 
a lively and established company and are willing to 
assume responsibility, we look forward to receiving 
your application in English to: Azelis Greece S.A., 
Mrs Valia Panagiotopoulou, 54, Aghiou Georgiou 
Str., 152 34 Halandri – Athens, Greece, e-mail: Valia.
Panagiotopoulou@azelis.gr, tel: + 30 210 6839975. 
Fax: + 30 210 6810710, website: www.azelis.com

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική στο πλαίσιο του έργου 
TEPSIE που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινο-
τομίας και στοχεύει να μελετήσει το θεωρητικό υπό-
βαθρο για την ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας 
στην Ευρώπη, αναζητεί:

Ερευνητή / Σύμβουλο  
στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος

Προφίλ θέσης: 
•Συγγραφή μελετών με θέμα την κοινωνική καινοτο-
μία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

•Διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών 
•Συγγραφή προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα 
 
Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος: 
•Πτυχίο ΑΕΙ & Μεταπτυχιακό (ένα εκ των οποίων  
να δίνει έμφαση στις κοινωνικές επιστήμες) 
•Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής  
έκφρασης στα Αγγλικά 
•Εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης επιπτώσεων  
προγραμμάτων και πολιτικών 
•Εμπειρία σε ερευνητικά έργα 
•Ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικών μεθοδολογιών 
•Ικανότητα και εμπειρία στη συγγραφή μελετών 
•Οργανωτικές δεξιότητες για την σωστή διαχείριση 
του χρόνου και την ολοκλήρωση των αρμοδιοτήτων 
μέσα από προτεραιότητες.

Εάν σας ελκύει η συγκεκριμένη θέση και έχετε τα ανω-
τέρω προσόντα, αποστείλατε το βιογραφικό σας στο 
e-mail: hr@atlantisresearch.gr με κωδικό STIPATH.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ζητείται από βιομηχανική εταιρία στην Περιφέρεια 
Αττικής:

Βοηθός Λογιστή
Κύρια καθήκοντα: 
•Καταχωρήσεις στο κύκλωμα λογιστικής και εμπορι-
κής διαχείρισης-εμπειρία στο SoftOne θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Καθημερινοί & μηνιαίοι λογιστικοί έλεγχοι και συμ-
φωνίες Λογιστικής 
•Σύνταξη περιοδικών δηλώσεων 
•Εισαγωγές, Κοστολόγηση 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τρία έτη προϋπηρεσίας σε οργανωμένο τμήμα 
λογιστηρίου 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Λογιστικής Κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
(Word, Excel κλπ) 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Συνέπεια, οργάνωση, δυναμισμός 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα συνε-
χώς αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν βιογρα-
φικά τους, μέχρι την Τρίτη 10/12/2013 στο εξής 
e-mail: qc_hrd@yahoo.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Financial Analyst 

Our client, an international pharmaceutical company 
with responsibilities for the Greek and Regional 
markets, wants to hire a Financial Analyst.

Requirements 
•University education at Master’s or equivalent level 
in Finance and/or Accounting. 
•About five years experience in the finance function 
including Financial Analysis, Budgeting and/or 
Reporting. 
•Age, up to 32 years old. 
•Excellent Excel user and good in Microsoft Office 
Professional Suite. 
•Good knowledge of IAS/IFRS US GAAP. 
•Excellent analytical and effective communication 
skills. 
•Excellent command of the English language. 
 
The company offers healthy work environment, 
growth prospects and competitive remuneration. 
 
Interested candidates may forward their CV,  
quoting reference Code: FS/FA/DK to this e-mail:  
athens@amrop.gr

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Job purpose: We are currently seeking highly 
motivated people for our Advisory practice, which is 
a leading provider of IT services to financial industry 
and large corporate clients of all industries.

As an IS Professional you will contribute to a broad 
range of information technology related client 
engagements and internal projects, in Greece and 
abroad. As part of the development practices you will 
be using industry leading frameworks and the latest 
technologies in the context of proven development 
frameworks. In line with EY’s commitment to quality, 
you will ensure that your work is of the highest quality.

Required technical skills include: 
•Academic background, including a degree in 
Computer Engineering, Software Engineering, 
Information  
•Technology/Systems or other related field. 
•Experience in most of the following: 
-JEE (Java, JSP/ servlets, Struts, JSF, EJB3, JPA, 
Hibernate, Spring, JBoss/ WebSphere/ WebLogic AS), 
-web development (HTML5, CSS, XML, XSD/ XSL, 

JavaScript, jQuery, Ajax), 
-databases (e.g., MS SQL Server, Oracle. IBM DB2), 
and, -web services (SOAP, WSD, WS-*, UDDI). 
•Strong written and verbal communication and 
technical writing skills in both Greek and English. 
Knowledge of additional languages will be 
considered an asset. 
•Analytical and problem solving skills. 
•Willingness and ability to travel and work abroad for 
international projects. 
•Completed military obligations (where applicable). 
 
Any of the following will also be considered an 
asset: 
•Experience with Microsoft .NET  technologies and 
tools  (e.g., C#, VB.NET, ASP.NET/ MVC, Linq, ADO.
NET/ Entity Framework, WCF). 
•IT related professional qualifications. 
•Relevant working experience of up to 5 years 
in implementation of IT systems, including 
analysis, design, implementation, integration and 
maintenance. 
 
Interested candidates please send your cv’s to 
this e-mail: vicky.vamvakousi@gr.ey.com

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 a Business Analyst 
having 1 – 2 years of working experience. 
 
Requirements: 
•Ability to use BPEL to describe and analyze 
procedures and processes for IT infrastructures 
based on Oracle fusion architecture and middleware. 
•Candidates should be familiar with the following 
business analyses phases and is expected to have 
solid understanding and be able to participate in 
Feasibility study, Requirements analyses, Systems 
analyses, Business process and use case analyses, 
Class modeling, data analyses and test cases 
scenarios definition 
•Proven knowledge of ITIL, Agile and SCRUM will be 
considered an asset 
•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.

Interested candidates, who meet all the above 
requirements, may send a cv to this e-mail: 
evolutiontech@evtch.com, ref: BPEL.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
3D Plug- in Developer

 
Κατηγορία: Προγραμματιστές-Web-Τηλ/νι-
ών-Τεχνικοί Η/Υ 
Περιοχή: Δυτικά Προάστια Αττικής (Χαϊδάρι) 
Απασχόληση: Πλήρης

Job Description: Solid Iris Technologies is a new 
company in the field of informatics, focusing on 
visualization technologies (http://www.solidiris.com). 
We seek an individual with passion for 3d computer 
graphics, to work full time at our office in Athens, 
as plug-in developer for our flagship product “Thea 
Render” (non-real-time photorealistic render engine).

Main Tasks 
•Plug-in development for the integration of Thea 
Render on modeling applications. 
•Software development kit maintenance and 
support.

Requirements 
•Bachelor degree in informatics (or related area). 
•Lower degree in English language. 
 
Skills Wanted 
•Experience with at least one modeling application 
(for example Blender, 3dsMax, Maya, Cinema4D or 
others). 
•Very good programming level with C/C++. 
•Very good level of oral and written English. 
•Responsible personality.

If you want to apply for this position, please e-mail 
your CV to this e-mail: jobs@solidiris.com with the 
subject “Plug-in Developer Job”. Any information 
provided will be considered confidential.

PrimeTel, the largest private telecom provider 
in Cyprus, is offering opportunities for career 
advancement and development. If you wish to be 
part of our family, here is a position available for 
application:

Video Broadcast Engineer 
City: Limassol

Responsibilities: 
•Technically lead outside broadcast events, 
supervising other engineers as needed and assuring 
the quality of Outside Broadcast (OB) productions 

Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Πληροφορικής με είκοσι και πλέον έτη λειτουργίας 
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ζητά:

Στέλεχος  
για το Τμήμα Πληροφορικής 

Κωδ. Θέσης: ITSP13/03 (It Developer)
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Καλά Αγγλικά 
•Γνώση και Εμπειρία στον σχεδιασμό και ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών 
με τεχνολογίες •Ανοικτής Αρχιτεκτονικής και Βάσεων Δεδομένων (3-tier, XML, Web Services). 
•Διετή εμπειρία σε προγραμματισμό με εργαλεία της Java, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές 
Joomla με PHP/MySQL  
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Εμπειρία και Γνώση στην χρήση σύγχρονων συστημάτων,  μεθοδολογιών και εργαλείων ανάπτυ-
ξης εφαρμογών  (π.χ. BPMS, Bi, CMS, CRS  κ.λ.π.). 
•Εμπειρία στην τεκμηρίωση και συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών για συστήματα πληροφορικής 
•Εμπειρία στη σύνταξη προσφορών για υλοποίηση έργων του Δημοσίου Τομέα 
•Εμπειρία σε εργασίες διαχείρισης συστημάτων (System Administration) 
•Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, σύγχρονο εργασι-
ακό περιβάλλον, πολύ ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο απασχόλησης και σημαντικές προοπτικές 
εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση μέσω 
e-mail), αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της αιτούμενης θέσης.

ADVANCED SERVICES GROUP LTD (ASG) Προηγμένες Υπηρεσίες ΕΠΕ, Βεντούρη 12, 15561, 
Χολαργός, τηλ. 210 6540901, fax. 210 6564407, e-mail: asgltd@asg.gr

Θέση: Διακοσμήτρια ή Αρχιτέκτων 
Έδρα: Ν. Ηράκλειο
Η αρχιτεκτονική - κατασκευαστική εταιρία Earth Construction, μέλος του Ομίλου Τσουκαλά, 
συμβάλλει εδώ και πολλά χρόνια στον Ελληνικό – και όχι μόνο – χώρο, με μια πληθώρα premium 
υπηρεσιών.

Στόχος μας κάθε φορά η δημιουργία ενός χώρου ιδιαίτερου προσωπικού ή επαγγελματικού.

Διακοσμήτρια ή Αρχιτέκτων
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ηλικία 25-35 ετών 
•Εμφανίσιμη 
•Άνευ υποχρεώσεων 
•Δυνατότητα ταξιδίων και  
•Άριστη γνώση Autocad, 3D Studio Max και 
V-RAY.  

Επιθυμητά Προσόντα: 
•Γνώσεις MS Office και Ιταλικών  
ή Ισπανικών καθώς και 
•Κατοχή ΙΧ θεωρούνται plus. 
 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  
στο e-mail: pt@earthconstruction.gr

Εμπορική επιχείρηση με πολυετή πείρα στο χώρο ζητά να προσλάβει: 

Υπεύθυνο Πωλήσεων  
Φαρμακευτικών Α’ Υλών 

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού, Φαρμακοποιού 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία σε πωλήσεις στο χώρο του φαρμάκου 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε R & D, formulation φαρμακευτικής εταιρίας 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Καλή Γνώση Η/Υ (MS Office/Internet) 
•Κάτοχος διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου 
 
•Αποδοχές & Πακέτο Παροχών αναλόγως προσόντων 
•Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό σημείωμα, δια μέσου ηλεκτρονικού  
ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: cv@skywalker.gr

Η εταιρεία Medical Network είναι η πρώτη που δικτυώνει όλο τον κόσμο της Υγείας. Στα πλαίσια 
της ανάπτυξης που επιχειρεί επιθυμεί την στελέχωση του τμήματος πωλήσεων και αναζητά:

Πωλητές 
στο Νομό Αττικής 

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού ζητά:

Υπεύθυνη & Συνυπεύθυνη 
για Αττική 

Position Requirements 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ευελιξία Ωραρίου 
 
Candidate Profile 
•Οργανωτικός 
•Δυναμικός 

•Ευέλικτος 
•Ευχέρεια και άνεση λόγου 
•Προσανατολισμένος στην επίτευξη στόχων 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις απαραίτητη 
•Προϋπηρεσία στον χώρο των ιατρικών  
υπηρεσιών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσό 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
fakitsas.thanasis@gmail.com

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 σημεί-
ωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στη 
διεύθυνση e-mail: hr@andreadis.com ή στον 
αριθμό fax: 210 4836236.

Εμπορική Επιχείρηση

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαροπλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για:

Ζαχαροπλάστες
Mε εξειδίκευση, ταλέντο και εμπειρία στη 
ζαχαρόπαστα για το κατάστημα της Δροσιάς.

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στην Ζαχαρό-
παστα, σας αρέσει ο χώρος της εστίασης και να 
δουλεύετε ομαδικά, τότε θα χαρούμε να ακού-
σουμε από εσάς!

Για να θεωρηθεί το βιογραφικό σας έγκυρο, θα 
πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από φωτο-
γραφικό portfolio δουλειάς σας ή link στο διαδί-
κτυο.

Κύρια Καθήκοντα: 
•Προετοιμασία γλυκών και άλλων προϊόντων 
ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζαχαρόπαστα 
•Παρακολούθηση αποθήκης και στοκ 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποι-
ημένου 
•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 δου-
λειά 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Προοπτικές εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικού (και portfolio 
απαραιτήτως) στείλτε μας e-mail στο: jobs@
frankzepaul.com αναγράφοντας στο θέμα τον 
κωδικό FZP-ΖΑΧ/ΠΑ-13/Δροσιά.

Export Sales Manager
Job Description 
•Administer all sales activities for all export 
products of organization and ensure 
achievement of all export sales target and 
analyze all company objectives and negotiate 
on prices to achieve same. 
•Maintain all company distributors for all assign 
territories and perform regular visits to all sites 
and provide required training to all staff and 
forecast all sales volume for various projects 
and maintain knowledge on all product range. 
•Assist to prepare territory budgets and 
recommend appropriate distributors for all 
assign region and design all organization 
projects and facilitate in sales for same. 
•Develop all objectives and goals for market 
sales and net revenue for all export activities 
and implement all new product launches to 
achieve all sales objectives and administer all 
merchandise for group brands. 
•Analyze all market intelligence reports and 
identify all new business opportunities to 
expand business and maintain an efficient 
portfolio for same. 
•Collaborate with marketing departments to 
analyze all market activities and manage all 
communication with technical departments and 
perform various tests in products and ensure 
optimal quality of all products and design all 
export market rules and regulations to mitigate 
all risks. 
•Develop and maintain professional 
relationships with all clients and supervise 
achievement of all sales targets for all assign 
areas and analyze all customer requirements to 

prepare appropriate sales strategies for same. 
•Assist Country Sales Manager to design 
budget for al expenditures and plan all trade 
shows as per customer specifications and 
prepare strategies for all customers to facilitate 
distribution for same. 
•Provide training to all staff members and 
evaluate all sales and service programs 
and maintain effective relationships with all 
customers to establish appropriate product 
requirements. 
 
Experience within the Fashion retail or 
wholesale 
•Excellent knowledge of MS Office software 
and experience with ERP systems 
•Flexible in terms of travelling 
•Knowledge of Greek market 
•Direct competition product knowledge 
•Very good presentation skills 
•Strong planning and organisation skills 
•Pro active approach with high energy, drive 
and determination 
•An outgoing, inspiring and convincing 
personality 
•Proven results as a team player 
•Hard working, Motivated and Enthusiastic 
•Drive for results 
•A customer focused approach 
•Ability to work unsupervised with ‘can do’ 
attitude 
•Strong leadership and entrepreneurial skills 
 
Send your cv to this e-mail:  
info@attrattivo.gr



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

ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20136

συνέχεια στη σελ. 8

•Provide maintenance and support for OB Vans 
infrastructure for OB productions 
•Configuration and maintenance of Video/IPTV 
systems, such as servers, receivers, encoders, 
multiplexers and other devices 
•Transmission monitoring 
•Performing and coordinating installation of 
upgrades to hardware and software as appropriate 
•Creation and automation of video-related processes 
and workflows 
•Provide advice when needed as regards to 
broadcast technologies 
 
Requirements: 
•Degree in Electrical/Electronic Engineering 
•Minimum of 4 years of relevant experience in a 
similar post 
•Networking skills 
•Linux User 
•Understanding of video concepts 
•Ability to work on own initiatives and be proactive 
•Capable of working under pressure, attention to 
detail/accuracy 
•Very good oral and written communication skills in 
Greek and English 
 
Remuneration: Salary and other benefits are 
commensurate with qualifications and experience.

Apply: Interested applicants should send their CV to 
this e-mail: jobs@prime-tel.com. All applications will 
be treated in the strictest confidence.

