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

123 θέσεις εργασίας στον κλάδο 
της Πληροφορικής σελ. 16-17, 22

σελ. 3
Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα

25.000 Αντίτυπα

σελ. 4
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων, 
Λογιστές 

σελ. 6
Οικονομικά Στελέχη, 
Γραφίστες, Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση

σελ. 8
Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 12-13
Πωλητές Υγείας,  
Ιατρικοί Επισκέπτες, Ιατροί, 
Νοσηλευτές, Μηχανικοί 
Πωλήσεων, Τεχνίτες,  
Τεχνικοί, Μηχανικοί, 
Βιομηχανία, Οδηγοί, 
Αποθηκάριοι, Διανομείς, 
Φύλακες, Εστίαση

σελ. 14
Εστίαση

σελ. 18
Τουρισμός, Αισθητικοί, Μόδα

σελ. 20, 22, 24, 26, 28, 30-31
Μικρές Αγγελίες Εργασίας

θέσεις εργασίας
2.259



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

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη

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

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Ελένη Κούτσικου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Αθανάσιος Λογαράς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING: Αθανασία Τσουκαλά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γεωργία Κωνσταντίνου

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Μηνάς Ξανθόπουλος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ: Χαρίδημος Βασιλάκης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Βάσω Καδά

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ειρήνη Μήτση

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Γωγώ Δίγκα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ειρήνη Τσικνιά - Αριστέα Δημητρούση

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

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

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

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Άγιος Παντελεήμονας, Στρατός Σωτηρίας
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο-Γραφείο Διαμεσολάβησης
• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Faust, bar-theatre-arts
• Αθήνα, Mediterranean College
• Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
• Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος Προστασίας 

Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου Κοινωνικής 

Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο

•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Αλληλεγγύης

• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Κέντρο Βενετσάνου
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πετρούπολη, Δημαρχείο
• Σαρωνικός, Δημαρχείο
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Σπάτων Αρτέμιδος, Δημαρχείο
•  Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού  

«Ελληνικός Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
• Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου

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

Χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

Καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

Δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

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

Πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

Σύνδεση με την αγορά εργασίας- 
Τι περιμένουν από το cv & την αίτησή μου;

Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

Σας ενδιαφέρουν!

Η δημιουργία βέλτιστων και νέων επαγγελματικών ευκαιριών αποτελεί ίσως 
τον πρωταρχικό στόχο κάθε υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή. Καθώς η αγορά 
εργασίας εξακολουθεί να παρουσιάζεται από δυσοίωνη μέχρι στάσιμη, μόνο με 
την απόκτηση επιπρόσθετων και υψηλού επιπέδου γνώσεων και τη συμμετοχή 
σε διεθνή δίκτυα σχολών, αποφοίτων, και εταιριών, μπορεί κάποιος να βελτιώσει 
τις προοπτικές της επαγγελματικής του εξέλιξης.
Σε αυτά τα πλαίσια και το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα και πανεπιστήμιο/busi-
ness school επιθυμεί σε μία αίτηση να δει αφενός την εμπειρία αφετέρου την 
ξεκάθαρη προοπτική μίας επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας από τον υποψήφιο. 
Αποφοιτώντας κανείς από ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα αυτομάτως μετατρέπεται 
σε ζωντανό παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει κανείς έχοντας τα εφόδια που 
προσφέρει το εν λόγω πρόγραμμα. Επομένως, είναι το κοινό συμφέρον όλων 
των εμπλεκόμενων πλευρών, να μετατραπεί η καριέρα του κάθε απόφοιτου σε 
κινητή και αδιαμφισβήτητη διαφήμιση των πλεονεκτημάτων που αποκτά κανείς 
με την αποφοίτηση.
Για αυτό το λόγο, ένα από τα κύρια ζητούμενα σε κάθε αίτηση είναι να επικοινωνηθεί 
ξεκάθαρα και με συνοχή, ρεαλισμό, αυτογνωσία, ειλικρίνεια, και λογική το πλάνο 
καριέρας του υποψήφιου, είτε πρόκειται για αλλαγή κλάδου είτε για προσπάθεια 
ανέλκυσης στον ίδιο τομέα. Σαφώς ο λόγος παρακολούθησης ενός μεταπτυχιακού 
δεν είναι αποκλειστικά η επαγγελματική επιτυχία, αλλά σίγουρα αυτή αποτελεί ή 
τουλάχιστον πρέπει να αποτελεί τον κυριότερο λόγο. Και εάν η ομάδα αξιολόγησης 
των αιτήσεων δεν πεισθεί ότι υπάρχει όντως πλάνο, το οποίο υπηρετείται και 
ακολουθείται πιστά και με πρόγραμμα, συνέπεια, και σταθερότητα, τότε τα πρώτα 
σύννεφα θα συγκεντρωθούν πάνω από την πιθανότητα επιτυχίας της αίτησης.
Είτε πρόκειται για το βιογραφικό είτε για το personal statement είτε για την 
προσωπική συνέντευξη, η απάντηση που θα δοθεί στο ερώτημα “Τι επιθυμείς να 
κάνεις επαγγελματικά μετά την αποφοίτηση” πρέπει να κάνει τη διαφορά και να 
δίνει την εικόνα ενός συγκροτημένου σχεδίου που δένει αρμονικά με τα μέχρι 
τώρα πεπραγμένα ή έστω με τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες και εμπειρίες 
του υποψήφιου που θα λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για μία προσπάθεια σε νέο 
κλάδο και τομέα (πέρα από χώρα, εταιρία, θέση, και αντικείμενο ενδεχομένως).
Συνδυαστικά, ο επαγγελματικός στόχος που θα προβληθεί πρέπει να μπορεί 
να υποστηριχθεί από το προφίλ του υποψηφίου με τη βοήθεια των γνώσεων, 
γνωριμιών, εμπειριών, και άλλων εφοδίων που θα αποκτηθούν από το συγκεκριμένο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα του συγκεκριμένου πανεπιστημίου/business school τη 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Κοινώς πρέπει να υπάρχει σύνδεση του προφίλ, 
των στόχων, και της επιλογής προγράμματος όσον αφορά στο σκέλος της αγοράς 
εργασίας και της επαγγελματικής πορείας.
Εν κατακλείδι, και όπως προείπαμε, κανείς σε ένα πανεπιστήμιο δεν επιθυμεί να 
εμπιστευθεί το πολυτιμότερο asset που έχει, δηλαδή το brand name του και τον 
τίτλο ενός από τα προγράμματά του, σε ένα υποψήφιο που αργότερα θα αποτύχει ή 
θα αποδεικνύει ότι τελικά δεν κατάφερε αυτό που επιθυμούσε παρόλη τη βοήθεια 
του μεταπτυχιακού. Γιατί, εν τέλει, η παρουσία μεγάλου αριθμού επιτυχημένων 
επαγγελματικά αποφοίτων ενός πανεπιστημίου σε διεθνές επίπεδο αποτελεί και 
την πιο έμπρακτη απόδειξη της αξίας και επιτυχίας και του ίδιου του πανεπιστημίου 
και των προγραμμάτων του.

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ΜΒΑ, Education Consultant - Admitted!
ktsoukalas@education-consulting.gr 

Άμεσα αναμένουμε και νέο πρόγραμμα επιχορήγησης των επιχειρήσεων από τον 
ΟΑΕΔ. Με το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 12.000 
ανέργων ηλικίας από 25 έως 66 ετών», οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να 
υποβάλουν την αίτησή τους στα γραφεία του οργανισμού και να λάβουν επιδότηση 
για κάθε θέση εργασίας που θα καλύψουν, ύψους 18.00€ ημερησίως για 12 μήνες. 
Το ποσό της επιδότησης καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους.
Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, 
που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις 
που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της 
αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού 
λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. 
Διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα
1. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν 
κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η έκδοση κωδικού 
πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ.
Ακόμα αυτή τη στιγμή είναι σε ισχύ τα παρακάτω προγράμματα:
1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που 
βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απασχόληση 2500 ανέργων που βρίσκονται στο 
στάδιο πλησίον της σύνταξης και δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη 
συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης επειδή τους υπολείπονται μέχρι 
1500 ένσημα ή μέχρι πέντε (5) χρόνια για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους 
για τη συνταξιοδότησή του και ο τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας είναι το ΙΚΑ.
2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση 
και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». 
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής όλες οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ώστε να απασχολήσουν 
επιδοτούμενους ανέργους σε νέες θέσεις εργασίας. Οι άνεργοι που θα απασχοληθούν 
από το πρόγραμμα είναι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». 
Η επιταγή επανένταξης αποτυπώνει τη μετατροπή της επιδότησης ανεργίας για τους 
ανέργους που τη δικαιούνται σε επιχορήγηση της απασχόλησης τους.
3. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης των εργοδοτών με επιχορήγηση που 
αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 
ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες 
ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων 
που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμαεπιχορήγησης 50 θέσεων 
Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς, Επαγγελματικά 
Σωματεία και Ενώσεις αυτών, Σωματεία, Αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί (Ν.2716/17.5.1999), Κοινοπραξίες και γενικά 
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που 
απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη 
στο πρόγραμμα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που 
αντιστοιχεί στο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ως κίνητρο για την πρόσληψη 
2.300 άνεργων, ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων εκ των οποίων οι 2.200 με 
πλήρη απασχόληση και οι 100 με μερική απασχόληση. 