Senior Web Developer
Location: Thessaloniki, Greece 
Refers to: Technical Manager 
Education: BSc and/or MSc in Computer Science, 
IT, engineering or related field is highly preferable

Min Experience:  
•Proven PHP or ASP.NET (using C#) development 
experience and a passion for working with open 
source technology. 
•At least 4 years of web development experience 
•Experience working with Javascript, Jquery and 
other Javascript libraries 
 
Skills: 
•Excellent communication skills 
•Excellent English 
•Ability to negotiate and cooperate with international 
partners 
 
Tasks:  
•Developing web applications using cutting edge 
technology 
•Collaborating with other engineering team members 
and business folks as needed 
•Mentoring and leading web developers 
 
We Offer:  
•A career in an enjoyable, challenging and 
international work environment 
•Great growth opportunities 
 
Contact: Please sent your cv in English at this 
e-mail: hr@dotsoft.gr

DOTSOFT SA is a Greek SME, specialized in 
Software Development and Integrated ICT Solutions 
for the public and private sector. The company was 
founded on 2004 and initially its core business activity 
was purely in the area of software development, 
Database solutions and networked applications. 
Our major fields of expertise today are, Content 
Management, Digital Assets, Databases, web & 
mobile platforms and microelectronics programming.

Our aim is to provide reliable, trustworthy, integrated 
ICT solutions, through technology innovation and 
successful project management to both public and 
private organizations. The last few years DOTSOFT 
is very active in R&D projects with significant success. 
From ICT for precision agriculture, wireless sensors 
and environmental monitoring to microelectronic 
platforms, energy decision support systems and data 
preservation systems we are using our experience 
and know how to provide innovative solutions in a 
wide range of sectors and applications. 

Website: www.dotsoft.gr

Αναλυτής Προγραμματιστής/τρια -  
σε PowerBuilder

Η SYSCO Α.Ε. Εταιρία Πληροφορικής, από τους με-
γαλύτερους Integrators στο χώρο Μηχανοργάνωσης 
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, ζητάει Αναλυτή - Προ-
γραμματιστή για τις δραστηριότητες της στον ξενοδο-
χειακό / Επισιτιστικό Τομέα με το Λογισμικό Epitome 
PMS & Epitome.Net PMS & Epikouros P.O.S.

Προσόντα: 
•Πτυχίο αναγνωρισμένης Σχολής για ανάλυση 
/προγραμματισμό σε PowerBuilder 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων 
(SQL, PL/SQL) 
•Τουλάχιστον 3ετή γνώση και εμπειρία σε 
Powerbuilder 
•Γνώση και εμπειρία σε τεχνολογίες Microsoft .Net 
& Microsoft Visual Studio, Visual Basic, Web, Java, 
Crystal Reports, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 

•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρία προσφέρει Δυναμικό και Σύγχρονο περι-
βάλλον, μεγάλους ορίζοντες εξέλιξης σε συνδυασμό 
με ελκυστικό πακέτο αποδοχών & Bonus, ανάλογα με 
την εμπειρία & την απόδοση.

Στείλτε βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση: S 
Y S C O  Α.Ε. Εφέσου 6 & Λεωφ Συγγρού - 171 21 
Νέα Σμύρνη. Τηλ: 210 9319551. Fax: 210 9319662. 
E-mail: info@sysco.gr

Προγραμματιστής  
ως Εξωτερικός Συνεργάτης

Σύμβαση έργου: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμι-
κού (Quiz, Παιχνίδια). 
 
Προσόντα: 
•Άριστη γνώση Action Script 2, Flash 8  
•Αγγλικά επιπέδου Proficiency. 
 
Δεν απαιτείται δελτίο παροχής υπηρεσιών. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
pvschools@ath.forthnet.gr

Microsoft Analyst Programmer  
(ref: MAP/09/13)  
Athens, Greece

With expertise in the analysis and development of 
web-based applications in .NET

EUROPEAN DYNAMICS is a leading European 
Software, Information and Communication Technologies 
company, operating internationally (Athens, Brussels, 
Luxembourg, Copenhagen, Berlin, Rome, 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 and telecoms 
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 Microsoft Analyst 
Programmer, to work as an expert at the premises of 
the company in Athens. 

Responsibilities will include: 
•Design and Development of web-based applications 
and databases 
•Collection, consolidation, analysis, and systematic 
presentation of user requirements, for the 
implementation of web-based software applications 
•Data analysis and modelling 
•Elaboration of functional and non-functional 
specifications, using state of the art software tools 
and UML methodology 
•Preparation, elaboration, and support of all levels of 
web application testing and re-factoring 
•Corrective and evolutive maintenance of the 
applications 
•Preparation of Technical and Progress Reporting 
•Delivery of presentations, system demonstrations, 
and functional trainings for end-users. 
 
Required Qualifications: 
•University degree in Computer Science, with 4 
years of working experience 
•Excellent knowledge and experience in C#, ASP.
NET (VB.NET), SQL, XML 
•Experience in development of web-based 
applications using modern Microsoft tools and 
technologies 
•Good understanding of Software / Systems 
Engineering principles 
•Excellent written and oral communication skills in 
English. 
 
Desired Qualifications: 
•Experience in installing / configuring / customising 
/ developing for MS SharePoint Server 2007 and/
or 2010 
•Excellent knowledge of MS Office and experience 
with ITIL, UML, and RUP methodologies 
•Experience in conducting user requirement analysis 
missions 
•Excellent presentation skills 
•Excellent interpersonal and team working skills 
•Previous experience in IT projects with major public 
or private organizations

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: MAP/09/13) 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. Website: www.eurodyn.com

Senior Project Manager 
 - Αθήνα 

Looking for a place to make a difference? 
IntelliSolutions SA is looking for the best in the 
industry

Η  IntelliSolutions ΑΕ, ως μια από τις ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληρο-
φορικής, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα 
την επίτευξη των υψηλότερων επιπέδων ικανοποίη-
σης των πελατών της. Η εταιρία στελεχώνεται από 
επιστήμονες με εκτενή πείρα στην Ελληνική και δι-
εθνή αγορά και συσσωρευμένη εργασιακή εμπειρία 
στις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες πληροφορι-
κής παγκοσμίως ενώ απευθύνεται στην Τραπεζική 
και Τηλεπικοινωνιακή αγορά καθώς και σε εξειδικευ-
μένους τομείς της Βιομηχανίας και του Εμπορίου.

Σε αυτό το πλαίσιο αναζητούμε συνεχώς τους καλύτε-
ρους συνεργάτες στην αγορά, αυτούς που θα συνει-
σφέρουν στην ανάπτυξη της εταιρείας με το ταλέντο 
και τις ικανότητές τους.

Η θέση του Senior Project Manager αναφέρεται στο 
Διευθυντή Επιχειρησιακών Λύσεων και συμμετέχει 
στην ομάδα PMO. Ο κατάλληλος υποψήφιος χρειά-
ζεται έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση έργων για την 
υλοποίηση των λύσεων της εταιρίας σε μεγάλους ορ-
γανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλλη-
λα συντονίζει την εύρυθμη επικοινωνία της ομάδας 
έργου με την αντίστοιχη του πελάτη και διασφαλίζει 
την ομαλή πρόοδο των έργων μέσα από τις σχετικές 
εταιρικές διαδικασίες. Ιδανικά, κατέχει αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην διαχείριση έργων μεγάλης κλίμακας και 
πολυπλοκότητας βάσει μεθοδολογιών διαχείρισης έρ-
γων Prince2 ή PMI.

Απαιτήσεις Θέσης: 
•Πτυχίο Ανωτάτης Εκπαίδευσης στην Επιστήμη  
της Πληροφορικής ή άλλο παρεμφερή κλάδο, κατά 
προτίμηση σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών 
•Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στην ανάπτυξη  
και τη διαχείριση έργων 
•Εξαιρετικές δυνατότητες επικοινωνίας, παρουσί-
ασης, πελατοκεντρικότητας, διαχείρισης ομάδας, 
επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε Project Management methodologies 
(Prince2, PMI) 
•Γνώση τεχνολογιών πληροφορικής και  
αρχιτεκτονικής πληροφοριακών συστημάτων 
•Πολύ καλή ικανότητα γραπτής / προφορικής  
επικοινωνίας και όρων πληροφορικής στα Ελληνικά 
& Αγγλικά 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιους 
•Δυνατότητα μετακίνησης στο εξωτερικό  
για διαχείριση έργων

Η εταιρία προσφέρει ένα άριστο εργασιακό περι-
βάλλον και τη δυνατότητα συνεργασίας με συνα-
δέλφους οι οποίοι κατατάσσονται στους καλύτερους 
της αγοράς, καθώς και την ευκαιρία συμμετοχής σε 
υλοποίηση έργων στους μεγαλύτερους οργανισμούς 
στην Ελλάδα. Στον κατάλληλο υποψήφιο-ια θα δοθεί 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσό-
ντων καθώς και εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελματικής 
εξέλιξης.

Παρακαλούμε υποβάλλετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα μαζί με σχετική συνοδευτική επιστολή μέσω 
e-mail, στα Ελληνικά ή Αγγλικά: jobs@intellisolutions.
gr. (Υπόψη: Τμήμα Προσωπικού, Ref: SPM 1013). 
Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές. Web-
site: http://www.intelli-corp.com

TRASYS is a leading Information Technology 
services and consulting Company focusing on 
four activities: Consulting Services, Solutions on 
Development & Integration, Managed Services 
and Technical Assistance. With more than 650 IT 
professionals combining in-depth business expertise 
and state-of-the-art most advanced working 
methodology, TRASYS aims to provide innovation 
in environments marked by constant shifts. With the 
client’s success in mind and our people as our number 
one asset, we enjoy through a highly versatile team 
the trust of over 300 customers spanning Europe 
in a wide range of sectors including International 
Organizations, Industry and Distribution, Financial 
Services, Utilities, Public Sector, Aeronautics and 
Defence. As part of its business development 
strategy, TRASYS is currently looking for a:

Senior Java Developer 
Athens, Greece –  

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

The Candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess 
the following: 
•University degree in Information Technology 
•Minimum 5 years of professional experience in IT 
after the completion of studies with experience in 
Java/JEE Development 
•Proven working experience XML, SQL, EJB, 
Hibernate, JSF, Eclipse, Design Patterns and 
Web Services 
•Knowledge on Agile Software Development, 
UML, GIT 
•Knowledge of JBoss Application Server is an 
asset 
•Excellent verbal and written communication skills 
in English 

•Good Team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment 
•This opportunity is for a large system implementing 
wide requirements and business rules in the 
scientific area.  
•Therefore, previous experience in large, complex 
systems using the mentioned technologies is 
required.

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

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

Web Applications Developer
We seek young and talented people who possess the 
necessary qualifications in order to have a successful 
career in system analysis and application 
development in the WEB environment.

The candidate should have: 
•A degree in Information Technology 
•A very good knowledge of Object Oriented 
programming languages, HTML and JavaScript. 
•4 years experience in application development. 
•A very good knowledge of the English language. 
•Fulfilled military obligations. 
 
The following qualifications will be preferred: 
•Knowledge of the Lotus Domino environment (IBM). 
•Knowledge of DB2 Data Base environment or other 
relative Data Bases. 
•Knowledge of Designing and Image Processing 
tools (Dreamweaver, etc.) 
•Knowledge of basic business practices and/or 
accounting. 
•Experience in development or support of business 
and accounting applications. 
 
We offer: 
•Career Development. 
•A friendly and collaborative working environment. 
•A private healthcare package.  
 
Send your cv’s to: kitty@e-on.gr or panos@e-on.gr

Η DATAMED A.Ε, η μεγαλύτερη εξειδικευμένη 
εταιρία στην παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων 
Πληροφορικής στον τομέα της Υγείας και Πρόνοι-
ας, επιθυμεί να προσλάβει:

Προγραμματιστές  
(Developers)

Περιγραφή καθηκόντων: 
•Ανάπτυξη εξειδικευμένων ιατρικών εφαρμογών 
•Ανάπτυξη διαχειριστικών – οικονομικών Εφαρμογών 
•Επέκταση υφιστάμενων εφαρμογών 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος AEI, TEI  με κατεύθυνση την Πληροφο-
ρική 
•Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών / γλωσσών 
προγραμματισμού: Java , J2EE, Web Services, 
Javascript/VBscript, SQL 
•Εμπειρία 5 έτη στην ανάπτυξη εφαρμογών Web σε 
Java 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση συστήματος διαχείρισης σχεσια-
κών βάσεων δεδομένων Oracle 10g 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Ιατρική Πληροφορική, 
Βιοϊατρική Τεχνολογία 
•Προϋπηρεσία σε ανάπτυξη ιατρικών εφαρμογών 
•Προϋπηρεσία σε ανάπτυξη διαχειριστικών – οικονο-
μικών εφαρμογών 
 
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Οργανωτική συμπεριφορά, ομαδικότητα, ευχέρεια 
επικοινωνίας, συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα και 
συνέπεια 
•Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων 
•Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης τηρώντας 
αυστηρά χρονοδιαγράμματα

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών 
στο fax: 210 8056706 ή στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση abam@datamed.gr. Πληροφορίες: κα Α. 
Βαμβακά.

Η εταιρεία γραφικών τεχνών Λυχνία ΑΕ ενδιαφέρε-
ται να συνεργαστεί με:

Cobol Programmer 
Για την ανάπτυξη νέου λογισμικού και μεταφορά δε-
δομένων από παλαιότερα συστήματα (cobol index 
files) σε sql βάσεις. 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών 

Ο Όμιλος Μούχαλη που δραστηριοποιείται στην εμπορία και διανομή προϊόντων και παροχή υπη-
ρεσιών, στην αγορά της Μικρής Λιανικής, επιθυμεί να προσλάβει στην έδρα της στο  Κορωπί:

Υπάλληλο Παραγγελιοληψίας  
(Κωδικός Θέσης: Κ_ΥΠ03) 

Για την απογευματινή βάρδια  (13:00 – 21:00)
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο ή τμήμα customer service 
•Απολυτήριο Λυκείου ( πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, Word) 
•Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων καθώς και αποτελεσματικότητα  
στην επίτευξη στόχων 
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Επιθυμητά Προσόντα:  
•Επιθυμητή η εμπειρία σε περιβάλλον ERP 
•Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Παρακαλείσθε να αναγράφεται στο βιογραφικό σας, στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον 2 προηγού-
μενων εργοδοτών (Άτομο Επικοινωνίας – Τηλέφωνο) στους οποίους θα μπορούμε να απευθυν-
θούμε για τη λήψη συστάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα ανα-
φέροντας απαραίτητα τον κωδικό Κ_ΥΠ03 στο e-mail: spapamihalaki@mouhalis.gr. Όλα τα 
στοιχεία των αιτήσεων θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά.

Sales and Operations  
Associate Position

General Company Overview: TrueGreece is a leading luxury travel company with a mission of 
delivering a Greek Islands experience focused on authenticity, intimacy, and personalized luxury. 
Since 2008 Christos Stergiou, TrueGreece founder and CEO, has been named each year one 
of the world’s Top Travel Specialists by Condé Nast Traveler Magazine, and since 2009 he has 
been continuously included in Travel and Leisure’s A-List as a Top Travel Agent for Greece a 
global scale. Both distinctions showcase TrueGreece’s commitment to planning and executing a 
once-in-a-lifetime travel experience for its guests. For additional information, please visit: www.
TrueGreece.com.

TrueGreece’s entrepreneurial climate and varied, challenging assignments create a stimulating 
environment for driven individuals. Our approach—building a service-oriented team that combines 
expertise in the tourism industry, solid managerial, organizational, communication, and social skills, 
and is comprised by motivated individuals who seek to grow their skill set and responsibilities within 
the company—is geared towards maintaining TrueGreece’s position as a leader in the incoming 
luxury travel industry. What is perhaps most striking about TrueGreece is our constant pursuit 
for improving the quality of service and experience for our guests and affiliates, and creating a 
strong, team-based company culture founded on respect, personal and corporate growth, and job 
satisfaction stemming from our company’s achievements.

Sales and Operations Associate Position: Candidates with a Bachelors or Masters degree will 
enter the firm as a Sales and Operations Associate.