Γεωργία Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας

Τι είναι το settle.gr;
To settle.gr είναι μια νέα ιστοσελίδα που έχει ως σκοπό να φέρει σε επικοινωνία 
τοπικές κοινωνίες -ιδιαίτερα σε νησιωτικές, ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές- 
που χρήζουν ανθρωπίνου δυναμικού με επαγγελματίες που είναι πρόθυμοι να 
μετακινηθούν σε κάποια άλλη περιοχή προκειμένου να ασκήσουν την ειδικότητά τους.
Για να σας δώσουμε να καταλάβετε πως λειτουργεί το settle.gr και πως μπορείτε 
να επωφεληθείτε από αυτό, σας δίνουμε μερικά παραδείγματα.
Παράδειγμα 1: Σε μια μικρή πόλη τα παιδιά θέλουν να μάθουν ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, όμως δεν υπάρχει δάσκαλος και η εκπαίδευσή τους γίνεται δύσκολη. 
Ανακοινώνει η τοπική κοινωνία στο settle.gr αυτή την έλλειψη και έτσι ενημερώνεται 
ο κατάλληλος επαγγελματίας που θέλει να μετακομίσει στην πόλη αυτή και ‘ετσο 
πηγαίνει σε αυτή προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του. 
Παράδειγμα 2: Στο νησί σας δεν έχετε ξυλουργό και δυσκολεύεστε στις επισκευές 
και τις νέες κατασκευές. Ανακοινώνετε στο settle.gr ότι χρειάζεστε ξυλουργό και 
έτσι ενημερώνονται επαγγελματίες, που πολύ πιθανόν να μην έχουν δουλειά στον 
τόπο που μένουν και έρχονται στο δικό σας, που τους χρειάζεστε! Ίσως μάλιστα 
κάποιος από αυτούς να κατάγεται από το νησί και έτσι να του δώσετε την ευκαιρία 
να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής τους και να ασκήσει το επάγγελμά του εκεί 
που γεννήθηκε και μεγάλωσε.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πως μέσω του settle.gr το κέρδος είναι διττό. Βοηθάτε από τη 
μία τον τόπο σας να καλύψει τις ανάγκες του αλλά και έναν άνεργο να βρει δουλειά.
Φυσικά το settle.gr είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να μπορούν όλοι να το χρησιμοποιούν. 
Δε χρειάζεται να έχετε γνώσεις νέας τεχνολογίας για να δημοσιευτεί η αγγελία σας 
σε αυτό. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας υπολογιστής και μια απλή σύνδεση 
στο Internet. Απλά συμπληρώνετε τη φόρμα που θα βρείτε στο σύνδεσμο: http://
settle.gr/gr/forms/apply και πατάτε ‘αποστολή’. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η 
έμπειρη ομάδα του settle.gr. 
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται εντελώς 
δωρεάν και για τις δύο ομάδες των ενδιαφερομένων μερών με την υποστήριξη 
του Skywalker.gr
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάτε πως είμαστε δίπλα σας για ό,τι χρειαστείτε. Για 
οποιαδήποτε απορία ή περαιτέρω πληροφορίες θα σας εξυπηρετήσουμε με τον 
καλύτερο τρόπο απλά καλώντας μας στο 2109730280. Θα χαρούμε να μιλήσουμε 
μαζί σας. 

Τσουκαλά Αθανασία, Υπεύθυνη Digital Marketing, Skywalker.gr

Άραγε παίζει ρόλο ο τομέας τέχνη  
στην επαγγελματική μας πορεία;
Δύο διαφορετικοί τομείς, αλλά με τόσo κοινά χαρακτηριστικά. Η επαγγελματική 
μας πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τις επιλογές μας, την κουλτούρα μας και τα 
στάνταρ μας που ακολουθούμε σε κάθε επαγγελματικό μας βήμα. Από την άλλη 
πλευρά, μέσα από τις τέχνες ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, διευρύνουμε τους 
ορίζοντές μας και ίσως αλλάζουμε και λίγο τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. 
Όλα αυτά διαμορφώνουν το άτομό μας και τον χαρακτήρα μας. Κάθε φορά που 
πηγαίνουμε για συνέντευξη, πέρα από την φυσική μας παρουσία, κουβαλάμε 
μαζί μας κι όλη την κουλτούρα μας, τις πεποιθήσεις μας και τις ενδεχόμενες 
επιρροές μας από το κοινωνικό μας περίγυρο. 
Ως γνωστόν, η μουσική, η ζωγραφική, ο κινηματογράφος, η ποίηση, η λογοτεχνία, 
η αγγειοπλαστική κ.α. τρέφουν και γεννούν στο χαρακτήρα μας καινούργιες πτυχές 
και ξετυλίγονται οι ορίζοντες μας. Την τέχνη μπορούμε να την ορίσουμε και σαν 
ένα μέσο εκπαίδευσης. Ποιο βιογραφικό δεν έχει την κατηγορία «εκπαίδευση» 
να συμπληρώσουμε; Επομένως, αφού η τέχνη παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
ζωή μας, γιατί μας δίνει εφόδια, συμπρωταγωνιστεί και στα επαγγελματικά μας.

Ελισάβετ Καλαρούτη-Executive Marketing στο Skywalker.gr

ΧΡΗΣΙΜΑi

✔  Προτεινόμενη γλώσσα για  
το LinkedIn είναι τα Αγγλικά.  
Έτσι, αφενός το βιογραφικό 
μας αποκτά διεθνή χαρακτήρα, 
αφετέρου σεβόμαστε την επίσημη 
γλώσσα του μέσου.

➤  Σε περισσότερα από 20 κεντρικά 
σημεία της Θεσσαλονίκης  
θα έχουν πλέον ελεύθερη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο  
οι κάτοικοι και επισκέπτες  
της πόλης, στο πλαίσιο  
της στρατηγικής του κεντρικού 
Δήμου για την ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών 
ασύρματης δικτύωσης  
(Wi - Fi hotspots).

✔  Για να ενημερώνεστε για τα νέα 
και τις αγγελίες εργασίας  
του Skywalker.gr στο Twitter 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
τα εξής hashtags: #skywalker 
#skywalkergr #skywalkergrEvents 
#skywalkerfreepress

➤  Στη 19 Μαΐου άρχισε να 
λειτουργεί στη Νέα Σμύρνη το 
Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο 
Αλληλεγγύης (Κ.Ι.Φ.Α.). 
Παρέχει ΔΩΡΕΑΝ πρωτοβάθμια 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
σε όλους τους ανασφάλιστους, 
άπορους και άνεργους χωρίς 
διακρίσεις.

✔  Στο Facebook επιλέγουμε να 
συνδεθούμε με άτομα του κλάδου,  
που μας ενδιαφέρει επαγγελματικά. 
Με αυτόν τον τρόπο χτίζουμε μια 
γέφυρα επικοινωνίας μαζί τους.

✔  Δεν ξεχνάμε πως στο Twitter,  
όπως και στα υπόλοιπα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, να 
μοιραστούμε την ανάρτηση,  
για να ενημερωθούν και οι φίλοι 
μας. Στη γλώσσα του Twitter  
αυτό λέγεται Retweet (RT).

➤  Παραμύθια για μικρούς & 
μεγάλους. Έντεκα Παρασκευές 
από τις 9 Μαΐου έως τις 18 
Ιουλίου 2014, στις 8:30 το 
βράδυ στο Πολιτιστικό Στέκι 
του Προγράμματος Απεξάρτησης 
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ. Διεύθυνση: 
Σταυροπούλου 29 Τηλέφωνο: 
2108640943, 2108653960.  
Για κρατήσεις τηλεφωνήστε  
στο 210 8653960 - εσωτερικό 
111, από τις 10:00 έως τις 16:00, 
από Δευτέρα έως Παρασκευή. 
Είσοδος ελεύθερη.

✔  Η φωτογραφία που επιλέγουμε  
για το προφίλ μας στο LinkedIn 
πρέπει να είναι πρόσφατη, 
ευδιάκριτη και επαγγελματική.

✔  Για την αναζήτηση των αγγελιών 
εργασίας που έχουν δημοσιευτεί  
στο twitter, μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε το hashtag:  
#aggeliesergasias.



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

ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 20144

συνέχεια στη σελ. 06

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
We are looking for an:

Experienced Secretary

Preferably a native English speaker, for a full-time 
position at an International Medical Association based 
in Kolonaki. 
 
•Required knowledge: touch-typing, expert computer 
skills (ECDL preferable).  
 
The ideal candidate will have experience in international 
correspondence and event management.
Please send your CVs in English by fax to 210 72 45 988 
or by e-mail to the following e-mail: cv_data@outlook.
com. For more information, please call 210 7210058.

Σύμβουλοι επιχειρησιακής στρατηγικής & ανάπτυξης Α.Ε.: 
Η εταιρεία μας, μια από τις μεγαλύτερες στο χώρο των συμ-
βούλων ανάπτυξης, αναζητεί στελέχη για την κάλυψη θέσεων 
εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα.

Γραμματεία (κωδ. Γ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η λυκείου/ ΙΕΚ/ ΤΕΙ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία δύο (2) έτη σε αντίστοιχη θέση 
γραμματειακής υποστήριξης 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office & χειρισμού 
CRM 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον 
 
Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Διαχείριση εισερχόμενης & εξερχόμενης αλληλογραφίας 
•Γραμματειακή υποστήριξη των στελεχών της εταιρείας 
καθώς και της διοίκησης αυτής 
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας-αποστολή βιογραφικών: Υπό-
ψη κα. Αικατερίνη Πρεκετέ: prekete.katerina@gmail.com

Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρεία μό-
δας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος , η γνώση, η φα-
ντασία, η ικανότητα και η θετική στάση της ζωής όλων των 
συνεργατών της είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει 
σε μια συνεχώς ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας 
μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να 
κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα μέσα σε ένα φιλικό, 
ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές και συνεχώς αναπτυσ-
σόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία 
στην Θεσσαλονίκη ζητά:

Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης 
(Κωδικός θέσης: ΓΔ01)

Περιγραφή θέσης: 
•Οργανωτική και διοικητική υποστήριξη γενικής  
διεύθυνσης, 
•Διαχείριση επικοινωνίας εσωτερικών και εξωτερικών 
συνεργατών, 
•Διαχείριση της αλληλογραφίας εισερχόμενης  
–εξερχόμενης αλληλογραφίας της γενικής διεύθυνσης, 
•Συντονισμός εργασιών- και οργάνωση γραφείου, 
•Οργάνωση – διατήρηση - διαχείριση και ενημέρωση 
αρχείων, 
•Σύνταξη επιστολών – εκθέσεων 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών από σχολή  
γραμματέων διεύθυνσης, 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία σε γραμματεία διοίκησης 
θέσης γενικής διεύθυνσης στην γραμματειακή υποστήριξη, 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office), 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας  
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν), 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια,  
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση,  
ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων, 
•Ηλικία από 30- 40 ετών. 
 
Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο 
περιβάλλον.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό ΓΔ01 με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@
axelaccessories.com

Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, εταιρία με ηγετική θέση 
στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων για τη βιομηχανική 
παραγωγή, με έδρα την Παιανία, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Γραμματειακή Υποστήριξη Τμήματος Πωλήσεων  
(Κωδ. TS0314)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες / επικοινωνιακές 
δεξιότητες 
•Καλή χρήση Ελληνικής γλώσσας  
(γραπτής & προφορικής) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office, Access) 
•Εμπειρία με συστήματα ERP/ CRM 
•Πολύ καλά Αγγλικά (γραπτός & προφορικός λόγος) 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή 
 
Προσφέρονται: 

•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρία 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@theodorou.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Από μεγάλη βιομηχανία οίνου και αλκοολούχων στη 
Θεσσαλία ζητείται άμεσα η κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Διευθυντής Πωλήσεων
Η θέση: 
Ο/η κατάλληλος υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η 
για: 
•Την θέσπιση και επίτευξη των στόχων πωλήσεων την και 
την παρακολούθηση της κερδοφορίας. 
•Την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής στις πωλήσεις. 
•Την παρακολούθηση των πωλήσεων και υποβολή  
προτάσεων διορθωτικών μέτρων. 
•Την παρακολούθηση του ανταγωνισμού  
και την ενημέρωση της διεύθυνσης. 
•Την εφαρμογή της εταιρικής πιστωτικής πολιτικής  
και τη διασφάλιση της είσπραξης απαιτήσεων. 
•Την συμμετοχή στη σύνταξη του εταιρικού budget  
και την παρακολούθηση του. 
•Την διεύρυνση της πελατειακής βάσης  
και την ανάπτυξη νέων αγορών. 
•Την εικόνα των προϊόντων και την υποβολή προτάσεων 
για αλλαγές τους καθώς και την εισαγωγή νέων κωδικών 
σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς. 
•Τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων  
των πωλήσεων. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο  
ή εξειδίκευση σε καταναλωτικά και ιδιαίτερα οινικά  
προϊόντα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Η εντοπιότητα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και συστημάτων ERP 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας 
•Ικανότης λειτουργίας υπό πίεση και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Lap top 
•Διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με e-mail στο 
vasilakis_1@hotmail.com

Η εταιρία MARKET IN είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες 
αλυσίδες super market στην Ελλάδα με περισσότερα από 
130 καταστήματα.

H MARKET IN εφαρμόζοντας στρατηγική ανάπτυξης με εστί-
αση στον Πελάτη, την Ποιότητα και προσφέροντας Χαμηλές 
Τιμές, αναζητά τα κατάλληλα στελέχη για την κάλυψη των 
παρακάτω θέσεως εργασίας.

Διευθυντές - Υποδιευθυντές 
(Κωδ. Θέσης MG 3/14) 

για τα Καταστήματα των Αθηνών

Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία στο χώρο του λιανεμπορίου απαραίτητη 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

Η DS ISKRA Steel Construction Ltd μία από τις σημαντι-
κότερες εταιρείες μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών 
στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, με έδρα στο Kumanovo, 
FYROM και δραστηριοποίηση στην ευρύτερη περιοχή της 
Δυτ. & Ανατ. Ευρώπης, ζητά:

Διευθυντή Παραγωγής Μεταλλικών Έργων 
(Κωδ: PD 01-14)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Κατ’ ελάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας στην οργάνωση και 
διαχείριση παραγωγής μεταλλικών κατασκευών 
•Άριστη γνώση και εμπειρία διαδικασιών πιστοποίησης / 
εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (EN 1090, 
EN 3834 & ISO 9001) καθώς και διαδικασιών  
συγκολλήσεων και εφαρμογής QIP & NDT 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, επίβλεψη, εκτέλεση  
& ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τους όρους  
εκάστου συμβολαίου με ταυτόχρονη τήρηση  
των διαδικασιών της εταιρείας. 
•Ικανότητα στην αποτελεσματική διοίκηση, οργάνωση,  
και προγραμματισμό εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού 
και διαχείριση του εξοπλισμού-μηχανημάτων 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γραπτή & προφορική γνώση της Αγγλικής  
γλώσσας, ιδιαιτέρως της συμβατικής & τεχνικής  

ορολογίας του κατασκευαστικού τομέα. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS-Office applications, AutoCAD) 
•Δυνατότητα μόνιμης εργασίας στο Εξωτερικό, με έδρα 
Kumanovo, FYROM

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@dsiskra.com.mk

Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρεία μό-
δας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος , η γνώση, η φα-
ντασία, η ικανότητα και η θετική στάση της ζωής όλων των 
συνεργατών της είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει 
σε μια συνεχώς ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας 
μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να 
κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα μέσα σε ένα φιλικό, 
ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές και συνεχώς αναπτυσ-
σόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία 
στην Θεσσαλονίκη ζητά:

Υπάλληλο Τμήματος Εξαγωγών 
(Κωδικός θέσης: ΥΠ02)

Περιγραφή θέσης: 
•Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου, 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, 
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγελειοληψίας, 
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού, 
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία  
με το τμήμα αποθήκης, 
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων,  
τραπεζική παρακολούθηση εισπράξεων πελατών, 
•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση και διευθέτηση 
προβλημάτων, 
•Συμμετοχή σε εκθέσεις και σε δειγματισμούς, 
•Παρακολούθηση τζίρου πελατών, 
•Σύνταξη αναφορών.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής/ 
οικονομικής κατεύθυνσης, 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία σε πωλήσεις χονδρικής  
σε αντίστοιχη θέση, 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office), 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας προφορική  
και γραπτής, 
•Άριστη γνώση Ιταλικής ή Γαλλικής ή Ισπανικής  
ή Γερμανικής γλώσσας, 
•Δυνατότητα ταξιδίων, 
•Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη, 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες, 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια,  
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση,  
ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων, 
•Ηλικία από 25-35 ετών.  
Αρμοδιότητες: 
Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο 
περιβάλλον.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό ΥΠ02 με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@
axelaccessories.com

Η εταιρεία Compufran S.A, μελετητική – εκπαιδευτική αναζητά:

Προσωπικό για την Υλοποίηση Υφιστάμενου 
Συγχρηματοδοτούμενου Έργου 

Με τα εξής προσόντα: 
Προφίλ υποψηφίων: 
•Πτυχίο κοινωνικών επιστημών 
•Τουλάχιστον 3ετη επαγγελματική εμπειρία μετά το πέρας 
των σπουδών τους σχετική με ευπαθείς ομάδες 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ο μεταπτυχιακός τίτλος στις κοινωνικές επιστήμες θα 
εκτιμηθεί θετικά

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βι-
ογραφικό στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: e-mail: 
info@compufran.gr

 Digital Media Business  
Development Manager

An influential media company is looking for a person 
capable of managing an ambitious team in the new media 
development sector.

This person would play a pivotal role in the digital sector 
working across all the sites and portals on sales, editorial, 
programming and digital products development.

A strong digital and media background is required, plus an 
understanding of product and revenue models for multiple 
platforms.

Qualifications: 
•5-8 years management experience in digital media, 
e-commerce or social media. 
•University degree 
•International experience is an extra advantage

Personal traits: Self starter, innovative, should be able 
to determine results, analytical personality, high level of 
personal integrity, passionate about digital media creative 
and ambitious.

Sent your C.V. in detail to: jobs@actionline.gr code: 
ACT_DME_0414. Ref. In.Med.2014

Είμαστε εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου και δη-
μιουργούμε μεγάλα projects με εγχώρια αλλά και διεθνή 
παρουσία.

Περιγραφή θέσης: Για τη θέση Senior Marketing 
Manager

Ζητείται μεθοδικό και καταρτισμένο άτομο για πλήρη απα-
σχόληση που θα ενισχύσει το δυναμικό της ομάδας μιας 
αναπτυξιακής εταιρείας.