Sales and Operations Associates must have: 
•A strong commitment to a career at TrueGreece 
•Excellent command of English 
•Solid knowledge of and familiarity with common desktop applications as well as standard 
analytic and word processing tools 
•Proven communication skills (both written and oral) 
•Strong will for developing oral and written client interaction, presentation, and team and project 
management skills

Bilingual candidates, native speakers of English, candidates who have studied in the U.S. 
or the U.K. or students who have just graduated are encouraged to apply. Interviews will be 
conducted in English.

Sales and Operations Associates are typically expected to: 
•Demonstrate the ability to adjust to our company culture, and learn from our team 
•Communicate in exceptional oral and written English with our guests 
•Handle customer inquiries and booking requests by telephone or e-mail 
•Handle complex information gathering from clients and effectively arrange, promote, and sell our 
packages within our structured framework 
•Handle complex operational procedures and effectively arrange and execute the travel 
packages of our guests within our structured framework 
•Demonstrate an understanding of and ability to communicate with our hotel partners or other 
suppliers 
•Demonstrate an understanding of both the American and Greek cultures 
•Develop, with minimal guidance, well-structured written materials in English 
•Demonstrate an understanding of the overall economics of our business 
•Pursue appropriate training or research to enhance individual skills and industry knowledge, 
with the help of the TrueGreece team 
•Contribute to business development efforts

We expect our Sales and Operations Associates to learn quickly, apply prior knowledge to current 
situations, solve problems, manage time, prioritize tasks, and communicate well with peers, 
customers, and suppliers. 
Application by resume submission only at this e-mail: accounting@truegreece.com. 
Interviews will be conducted in English.

Η Εταιρεία Rolaware Hellas είναι ένας ανεξάρτητος Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος,  που κατέχει διά-
φορα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος για την παροχή υπηρεσιών Σταθερής Ασύρματης Πρό-
σβασης-ΣΑΠ (Fixed Wireless Access) στη συχνοτική περιοχή των 28 GHz.  Βασικός στόχος της 
Εταιρείας είναι να ενεργοποιεί τις ευρυζωνικές υπηρεσίες που προσφέρει στους Πελάτες της μέσα 
σε λίγες ημέρες αντί σε εβδομάδες ή και μήνες που απαιτούνται για την ενεργοποίηση αντίστοιχων 
υπηρεσιών από τους παρόχους, που βασίζονται στην τεχνολογία των οπτικών ινών, παρέχοντας 
σε όλους, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, υψηλό επίπεδο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους.
Η Εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα Μηχανικό για την θέση του Senior IP Engineer ως 
ακολούθως:

Senior IP Engineer
Αρμοδιότητες: 
•Σχεδιασμός, προετοιμασία  και υλοποίηση 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του δικτύου 
κορμού και των πελατών της εταιρείας. 
•Παρακολούθηση του δικτύου παροχής τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών, άμεση αντιμετώπιση 
και επίλυση προβλημάτων. 
•Ρύθμιση, διαχείριση και έλεγχος δικτυακού 
εξοπλισμού της εταιρείας (routers, switches, 
CPEs, wireless transmission equipment, κτλ.). 
•Συμμετοχή στην ομάδα σχεδιασμού και κα-
τάρτισης στρατηγικής του τμήματος Τεχνολογί-
ας και Λειτουργιών. 
•Συμμετοχή και συνεισφορά στο σχεδιασμό 
μελλοντικών υπηρεσιών/προϊόντων της εται-
ρείας. 
 
Απαραίτητα προσόντα/Απαιτήσεις θέσης: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μη-
χανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής. 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 
επιθυμητός. 
•Επτά(7) και άνω έτη εργασιακής εμπειρίας 
στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών (κατά προτί-
μηση σε ISP), σε θέση Μηχανικού Τηλεπικοι-
νωνιών/IP. 

•Άριστη γνώση Ethernet δικτύων, VLANs, L2 
πρωτοκόλλων, κτλ. 
•Άριστο θεωρητικό υπόβαθρο και σημαντική 
hands-on εμπερία/ενασχόληση με  
πρωτόκολλα όπως IS-IS, OSPF, BGP,  
MPLS, κτλ. 
•Πιστοποιήσεις Cisco (CCIE, CCNP κ.α.)  
ή/και Juniper. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Όρεξη και δυνατότητα εκμάθησης νέων  
τεχνολογιών. 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
και λήψης αποφάσεων. 
•Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα και προσοχή 
στη λεπτομέρεια. 
 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. 
•Ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη. 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@rolaware.com

Η Βιομηχανία Χρωμάτων BERLING Α.Β.Ε.Ε. ζητά:

Πωλητές 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής θετικής κατεύθυνσης, το μεταπτυχιακό θα θεω-
ρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Ηλικία 25 – 40 ετών 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
•Επιθυμητή εμπειρία στο χώρο των χρωμάτων  
•Ευχάριστη προσωπικότητα, δυναμισμός, ενθουσιασμός, όρεξη για δουλειά, άνεση στην επικοι-
νωνία, δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη 
•Επιμονή και υπομονή για την επίτευξη στόχων 
•Δυνατότητα επισκέψεων και στην επαρχία 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ (Office) 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
 
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα fax: 22620 31293 ή με e-mail: hr@berling.gr

Η hellas online, μέλος του ομίλου Intracom Holdings, είναι ένας από τους σημαντικότερους παρό-
χους υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών φωνής 
και Internet για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες, όπως επαγγελματίες, επιχειρήσεις μικρού και 
μεσαίου μεγέθους καθώς και μεγάλους οργανισμούς. Η hellas online με την ευκαιρία επέκτασης 
των δραστηριοτήτων της, αναζητά προσωπικό για να καλύψει την παρακάτω θέση:

Technical Support Front Desk Engineer  
για Μερική Απασχόληση - Κωδικός TSE2L 10-13

Αρμοδιότητες: Ο κάτοχος της θέσης ασχολείται με την Τεχνική Υποστήριξη Οικιακών Πελατών για 
τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της hellas online. Οι βασικές του αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τη 
διαχείριση αιτημάτων/βλαβών πελατών, καθώς και το χειρισμό συστημάτων διαχείρισης κόμβων 
(DSLAM), με απώτερο στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη και την εύρυθμη λειτουργία του 
τμήματος.
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση ή σε θέση Field Service σε Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο. 
•Πτυχίο Ι.Ε.Κ. ή απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου (με κατεύθυνση στην πληροφορική, τηλεπληροφο-
ρική, τηλεπικοινωνίες). 
•Άριστη γνώση αστικών τηλεφωνικών δικτύων. 
•Άριστη γνώση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 
•Άριστη γνώση τεχνολογίας ADSL και εμπειρία στη διαχείριση DSLAM. 
•Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows και εφαρμογών MS Office. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά). 
•Πολύ καλή προφορική και γραπτή επικοινωνία. 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.  
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Πτυχίο A.E.I. ή Α.Τ.Ε.Ι. (με κατεύθυνση στην πληροφορική, τηλεπληροφορική, τηλεπικοινωνίες). 
•Γνώσεις POTS, VoIP, IPTV, Video On Demand.  
Παροχές: 
•Επιπρόσθετες αμοιβές, βάση επίτευξης μηνιαίων στόχων. 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις. 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.  
Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας στο e-mail: 
jobs@hol.gr
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•Γνώση συγχρόνων εργαλείων cobol Microfocus 
 
Θα συνεκτιμηθούν: 
•Χρήση σε περιβάλλον mac (10.8) 
•Γνώση xml 

Η εργασία αφορά σε ένα συγκεκριμένο project και θα 
συμφωνηθεί η αμοιβή από κοινού.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 
Καλό είναι να επισυνάπτεται πρόσφατη φωτογραφία. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αποστολή βιογραφι-
κών στο fax.: 210 3425967 ή στο e-mail: hr@lyhnia.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η εταιρία Gepaworld Α.Ε που δραστηριοποιείται 
στην παραγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών 
ειδών ένδυσης στο πλαίσιο ανάπτυξης του δημιουρ-
γικού τμήματος επιθυμεί να καλύψει την θέση του 
γραφίστα.

Ειδικότερα, η θέση αφορά στο σχεδιασμό και τη δη-
μιουργία προϊόντικών συλλογών, εμπορικών καταλό-
γων, σχεδιασμό μακέτας, επεξεργασία εικόνας, δημι-
ουργία διαφημιστικών καταλόγων και προωθητικού 
υλικού.

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
προσόντα/ ικανότητες 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού (Corel 
Draw X5, Illustrator CS5, Photoshop CS5, Indesign 
CS5) 
•Δυνατότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης της στρατη-
γικής marketing 
•Σχεδιασμό έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
των ενεργειών  προβολής (mail campaigns κλπ) 
•Σχεδιασμό newsletters σε συνεργασία με το τμήμα 
πωλήσεων 
•Συμμετοχή στη δημιουργία εμπορικών καταλόγων 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία 2-4 ετών σε ανάλογη θέση στο Δη-
μιουργικό τμήμα – προϋπηρεσία στον κλάδο της 
ένδυσης επιθυμητή 
•Εμπειρία στον σχεδιασμό εμπορικών καταλόγων 
•Δημιουργική σκέψη 
•Άριστη γνώση Αγγλικών

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται 
για τις οργανωτικές του δυνατότητες, τη δημιουργική 
του σκέψη, τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε ομάδα 
και τη δέσμευσή του στο αποτέλεσμα. Αποστολή βιο-
γραφικών στο e-mail: info@gepaworld.com

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

H ACTION LINE ζητά:

Εκπροσώπους 
 Τηλεφωνικών Πωλήσεων, 

για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών  
υπηρεσιών 

(Κωδ. θέσης: ACT-TLS-1811)

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η Λυκείου, ΙΕΚ,ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Άνεση στην επικοινωνία και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Όρεξη για εργασία και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχων 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows 
MS-Office 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Επιθυμητή ανάλογη εργασιακή εμπειρία 
 
Παρέχονται 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός 
•Υψηλό bonus παραγωγικότητας σε μηνιαία βάση 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρό-
γραμμα. 
•Πενθήμερη part time απασχόληση

Για αποστολή βιογραφικού: 
•E-mail: jobs@actionline.gr 
•Fax: 210 3637544 
•Mailing address: ACTION LINE ΕΠΕ, Ακαδημίας 
35, 106 72 Αθήνα  
•Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε  
στο 210 3637585 και 210 3637822. 

Η My Company Projects, δυναμικά αναπτυσσόμε-
νη εταιρία στο χώρο του Marketing, Internet Projects 
& Finance-Consulting, στα πλαίσια ανάπτυξης της, 
ζητά να προσλάβει:

2 Πωλητές/τριες Τηλεφωνικών Πωλήσεων B2B 
(Δεν αφορά Telemarketing /  

Δεν αφορά εξωτερικές πωλήσεις)
Αρμοδιότητες Υποψήφιου 
•Ανάπτυξη Πωλήσεων Β2Β (τηλεφωνικά) σε όλη  
την Ελλάδα 
•Προώθηση / Πώληση προϊόντων & υπηρεσιών 
•Εύρεση & διεύρυνση πελατολογίου (new leads) 
•Διαχείριση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος και νέου 
πελατολογίου & μεγάλων πελατών (large accounts) 

•Διερεύνηση, εντοπισμός και ικανοποίηση αναγκών 
πελάτη 
•Διαπραγμάτευση με τον πελάτη με σκοπό  
την επίτευξη της πώλησης 
•Επίτευξη στόχων βάσει πλάνου πωλήσεων 
•Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης  
με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες 
 
Προσόντα Υποψηφίου 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ολοκληρωμένη  
ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου B2B, με σκοπό 
την επιτυχημένη πώληση 
•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε προσωπικές  
ή τηλεφωνικές πωλήσεις (όχι telemarketing) 
•Εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας/πληροφορι-
κής/τηλεπικοινωνιών θα εκτιμηθεί 
•Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες  
διαχείρισης χρόνου 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ανάπτυξη  
πρωτοβουλιών 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ θα εκτιμηθεί 
•Άνδρες ή Γυναίκες, ηλικίας έως 35 ετών 
•Άριστη γνώση MS Office & Internet 
•Πολύ καλή γνώση & χρήση της Ελληνικής  
& Αγγλικής γλώσσας 
•Η γνώση Ισπανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες 
 
Προσφέρονται 
•Σταθερός Μηνιαίος Μισθός και bonus επίτευξης 
στόχων 
•Άμεση πρόσληψη 
•Ιατρική κάλυψη 
•Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανά-
πτυξης 
•Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά ανα-
πτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Δεχόμαστε σοβαρές προτάσεις συνεργασίας που 
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Επικοινωνία: 
My Company, τηλ. 2310 231557, e-mail: cv@my-
company.com.gr. Website: www.mycompany.com.gr

Εταιρεία Sale In. 
Αν έχεις ευχέρεια στην Επικοινωνία και έχεις Στόχους 
και Όραμα και θέλεις να εργαστείς σε σύγχρονο call 
center, δίπλα σε ΗΣΑΠ και όλα τα μέσα μεταφοράς. 
Ζητάμε άμεσα:

Νέους Συνεργάτες
20-55 ετών, για την στελέχωση Νεοσύστατων τμη-
μάτων προώθησης 2 κορυφαίων παρόχων Σταθερής 
Τηλεφωνίας και Τηλεόρασης.

Ωράρια εργασίας: 
•Ευέλικτα πρωινά / απογευματινά τμήματα 
 
Προϋπηρεσία: 
•Προσόν το οποίο θα εκτιμηθεί. 
 
Παροχές: 
•Μισθός πάντα στην ώρα του 
•4ωρο 450€ 
•6ωρο 750€ 
•8ωρο 1000€ 
•Τα πλέον ανταγωνιστικά Bonus της αγοράς 
•Συνεχής Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση από ικανά 
στελέχη 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Στείλε τώρα το βιογραφικό στο e-mail:  
sales@salein.gr. Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  
210 4837518. Οι υποψήφιοι θα πρέπει  
να είναι άμεσα διαθέσιμοι για συνέντευξη.

Collections Agent
Στο πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα Διαχείρισης Λη-
ξιπρόθεσμων Οφειλών η First Data ενδιαφέρεται 
να προσλάβει υπαλλήλους για μερική (6ωρη) απα-
σχόληση.

Περιγραφή Εργασίας: Ο/Η κάτοχος της θέσης, μετά 
την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση προγράμ-
ματος εκπαίδευσης, θα είναι υπεύθυνος/η για την 
τηλεφωνική ενημέρωση σχετικά με καθυστερήσεις 
πληρωμών σε τραπεζικά προϊόντα, την ενημέρωση 
των πληροφοριακών συστημάτων με τα απαραίτητα 
δεδομένα και τη διεκπεραίωση διαχειριστικών εργα-
σιών (αρχειοθέτηση κτλ).

Προφίλ και Καθήκοντα Εργασίας 
•Διαχείριση κλήσεων με αντικείμενο  
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 
•Αποτελεσματική διαπραγμάτευση και επίτευξη  
στόχων σχετικά με καθυστερήσεις πληρωμών σε 
τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες 
•Χρήση ηλεκτρονικού συστήματος για  
την παρακολούθηση και συλλογή πληροφοριών 
•Διεκπεραίωση διαχειριστικών εργασιών  
(αρχειοθέτηση κτλ). 
 
Προσόντα 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες με ιδιαίτερη  
άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων  

& εργασιακή συνέπεια 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (Δευτέρα –  
Παρασκευή: 09.00-20.00) 
•Προηγούμενη αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας επιθυμητή 
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 
Απολυτήριο Λυκείου 
 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό βάσει ετών προϋπηρεσίας 
•Δυνατότητα πρόσβασης στους χώρους εργασίας  
με εταιρικά λεωφορεία 
•Ιδιωτική ασφάλιση 
•Ετήσιο bonus απόδοσης 
•Προοπτική εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα δυναμικό 
& πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών στο link: [http://sjobs.
brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?pa
rtnerid=25097&siteid=5013&AReq=31159BR&Cod
es=MON]

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

Εκπροσώπους Πωλήσεων  
4ωρης - 5ωρης - 6ωρης απασχόλησης 

(πρωί ή απόγευμα)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν με αντικείμε-
νο την προώθηση  υπηρεσιών σε πελατολόγια μεγά-
λων εταιρειών.

Απαραίτητα Προσόντα:  
•Απόφοιτοι Λυκείου (Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ θα εκτι-
μηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν για 
προοπτικές εξέλιξης) 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και σταθερό χαρακτήρα 
•Θετική διάθεση 
 
Η Εταιρεία Προσφέρει: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός (όχι ποσοστά) και πλήρη 
ασφάλιση ΙΚΑ 
•Υψηλό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχου 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης 
(Team Leader, Εκπαιδευτής, Προϊστάμενος) 
•Ωράριο εργασίας: Ευέλικτο (4ωρο-5ωρο-6ωρο 
πρωινό ή απογευματινό) 
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το Μετρό Ακρό-
πολης) 
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός θέσης: 
OTH24  
•Στο E-mail: hr@othisi.com.gr 
•Στο Fax: 211 200 46 00 
•Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 211 200 45 00

Η ΑΕΠΙ Α.Ε. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας ζητά:

Υπάλληλο, ως Διαχειριστή/στρια  
Απαιτήσεων (Collection Agent), 

για πλήρη απασχόληση στο  
Τμήμα Απαιτήσεων/Εισπράξεων 

Κωδικός Θέσης:  19

Απαραίτητα Προσόντα:  
•Απόφοιτος/η  ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή και ΙΕΚ Οικονομικής/Διοι-
κητικής Κατεύθυνσης 
•Εμπειρία  τουλάχιστον 2 ετών σε διαχείριση απαιτή-
σεων (collection services) 
•Άριστες επικοινωνιακές & Διαπραγματευτικές  Ικα-
νότητες 
•Καλή γνώση εφαρμογών ERP/CRM  και εμπειρία 
στη χρήση σύγχρονων Εμπορικών Λογισμικών  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Εφαρμογών Ms 
Office 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
 
Επιθυμητά Προσόντα:  
•Γνώση ή εμπειρία νομικού πλαισίου Εισπρακτικών 
ενεργειών/ Πιστωτικών πρακτικών 
•Γνώση ή εμπειρία διαχείρισης αξιογράφων 
•Βασικές λογιστικές γνώσεις ή/και γνώση τιμολόγησης 
 
Ο ιδανικός/ή  υποψήφιος/α  θα πρέπει να διαθέτει: 
•Επαγγελματισμό 
•Ευχέρεια Λόγου 
•Ικανότητα Διευθέτησης Διαφωνιών 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου – Τήρησης προθε-
σμιών 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το 
αποτέλεσμα
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών & πα-
ροχών, Δυναμικό & Σύγχρονο περιβάλλον εργα-
σίας. Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν.
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: cv@aepi.gr

H ACTION LINE ζητά:
Team Leader 

(Κωδ.Θέσης: ACT-TEL-2211)

Σε τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων, για την προ-
ώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον 2 
ετών. 
•Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Δυναμική προσωπικότητα με διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Άριστη γνώση Η/Υ σε περιβάλλον windows  
MS-Office 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Κύρια καθήκοντα: Οργάνωση, συντονισµός και πα-
ρακολούθηση εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασι-
ών της ομάδας του, για την επίτευξη των στόχων.

Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικός μηνιαίος μισθός 
•Υψηλό bonus παραγωγικότητας σε μηνιαία βάση 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρό-
γραμμα. 
 
Για αποστολή βιογραφικού: 
•E-mail: jobs@actionline.gr 
•Fax: 210 3637544 
•Mailing address: ACTION LINE ΕΠΕ Ακαδημίας 
35, 106 72 Αθήνα 
•Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο:  
210 3637585 και 210 3637822.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η εταιρεία Gepaworld Α.Ε. που δραστηριοποιείται 
στην παραγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών 
ειδών ένδυσης αναζητά:

Merchandiser  
με έδρα την Αθήνα

Ειδικότερα, ο συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος/η για το 
merchandising σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανι-
κής καθώς και για τον έλεγχο ελλείψεων προϊόντων 
αλλά και να μεριμνά για την καλύτερη δυνατή εικόνα 
της τοποθέτησης των προϊόντων της εταιρείας.

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
προσόντα/ ικανότητες 
•Προϋπηρεσία σε ανάλτογη θέση κατά προτίμηση 
στον κλάδο της ένδυσης 
•Άδεια οδήγησης Ι.Χ. και μηχανής 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργα-
σίας, δέσμευση στους στόχους 
•Καλή γνώση αγγλικών καθώς και των προγραμμά-
των Ms Office 
 
Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και συνεχή 
εκπαίδευση. 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό 
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: vdamianos@gepaworld.com  
ή με fax στο 210 3213008.

H Τhe Franchise Co., εταιρία συμβούλων με ηγετική 
παρουσία στο χώρο της ανάπτυξης δικτύων λιανικής 
και franchise, αναζητά:

Mystery Shopper  
(εξωτερικό συνεργάτη)

Περιγραφή Θέσης 
•Συμμετοχή σε projects mystery shopping σε δίκτυα 
λιανικής 
 
Προφίλ Υποψηφίου/-ας 
•Εμπειρία σε projects mystery shopping / στο χώρο 
έρευνας αγοράς 
•Εμπειρία από τον χώρο  της λιανικής 
•Ικανότητες στη σύνταξη κειμένων/ δομημένου 
reporting 
•Εξαιρετική επικοινωνιακή ικανότητα 
•Υπευθυνότητα και Επαγγελματισμός 
•Άριστη γνώση Microsoft Office 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: cs@tfc.gr ή στο fax: 210 6752864. Κωδι-
κός: msf1113.Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η εταιρεία In Store Perfect ζητά να προσλάβει,  
για μόνιμη απασχόληση νέους και νέες:

Merchandiser – Τρίπολη  
Κωδ.: MT01

•Με έδρα κατά προτίμηση Τρίπολη ή Καλαμάτα, 
που θα εκπαιδευτεί για τη θέση του Merchandiser 
στην Ανατολική Πελοπόννησο. 
•Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη. 
 
Προσφέρονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας /  
Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο

Στείλτε μας σύντομο βιογραφικό σας (αναφέροντας 
εμφανώς τον Κωδ.: MT01) στο παρακάτω e-mail: 
isp@instoreperfect.gr. Διεύθυνση: IN STORE PER-
FECT ΕΠΕ, Μεταξά 27-29, 166 74 Γλυφάδα. Τηλ. 210 
89 83 673,. Fax 210 89 83 450.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
H αλυσίδα MARKET IN αναζητά: 

Διπλωματούχο Κρεοπώλη  
(κωδ. BU 01/13)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα Σχολής Κρεοπωλών 
•Σχετική εμπειρία 
•Εργασία κάτω από πίεση 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ομαδικότητα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές παροχές και αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρεία με 
συνεχή ανάπτυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφι-
κό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδι-
κό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr. 
Fax: 2299 150 799.Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα 
εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμε-
νες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογί-
ας, επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλήτρια Καταστήματος  
Πληροφορικής  

(Κωδ. ΠΚΠ 0913)

Ρόλος/ Αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γί-
νει μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που εργά-
ζεται στο κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρείας 
στο Χαλάνδρι (Λεωφ. Κηφισίας 298) και έχει ως στό-
χο την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών 
της εταιρείας. 

Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
•Εξυπηρέτηση των πελατών τόσο εντός του  
καταστήματος, όσο τηλεφωνικά και μέσω internet. 
•Παροχή συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων και 
λύσεων που συνάδουν με τις ανάγκες κάθε πελάτη 
ξεχωριστά. 
•Πώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων και 
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης συσκευών. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση. 
•Γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής. 
•Ηλικία έως 28 ετών. 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα  
και ομαδικό πνεύμα. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην άψογη 
εξυπηρέτηση των πελατών.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.), 
σύγχρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον εργα-
σίας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας 
δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της 
πληροφορικής.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφο-
ρίες για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα: 
www.e-gate.gr. Παρακαλούμε να αποστείλετε το βι-
ογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 
εργασίας στο e-mail: hr@e-gate.gr

Υπεύθυνος-η Καταστήματος (Άνδρας) 
 για Πλήρη Απασχόληση 

Με ανάλογη προϋπηρεσία τουλάχιστον για 2 χρόνια 
ζητείται από την μεγαλύτερη Γαλλική αλυσίδα παιδι-
κών ενδυμάτων ORCHESTRA-PREMAMAN για τα 
κατάστηματά της στην Αττική.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, φαξ: 210 9889140.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία ILIS ΗΟΜΕ που δραστηριοποιείται στον 
τομέα των λευκών και τουριστικών ειδών, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Πωλητή (έμπειρο) 
για την Αττική 

Mε ευχέρεια να ταξιδεύει και στην επαρχία για: 
•ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου 
•συντονισμό δικτύου πωλήσεων 
•παράδοση εμπορευμάτων εντός Αθήνας. 
 
Απαιτούνται: 
•Επιθυμητή ηλικία 25-40 ετών 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις ή εναλλακτικά  
στον τομέα των λευκών ειδών τουλάχιστον 2 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικών  
Υπολογιστών 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδίων 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (άδεια οδήγησης  
μηχανής θα εκτιμηθεί) 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
contact@ilishome.gr

Μεγάλο Δίκτυο Διαγνωστικών Ιατρείων ζητεί:

Σύμβουλο Πωλήσεων 
για την Αττική και την ευρύτερη περιφέρεια 

Κεντρικής Ελλάδος και Νήσων

Αναφέρεται στον: Διευθυντή Πωλήσεων

Ρόλος Θέσης: Υποστηρίζει το τμήμα πωλήσεων και 
είναι υπεύθυνος για την προώθηση ολοκληρωμένων 
λύσεων και επιχειρηματικών δράσεων σε επαγγελμα-
τίες υγείας.

Περιγραφή θέσης: 
•Καθημερινές επισκέψεις και προγραμματισμένα 
ταξίδια στα ιατρεία του δικτύου 
•Συγκέντρωση και καταγραφή οικονομικών στοιχείων  
πωλήσεων, & στοιχείων ανταγωνισμού 
•Ενημέρωση στοιχείων σε πίνακες, reports  
& παρουσιάσεις  
•Σύνταξη ενημερωτικών δελτίων δικτύου εμπορικής 
επικοινωνίας 
•Υποστήριξη προωθητικών ενεργειών σε συνεργάτες  
& ιατρεία 
•Συνεργασία με διάφορα τμήματα της εταιρείας, 
όπως το Τμήμα Πωλήσεων, Προμηθειών,  
Παραγγελιών, Έρευνας και Ανάπτυξης 
•Υλοποίηση στόχων Πωλήσεων υποστηρίζοντας 
καθημερινές εργασίες 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Σπουδές Ανώτατης ή Ανώτερης εκπαιδευτικής  
βαθμίδας Θετικής Κατεύθυνσης ,κατά προτίμηση 
Βιολογίας , Βιοχημείας ή Χημείας 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θεωρείται  
επιπρόσθετο προσόν 
•Διετή προϋπηρεσία σε ρόλο Πωλήσεων στο χώρο 
της Εργαστηριακής ιατρικής κατά προτίμηση ή του 
ευρύτερου τομέα Υγείας 
•Γνώσεις χειρισμού MS Office – Επίπεδο Advance   
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, Ομαδικό πνεύ-
μα συνεργασίας, Δεξιότητες διαχείρισης απαιτητικών 
Projects 
•Δυνατότητα επαγγελματικής παρουσίας εκτός έδρας 
•Εμπορική & προϊοντική αντίληψη της αγοράς 
•Πολύ καλή γραπτή & προφορική επικοινωνία 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Προσαρμοστικότητα & ευελιξία 
•Multi-Tasking  ικανότητες 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ευκαιρίες εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sales-dept@medisyn.eu

Sales Assistant
Sales Assistant Job Purpose: Supports sales and 
marketing managers by tracking, investigating, and 
reporting sales information.

Sales Assistant Job Duties: 
•Maintains promotional database by inputting the 
necessary data. 
•Updates managers by consolidating, analyzing, and 
forwarding daily action summaries. 
•Reports order and inventory problems by 
investigating data and history identifying alternate 
means; notifying managers and customers. 
•Prepares Pro-forma Invoices, Offers. 
•Provides product, promotion, and pricing 
information by clarifying customer request selecting 
appropriate information forwarding information; 
answering questions. 
•Provides sales vs. projection results by preparing 
and forwarding sales tracking reports. 
•Arranges shipment; notifies customer. 
•Responds to phone calls, emails and other forms of 
correspondence; assists customers handles orders, 
complaints and other inquiries. 
•Maintains customer database by inputting customer 
profile and updates preparing and distributing 
weekly and monthly reports. 
•Prepares sales presentations by compiling data 
developing presentation formats and materials. 
•Tracks sales expenses by tracking, consolidating, 
analyzing, and summarizing expenses forwarding for 
reimbursement. 
•Updates job knowledge by participating in 
educational opportunities. 
•Accomplishes department and organization mission 
by completing related results as needed.

Skills/Qualifications: English Language Native 
Speaker, Degree in Business Administration or in Any 
Other Relevant Field, Data Entry Skills, Reporting 
Skills, Administrative Skills, Communication 
Skills both Written and Oral, Understanding the 
Customer, Customer Focus, Informing Others, Self-
Development, Attention to Detail, Professionalism, 
Microsoft Office Skills, Strong Team Player, 
Amicable, Polite and Helpful, Good with Numbers, 
Patient, Sensitive to Cultural Diversity, Responsible 
and Trustworthy, Able to Handle Stress.

Send your cv’s to this e-mail: cv@recom.gr

Ο Α. Συνεταιρισμός Ανατολή στα πλαίσια ανάπτυ-
ξης των δραστηριοτήτων του ζητεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων Κηπευτικών 
 σε αγορές του εξωτερικού 

με έδρα την κατοικία του (home based)

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Τουλάχιστον διετή εμπειρία σε πωλήσεις νωπών 
κηπευτικών σε αγορές εξωτερικού 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Δυνατότητα μετακίνησης στο εξωτερικό 
•Πολύ καλή Γνώση Η/Υ (Excel, Word) 
•Ικανότητες επικοινωνίας 
 
Ο Α. Σ. προσφέρει: 
•Κατώτατο μισθό και ανταγωνιστική προμήθεια επί 
των πωλήσεων 
•Laptop, εκτυπωτή, κινητό τηλέφωνο 
•Ευχάριστο Περιβάλλον Εργασίας

Τηλ. Επικοινωνίας: 28420 27541 κ. Καρφάκη  
Παναγιώτη. Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: p.karfakis@asanatoli.gr

Πωλητές ή πωλήτριες  
για την περιοχή του Βόλου 

 Κωδικός: ΠΒΟΛ
Αναλυτική περιγραφή- προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
•Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
•Μεθοδικότητα 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Επιθυμητή η γνώση Η/Υ και πτυχίο στο Marketing / 
πωλήσεις 
 
Η εταιρεία προσφέρει Εταιρικό αυτοκίνητο  
Ικανοποιητικές αποδοχές (μισθό και bonus).  
Προοπτικές εξέλιξης.

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά στο:  
job@papafili.gr και στο fax: 27410 49793.  
Μύλοι Παπαφίλη Α.Ε. Αλευροβιομηχανία  
Καλαμάκι Κορινθίας Φαξ 27410 49793.  
Website: http://www.papafili.gr

Η Rotkraft Hellas, εταιρεία καινοτόμων συστημάτων 
θέρμανσης, ζητά για άμεση επάνδρωση του δικτύου 
της στην περιοχή της Αττικής:

Πωλητές - Πωλήτριες
Αρμοδιότητες: 
•Εφαρμογή του ετήσιου πλάνου πωλήσεων 
•Προσωπική πώληση σε πελατολόγιο που παρέχεται 
από την εταιρία 
•Εβδομαδιαίο πρόγραμμα επίσκεψης πελατών 
•Ανάπτυξη νέων αγορών 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ επιθυμητό 
•3 ετής επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
πωλήσεων 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Ικανότητες επικοινωνίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και συνοδεύεται 
από ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, εταιρικό αυ-
τοκίνητο, πρόσθετες παροχές και bonus επί των πω-
λήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν 
να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@rotkraft.gr

Πωλητές (SAL 1021) 
Αθήνα

Περιγραφή: Αναπτυσσόμενη εταιρία παροχής επαγ-
γελματικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αναζητά 
Πωλητές για την ανάπτυξη των πωλήσεων στην Ατ-
τική.