Το σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον της εταιρείας μαζί με τα 
projects εξέχουσας σημασιας στο web, δημιουργούν τις κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις για αυτοβελτίωση και δημιουργικότητα

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση marketing-επικοινωνίας 
διαφήμισης (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν) 
•Καθοδήγηση στους designers για το σχεδιασμό  
των online projects  
Καθώς επίσης γνώση σε: 
•Σχεδιασμό και εκτέλεση SEO και SEM στρατηγικές 
•Ικανότητα δημιουργίας και παρακολούθησης  
ηλεκτρονικής διαφημιστικής καμπάνιας 
•Ικανή γνώση για τη δημιουργία custom προωθητικών 
ενεργειών- καμπανιών με σκοπό την 
•Εμπειρία σε επεξεργασία Google Analytics 
•Γνώση χειρισμού Social media ads 
•Εμπειρία στο marketing ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(newsletters) 
•Άριστη γνώση στα Ελληνικά και Αγγλικά  
Προαπαιτούμενη εμπειρία: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε οργανωμένο τμήμα 
ηλεκτρονικού marketing  
Η εταιρία μας παρέχει τα εξής: 
•Σύμβαση αόριστου χρόνου με ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, καθαρά 1200€ + ασφάλεια +bonus 
•Πενθήμερη εργασία , 
•Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Προσωπική ανάπτυξη και πρωτοβουλίες 
•Ομαδικό πνεύμα και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης μέσω διάθεσης 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Η έδρα μας είναι στο Γύθειο Λακωνίας και η αγγελία απευ-
θύνετε σε ανθρώπους που μπορούν να μετεγκαταταθούν σε 
αυτό. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
viografikanew@gmail.com

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η επιχείρηση DiL A.E., εισαγωγική εταιρία με πολυετή παρουσία 
στο χώρο της ένδυσης, επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Ο ρόλος: Έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική οργάνωση 
και τον συντονισμό της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του 
Λογιστηρίου, την σύνταξη, παρακολούθηση και διαχείριση 
της ταμειακής ροής της εταιρίας, την κατάρτιση, ανάλυση και 
έλεγχο μηνιαίων αποτελεσμάτων, οικονομικών αναφορών, 
και προϋπολογισμού των εταιριών του Ομίλου, τον εποπτικό 
έλεγχο της μισθοδοσίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office και ERP) 
•Εμπειρία 3-5 χρόνια σε ανάλογη θέση και κατά προτίμηση 
σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου 
•Άριστη γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής 
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών 
σχέσεων 
•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 
•Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση & προοπτικές επαγγελματικής  
εξέλιξης

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα με Κωδικό ACC14, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
e-mail: hr@dil.gr, (υπόψη: δ/νσης ανθρωπίνου δυναμικού).

Βοηθός Λογιστηρίου 
για το Κατάστημα Θεσσαλονίκης 

(COD. TH - ACCOUNT 010)

Περιγραφή: Βοηθός λογιστηρίου ζητείται από την 
EUROGAT A.Ε. στο κατάστημα της, στη Θεσσαλονίκη. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης 
•Γνώση της νομοθεσίας φορολογικών, εργατικών,  
ασφαλιστικών και λογιστικών θεμάτων 
•Πολύ καλή γνώση λογιστικών εγγραφών Γ΄ κατηγορίας 
βιβλίων. 
•Γνώση ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, ΦΜΥ, Intrastat, ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές, μητρώο παγίων 
•Πολύ καλό χειρισμό εφαρμογών MS Office 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία 
•Πτυχίο Αγγλικών proficiency 
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
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•Γνώση λογισμικού ERP Microsoft Navision 
•Γνώση λογισμικού μισθοδοσίας business Epsilon-net 
 
Αρμοδιότητες: 
•Καταχωρήσεις εξόδων - δαπανών, εκδόσεις τιμολογίων 
και παραστατικών καθώς και λοιπών εργασιών, εποπτεία 
αυτών 
•Παρακολούθηση λογιστικών, ασφαλιστικών και λοιπών 
φορολογικών υποχρεώσεων 
•Οικονομική διαχείριση πελατών, προμηθευτών 
•Λογιστική παρακολούθηση αποθήκης 
•Εποπτεία οικονομικού έλεγχου ενδοομιλικής εταιρείας. 
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού  
(τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων,  
τραπεζική παρακολούθηση των εξαγωγών). 
•Αρχειοθέτηση 
•Εξωτερικές εργασίες 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Οργανωμένο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να προωθήσουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με τον αντίστοιχο κωδικό 
(Th-Account 010) στο e-mail: hr@eurogat.eu ή στο fax: 
2310-819639.

Από ΑΕ με έδρα τον Πειραιά ζητείται κύριος υποψήφιος:

Βοηθός Λογιστή  
Πτυχιούχος ΤΕΙ ή ΑΕΙ 

•Έως 35 ετών με 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις η πολύ καλή γνώση Αγγλικών, 
MS Office, γενικής & αναλυτικής λογιστικής, θεωρημένης 
αποθήκης, ΕΓΛΣ, Φ/Ε, ΚΒΣ-ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, ΦΜΥ. 

Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
voithos.logisti1968@gmail.com

Βοηθός Λογιστή

•Πτυχιούχος ΤΕΙ, με διετή προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών, 
και δίπλωμα μοτοσυκλέτας, για διεκπεραίωση εξωτερικών 
εργασιών και ενασχόληση με διπλογραφικά βιβλία. 

Προοπτική εξέλιξης. 
 
Βιογραφικό στο: dimenou@alliott.gr

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ εισαγωγική εταιρεία βιομηχανικών 
εργαλείων.

Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί 
τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργαλείων εντός και εκτός 
Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο πωλήσεων Ελλάδος 
εξυπηρετεί τα περισσότερα καταστήματα «χρωμάτων – ερ-
γαλείων – σιδηρικών». Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
και άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας η εταιρεία μας 
είναι σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία βιομηχανικών 
εργαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή την στιγμή στην λίστα 
με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου. Ζητεί: 

Προϊστάμενο Λογιστηρίου 
 (Κωδ. ΠΡΟΪΣΤ.ΛΟΓ.)

Περιγραφή θέσης: Ζητείται προϊστάμενος λογιστηρίου, με 
εμπειρία σε μεγάλα λογιστήρια εμπορικών εταιρειών πλήρως 
μηχανογραφημένα με διαδικασίες και εφαρμογή ERP-CRM, 
στον οποίο θα του ανατεθεί η σωστή λειτουργία, παρακολού-
θηση και η ανάπτυξη του τμήματος λογιστηρίου.

Η έφεση του σε χρήση Η/Υ και ERP-CRM συστημάτων  
θα είναι το σημαντικό προσόν του. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 7 ετών σε μεγάλα λογιστήρια εμπορικών 
εταιρειών εισαγωγών – εξαγωγών, με μεγάλο  
δίκτυο πωλητών και πελατών. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προϊσταμένου 
•Προϋπηρεσία σε ΑΕ 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα οργανωμένο 
περιβάλλον ERP – CRM κατά προτίμηση ENTERSOFT 
•Έφεση στους υπολογιστές, συστήματα και τεχνολογία 
θεωρούνται απαραίτητα προσόντα. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση MS-Excel 
•Γνώση και εμπειρία σε θέματα ΚΒΣ, ΦΠΑ, αποθηκών  
και Ε.Γ.Λ.Σ. φορολογία εισοδήματος, εργατική νομοθεσία 
και μισθοδοσία, γνώση νόμου 2190 
•Γνώση κατάρτισης προϋπολογισμών και εντατικού 
reporting 
•Άνεση στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και εμπειρία 
στην διοίκηση ομάδος. 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας  
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Χόμπι η ενασχόληση με την τεχνολογία 
•Ηλικία έως 40 ετών

Η θέση απαιτεί: εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, ορ-
γανωτικές ικανότητες σε εργασία περιβάλλοντος γραφείου 
με σύγχρονη μηχανογράφηση και διαδικασίες, μεθοδικότητα, 
δημιουργικότητα.

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα  
με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης

Διεύθυνση: 9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού, έξοδος 4, 
Θέση Ρουπάκι Ασπρόπυργος, e-mail: cv6@fournarakis.gr, 
(απαραίτητη η αναγραφή του κωδικού θέσης).
Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν  
τα ζητούμενα προσόντα.

H Trekking Hellas, αναζητά:

Λογιστή / Λογίστρια

Με εμπειρία στη διαχείριση τουριστικών επιχειρήσεων  
με βιβλία Γ΄κατηγορίας για πλήρη απασχόληση. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο λογιστικής ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση χειρισμού υπολογιστή 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστες οργανωτικές, επικοινωνιακές 
 και διαπραγματευτικές ικανότητες.  
 
•E-mail: info@trekking.gr  
•Fax: 210 3234548.

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά 
να προσλάβει άμεσα:

Νέο Λογιστή/τρια 
για τη Στελέχωση Εσωτερικού Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Νέος-α έως 35 ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ/Τ.Ε.Ι στον τομέα της λογιστικής κατεύθυνσης 
•Αντίστοιχη προϋπηρεσία απαραίτητη 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων MS-Office  
(ιδίως MS-Excel) 
•Άριστη γνώση λογιστικών προγραμμάτων  
(με προτίμηση της data communication) 
•Γνώση προγράμματος μισθοδοσίας, ΦΠΑ, βιβλίων  
Β’ Κατηγορίας 
•Δίπλωμα οδήγησης Α’ ή Β’ κατηγορίας θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη η γνώση λογιστικού προγράμματος Datamax 
– μισθοδοσίας 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές συνεργασίας 
 
Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά  
που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα.  
Συστάσεις απαραίτητες. 
 
Απαραίτητη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο 
στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@hotmail.com

Λογιστής  
από Τεχνική Εταιρία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. οικονομικού πανεπιστημίου. 
•Γνώσεις αναλυτικής λογιστικής όλων των οικονομικών 
και λογιστικών εργασιών. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
anastasopoulou8@gmail.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
H ACTIONLINE για μεγάλο διεθνή χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό:

Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών  
(Κωδ. Θέσης: ACT_PΒΑ_0414) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ανώτατης σχολής οικονομικής κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(κάτοχος proficiency) 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MS 
Office. 
•Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ευχέρεια εργασίας σε δυναμικό και απαιτητικό  
περιβάλλον, με αυστηρά deadlines. 
 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
στη χρηματοοικονομική / λογιστική / τραπεζική,  
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, με προοπτικές εξέλιξης 
•Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια πρόσφατη φωτογραφία. 
Το τμήμα προσωπικού της Actionline μετά την αξιολόγηση 
των βιογραφικών θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω θέσης, για να οριστεί 
συνάντηση στα γραφεία μας, για συνέντευξη. 