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
αναλάβουν την προώθηση των τηλεπικοινωνιακών 
λύσεων που αφορούν σταθερή, κινητή τηλεφωνία και 
internet, σε εταιρικούς πελάτες, που θα επιτύχουν μια 
ιδιαίτερα σημαντική μείωση του κόστους των αντίστοι-
χων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Eπαγγελματική εμπειρία 2-5 ετών από τις εξωτε-
ρικές πωλήσεις (κατά προτίμηση στον τομέα των 
υπηρεσιών) 
•Άνεση στην επικοινωνία και την προσέγγιση  
πελατών, μέσω προσωπικών επισκέψεων  
και τηλεφωνικών επαφών 
•Προσφέρεται σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus 
πωλήσεων 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

 
Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμε 
νες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογί-
ας, επιθυμεί να προσλάβει:

Account Executive 
(Κωδ. ACX 1113)

Ρόλος/ Αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης δι-
αχειρίζεται μέρους του εταιρικού πελατολογίου της 
εταιρείας με στόχο την άψογη καθημερινή εξυπηρέτη-
ση των αναγκών του σε προϊόντα και υπηρεσίες πλη-
ροφορικής. Είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση καλών 
σχέσεων με τους πελάτες, τη γρήγορη ανταπόκριση 
στα αιτήματά τους, την επίλυση τυχόν προβλημάτων 

και την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιο-
τικών στόχων ανάπτυξης των συνεργασιών. Επικοι-
νωνεί με τους πελάτες τηλεφωνικά και μέσω e-mail, 
ενώ πραγματοποιεί και στοχευμένες επισκέψεις. Η 
θέση αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή.

Ο/η υποψήφιος/α: 
Ο ιδανικός υποψήφιος γι’ αυτή την προκλητική θέση 
θα πρέπει να διαθέτει:  
•Τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρία στις πωλήσεις  
σε περιβάλλον B2B. 
•Σημαντική εξοικείωση στο χώρο της πληροφορικής. 
•Γνώσεις Διοίκησης ή Marketing.   
•Δημιουργικό και καινοτομικό τρόπο σκέψης,  
φιλοδοξία και αποφασιστικότητα. 
•Οργανωτικότητα και ικανότητα διαχείρισης  
πιεστικών επαγγελματικών καταστάσεων. 
•Καλή χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύ-
νολο αμοιβών και ανταμοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο 
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που 
ενισχύουν τη γνώση και την επαφή με την «αφρό-
κρεμα» της επιχειρηματικής κοινότητας, σημαντικές 
ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά ανα-
πτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληρο-
φορίες για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα 
www.e-gate.gr. Παρακαλούμε να αποστείλετε το βι-
ογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 
εργασίας στο e-mail: hr@e-gate.gr

Ο πελάτης μας, εταιρία με ηγετική θέση στον κλάδο 
των τροφίμων και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, 
ενδιαφέρεται, στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυ-
ξης, να προσλάβει ένα φιλόδοξο και δυναμικό στέλε-
χος για τη θέση του:

Διευθυντή Εξαγωγών

Αποστολή του Διευθυντή Εξαγωγών είναι να αναπτύ-
ξει το πελατολόγιο στις αγορές όπου έχει ήδη έντονη 
παρουσία η εταιρεία και να διερευνήσει τη δυναμική 
νέων αγορών επιτυγχάνοντας την είσοδο σε αυτές. 
Έχοντας έντονη αίσθηση της επιχειρηματικότητας, 
γνώση των διεθνών αγορών και εμπειρία στον χώρο 
του τροφίμου είτε σε πολυεθνικό είτε σε ελληνικό 
περιβάλλον, ο Διευθυντής Εξαγωγών θα ηγηθεί του 
τμήματος και των προσπαθειών της εταιρείας στοχεύ-
οντας στην πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών που 
δημιουργούνται παγκοσμίως.

Η θέση: Αναφερόμενος στον Γενικό Διευθυντή και επι-
βλέποντας 2 Area Sales Managers  ο ιδανικός υπο-
ψήφιος αναμένεται να ασχοληθεί με τα παρακάτω:

Κύρια Καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη  δικτύου εξαγωγών 
•Εισήγηση, 
•Προγραμματισμός και  υλοποίηση στόχων 
•Παρακολούθηση διεθνούς αγοράς  
•Προώθηση δημοσίων σχέσεων της εταιρίας 
•Ανάπτυξη καναλιών διανομής 
•Συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης προϋπολο-
γισμού 
•Επικοινωνία στόχων και αποτελεσμάτων με τους 
υφισταμένους 
 
Ο υποψήφιος  
•Ο ιδανικός υποψήφιος αναμένεται να διαθέτει: 
•Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής και Σχετικός 
Μεταπτυχιακός Τίτλος 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Επιπλέον, μια γλώσσα 
διεθνούς εμπορίου 
•10-15ετής εμπειρία στο χώρο των διεθνών πωλήσε-
ων ή/και του marketing 
•5ετής εμπειρία σε υψηλές θέσεις 
•Μεγάλη εμπειρία στον τομέα του τροφίμου 
•Στρατηγικές και Οργανωτικές ικανότητες 
•Ηγεσία και Επικοινωνία

Η εταιρεία προσφέρει: Η εταιρία προσφέρει ένα 
ελκυστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και εξαιρετικές 
προοπτικές εξέλιξης σε έναν δυναμικό και συνεχώς 
αναπτυσσόμενο οργανισμό. 

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα (αναφέροντας τον κωδικό ΕΜ/11.13) στο Τμή-
μα Εξεύρεσης και Επιλογής Στελεχών, στο e-mail:  
mycv@deloitte.gr. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν 
απόλυτα εμπιστευτικές και θα απαντηθούν.

Η εταιρεία ΜΠΟΥΤΑΡΗ Οινοποιητική , μέλος του 
Ομίλου ΜΠΟΥΤΑΡΗ, του κορυφαίου ομίλου πα-
ραγωγής και εμπορίας κρασιών (ΜΠΟΥΤΑΡΗ, ΚΑ-
ΜΠΑΣ), ζητά να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση 
Στελέχους στα γραφεία της στο Πικέρμι Αττικής:

Area Export Manager 
Κύρια Καθήκοντα: 
•Επίτευξη των στόχων πωλήσεων στις χώρες και τα 
προϊόντα ευθύνης 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Διατήρηση & ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου 
•Εκπροσώπηση εταιρίας σε διεθνείς εκθέσεις οίνου 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών σε οικονομικά ή marketing 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Καλή γνώση 
της Γερμανικής. (Καλή γνώση Ρωσικής θα θεωρηθεί 
ως επιπλέον προσόν) 
•Εμπειρία σε εξαγωγές οίνου ή καταναλωτικών  
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προϊόντων για τουλάχιστον 2 χρόνια 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών στην Ελλάδα  
και το εξωτερικό 
•Αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας  
& διαπραγμάτευσης 
•Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης & συντονισμού 
δραστηριοτήτων 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας και προσαρμογής  
σε δυναμικό περιβάλλον 
•Εμπειρία, γνώσεις ή ενασχόληση με οινολογικά 
θέματα θα θεωρεί ως επιπλέον προσόν 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο απο-
τέλεσμα

Η εταιρεία παρέχει ικανοποιητικό πακέτο αποδο-
χών, εκπαιδευτική υποστήριξη, ευχάριστο περιβάλ-
λον εργασίας, δυνατότητες προσωπικής και επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης και πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν άμεσα βιογρα-
φικό σημείωμα στο e-mail: hr@boutari.gr,ή στο fax: 
210 6039852 (υπόψιν Δ/νσης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού). Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπι-
σθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Όμιλος Εταιρειών με πολυετή παρουσία και ηγετική 
θέση στην Ελληνική αγορά ζητά:

Στελέχη  
για το τμήμα Ηλεκτρικών Εργαλείων 

Η Θέση: Οι υποψήφιοι με έδρα την Αθήνα, θα αναφέ-
ρονται στον Διευθυντή Πωλήσεων και θα αναλάβουν 
την οργάνωσης του τμήματος πωλήσεων των Ηλε-
κτρικών Εργαλείων καθώς και την προώθηση τους 
στην αγορά.

Απαραίτητα Προσόντα:  
•Πολύ καλή γνώση της αγοράς και εμπειρία  
στις πωλήσεις των Ηλεκτρικών Εργαλείων 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης  
(κατά προτίμηση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας & Χειρισμού 
Η/Υ (Ms Office)     
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών. 
•Άτομα Μεθοδικά, Ηθικά, Εχέμυθα. 
•Προσωπικότητα Δυναμική, με αποδεδειγμένα  
Άριστες Ικανότητες Ανάλυσης, Επικοινωνίας, Οργά-
νωσης, και •Προσανατολισμό στην Επίτευξη Στόχων. 
 
Οι Παροχές:  
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων (Μισθός-Προμή-
θειες-Bonus) 
•Προοπτικές εξέλιξης και διαρκής εκπαίδευση μέσα 
σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βι-
ογραφικά σημειώματα αναφέροντας Κωδ. Θέσης: 
ΣΤΗΕ1-11.13: στο: e-mail: human.r12@gmail.com 
(Δικηγορικό Γραφείο κ. Χ. Σχινά). Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στα βιογραφικά σημειώματα 
θεωρούνται απόρρητα και θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

Αναζητάμε για λογαριασμό εταιρείας πελάτη μας, που 
κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στον κλάδο 
της, και η οποία έχει σημαντική ανάπτυξη μέσω όλων 
των αλυσίδων καταστημάτων τεχνολογίας έναν:

Key Account Manager  
(κλάδος: Consumer Electonics)

Η θέση αυτή αναφέρεται απευθείας στον Διευθυ-
ντή Πωλήσεων Ελλάδος, και περιλαμβάνει τις 
παρακάτω αρμοδιότητες: 
•Διοίκηση και διαχείριση της κατηγορίας προϊόντων. 
Συντονισμός ενεργειών που αφορούν την πώλη-
ση των προϊόντων στις αλυσίδες καταστημάτων 
(consumer electronics) στην Αθήνα. 
•Συνεργασία με τη Εμπορική Διεύθυνση αλλά  
και με τις Διευθύνσεις των υπολοίπων τμημάτων, 
ιδιαίτερα με τη  
•Διεύθυνση Marketing. 
•Διαπραγμάτευση με τις αλυσίδες καταστημάτων για 
τον καθορισμό των παραμέτρων της συνεργασίας. 
•Αντιπροσώπευση της εταιρίας στις μεγάλες εκθέ-
σεις του κλάδου. 
•Παρακολούθηση των αναγκών και των ευκαιριών 
των πελατών και προτάσεις για καλύτερη εξυπηρέ-
τησή τους αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη της συνερ-
γασίας. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ με εξειδίκευση στη διοίκηση επιχει-
ρήσεων ή στο marketing, επιθυμητές οι μεταπτυχια-
κές σπουδές από πανεπιστήμιο του εξωτερικού. 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας σε ανάλο-
γη θέση πωλήσεων στον κλάδο των Consumer 
Electronics. 
•Αποδεδειγμένες επαγγελματικές επιτυχίες στο κλεί-
σιμο συμφωνιών με αλυσίδες τεχνολογίας. 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικα-
νότητες. 
•Ικανότητες διοίκησης, οργάνωσης και παρουσίασης 
προτάσεων. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Άριστη γνώση του Office. 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον. 

•Άριστο πακέτο αποδοχών, και παροχών. 
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα με κωδικό θέσης: 
am_10 στο e-mail: executive.search.selection@
gmail.com. Τηρείται απόλυτη εχεμύθεια. Παρακα-
λούμε να αποστείλετε την αίτηση σας μόνο εάν 
διαθέτετε όλα τα απαιτούμενα προσόντα.
Θα απαντηθούν μόνο εκείνες οι αιτήσεις στις 
οποίες περιλαμβάνεται: 
•ο κωδικός θέσης, 
•η συνοδευτική επιστολή 
•το ανάλογο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο πλη-
ρούνται όλα τα απαιτούμενα προσόντα.

Η MIKOS Α.Ε., είναι Ελληνική εταιρεία Κουρτινών, 
Υφασμάτων Επιπλώσεων, Ταπετσαριών Τοίχου, 
Επίπλων, Αντικειμένων. Έχοντας ιδρυθεί το 1970, 
διαγράφουμε πλέον Ηγετική πορεία στον χώρο της 
εσωτερικής διακόσμησης, ακολουθώντας έντονα Δι-
αφοροποιημένη στρατηγική. Επιθυμούμε να επαν-
δρώσουμε την ακόλουθη θέση:

Πωλητή Χονδρικής  
(κωδ. Θέσης: ΠΩΛ-ΧΟΝ-11.13)

Καθήκοντα Ρόλου: 
1)Να εξυπηρετεί τους πελάτες χονδρικής μας: 
•προτείνοντας τις κατάλληλες επιλογές προϊόντων 
για την αγορά τους 
•παρουσιάζοντας τις τάσεις της μόδας και τα νέα των 
οίκων που αντιπροσωπεύει η εταιρεία 
•παρακολουθώντας και αναπτύσσοντας τις πωλή-
σεις μέσω προτάσεων κατάλληλων ενεργειών 
•υποστηρίζοντας τη σωστή τοποθέτηση και παρου-
σίαση των προτεινόμενων συλλογών στα σημεία 
διανομής 
2)Να προτείνει και να αναπτύσσει νέες συνεργα-
σίες με πελάτες και σημεία πώλησης, ακόμα και 
premium επιπέδου 
3)Να πραγματοποιεί ταξίδια εκτός Αθηνών 
 
Απαραίτητες Δεξιότητες & Γνώσεις: 
•Εμπειρία σε πωλήσεις χονδρικής 
•Γνώση χειρισμού υπολογιστών 
•Γνώση ξένης γλώσσας- προτιμητέα Αγγλικά 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Παροχές & Εξέλιξη: 
•Προσφέρεται μισθός, ποσοστά επί των πωλήσεων, 
αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο. 
•Ο κατάλληλος εργαζόμενος μπορεί να εξελιχθεί σε 
προϊστάμενο πωλήσεων. 
 
Αποστολή βιογραφικών (με τον κωδικό της θέσης) 
στο e-mail: cv@skywalker.gr.Website: www.mikos.gr

H FRAGOS S.A., με τα Επώνυμα Προϊόντα: Manda-
rino - Marasil - Pierre Cardin - Kitten - Sprint ζητεί: 

Πωλητή Χονδρικής  
Για πλήρη απασχόληση

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος Ανωτέρας η Ανωτάτης Σχολής 
•Βασική προϋπόθεση διετής προϋπηρεσία στο χώρο 
της ένδυσης (χονδρική πώληση) 
•Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
•Χρήση MS Office 
•Κατοχή μεταφορικού μέσου 
•Προτεινόμενη ηλικία: 25-35 
 
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό υπ’ όψιν κου 
Βοντζαλίδη στο e-mail: mandilas@mandarino.gr

Marketing Director  
(MAR 0926) 

Αθήνα ή Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Μεγάλη εμπορική εταιρία με εκτεταμένη 
παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναζητά Διευθυ-
ντή Μάρκετινγκ για τις ανάγκες περαιτέρω προβολής 
και ανάπτυξης της εταιρίας στην ελληνική και διεθνή 
αγορά, αναφερόμενος στο Γενικό Διευθυντή της εται-
ρίας.

Καθήκοντα Θέσης: Ο/ Η κατάλληλος υποψήφιος θα 
αναλάβει τον σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάπτυξη 
των διαδικασιών μάρκετινγκ για την ελληνική και δι-
εθνή αγορά

Απαραίτητα Προσόντα 
•Tουλάχιστον 8-10 έτη σχετικής επαγγελματικής 
εμπειρίας σε διευθυντική θέση στον χώρο του 
marketing 
•Eμπειρία αποκλειστικά από κλάδους fmcg και δικτύ-
ων καταστημάτων λιανικής 
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός 
με το αντικείμενο 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση εφαρμογών new social media 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών σε 
Ελλάδα και εξωτερικό 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Eταιρία Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ζητεί:

Υπεύθυνο  
για στελέχωση τμήματος πωλήσεων

 
Σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία στον 
χώρο των νοσοκομείων της περιοχής του Πειραιά και 
να είναι γνώστης των διαδικασιών των νοσοκομείων 
καθώς και της διαδικασίας δημόσιων διαγωνισμών. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@emergyproducts.gr

Εισαγωγική και κατασκευαστική εταιρία ορθοπεδι-
κών ειδών με πολυετή εμπειρία στο χώρο ζητά:

Πωλητή - Ιατρικό επισκέπτη 
(κωδ. θέσης: ΙΑΤ12/07)

Για την ανάπτυξη και επαφή του ιατρικού και νο-
σηλευτικού προσωπικού καθώς και των ασθενών 
με την εταιρία.
Η Συνεργασία θα είναι αρχικά αποκλειστικά με 
ποσοστά επί των πωλήσεων, με σκοπό να εξελι-
χθεί σε υπαλληλική σχέση.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον στον ιατρικό 
χώρο των ορθοπεδικών, χειρούργων, αγγειολόγων 
•Κατοχή πτυχίου ανωτέρας εκπαίδευσης 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Με υψηλό αίσθημα σωστής και αποτελεσματικής 
διαπραγμάτευσης στο χώρο της υγείας 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αρχικά ποσοστά επί των πωλήσεων, και αναλόγως 
αποτελεσμάτων, εξέλιξη σε μόνιμη υπαλληλική συ-
νεργασία αορίστου χρόνου 
•Εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@kifidis-
orthopedics.gr

Η CUBE Φαρμακευτική ζητά:

Ιατρικούς Επισκέπτες 
(Κωδ. ΙΕΔΤ/ΑΤΤ)

Η Εταιρεία CUBE Φαρμακευτική που δραστηριοποι-
είται στο χώρο των φαρμάκων, των συμπληρωμάτων 
ειδικής διατροφής και των ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρικούς Επισκέπτες 
για τα προϊόντα – Διαιτητικά Τρόφιμα για ειδικούς 
Ιατρικούς σκοπούς – στην περιοχή Αττική.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πολυετή εμπειρία στις ειδικότητες των Παιδιάτρων, 
Γαστρεντερολόγων 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα επικοινω-
νίας 
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής 
•Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
 
Κάθε υποψηφιότητα θα θεωρηθεί εμπιστευτική.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα (με αναγραφή του κωδικού 
που αντιστοιχεί στη θέση για την οποία ενδιαφέ-
ρονται) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cube-
pharmaceuticals.gr

Πωλητής – Τεχνικός
Mε εμπειρία στον τομέα των εμφυτεύσιμων ορθοπε-
δικών υλικών και κυρίως στην οστεοσύνθεση, για τη 
Θεσσαλονίκη και τις γύρω πόλεις.

Θετικής κατάρτισης και γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@clinilab.gr.Τηλ: 210 9484090.

ΙΑΤΡΟΙ
Μια θέση εργασίας για Ειδικό Παιδίατρο  

– Consultant in Paediatrician 
Η GlobalMediRec έχει μια άμεση θέση εργασίας 
Κρατικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο NHS in 
Midlands. 
 
Απαραίτητη 2 Ετή Εμπειρία Σε PICU (Paediatric 
Intensive Care Unit)
Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι 
μεταξύ £75,249 έως £101,451(αναλόγως προηγού-
μενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την 
εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες), με αρχικό συμ-
βόλαιο ενός έτους.

Το αρχικό συμβόλαιο  μπορεί να ανανεωθεί εφόσον 
το επιθυμεί ο ιατρός. 
 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

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

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

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ NEUMUELLER που δραστηριοποιείται 
πολλά χρόνια στον χώρο του Recruiting, και η οποία 
τον τελευταίο χρόνο συνεργάζεται με κορυφαία νοσο-
κομεία στη Γερμανία, επιθυμεί να προσλάβει: 

Ιατρό ειδικευμένο 
 στην Εσωτερική Παθολογία 

 ή την Πνευμονολογία
Κορυφαίο Νοσοκομείο στην περιοχή τις Βαυαρίας/
Γερμανία αναζητά ιατρό με την ειδικότητα της 
Εσωτερικής Παθολογίας ή της Πνευμονολογίας 
με προοπτική για την Θέση του Επιμελητή/τριας.

•Ο/η υποψήφιος/α Ιατρός θα πρέπει να έχει ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς την ειδικότητα της Πνευμονολογίας 
ή της Εσωτερικής Παθολογίας όπως επίσης και να 
διαθέτει: 
- Ανάλογη εμπειρία σε κλινική ή νοσοκομείο 
- Υπεύθυνη εξάσκηση τις Ιατρικής 
•Η κλινική ΙΙ διαθέτει πάνω από 120 κρεβάτια, από 
τα οποία τα 22 ανήκουν στο τμήμα τις Πνευμονολο-
γίας. 
•Στην κλινική διενεργούνται ενδοσκοπήσεις όπως 
επίσης και θωρακοσκόπηση. 
•Επιπλέον διαθέτει εργοσπιρομετρία ή καρδιοανα-
πνευστική δοκιμασία κοπώσεως όπου καταγράφο-
νται μετρήσεις από το καρδιαγγειακό, το αναπνευστι-
κό, το κυκλοφορικό και το μυοσκελετικό σύστημα.

Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  
sa@neumueller.org επισυνάπτοντας το πτυχίο, 
άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση  
επαγγελματικών εμπειριών, συστατικές επιστολές 
και βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας.  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε φυσικά  
να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ.  
+49 91189131-00 Υπόψη: Σοφία Αναστασιάδου.

Παιδίατρος 
Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας. 
 
•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & προϋ-
πηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sosiatroi@sosiatroi.gr ή στο fax: 210 8212611.  
Περισσότερες πληροφορίες στο Τηλ. 210 8211888 
και στην ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr

Το νεοϊδρυθέν πολυιατρείο MVZKlosterstr.GmbH 
που εδρεύει στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας υπό Ελ-
ληνική Διεύθυνση, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

1 Γενικό Ιατρό  
και 1 Ειδικό Παθολόγο

Οι υποψήφιοι  πρέπει να πληρούν τα παρακάτω 
προσόντα και ικανότητες: 
•Ταχεία ρύθμιση των γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων 
(αναγνώριση πτυχίου, άδεια εργασίας κτλ.) 
•Απαιτούμενο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της 
γερμανικής, επιπέδου τουλάχιστον B2 ή ταχεία λήψη 
αυτού 
•Προθυμία για συνεργασία με αλλοδαπούς   
συναδέλφους και ασθενείς, σε έντονα πολυπολιτισμι-
κό περιβάλλον. 
•Ιδιαίτερη ευαισθησία καθώς και συμπεριφορά ευ-
γενικού και ήπιου χαρακτήρα με ευρείς ορίζοντες 
διαπολιτισμικής ιδεολογίας. 
•Σημαντικό προσόν θα θεωρηθεί η γνώση μιας επι-
πλέον γλώσσας όπως ρωσικής, γιουγκοσλαβικής, 
βουλγαρικής, ρουμανικής, αλβανικής, τουρκικής κτλ. 
 
Παρέχονται: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
•Αμοιβή 5000€/μήνα μεικτά + bonus παραγωγικό-
τητας 
•Ετήσιο συμβόλαιο με διάθεση ανανέωσης ανάλογης 
της επιτυχούς συνεργασίας 
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα σύμφωνα 
με την γερμανική νομοθεσία 
•Πλήρης απασχόληση 
•Πλήρης αυτονομία, χωρίς ιεραρχική δομή

Εάν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ενδι-
αφέρεστε να αρχίσετε μία καινούρια ζωή στη Γερμα-
νία, με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, καλό μισθό 
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και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, θα χαρούμε 
πολύ να λάβουμε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας 
ενημερώσουμε για τα περαιτέρω βήματα και θα είμα-
στε κοντά σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανα-
γνώρισης πτυχίου από τις γερμανικές αρχές.

Μπορείτε επίσης να υπολογίζετε στη στήριξη μας σε 
ότι άφορα στην έρευνα για τη νέα σας διαμονή.

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: 
doctor10@skywalker.gr επισυνάπτοντας τα απαραί-
τητα έγγραφα που περιγράφονται στην αγγελία.

Συστέγαση Ιατρείων – Διαγνωστικού  
εξοπλισμένων  

στο Γέρακα Αττικής
Για συστέγαση εξοπλισμένων ιατρείων - διαγνω-
στικού, ζητούνται οι παρακάτω ειδικότητες: 
•Καρδιολόγος 
•Παθολόγος 
•Ενδοκρινολόγος 
•Γυναικολόγος 
•Ουρολόγος 
•Παιδίατρος 
 
Kατά προτίμηση συμβεβλημένοι με ΕΟΠΥΥ.

Παρακαλούμε για εκδήλωση ενδιαφέροντος 
όπως αποστείλετε e-mail: poliatrger@gmail.com. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6932 277686.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής  

ΑΕΙ / ΤΕΙ για εργασία στη Γερμανία 
•Προαιρετική γνώση Γερμανικής γλώσσας επίπεδο 
Β1-Β2

Aποστολή βιογραφικών σε μορφή Europass 
στην Γερμανική ή Αγγλική γλώσσα στο e-mail:  
kariera@md-hellas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 
333450, 6973 348931. Άτομο επικοινωνίας: Έυα Βε-
νιανάκη, από Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-14:00.

Η DHI Medical Group, παγκόσμια πρωτοπόρος 
εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την  αντιμετώπιση 
προβλημάτων του τριχωτού της κεφαλής, με περισ-
σότερες από 40 κλινικές σε όλον τον κόσμο, ζητά 
Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες για εργασία στην 
Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Απαραίτητη προϋπόθεση πτυχίο. Αποστολή βιο-
γραφικών στο e-mail: hr@dhiglobal.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος

Σε εισαγωγική εταιρία στον κλάδο του ξενόγλωσ-
σου βιβλίου.

Ζητείται εκπαιδευτικός σύμβουλος σε εισαγωγική 
εταιρία στον κλάδο του ξενόγλωσσου βιβλίου με δί-
πλωμα ανώτατου ιδρύματος, μεταπτυχιακό τίτλο 
(γλωσσολογία, εκπαίδευση ή/και εμπορική διαχείρι-
ση) κατά προτίμηση του εξωτερικού, με άριστη γνώ-
ση δυο ξένων γλωσσών, αγγλικών & γαλλικών, στο 
γραπτό και προφορικό λόγο. Να έχει τουλάχιστον 
τρία χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις/ προώθη-
ση, με ευχέρεια στη χρήση ηλεκτ/ κού υπολογιστή 
και προγραμμάτων excel & powerpoint. Απαραίτητη 
η δυνατότητα μετακίνησης στην επαρχία για επαγγελ-
ματικά ταξίδια 3-4 μήνες το χρόνο και προτιμητέα η 
επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό.

Άλλα απαιτούμενα χαρακτηριστικά:  
•Eπικοινωνιακός/η, άμεσος/η, συνεπής, αυτόνο-
μος/η, με πνεύμα συνεργασίας & προσοχή στην 
λεπτομέρεια. 
•Δίπλωμα οδήγησης δίκυκλου & αυτοκινήτου. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό & συνοδευτική επιστολή 
στο e-mail: books@skywalker.gr

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
H ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ζητά για μόνιμη συνεργασία:

Επιστήμονες με εξειδίκευση  
στην Τηλεπισκόπιση

•Επιθυμητή η εμπειρία στον τομέα Φυτοπροστασίας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@geoanalysis.gr, fax: 2310 496880.

Η AGROLOGY ABEE που δραστηριοποιείται πετυ-
χημένα εδώ και 30 χρόνια στον κλάδο των γεωργικών 
εφοδίων, αναζητά Άμεσα Γεωπόνο για να ενισχύσει 
το τμήμα πωλήσεων στην περιοχή της Κεντρικής  
Μακεδονίας - Θράκης.

Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι. Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής 
•Γνώση 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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
The company ENERCOPLAN LTD engineering 
company developing, manufacturing and 
administration of all types of energy projects as part 
of expanding its activities abroad calls:

Sales engineer
•B.Sc. Engineering Degree 
•Experience: licensing and sale of all types of energy 
projects and energy saving products 
•At least 2 years experience in sales of energy 
products and projects 
•Fulfilled military obligations for male candidates 
•Ability to travel 
•Knowledge : Autocad, PC , good knowledge of 
English language,  formation process offers and 
sales 
•Employment: Greece , Turkey , USA & Middle East 
•Additional knowledge of project management  
will be addressed as well as possible construction 
degree 
 
The cv’s will be sent to e-mail:  
petrou.georgia@enercoplan.com. 
Phone +30 27520 27844.

Από την Εταιρία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε., 
μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Βιομηχανία, η οποία 
δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συ-
σκευασίας τροφίμων, ζητούνται για την ενίσχυση των 
Τμημάτων Πωλήσεων & Παραγωγής στελέχη από τις 
παρακάτω ειδικότητες:

Μηχανικός Πωλήσεων &  
Ανάπτυξης Προϊόντων  

(Κωδικός θέσης: S_ΕNG)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Τεχνική υποστήριξη πελατών σε Ελλάδα & εξωτε-
ρικό 
•Παρακολούθηση επίτευξης στόχων σχετικά με την 
ικανοποίηση των πελατών από τα προϊόντα & τις 
υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση 
•Διαχείριση και συντονισμός νέων project από τη 
ζήτηση του πελάτη έως και την κατασκευή του κα-
λουπιού και την παράδοση του τελικού προϊόντος 
•3-D Σχεδιασμός προϊόντων και εξαρτημάτων με 
χρήση CAD προγραμμάτων 
•Έκδοση & επικαιροποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών 
•Διαχείριση παραπόνων πελατών σε συνεργασία με 
το Τμήμα Ποιότητας με σκοπό την άμεση επίλυσή 
τους 
•Εφαρμογή των καταγεγραμμένων απαιτήσεων του 
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Επιχείρη-
σης 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο επιπέδου ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνολογικής κατεύθυν-
σης 
•Άριστη γνώση 3-D σχεδιαστικών προγραμμάτων 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προϊό-
ντων επιθυμητή 
•Άριστη γνώση Αγγλικών – η γνώση Γερμανικών θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Δυναμική προσωπικότητα & δημιουργικότητα, 
υπευθυνότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρία παρέχει: 
•Άριστες συνθήκες & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν  
τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
hr@kotronis-plastics.gr αναγράφοντας απαραιτήτως 
τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει.

Πωλητής/Πωλήτρια
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος πολιτικός μηχανικός/χημικός μηχανικός/
μηχανολόγος μηχανικός/ οικονομικών επιστημών 
(ΑΕΙ/ΤΕΙ) 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση εμπορικού τμήμα-
τος (οικονομικές μελέτες πελατών, προετοιμασία 
προσφορών, έλεγχος εμπορικής πολιτικής, στατι-
στικά, reports, back office πωλητών, επικοινωνία με 
πελάτες) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (δεύτερη ξένη γλώσσα θα 
εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν ) 
•Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ( Windows , 
Office, περιβάλλον ERP, CRM) 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία 
•Θετική διάθεση, ευγένεια, αφοσίωση στο έργο τους, 
επαγγελματισμός. 