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.

Βιομηχανία ζητά:

Πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών 
Κωδ. Θέσης: ΙΚΟΝ

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο οικονομικών σχολών πανεπιστημιακής  
και όχι τεχνολογικής εκπαίδευσης 
•Ηλικία έως 28 ετών 
•Μόνιμη διαμονή στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδος  
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη 
 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στη διεύθυνση: 
hrcomgroup@gmail.com

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η εταιρία με στόχο την ενδυνάμωση του δημιουργικού 
τμήματος, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός:

Γραφίστα-ρια / Web Designer 
Κωδικός Αγγελίας: ΓΡΦ/2014

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άνεση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολύ 
καλή χρήση των προγραμμάτων Adobe Photoshop, 
Illustrator, In Design, Quark Xpress 
•Δημιουργικό πνεύμα 
•Γνώση επεξεργασίας φωτογραφιών 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Τουλάχιστον 2-3 χρόνια προϋπηρεσία 
•Οργανωτικές ικανότητες, πνεύμα ομαδικότητας και  
προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων,  
ευχάριστη προσωπικότητα, δημιουργικό πνεύμα,  
υπευθυνότητα, διάθεση για δουλειά, συνεργάσιμη-ος. 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου και  
σε δύσκολες καταστάσεις να είστε επιδεκτικοί  
σε οποιαδήποτε αλλαγή 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων σε περιβάλλον  
Mac & PC 
•Επιπρόσθετη γνώση προγραμμάτων Javascript, PHP, 
HTML, CSS,3d max 
•Κάτοχος αυτοκινήτου 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές  
περαιτέρω εξέλιξης σε μία εταιρεία με ηγετική θέση  
στο κλάδο της

Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα μέσω e-mail: hrgradm@gmail.com 
κάνοντας χρήση του κωδικού αγγελίας ΓΡΦ/2014. Όλες οι 
αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Ευκαιρίες καριέρας στις πωλήσεις. Η εταιρία 3CS AE Αγ. 
Δημήτριος (ακριβώς στην έξοδο μετρό) προσλαμβάνει:

Υπάλληλους  
Τηλεφωνικού Κέντρου

•Για εργασία 6ωρη-8ωρη στο τμήμα εξερχομένων  
κλήσεων. 
•Σταθερός μισθός (υψηλότερος του βασικού)-ΙΚΑ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: backoffice@3cs.gr, 
τηλ: 211 7151480, εσωτ. 139. 

Η Aerotel είναι μία από τις δυναμικότερες εταιρείες προώθησης 
τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρεσιών contact center. Η 
πολυετής εμπειρία της στον χώρο του direct marketing και 
telemarketing, αλλά και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό 
της, διασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης και προώθησης στο καταναλωτικό κοινό.

Η Aerotel επενδύει συνεχώς, σε νέες τεχνολογίες, και σε 
επιλεγμένο προσωπικό, ώστε να πετυχαίνει τον απώτερο 
της σκοπό, που δεν είναι άλλος από το να καλύπτει κάθε 
ανάγκη της διαρκώς μεταβαλλόμενης σημερινής αγοράς.

Η Aerotel επιθυμεί να επιλέξει και εντάξει στην ομάδα των 
δραστήριων και επικοινωνιακών εργαζόμενων της, νέοι και 
νέες οι οποίοι θα απασχοληθούν σαν εκπρόσωποι προώθησης 
υπηρεσιών επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και θεάματος Nova.

Το ωράριο απασχόλησης θα είναι από τις 10:00 μέχρι  
και τις 15:00 κατά τις εργάσιμες μέρες ΔΕ-ΠΑ. 
 
Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα απασχόλησης  
προαιρετικά Σάββατο και Κυριακή. 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση στην επικοινωνία  
•Απόφοιτος/η λυκείου 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πρωτοβουλία – ευελιξία – συμμετοχή στην ομάδα 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης υπηρεσιών, 
θεωρείται επιπρόσθετο προσόν 
 
Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους  
τα παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη,  
και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα  
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη  
και δυναμική επιχείρηση 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα  
και ικανά στελέχη

Άμεση πρόσβαση σε σταθμό metro – είσοδος μπροστά. 
LinkedIn / Foursquare / Twitter / Facebook / GooglePlus. 
Bιογραφικά στο e-mail: hr@aerotel.gr

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

 Field Service Engineer  
 (Κωδικός: FSE A0414)

(Αφορά την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας,  

τους Νομούς Αττικής, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, 
Ευβοίας και την Κρήτη).

Αρμοδιότητες: Οι θέσεις ανήκουν στη διεύθυνση customer 
operations και οι κάτοχοι τους αναφέρονται στον technical 
support & field service supervisor. Οι αρμοδιότητες της θέσης 
περιλαμβάνουν την παροχή τεχνικής υποστήριξης πελατών 
της στο πεδίο (Field) του δικτύου DSL, με σκοπό την έγκαιρη 
επίλυση βλαβών και την προληπτική / διορθωτική συντήρηση 
του εξοπλισμού.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο TΕΙ ή ΙΕΚ Τεχνολογικής κατεύθυνσης. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε τηλεπικοινωνιακό οργανισμό. 
•Γνώση και εμπειρία σε τεχνολογία και συστήματα ADSL, 
SHDSL. 
•Γνώσεις τεχνικών εγκατάστασης, μετρήσεων  
και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. 
•Γνώση και εμπειρία χειρισμού οργάνων μέτρησης  
χαλκού (cable analyzers). 
•Εμπειρία σε χρήση MS Office (Word, Excel). 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία. 
•Δίπλωμα οδήγησης δικύκλου Α’ κατηγορίας. 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε εξοπλισμό DSLAM και πολυπλεκτών. 
 
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό και  
συνταξιοδοτικό 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 καθώς και την περιοχή ευθύνης που 
σας ενδιαφέρει, στο: jobs@360connect.gr

Sales Team Leader

Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το2006 και είναι μέλος 
εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πωλή-
σεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, 
φωτοβολταϊκών συστημάτων και της προώθησης τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών.

H Hellas Solar Telecoms, ζητά Sales Team Leader, για το 
τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων, για την προώθηση τηλε-
πικοινωνιακών υπηρεσιών.

Περιγραφή καθηκόντων: 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαίδευσης των τηλεφωνι-
κών εκπροσώπων που στελεχώνουν το τμήμα 
•Καθημερινή τήρηση διαδικασιών απαραίτητες  
για την αρμονική λειτουργία τμήματος τηλεφωνικών 
εκπροσώπων (agents) 
•Διαχείριση και καθοδήγηση των τηλεφωνικών  
εκπροσώπων, διαρκής ενθάρρυνση και εκπαίδευση 
•Οργάνωση, συντονισμός και παρακολούθηση εκτέλεσης 
των απαιτούμενων εργασιών της ομάδας του,  
για την επίτευξη των στόχων. 
 
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 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικός μηνιαίος μισθός 
•Υψηλό bonus παραγωγικότητας 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr

Άτομα με μεγάλη εμπειρία για άμεση πρόσληψη σε νεοσύ-
στατο τμήμα στο Μοσχάτο, μπροστά στον ΗΣΑΠ.

Τηλεφωνικές Πωλήσεις της  
Κορυφαίας Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 
•Ευχέρεια λόγου 
•Πολύ κέφι και όρεξη για δουλειά 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Συνέπεια 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
 
Προσφέρονται: 
•Πλήρη και μερική απασχόληση 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Ασφάλιση 
•Υψηλά bonus 
 
Άμεσα διαθέσιμος-η για συνέντευξη. 
Άμεση πρόσληψη. 
Εύκολη πρόσβαση από μέτρο και στάση λεωφορείου. 
 
Bιογραφικά στο e-mail: sales@salein.gr, Τηλέφωνο: 
6948 657408, 210 4821479, Κύριος Αλέξανδρος Οι-
κονόμου.

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Collection Agents 
για τη Διεύθυνση Οικονομικών

Αντικείμενο εργασίας: 
•Πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων σε πελάτες  
της εταιρείας για ενημέρωση σχετικά με τις οφειλές τους. 
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•Προτάσεις διακανονισμού οφειλών βάσει πολιτικής  
της εταιρείας με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή  
ικανοποίηση των πελατών της 
•Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων πελατών (Β2Β)  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου/IEK 
•Πολύ Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα, 
ιδανικά σε χειρισμό εταιρικών πελατών 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική  
ικανότητα 
•Ικανότητα μετακίνησης / δίπλωμα αυτοκινήτου  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγρα-
φές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε., 
διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Γεωργίου Αβέρωφ 26-28, 
Ν.Ιωνία-Περισσός Τ.Κ. 142 32. Fax: 210 9204172. E-mail: 
hr@yellowpages.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη δι-
αχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Στελέχη Call Center
Η Ηellas Solar Telecoms ιδρύθηκε το 2006 και είναι μέλος 
εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πωλή-
σεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, 
φωτοβολταϊκών συστημάτων και της προώθησης τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, εμπορικός συνεργάτης 
της Forthnet, αναζητά Στελέχη Call Center. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Επαγγελματισμός – συνέπεια 
•Ευγένεια – ομαδικό πνεύμα 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Εμπειρία στις πωλήσεις (προαιρετική) 
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό 
•Bonus 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr ή στο τηλέφωνο: 
210 6706000.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Merchandisers  
(Μεγάλες Πόλεις Ελλάδας)

Στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 
της εταιρείας μας, η ΣΤΥΛ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - STELT 
αναζητεί άμεσα υποψήφιους (28) για την θέση του Merchandiser.