Προσφέρονται: 
•Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε μια συνεχώς αναπτυσσόμε-
νη εταιρεία 
•Μισθός σταθερός και επιπλέον bonus κατά την 
επίτευξη στόχων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresfgl@gmail.com 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η εταιρία ΒΤΙ-ΗΕLLAS Α.Ε.Ε., με έδρα στη Μετα-
μόρφωση, δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπο-
ρίας μηχανημάτων & ειδών γραφικών τεχνών και σαν 
εμπορικός συνεργάτης των μεγαλύτερων κατασκευ-
αστικών οίκων του τομέα αυτού, επιθυμεί να επαν-
δρώσει το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών για 
την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων γραφικών 
τεχνών με:

Τεχνικό – Ηλεκτρονικό 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τεχνικού λυκείου, τεχνικής σχολής ή 
T.E.I. 
•Ηλικία έως 30 ετών. 
•Εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμών 
•Επάρκεια γραφής και ομιλίας της Αγγλικής ή Γερμα-
νικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και 
αυτοκινήτου. 
•Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια. 
•Δυνατότητα να ταξιδεύει στην Ελλάδα και στο Εξω-
τερικό. 
•Η προϋπηρεσία στον κλάδο των γραφικών τεχνών 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας 
μέσω e-mail: info@bti-hellas.gr. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η εταιρία ΒΤΙ-ΗΕLLAS Α.Ε.Ε., με έδρα στη Μετα-
μόρφωση, δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπο-
ρίας μηχανημάτων & ειδών γραφικών τεχνών και σαν 
εμπορικός συνεργάτης των μεγαλύτερων κατασκευ-
αστικών οίκων του τομέα αυτού, επιθυμεί να επαν-
δρώσει το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών για 
την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων γραφικών 
τεχνών με:

Τεχνικό –Μηχανικό 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τεχνικού λυκείου, τεχνικής σχολής ή 
T.E.I. 
•Ηλικία έως 30 ετών. 
•Εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμών 
•Επάρκεια γραφής και ομιλίας της Αγγλικής ή Γερμα-
νικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και 
αυτοκινήτου. 
•Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια. 
•Δυνατότητα να ταξιδεύει στην Ελλάδα και στο Εξω-
τερικό. 
•Η προϋπηρεσία στον κλάδο των γραφικών τεχνών 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας 
μέσω e-mail: info@bti-hellas.gr. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. η οποία παράγει απαιτη-
τικά χυτά εξαρτήματα για  εξελιγμένες μηχανολογικές 
εφαρμογές με πελάτες σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και 
Αμερική, επιθυμεί να προσλάβει:

Μεταλλουργό Μηχανικό  
ή Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ

Με ειδίκευση στα μεταλλικά υλικά για το τεχνικό τμή-
μα με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό χυτών 
εξαρτημάτων.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Μεταλλουργού Μηχανικού ή Μηχανολόγου 
Μηχανικού ΑΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση Γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος με αποστολή e-mail στο 
λογαριασμό: info@egnatiafoundry.gr το οποίο θα 
αναγράφει τον κωδικό ΤΤ – 11 στο θέμα του.

Chemical Engineer  
Lamia plant

Are you looking for a challenging role in a global 
organisation? Then take this great opportunity to 
work in a multi-cultural environment of a globally 
operating adhesives company.

H.B. Fuller is a leading global industrial adhersives 
provider. Through our shared vision, strong 
leadership and spirit of collaboration, we consistently 

deliver the adhesive innovations that enhance your 
products and lives. H.B. Fuller is commited to building 
an environment where employees are engaged, 
challenged and given an opportunity to be innovative 
and drive superior results. We strive to create and 
provide an environment that offers challenging, 
stimulating and financially rewarding opportunities.

Main responsibilities: 
•Adequately inform/communicate with colleagues on 
a daily basis 
•Ensure that the quality management system is 
followed consistently and support all functions to 
ensure the system is up to date and are actual 
practice 
•Responsible for timely response/resolution to 
quality complaints and internal complaints/alerts. 
RC/CA-PDCA 
•On time reporting + meeting objectives 
•Be the go to person with regards to the equipments 
on site 
•Maintaining the equipment in the plant by following 
a specific maintenance plan 
•Organizing equipment’s spare parts management 
system 
•Fulfilling responsibilities as a Safety engineer of 
the plant as required by the law and H.B. Fuller’s 
standards 
 
Necessary qualifications/skills: 
•Quality background 
•Minimum 5 years experience in an industrial or 
chemical Company 
•Signature rights as Chemical Engineer regarding 
plant’s machinery 
•Organizational and methodical skills and team spirit 
•Excellent knowledge of English and PC skills 
 
Benefits: 
•Extra pharmaceutical coverage 
•Excellent working conditions within a multinational 
Company 
•Unit Performance Bonus potential
If you are interested in this position please 
apply: through the H. Fuller website and link: 
https://hbfullercareers.silkroad.com/ - (position is 
track code 1220) or apply to this e-mail: Talent-
Acquisition-EIMEA@hbfuller.com. Please add a 
covering letter, C.V., references and current 
salary/benefits.

The company ENERCOPLAN LTD engineering 
company developing, manufacturing and 
administration of all types of energy projects as part 
of expanding its activities abroad calls:

Electrical Engineer -  
Mechanical Engineer

•Master Degree in Mechanical - Electrical 
Engineering Degree 
•Experience: Licensing & renewable energy projects 
in particular solar thermal - Solar - Wind farms and 
cogeneration projects of natural gas and biogas 
projects substation & MV – HV 
•At least 4 years of experience in renewable energy 
projects 
•Fulfilled military obligations for male candidates 
•Ability to travel 
•Knowledge : Autocad,  PC, knowledge MS 
PROJECT, Office, good knowledge of Turkish 
language , good knowledge of English language 
•Employment: Greece , Turkey , Bulgaria , USA & 
Middle East 
•Additional knowledge of project management will be 
addressed as well as possible construction degree 
 
The cv’s will be sent to e-mail: petrou.georgia@
enercoplan.com. Phone +30 27520 27844.

Power Plant Electrical  
Design Engineer 
(PPEDE 11/13)

Roles and Responsibilities: 
•Qualified candidates should be able to produce 
front end designs for industrial electrical 
systems including power & distribution and 
controls hardware including: 
•Power & distribution 
•Block cable diagrams, control loop diagrams, and 
wiring schematics 
•Create I/O lists 
•Cabling specification and motor sizing 
•Harmonic and Power Quality Analysis 
•Protective Device Coordination studies 
•Load Flow studies 
•Relay setting 
•Short circuit calculations 
•Voltage drop calculations 
•Excellent knowledge of commercial software 
•Preparation of overall concept, the single-line-
diagram, layouts, equipment arrangement drawings, 
dimensions of main components based on design 
criteria, subcontracting, scheduling, setting of 
interface conditions, input for civil works design, 
foundation data for/loads of equipment to be 
installed as well as issue of overall specifications 
and guidelines for procurement and design of 
equipment, logic diagrams, master consumer lists 
as compilation of information from other suppliers/
partners, and turbine protection layouts. 
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Key Requirements: 
•University degree in Electrical Engineering. 
Master’s degree is preferred. 
•Excellent command of English language and 
familiarity with International design standards  
(e.g. IEC, IEEE, SENELEC, NEC). 
•Minimum seven (7) years solid experience in the 
conceptual and final design of Electrical Systems. 
Specific experience for EPC power plant projects  
is desired. 
•Design of High voltage substations, connection to 
grid, and power system distribution and coordination 
with turbine generators is highly desired. 
•Design of emergency systems including generator 
sizing philosophy.

Send your cv’s to this link: http://www.skywalker.
gr/showExternalForm.aspx?width=720px&heig
ht=1000px&companyID=323&src=http%3a%2f
%2farchirodonforms2.applymycv.gr%2fsendCv.
aspx%3FisDirect%3D1

BIOMHXANIA
Από την Εταιρία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε., 
μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Βιομηχανία, η οποία 
δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συ-
σκευασίας τροφίμων, ζητούνται για την ενίσχυση των 
Τμημάτων Πωλήσεων & Παραγωγής στελέχη από τις 
παρακάτω ειδικότητες:

Εργοδηγός Βάρδιας  
(Κωδικός θέσης: SH_CO)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Παρακολούθηση βάσει ποιοτικών κριτηρίων  
της διαδικασίας παραγωγής & διενέργεια τακτικών 
ελέγχων με μέτρηση κρίσιμων παραμέτρων  
των προϊόντων 
•Συντονισμός και διαχείριση προσωπικού  
συσκευασίας και τεχνικών βάρδιας 
•Τήρηση του Πλάνου Παραγωγής 
•Υπεύθυνος για την αξιολόγηση και τη συνεχή  
εκπαίδευση του προσωπικού βάρδιας, καθώς  
και για την ευταξία του χώρου Παραγωγής 
•Εφαρμογή των καταγεγραμμένων απαιτήσεων  
του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας  
της Επιχείρησης 
•Σύνταξη αναφορών και επικοινωνία κατά  
την αλλαγή βάρδιας με τον εργοδηγό  
της προηγούμενης/επόμενης βάρδιας 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι./ Τεχνικής Σχολής ή εμπειρία  
σε αντίστοιχη θέση στη Βιομηχανία τουλάχιστον  
2 ετών 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες, λήψη 
πρωτοβουλιών 
•Δυναμική προσωπικότητα & δημιουργικότητα, 
υπευθυνότητα 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρία παρέχει: 
•Άριστες συνθήκες & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις 
προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@kotronis-
plastics.gr αναγράφοντας απαραιτήτως τον κωδικό 
της θέσης που τους ενδιαφέρει.

Συντηρητής Εργοστασίου  
(TEC811) 

Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Επώνυμη αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστεί-
ων αναζητά Συντηρητή Εργοστασίου για τις ανάγκες 
του εργοστασίου παραγωγής στην περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης.
Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού 
•Τουλάχιστον δεκαετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
βιομηχανικό - βιοτεχνικό περιβάλλον 
•Καλές γνώσεις μηχανοτεχνίτη 
•Καλή γνώση αγγλικών σε επίπεδο τεχνικών όρων 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Zητούνται Πτυχιούχοι και Μη για εργασία στη 
Γερμανία στους παρακάτω τομείς:

 Αυτοκινητοβιομηχανίας, 
Δόμησης, 

Συγκοινωνιών 
Ναυτιλίας,  

Βαριάς Βιομηχανίας

•Με ειδικότητα 
•Χωρίς ειδικότητα με δυνατότητα να αποκτήσουν 
•Με γνώσεις Γερμανικής γλώσσας από επίπεδο Α 
έως C 
Με πολύ καλούς όρους και προϋποθέσεις.

Πληροφορίες: MD Studien & Vermittlung. Ώρες Γρα-

φείου: 09:00 – 14:00, τηλ: 2810 330009, Έυα Βενια-
νάκη:  6973 348931. Αποστείλατε βιογραφικό στα 
Αγγλικά ή Γερμανικά σε μορφή Europass με φω-
τογραφία: info@md-hellas.gr

Projektabwickler (m/w) 
 Automotive

Job Beschreibung:(Job Nr. 634) 
Ort: Augsburg 
Gehalt: Auf Anfrage 
 
Aufgaben 
•Erstellen von Änderungsvorhaben für Vorserie und 
Serie 
•Zeichnungskontrolle und Zeichnungsarchivierung 
•Erstellen von Kalkulationen 
•Terminplanung und –überwachung 
•Definition von Projektanforderungen 
 
Anforderungen  
•Deutsch B2 Zertifikat 
•Kommunikativer und selbständig arbeitender 
Ingenieur (m/w) mit erster Erfahrung im 
Projektmanagement im •Automotive Bereich 
 
Vorteile  
•Individuell und erfolgsorientiert - Ihre Perspektiven 
sind ausgezeichnet: 
•Entwicklung bereichsübergreifender Kompetenzen 
•Karrieremöglichkeiten in Technik, Führung sowie 
Vertrieb 
•Haustarifvertrag IG Metall 
 
Veroffentlichung: 18.11.2013

Wenn Sie sich auf die oben beschriebene Position 
bewerben möchten, so gehen Sie bitte auf den folgenden 
link: http://www.kluge-recruitment.com/Engineers/
formengineers.php und geben dort Ihre Daten ein. 
Es geht sehr schnell und es ist keine Registrierung 
erforderlich. Sollten Sie uns schon Ihre Daten und 
einen deutschen Lebenslauf über das Online-Formular 
zugesendet haben, so bitten wir Sie, eine einfache E-mail 
an application@kluge-recruitment.com mit folgendem 
Inhalt zu schreiben: Name, E-Mail, Job Nummer.

Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας υλικών συσκευ-
ασίας (κυτιοποιείο) αναζητά:

Υπεύθυνο Παραγωγής
Για τις ανάγκες καλύτερης λειτουργίας της. Η θέση 
αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή του εργοστασίου 
και ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει την ευθύνη διοί-
κησης της παραγωγής και της διανομής των τελικών 
προϊόντων και των εμπορευμάτων, ενώ θα πρέπει να 
συνεργάζεται σε μεγάλο βαθμό με το τμήμα ποιότη-
τας για την επίτευξη των στόχων ποιότητας, περιβάλ-
λοντος και άσφάλειας τροφίμων.
Καθήκοντα Θέσης 
•Προγραμματισμός παραγωγής 
•Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης προϊόντων 
σύμφωνα με την ημερομηνία παράδοσης  
της εκάστοτε παραγγελίας 
•Ευθύνη εύρυθμου σχεδιασμού και λειτουργίας  
παραγωγικής διαδικασίας και βελτιστοποίησης  
διαδικασιών παραγωγής 
•Ανάληψη ενεργειών μείωσης λειτουργικού κόστους 
τμημάτων 
•Άριστη διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων 
τμημάτων ευθύνης 
•Επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων  
λειτουργίας εργοστασίου 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Τουλάχιστον πενταετής επαγγελματική εμπειρία 
από τον κλάδο της βιομηχανίας σε θέση υπεύθυνου 
παραγωγής 
επαγγελματική εμπειρία από την διοίκηση σχετικών 
τμημάτων ευθύνης 
•Επιθυμητή η γνώση του κλάδου γραφικών τεχνών 
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (Μηχανολόγος ή Μηχα-
νικός) 
•Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  
επιθυμητός αλλά όχι απαραίτητος 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και ηλεκτρονικών  
υπολογιστών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kouvoutsakis@metronpack.gr  
ή στο fax: 210 4220134.

ΟΔΗΓΟΙ
Canaves Oia Hotel & Suites, a proud member of the 
Small Luxury Hotels of the World™ is a luxury 5 star 
hotel in Oia, Santorini.

For the season of 2014, we are looking for associates 
who are willing to learn and build up a successful 
career in hospitality.

Driver 
Position Requirements: 
•Minimum experience of 2 years in same position in 
a luxury hotel or a travel company. 
•Good knowledge of English language. 
•Driver’s License D class (at least 3 years valid) 
•Good personal presentation and interpersonal skills 
•Team Spirit 

•Knowledge of second language will be considered 
an asset 
•Age limit 35 years 
•Knowledge of additional languages will be 
considered an asset. 
 
Canaves Oia Hotel offers: 
•Accommodation at privately owned apartments with 
wi-Fi access 
•Pleasant working environment 
•Supportive management 
•Competitive salary 
 
Recommendations and recent photo required. 
Send your cv’s to this e-mail: hr@canaves.com

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
H Kestrel I.S, System Integrator στο χώρο των Τη-
λεπικοινωνιακών Παρόχων και συνεργάτης διεθνούς 
φήμης κατασκευαστικών οίκων εξοπλισμού και λογι-
σμικού, αναζητά Aποθηκάριο για την οργάνωση της 
αποθήκης. Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την 
λογιστική και φυσική διακίνηση του εξοπλισμού και θα 
εκδίδει παραστατικά διακίνησης.

Στις αρμοδιότητές του θα είναι και οι εξωτερικές 
εργασίες. 
Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν: 
•1- 2 χρόνια προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένη 
αποθήκη. 
•Γνώσεις λογιστικής 
•Εξοικείωση με τον χώρο της πληροφορικής  
(Επιθυμητό). 
•Δίπλωμα μοτοσυκλέτας και/ ή αυτοκινήτου 
 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εξής αρμοδιότητες: 
•Άριστες Οργανωτικές ικανότητες. 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, 
•Ικανότητα επικοινωνίας και διαχείρισης του πελάτη

Η Kestrel I.S. προσφέρει ένα σύγχρονο και ευ-
χάριστο περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που 
ενισχύουν τη γνώση και σημαντικές ευκαιρίες 
εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσ-
σόμενης εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: 210 6747740, fax: 210 
6771585, e-mail: info@kestrel-is.gr

Ανώνυμη εισαγωγική εταιρία με δραστηριότητα πώ-
ληση μηχανών καφέ και εξοπλισμό μπαρ, ζητάει απο-
θηκάριο για το κατάστημα της Αθήνας. 