Οι θέσεις εργασίας είναι για τις κάτωθι περιοχές: 
•Αθήνα: 12 θέσεις 
•Θεσσαλονίκη: 8 θέσεις 
•Ιωάννινα: 1 θέση 
•Πάτρα: 2 θέσεις 
•Λάρισα: 2 θέσεις 
•Ηράκλειο Κρήτης: 2 θέσεις 
•Ρόδος: 1 θέση  
Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής 
προσόντα: 
•επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ 
•γνώση Αγγλικών & MS Office 
•άδεια οδήγησης Ι.Χ. 
•τουλάχιστον ένα έτος προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση 
•δυνατότητα ταξιδίων στην επαρχία 
•απαραίτητες συστάσεις  
Για την ανάληψη της θέσης παρέχονται: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Πλήρης ασφάλιση 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
s.tsagarakis@stelt.gr

Εταιρεία τροφίμων στα βόρεια προάστια Αττικής ζητά να 
προσλάβει για EX-VAN πώληση:

Οδηγούς / Πωλητές

Απαραίτητα προσόντα:  
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε ex-van πώληση 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικία έως 45 ετών 
 
Η θέση προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus βάσει πωλήσεων 
 
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: 
hr.greekfoods@gmail.com

Πωλήσεις Τμήματος Promotion της Εταιρίας 
(Κωδ. SALES/05/2014)

Ο κάτοχος της θέσης με έδρα την Αθήνα θα έχει την ευ-
θύνη για την ανάπτυξη, προώθηση και υποστήριξη των 
πωλήσεων της εταιρείας στο συγκεκριμένο κλάδο. Η θέση 
αναφέρεται στο διευθυντή της εταιρίας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι., κατά προτίμηση σε διοίκηση επιχειρήσεων/
marketing 
•Αξιόλογη εμπειρία σε θέσεις πωλήσεων ανάλογης  
ευθύνης 
•Αξιόλογη εμπειρία σε θέση marketing 
•Διοικητικές ικανότητες 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άνεση στην χρήση Η/Υ και MS Office 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες,  
πνεύμα ομαδικότητας και προσανατολισμός στην επίτευξη 
αποτελεσμάτων 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πρόσθετες  
παροχές (bonus, αυτοκίνητο, κινητό,  
ιδ. ιατροφαρμακευτική ασφάλεια κ.ά.) 
•Διαρκής επαγγελματική επιμόρφωση 
•Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης  
σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στη διεύθυνση: με 
e-mail: hrgradm@gmail.com.Όλες οι αιτήσεις θα θεω-
ρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

Merchandiser (SAL 0515) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή οινοποιητική εταιρεία αναζητά 
Merchandisers (κυρίες) για part time συνεργασία που αφορά 
την προβολή των προϊόντων της, στα Super markets. Η δια-
δικασία αυτή θα γίνεται κάθε Σάββατο (οκτάωρο)για ένα έτος.

Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλες υποψήφιες θα ασχολού-
νται με την ορθή μεταφορά και προβολή των προϊόντων της 
εταιρείας στον χώρο ευθύνης τους (stand)και την πρόταση 
γευστικών δοκιμών στους πελάτες (part time). Οι ενδια-
φερόμενες μπορούν να έχουν και άλλη κύρια απασχόληση 
πενθήμερου και να επιθυμούν να ενισχύσουν το προσωπικό 
τους διαθέσιμο εισόδημα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•κατοχή δελτίου παροχής υπηρεσιών (Δ.Π.Υ) 
•δυνατότητα εργασίας κάθε Σάββατο 
•κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου (κάλυψη εξόδων μετακίνησης, 
εντός ορίου Νομού Θεσσαλονίκης) 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Κορυφαίος χώρος ομορφιάς στην Κηφισιά Αττικής αναζητά 
άτομο για:

Υπεύθυνο-η Καταστήματος

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
(υπεύθυνου ή receptionist 2 ή 3 έτη) 
•Άτομο επικοινωνιακό κ εμφανίσιμο 
•Άριστη ικανότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ικανότητα διαχειρίσεως  
ταμείου 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εστίαση στην άριστη εξυπηρέτηση και διαχείριση  
των πελατών και του προσωπικού 
•Απαραίτητη φωτογραφία 
 
Παρέχονται: 
•Υψηλός μισθός και σταθερή απασχόληση 
•Άψογο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
 
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φρύνη Τσάκωνα, τηλ: 6945 
413782, e-mail: info@bar-b.gr & frinitsakona@gmail.com

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εται-
ρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Πωλήτρια Καταστήματος Πληροφορικής  
(Κωδ. ΠΚΠ 0414)

Ρόλος/ αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει μέ-
λος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που εργάζεται στο 
κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρείας στο Χαλάνδρι 
(Λεωφ. Κηφισίας 298) και έχει ως στόχο 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 απο-
δοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.), σύγχρονο, νεανικό 
και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, σημαντικές ευκαιρίες 
εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας 
στο χώρο της πληροφορικής.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για 

τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα www.e-gate.gr. 
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, ανα-
φέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας στο email:  
hr@e-gate.gr

Πωλήτριες  
Μερικής ή Πλήρους Απασχόλησης

Ζητάει η εταιρία ORCHESTRA-PREMAMAN, η οποία δρα-
στηριοποιείται στον χώρο της παιδικής ένδυσης και ειδών 
βρεφανάπτυξης, για τα δύο νέα megastore καταστήματα της 
σε Αιγάλεω και Λυκόβρυση.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210-9889140.  
Αναγράφοντας τον κωδικό ORC- ΑL-05.

Πωλητής -τρια / Ταμίας  
(ημιαπασχόληση) στη Ρόδο

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση. 
Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι μόνο όταν και οι 
πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για το λόγο αυτό αναζητάμε 
αξιόπιστους συνεργάτες, τους οποίους θα προετοιμάσουμε 
με τον καλύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασίες στο 
κατάστημα, όπως τη λειτουργία του ταμείου, τον ανεφοδιασμό 
των ραφιών, την τακτοποίηση της αποθήκης και την προε-
τοιμασία των απογραφών. Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση 
των πελατών και ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση 
των εμπορευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών υγιει-
νής και την καθαριότητα. Εργάζεστε με μερική απασχόληση, 
αναλαμβάνοντας βάρδιες.

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι σημαντικά 
για εμάς. Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε 
πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες. Σας διακρίνουν 
υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Σας αρέσει η ομαδική εργασία 
και οι κοινοί στόχοι. Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στο χώρο 
του εμπορίου.

Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη εργασία με 
ελκυστικές αποδοχές και παροχές, όπως επιπρόσθετη ιδιωτική 
ιατρική ασφάλιση. Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανω-
μένο περιβάλλον. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, 4 περίπου εβδομάδων, σας παρέχουμε όλα τα 
απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας, ώστε να ενσωματωθείτε 
στη φιλοσοφία της εταιρίας μας, ακόμη και αν δε διαθέτετε 
σχετική εμπειρία.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το 
βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο του 
βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) στην online φόρμα, μέσω 
του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-D2CF02A2-
77CA7C69/lidl_gr/hs.xsl/4193_39535.htm. Θα σας απαντήσουμε 
σύντομα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

Σημείωση: Προϋπόθεση αποτελεί να διαμένετε στη Ρόδο. Η 
αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη αγγελία και δε θα 
ληφθεί υπόψη για άλλες περιοχές.

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού 
ζητά:

Υπεύθυνη 
και Συνυπεύθυνη για Αττική 

Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 2 έτη τουλάχιστον  
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ως 40 ετών (αφορά την υπεύθυνη καταστήματος) 
 
Η εταίρα προσφέρει 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα ανα-
φέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση e-mail: 
hr@andreadis.com ή στον αριθμό fax: 210 4836236.

Η εταιρεία EVOUS Ε.Π.Ε. ζητεί για το κατάστημά της στο 
Χαλάνδρι:

Υπεύθυνη/ος Καταστήματος & Πωλήτριες Λιανικής 
για Πλήρη & Μερική Απασχόληση

Τυπικά προσόντα 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Γνώση Αγγλικών & βασικών εφαρμογών Microsoft 
Office 
•Δυναμική & ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια λόγου  
& επικοινωνίας 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία στην πώληση λιανικής ειδών ένδυσης  
& υπόδησης απαραίτητη 
 
Προσφέρονται 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Ευχάριστο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  
με δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών υπόψη κας Μαρίας Καπνιά στο 
e-mail: evous@otenet.gr, φαξ: 210 6741011.

Η εταιρία ΛΟΛΑ ΑΒΕΕ γυναικείων ενδυμάτων ζητά:

Βοηθό Υπεύθυνης Καταστήματος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση  
σε κατάστημα ένδυσης 
•Ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας με πνεύμα 
συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Δυναμική προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες, 

εστιασμένη στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων 
 
Εκπαίδευση / σπουδές: 
•Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές θα εκτιμηθούν ανάλογα. 
 
Επιπλέον προσόντα: 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (ERP συστήματα, Word - Excel 
- Internet) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: cv2@skywalker.grμε την ένδειξη YK1.

Η εταιρία ΛΟΛΑ ΑΒΕΕ γυναικείων ενδυμάτων ζητά:

Πωλήτριες 
Πλήρους και Μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, σε εταιρία ένδυσης,  
τουλάχιστον 3 ετών. (προϋπηρεσία σε γυναικεία είδη 
 θα προτιμηθεί). 
•Ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας με πνεύμα 
συνεργασίας και ομαδικότητας. 
 
Επιπλέον προσόντα: 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel - Powerpoint - 
Internet) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: cv2@skywalker.gr με την ένδειξη ΠΠ για πωλήτρι-
ες πλήρους απασχόλησης και ΜΠ για πωλήτριες μερικής 
απασχόλησης.

Περιγραφή: Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. αποτελεί 
μέλος του γερμανικού πολυεθνικού ομίλου εταιρειών Klüh 
Service Management GmbH. Είναι από τις πρώτες εταιρείες 
στην Ελλάδα που έλαβαν άδεια λειτουργίας από το υπουρ-
γείο απασχόλησης ως εταιρεία προσωρινής απασχόλησης.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών ζητεί Yπαλλή-
λους για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου πρατηρίου 
της στα Μέγαρα.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πρατήριο υγρών καυσίμων  
•Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Κάτοικος κοντινών περιοχών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών 
•Γνώση Αγγλικών

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Βιομηχανία ανακύκλωσης περιοχή δυτική Θεσσαλονίκη, 
ζητά:

Νέο ως 35 ετών  
για το Τμήμα Πωλήσεων

Απαιτούνται: 
•Ερασιτεχνικό δίπλωμα, 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη, 
•Εκπληρωμένες στρατ. υποχρεώσεις  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: aksa_cv@yahoo.gr

Build your career with a company that is making an 
impact on a global scale!

If you are seeking a stimulating career in a revolutionizing 
industry, join the company who is leading the crusade of the 
energy revolution. RECOM Corporation, the global leader 
in photovoltaic modules, offers incredible opportunity to 
ambitious, motivated individuals seeking a rewarding work 
environment. The diverse, multinational company is comprised 
of highly-skilled professionals who possess expert knowledge 
and extensive experience in their fields.

RECOM stands at the forefront of the solar energy industry 
and has established corporate branches in 8 countries. In all 
of its operations, the company maintains ‘best workplace 
practices’ and upholds the highest ethical standards. RECOM 
is an equal opportunity employer who prides itself for its 
diverse background and has developed its work force based 
solely on skill and expertise.

Description of role: RECOM Corporation is currently seeking 
to expand its sales team in Athens, Greece with an experienced 
sales professional who will be responsible for acquiring new 
business in the Japanese market. He/she will be of Japanese 
descent or be very fluent in the Japanese language, and 
will work with the sales team to promote the company’s 
products/service and achieve profitable growth in Japan.

Key responsibilities: 
•Identify business opportunities by researching and 
analyzing sales prospects in Japan 
•Conduct business development activities in Japanese 
(cold calls, face to face meetings) 
•Maintain relationships with clients by providing high 
level of support, information, and guidance (researching 
and recommending new opportunities, recommending 
profit and service improvements) 
•Participate in contract negotiations and provide 
knowledge regarding Japanese legal framework 

συνέχεια στη σελ. 10

Τ: 210 25 17 645
F: 210 25 17 605
M: 6944 596 386 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ-ΡΗΤΙΝΕΣ
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ-ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

info@armatim.gr
 www.armatim.gr
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συνέχεια στη σελ. 12

•Achieve monthly sales metrics including revenue targets 
and activity goals (i.e. calls, meetings) 
•Identify product improvements or new products by 
remaining current on industry trends, market activities, 
and competitors 
•Maintain professional and technical knowledge by 
attending educational workshops, reviewing professional 
publications, and establishing personal networks in 
Japan 
•Present evidence of expanding the client base, 
generating incremental revenue and developing repeat 
relationships (prepare sales reports by collecting, 
analyzing, and summarizing information 
•Maintain the high quality and professional image of 
RECOM in all communications and dealings with clients 
and prospects  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in business studies; MBA is 
considered an asset 
•Minimum 5-years sales experience with proven track 
record of business development success in the Japanese 
market 
•Excellent verbal and written communication skills in the 
Japanese language 
•Expert on managing and building relationships with new 
clients, as well as client retention 
•Strong knowledge of business trends, negotiation, and 
economic principles 
•Willingness to travel to Japan and ability to organize 
trips effectively 
•Goal-driven, self-motivated worker with an energetic 
and enthusiastic attitude 
•Problem-solving and analytical skills to interpret sales 
performance and market trends 
•Very articulate, excellent presentation skills

Our expectations for selected candidates are high because 
we only deliver the best to our clients. Professionals fitting 
the abovementioned description, may forward their CVs cv@
recom-solar.com. For more information visit www.recom-
solar.com

Η εταιρεία Be Best, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
marketing & διοργάνωσης events, αναζητά να προσλάβει:

Συνεργάτες για τη  
Στελέχωση Τμήματος Πωλήσεων 

Με σκοπό την ανάπτυξη του πελατολογίου και την άμεση 
προώθηση τραπεζικών προϊόντων για την περιοχή της Ατ-
τικής, για λογαριασμό κορυφαίου τραπεζικού ομίλου, εντός 
καταστημάτων του μεγαλύτερου δικτύου τηλεπικοινωνιών 
στην Ελλάδα. Εργασία 8ωρη, πενθήμερη.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψηφίους 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον κλάδο  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Σύγχρονο, νέο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@be-best.gr

Ελβετική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη ζητά νέους και νέες με 
πολύ καλή γνώση Γερμανικής γλώσσας (κυρίως ομιλία), με 
αντικείμενο Τηλεπωλήσεις σε Γερμανούς. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6945 517611.

Από την εταιρία MEDICALS ζητείται για την Αθήνα:

Πωλητής-τρια

Για το χώρο του φαρμακείου. 
 
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον χώρο του φαρμακείου 
•Θα προτιμηθούν άτομα με αποδεδειγμένη εξειδίκευση 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
 
Παροχές: 
•Μισθός 
•Ασφάλιση 
•Bonus 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Αυτοκίνητο 
•Εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Sales@medicals.gr

H ACTIONLINE ζητά:

Πωλητές  
 (Κωδ. Θέσης: ACT_DO_0314) 

Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, στην Κόρινθο.  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Εμπειρία 2-3 ετών, σε ανάλογη θέση 
•Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office) 
•Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη εμφάνιση 
•Δυνατότητα ταξιδίων 

•Κάτοχος διπλώματος και ΙΧ αυτοκινήτου  
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός-ασφάλιση-bonus) 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια πρόσφατη φωτογραφία. 
Το τμήμα προσωπικού της Actionline μετά την αξιολόγηση 
των βιογραφικών θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω θέσης, για να οριστεί 
συνάντηση στα γραφεία μας, για συνέντευξη.

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 T&TEAM ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. ζητά για τη 
στελέχωση της ομάδας πωλήσεων μικρής λιανικής:

Σύμβουλο Πωλήσεων / Υπεύθυνο 
Διαχείρισης Πελατών Μικρής Λιανικής

Προσόντα: 
•Δυναμική κι ευχάριστη προσωπικότητα με καλές  
επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες  
και στόχευση στο αποτέλεσμα 
•Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη, ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών και πνεύμα συνεργασίας 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για άνδρες υποψηφίους) 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί  
(όχι απαραίτητη) 
•Επιθυμητή ηλικία: έως 30 ετών 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτική εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sales@t-team.gr

Βιομηχανία δομικών χημικών & κονιαμάτων ζητά:

Πωλητή 
με  Έδρα την Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή 
•Δυναμική προσωπικότητα, ικανότητα επικοινωνίας 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & αυτοκίνητο 
•Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αποστείλατε βιογραφικό 
σημείωμα: στο e-mail: careers@isomat.gr. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο: 2310 576 010.

Η εταιρεία Mega Systems ζητά για τη στελέχωση του υπο-
καταστήματός της, στη Λευκωσία Κύπρου, Πωλητές για 
την ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Μεθοδικότητα και οργάνωση 
•Ηλικία έως 45 ετών  
•Δίπλωμα οδήγησης μηχανής – αυτοκινήτου 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό περιβάλλον 
•Μισθό & ασφάλιση 
•Αρχική & συνεχή εκπαίδευση 
•Επαγγελματική εξέλιξη 
 
Για πληροφορίες e-mail: giokasxa@otenet.gr

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

Στέλεχος Πωλήσεων

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

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα  
προσόντα: 
•Εμπειρία έως 2 έτη σε τμήμα πωλήσεων βιομηχανικών 
προϊόντων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ 
•Δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού 
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά και γνώση  
άλλης γλώσσας θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα. 
 
Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας,  
διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης ΣΠ, 
στο e-mail: hr@steelmet.vionet.gr ή στον αριθμό fax: 210-
6861600. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Όμιλος εταιρειών με πολυετή παρουσία και ηγετική θέση 
στην Ελληνική αγορά στον κλάδο των μηχανημάτων δά-
σους, αγρού και κήπου, για τον επαγγελματία και τον 
ερασιτέχνη ζητά:

Πωλητές για όλη την Ελλάδα

Η θέση: Οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στον διευθυντή πω-
λήσεων και θα έχουν την πλήρη ευθύνη των περιοχών τους 
για την υποστήριξη, διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη των 
πωλήσεων των προϊόντων της εταιρείας.