Αποθηκάριος  
για το κατάστημα Αθηνών  

(Cod. Α- Service 009)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Δίπλωμα οδήγησης δικύκλου 
•Χειρισμό Κλαρκ 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία 3 ετών 
•Διατεθειμένος για εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον 
•Γρήγορη εξοικείωση με το χαρτοφυλάκιο προϊό-
ντων, κωδικών, περιγραφών, κλπ 
 
Επιθυμητά Προσόντα:  
•Εμπειρία διαχείριση αποθήκης ανταλλακτικών και 
εξαρτημάτων 
•Πτυχίο με σπουδές Logistic 
•Εμπειρία στο πρόγραμμα Navision Microsoft 
 
Αρμοδιότητες: 
•Αποθήκευση και εφοδιασμό. 
•Διαχείριση και οργάνωση χώρων αποθήκης, συμμε-
τοχή στην οργάνωση κωδικοποίησης  barcode. 
•Εξυπηρέτηση πελατών ως σύμβουλος πωλήσεων 
σε εξαρτήματα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ. 
•Συμμετοχή σε έρευνα αγοράς του τομέα του.     
•Φορτώσεις, παραλαβές και διακινήσεις. 
•Οργάνωση και εκτέλεση παραγγελιών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να προωθή-
σουν το βιογραφικό τους σημείωμα με τον αντίστοιχο 
κωδικό (Α-Service 009) στο e-mail: hr@eurogat.eu ή 
στο fax: 210 9960415.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητείται:

Αρτεργάτης
•Προϋπηρεσία απαραίτητη 
 
Βιογραφικά στο e-mail: baker@skywalker.gr

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητούνται:

Πωλήτριες 
•Έως 35 ετών. 
 
Τηλ. επικοινωνίας: 210 9904020, ώρες  
επικοινωνίας 08:00-15:00. Βιογραφικά  
στο e-mail: baker@skywalker.gr

Βοηθός Ζαχαροπλάστη

•Έως 25 ετών, προϋπηρεσία απαραίτητη. 
 
Τηλ. επικοινωνίας: 210 9904020, ώρες  
επικοινωνίας 08:00-15:00. Βιογραφικά  
στο e-mail: baker@skywalker.gr

Ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για το ξενοδοχείο Aquis Mare Nostrum, στο 
Μάτι Αττικής υποψήφιους για τη θέση:

Maître – Υπεύθυνος Bars  
(Μ/14)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση τουλάχι-
στον 3 ετών κατά προτίμηση σε  
•Ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη Γνώση Αγγλικών και Γαλλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και 
ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ικανότητα αντίληψης προϋπολογισμών και παρακο-
λούθησης εσόδων και εξόδων τμημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέ-
ρω προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το 
αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: 
sales@mare-nostrum.gr

Το ξενοδοχείο AVRA IMPERIAL BEACH RESORT 
& SPA που βρίσκεται στο Κολυμβάρι Χανίων ζητά:

Executive Chef και 
Reservation Supervisor 

•Με απαραίτητη προϋπηρεσία στις αντίστοιχες  
θέσεις. 
 
Για αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
accounting@avraimperial.gr

Το Ξενοδοχείο Knossos Beach Bungalows  
& Suites αναζητά προσωπικό με την παρακάτω 
ειδικότητα:

Assistant F&B Manager

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής ή Τουριστικής Σχολής. 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία τεσσάρων η πέντε αστέρων. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης γλώσσας  
(Γερμανικά, Γαλλικά η Ρώσικα) 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστα διοικητικά και οργανωτικά προσόντα,  
επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών 
Υγιεινής και Ασφάλειας

Υπ’ όψιν Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού: 
Knossos Beach Bungalows & Suites Αποστο-
λή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία μέσω 
e-mail: ilogiadi@otenet.gr ή μέσω fax: 2810 762651.

•Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφα-
τη φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται από το Τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού. 
•Όλα τα e-mail θα διαχειρισθούν με απόλυτη εχεμύ-
θεια & σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

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 το νέο της κατάστημα στα Βριλήσσια 
Αττικής ζητά προσωπικό ηλικίας 20-35 ετών για τις 
παρακάτω θέσεις:

•Υπεύθ. Καταστήματος 
•Service (με εμπειρία) 
•Barista  
•Ταμία  
•Κουζίνα 
Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φω-
τογραφία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr. Fax: 2410 
534020.Τηλ. 2410 255260.

Tο ξενοδοχείο 5* Daios Cove Luxury Resort & 
Villas στο Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Sous Chef
Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής Μαγειρικής. 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε buffet ή ala carte εστιατό-
ρια 5 αστέρων. 
•Καλή γνώση Διαδικασιών HACCP.   
•Ευελιξία – Ομαδικότητα – Προσαρμοστικότητα. 
•Πολύ καλή Γνώση Αγγλικών. 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν 

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

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@daioshotels.com. Βιογραφικά χωρίς 
πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Η εταιρεία AKS HOTELS, που διαθέτει ήδη 5 ξενο-
δοχεία, στα πλαίσια της υποστήριξης του Ξενο-
δοχείου της AKS MINOA PALACE στην Αμνισσό, 
στο Ηράκλειο Κρήτης ζητεί προσωπικό για την 
κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Executive Chef 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να: 
•Έχει ανάλογες σπουδές 
•Έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη 
θέση σε ξενοδοχεία   4* ή 5* 
•Γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα απαραίτητα 
•Έχει γνώσεις Η/Υ 
•Είναι μόνιμος κάτοικος Κρήτης 
 
Προσφέρονται ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών και 
άριστο περιβάλλον εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω διεύ-
θυνση: AKS MINOA PALACE HOTEL. Φαξ:  2810-
380422, e-mail: p.lelekas@akshotels.com (θα τηρη-
θεί απόλυτη εχεμύθεια).

H Ξενοδοχειακή μονάδα 5* αστέρων ELOUNDA 
GULF VILLAS στην Ελούντα Κρήτης ζητεί:

F&B Manager
Προσόντα: 
•Άριστα διοικητικά και οργανωτικά προσόντα. 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας. 
•Πτυχίο Τουριστικής Σχολής. 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και μιας δεύτερης γλώσσας 
(Γερμανικά η Γαλλικά) 
•Η γνώση τρίτης γλώσσας (Γερμανικά, Γαλλικά η 
Ρώσικα) θα αξιολογηθεί θετικά 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: info@eloundavillas.com

Το ξενοδοχείο 5* Rodos Palladium Leisure & 
Wellness στη Ρόδο, ζητεί να προσλάβει:

Restaurant Supervisor  
για a la carte Εστιατόριο

Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η Τουριστικής ή ανάλογης Σχολής 
•Άριστη γνώση της  Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή η γνώση της Γερμανικής και Ρωσικής 
γλώσσας 
•Τουλάχιστον 3ετης προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 5* 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας των τμη-
μάτων του εστιατορίου 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές κα-
ταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσιών 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία. H διαχείριση των βιογραφικών θα γίνει 
με απόλυτη εχεμύθεια. Τ: 22410 57306 / F: 22410 
86617 / E-mail: hr@rodospalladium.gr

Canaves Oia Hotel & Suites, a proud member of the 
Small Luxury Hotels of the World™ is a luxury 5 star 
hotel in Oia, Santorini.

For the season of 2014, we are looking for associates 
who are willing to learn and build up a successful 
career in hospitality.

Waiter / Waitress 
Position Requirements: 
•Minimum experience of 2 years in a similar position 
in 5 star hotel is necessary 
•Advanced use of English language 
•Strong communication and interpersonal skills 
•Teamwork spirit 
 
Canaves Oia Hotel offers: 
•Accommodation at privately owned apartments with 
wi-fi access 
•Excellent opportunities for career progression 
•Supportive management 
•Pleasant working environment 
•Competitive salary 
 
Recommendations and recent photo required. Send 
your cv’s to this e-mail: hr@canaves.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο Astra Suites στο Ημεροβίγλι Θήρας 
ζητά:

1 Άτομο  
με Προϋπηρεσία  

στο Tμήμα Kρατήσεων
•Ζητούνται απαραίτητα άπταιστη γνώση στα Ελληνι-
κά και Αγγλικά στον γραπτό και τον προφορικό λόγο 
και χρήση Η/Υ. 
•Γνώση του προγράμματος Fidelio και παραπάνω 
ξένες γλώσσες θα προσμετρηθούν σοβαρά στα 
προσόντα. 
 
Επικοινωνία: αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@astrasuites.com

Το ξενοδοχείο Akrathos Beach, στην Ουρανούπο-
λη Χαλκιδικής, ζητά άμεσα: 

Υπεύθυνο/η Κρατήσεων 
Ελληνικής Καταγωγής για μόνιμη εργασία 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Αποστολή βιογραφικών και συστατικών επιστο-
λών στο e-mail: lazaros@akrathos-hotel.gr

Το ξενοδοχείο Lindos Royal στην περιοχή Βληχά 
Λίνδου επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Συντήρησης

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολογίας ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον σε τμήμα συ-
ντήρησης ή νέων έργων, τουλάχιστον 5 ετών 
•Καλή γνώση Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών, Κλιματι-
σμού, Συντήρησης Πισίνας κλπ. 
•Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα διοίκησης ομά-
δας τεχνικών 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και ευθύνης 
•Προγραμματισμός, οργάνωση, τάξη, καθορισμός 
προτεραιοτήτων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση αυτοματισμών 
•Γνώση λειτουργίας ξενοδοχείων 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: oplr@lindoshotels.com ή με φαξ στο: 
2244032007. Πληροφορίες τηλ: 2244032000 κ. Κων-
σταντινίδης.

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

 Ρωσσόφωνη Υπεύθυνη  
Δημοσίων Σχέσεων 

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε τμήματα εξυπηρέτησης πελατών 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: oplr@lindoshotels.com. Fax: 22440 
32007. Τηλ: 22440 32000.

Sales & Marketing Executive
Skills and Qualifications 
•University / College Degree in Hospitality 
•3 years minimum work experience in 4 stars or 5 
stars properties in the same position 
•Analytical thinking, self-driven, results-oriented 
revenue professional, clear focus on high quality and 
hotel’s profit. 
•Positive outlook, sociable, adaptable and a can-do 
approach to any task 
•Excellent command of the Greek and English 
language 
•Additional languages will be considered as an 
advantage (preferably French, Russian or German). 
•Competent in MS Office and Hotel related software, 
(Opera or Fidelio) 
•Excellent personal presentation and interpersonal 
skills 
•Ability to train a team 
•Strong motivational skills and negotiation skills 
•Creative thinker 
•Age limit 35 years

Please forward your cv with photo attachment to 
the following e-mail: ilogiadi@otenet.gr or fax: 2810 
762651. All cv’s will be treated confidentially.

Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Civitel Hotels & Resorts 
ζητά:

Rooms Division Manager 
για τα ξενοδοχεία της Αθήνας  
Civitel Attik & Civitel Olympic

Απαραίτητα Προσόντα: 

•Απόφοιτος/η Τουριστικής Σχολής 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
(θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε ξενοδοχείο  άνω των 120 
δωματίων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών/Γερμανικών 
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Opera 

Αρμοδιότητες: 
•Εποπτεία της άρτιας λειτουργίας των τμημάτων 
Υποδοχής, Συντήρησης, Ορόφων & Κρατήσεων 
•Αποτελεσματικός χειρισμός όλων των αιτημάτων 
των πελατών 
•Παρακολούθηση όλων των λογαριασμών πελατών 
•Καθημερινή παρακολούθηση της πληρότητας των 
ξενοδοχείων 
•Σύνταξη και παρακολούθηση στατιστικών πληρο-
φοριών 
•Διατήρηση και βελτίωση των δεικτών «Guest 
Satisfaction» 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  
hr@civitelhotels.com

Ξενοδοχείο στη Λάρισα ζητά να προσλάβει:

Απόφοιτο  
Τουριστικής Σχολής

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Άτομο επικοινωνιακό  
•Οργανωτικές ικανότητες  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Πελατοκεντρικός προσανατολισμός 
•Άριστη γνώση Η/Υ και των μέσων κοινωνικής  
δικτύωσης 
•Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικών 
 
Η γνώση των Γερμανικών θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
logastir@gmail.com

Το ξενοδοχείο The Margi 5* στη Βουλιαγμένη ζητά:

Front Office Manager
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε θέση Front Office απαραίτητα  
σε city hotels 5* 
•Πτυχίο Τουριστικής σχολής 
•Γνώση όλων των βραδιών  και εκπαίδευσης 
των υπαλλήλων (concierge, night auditor and 
receptionists) 
•Ικανότητα αντιμετώπισης λειτουργικών θεμάτων 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση άλλης γλώσσας  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων  
(πχ: Opera) 
 
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η Εταιρεία 
μας προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα με μια φωτογραφία δηλώνοντας το κωδικό 
της θέσης, στο e-mail: publicrelations@themargi.gr. 
Δεκτά είναι τα βιογραφικά που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star Hotels με ξενο-
δοχεία στην Κρήτη και Χαλκιδική,   επιθυμεί να προ-
σλάβει για την σεζόν 2014:

2  (Δύο) Άτομα  
για την θέση των Κρατήσεων 

(εμπειρία σε Web Bookings, Social networks)

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσία στην παρα-
πάνω θέση 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Έξτρα προσόν γνώση Ρωσικής γλώσσας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογρα-
φικό τους σημείωμα με φωτογραφία: Τηλ.: 23740 
20820. Φαξ: 23740 20544. E-mail: manager-chal@
aegeanstar.com

Το ξενοδοχείο 5* Rodos Palladium Leisure & 
Wellness στη Ρόδο, ζητεί να προσλάβει:

Guest Relation Executive
Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετης προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 5* 
•Άριστη γνώση της  Αγγλικής και Γερμανικής γλώσ-
σας 
•Επιθυμητή η γνώση της Ρωσικής γλώσσας   
•Ευπαρουσίαστη 

•Επικοινωνιακή, με ευχέρεια στο λόγο και θετική 
συμπεριφορά 
•Ευελιξία σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσιών 
•Ομαδικό πνεύμα και προσαρμοστικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία. 
H διαχείριση των βιογραφικών θα γίνει με απόλυτη 
εχεμύθεια. Τ: 22410 57306 / F: 22410 86617/ E-mail: 
hr@rodospalladium.gr

Canaves Oia Hotel & Suites, a proud member of 
the Small Luxury Hotels of the World™ is a luxury 5 
star hotel in Oia, Santorini.

For the season of 2014, we are looking for associates 
who are willing to learn and build up a successful 
career in hospitality.

Guest Relations 
Position Requirements: 
•Minimum experience of 3 years in a similar position 
in 5 star hotel is necessary 
•Advanced use of English language 
•Knowledge of an additional foreign language 
(preferably French, Spanish or Russian) will be 
considered an asset 
•Strong communication and interpersonal skills 
•Excellent personal presentation 
•Teamwork spirit 
 
Canaves Oia Hotel offers: 
•Accommodation at privately owned apartments with 
wi-fi access 
•Excellent opportunities for career progression 
•Supportive management 
•Pleasant working environment 
•Competitive salary 
 
Recommendations and recent photo required.  
Send your cv’s to this e-mail: hr@canaves.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας “Pomegranate Spa 
Hotel” ζητεί για τη σεζόν 2014:

Φυσιοθεραπευτές- Μασέρ
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών 
•Επιθυμητός ο τίτλος σπουδών 
•Πνεύμα συνεργασίας και καλή επικοινωνία 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (και εκτός ξενοδο-
χειακού χώρου) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Επιθυμητή η γνώση ρώσικης γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός βάσει προσόντων 
 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@pomegranatespahotel.com.  
Website: http://www.pomegranatespahotel.com

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 πελάτη της:

Αισθητικός Φαρμακείου 
Το προφίλ σας: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ  ιδανικά σε τομέα Αισθητικής/
Κοσμετολογίας  
•Απαραίτητη εμπειρία 2  ετών σε λιανική πώλη-
ση  ιδανικά σε φαρμακείο/καταστήματα καλλυντικών    
•Δυναμικό, επικοινωνιακό άτομο  με διάθεση για 
εξυπηρέτηση 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Απαραίτητά πολύ καλή γνώση  Η/Υ (Word, Excel, 
Internet) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
 
Τα καθήκοντά σας: 
•Πώληση/προώθηση και εξυπηρέτηση των κατα-
ναλωτών σχετικά με προϊόντα φαρμακείου (κυρίως 
καλλυντικό) 
•Θα ακολουθηθεί το ωράριο του φαρμακείου  
(Σάββατο εργάσιμο)   
 
Τι προσφέρουμε: 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Σταθερός μισθός – βάσει προϋπηρεσίας & προσό-
ντων 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Bonus βάσει πωλήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι -ες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, 
αναγράφοντας τον κωδικό (HR 20898), μέσω e-mail 
στο: cv@ingroup.gr ή με fax: 210 8210230. Τηλ. Επι-
κοινωνίας 210 8210555.