Τα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ (γεωπόνοι, δασολόγοι, μηχανολόγοι/
μηχανικοί), επιθυμητό 
•Εμπειρία στις πωλήσεις, ιδιαίτερα στο χώρο  
των αυτόματου ποτίσματος καθώς και μηχανημάτων  
κήπων, θα εκτιμηθεί θετικά 
•Εμπειρία διαχείρισης πωλήσεων σε πολυκαταστήματα  
θα συνεκτιμηθεί επίσης 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας & χειρισμού Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Ικανότητα επικοινωνίας, μεθοδικότητα,  
όρεξη για δουλειά και προσανατολισμό στην επίτευξη  
των στόχων τους  
Οι παροχές: 
•Μισθός – προμήθειες 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Προοπτικές εξέλιξης και διαρκής εκπαίδευση μέσα σε μία 
συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία 
•Πρόσθετη ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικά 
σημειώματα αναφέροντας Κωδ. Θέσης: Π1-05.14 στο e-mail: 
human.resources@papadopoulos.com.gr

Η MIKOS Α.Ε., είναι Ελληνική εταιρεία κουρτινών, υφασμάτων 
επιπλώσεων, ταπετσαριών τοίχου, επίπλων, αντικειμέ-
νων. Έχοντας ιδρυθεί το 1970, διαγράφουμε πλέον ηγετική 
πορεία στον χώρο της εσωτερικής διακόσμησης, ακολου-
θώντας έντονα Διαφοροποιημένη στρατηγική. Επιθυμούμε 
να επανδρώσουμε την ακόλουθη θέση:

Πωλητή Χονδρικής 
(κωδ. θέσης: ΠΩΛ-ΧΟΝ-05.14)

Καθήκοντα ρόλου: 
•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 πωλήσεις 
μέσω προτάσεων κατάλληλων ενεργειών 
-υποστηρίζοντας τη σωστή τοποθέτηση και παρουσίαση 
των προτεινόμενων συλλογών στα σημεία διανομής 
•Να προτείνει και να αναπτύσσει νέες συνεργασίες  
με πελάτες και σημεία πώλησης  
•Να πραγματοποιεί ταξίδια εκτός Αθηνών 
 
Απαραίτητες δεξιότητες & γνώσεις: 
•Εμπειρία σε πωλήσεις χονδρικής 
•Διάθεση ενασχόλησης με τα συγκεκριμένα προϊόντα 
•Γνώση χειρισμού υπολογιστών 
•Γνώση ξένης γλώσσας- προτιμητέα Αγγλικά 
•Διάθεση για μάθηση και ανάπτυξη 
•Συνέπεια στα συστήματα και τις διαδικασίες της εταιρίας 
•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: cv2@skywalker.gr, website: www.mikos.gr

Εξωτερικός Συνεργάτης - Επίδειξη Προϊόντων 
& Διακίνηση Παραγγελιών

Ανερχόμενη και δυναμική εταιρεία με αντικείμενο την παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών σε τουρίστες - οικογένειες με 
παιδιά - αναζητά στα πλαίσια της ανάπτυξής της εξωτερικούς 
συνεργάτες για τις ακόλουθες περιοχές:

•Κρήτη: Ν. Χανίων, Ν. Ρεθύμνου, Ν. Ηρακλείου,  
Ν. Λασιθίου 
•Ρόδος 
•Κως 
 
Προφίλ υποψηφίων: 
•Απόφοιτοι λυκείου. Επιθυμητό πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών. 
•Εξοικείωση σε εφαρμογές Η/Υ (Excel, Word, Outlook). 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και οργανωτικές ικανότητες. 
•Υπευθυνότητα & δυναμισμός. 
•Ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα. 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ. 
•Μεταφορικό μέσο. 
•Ηλικίας 28-45. 
 
Περιγραφή θέσης: 
•Επικοινωνία με το κεντρικό γραφείο για ενημέρωση/
κατάσταση παραγγελιών. 
•Επίδειξη των προϊόντων στους πελάτες. 
•Παράδοση και παραλαβή των παραγγελιών. 
•Ποιοτικός έλεγχος εμπορευμάτων.   
 
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
(υψηλή προμήθεια και έξοδα κίνησης) και δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: info@
mybabyingreece.com

Από τηλεοπτικό σταθμό στο Ηράκλειο Κρήτης ζητείται:
Στέλεχος Εμπορικού Τμήματος

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη επαφών και εξωτερικές επισκέψεις  
σε δυνητικούς πελάτες 
•Προώθηση / πώληση υπηρεσιών της εταιρείες 
•Διαχείριση και παρακολούθηση πελατών 
•Εφαρμογή του ετήσιου πλάνου πωλήσεων της εταιρίας 
•Εφαρμογή της εμπορικής & οικονομικής πολιτικής  
της εταιρίας  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. 
•Ηλικία 28-35 ετών. 
•Δίπλωμα οδήγησης. 
•Δυνατότητα μετακινήσεων. 
•Εμπειρία σε εξωτερικούς ρόλους πωλήσεων/  
προώθησης κλπ θα εκτιμηθεί. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες).  
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Ικανότητες διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Βιογραφικά με την ένδειξη “sales-her’ στο e-mail: 
cvgrrn@gmail.com

Μεγάλη ελληνική εταιρεία με πάνω από 20 χρόνια παρου-
σίας στην πώληση γεωργικών εφοδίων – εισροών αναζητά:

Διευθυντή Πωλήσεων

Για να στελεχώσει το τμήμα πωλήσεων της με έδρα στην Αθήνα.
 
Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας: 
•Διοίκηση, καθοδήγηση και συντονισμός ομάδας  
στον τομέα των πωλήσεων 
•Συνεργασία με τη διοίκηση για τον σχεδιασμό  
και την εφαρμογή της πολιτικής πωλήσεων,  
τη στοχοθεσία και το πλάνο υλοποίησης 
•Ανάπτυξη και διεύρυνση του πελατολογίου,  
με στόχο την αύξηση των πωλήσεων 
•Reporting προς τη διοίκηση με αποτύπωση ποιοτικών  
και ποσοτικών αποτελεσμάτων 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο γεωπόνου 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ηλικία 35-50 ετών 
•Ελάχιστη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον  
3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά θα θεωρηθούν 
επιπρόσθετο προσόν 
 
Προσφέρεται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο 
περιβάλλον 
 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: cv2@skywalker.gr

Από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες Εταιρίες Συμβούλων 
στην Ελλάδα και την Ε.Ε., με έδρα στην Αθήνα και την Θεσ-
σαλονίκη, ζητείται:

Υπεύθυνος Πωλήσεων και Ανάπτυξης Εργασιών

Για την προσέλκυση επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα για 
την χρηματοδότηση/επιδότηση τους από τον αναπτυξιακό νόμο 
και τις άλλες πρωτοβουλίες ενίσχυσης των ΜΜΕ.

Περιγραφή θέσης: Ο υποψήφιος θα οργανώσει την διεύ-
θυνση υποστήριξης χρηματοδοτήσεων των μικρομεσαίων 
και μεγάλων επιχειρήσεων, για ένταξή τους σε επιδοτού-
μενα προγράμματα και κυρίως στον αναπτυξιακό νόμο.

Εν συνεχεία, θα λειτουργεί και εποπτεύει  
τις υπηρεσίες αυτές, που συνίστανται: 
•στην διερεύνηση και προσέλκυση δυνητικών επιχειρή-
σεων ως δικαιούχοι ένταξής τους στον αναπτυξιακό νόμο 
και άλλα επιδοτούμενα προγράμματα από το ΕΣΠΑ.  
•στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων αυτών (client 
service – contract management) 
•στην περαιτέρω στελέχωση του τμήματος πωλήσεων  
της εταιρίας μας (πωλητές, υποστήριξη, κτλ) 
•στην συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας  
για την εξυπηρέτηση των πελατών (συγγραφή  
επιχειρηματικών σχεδίων, reporting, κτλ) 
 
Προσόντα υποψηφίου: 
•Δεινή και αποτελεσματική ικανότητα στις πωλήσεις 
με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις 
(business-to-business) 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ανταγωνιστικό και επιχειρηματικό πνεύμα 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση που αφορά σε 
παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, καθώς και ενεργό 
δίκτυο δυνητικού πελατολογίου. Η εμπειρία σε πωλήσεις 
και ανάπτυξη εργασιών (business development) στον 
χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι επιθυμητή. 
•Πανεπιστημιακό τίτλο 
•Σοβαρή και επαγγελματική παρουσία 
•Ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου (Ελληνικά) 
 
Παρέχονται: 
•Μόνιμη εργασία με σταθερές ανταγωνιστικές αποδοχές, 
πλέον bonus. 
•Εξαίρετο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, με έδρα  
την Αθήνα, ή την Θεσσαλονίκη 
•Εξαιρετικές δυνατότητες εξέλιξης

Εφόσον πληροίτε τα κριτήρια αποστείλατε βιογραφικό 
στο e-mail: mtsiakoumi@gmail.com. Τo σύνολο της επι-
κοινωνίας θα διέπεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 

 
 

 

 
 

Μπες στο 
www.walker.gr

και δημοσίευσε δωρεάν 
την αγγελία σου για 
προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών. Δώσε σε 
όσους ενδιαφέρονται

την ευκαιρία να 
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ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πωλητής

Ο κατάλληλος υποψήφιος (άνδρας) πρέπει να διαθέτει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Μεθοδικότητα και οργάνωση 
•Ηλικία μέχρι 40 ετών 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Καλή γνώση αγγλικής (προφορικός - γραπτός λόγος) 
•Γνώση νοσοκομείων - κέντρων ορθοπεδικής  
αποκατάστασης 
•Δυνατότητα επίσκεψης νοσοκομείων επαρχίας 
•Προϋπηρεσία στον ιατρικό χώρο θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αρχική & συνεχή εκπαίδευση 
•Επαγγελματική εξέλιξη 
•Bonus 
•Ελεύθερο ωράριο 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
zontanos@a2z-medical.com

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Zητά για το υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος:

Sales Executive 
(με Έδρα τη Θεσσαλονίκη)

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων (προϊόντων & υπηρεσιών) 
•Εταιρική και προϊοντική προβολή και προώθηση 
•Ενίσχυση εταιρικών σχέσεων - πελατών 
•Διαχείριση διαπραγματεύσεων μέσα σε προκαθορισμένα 
πλαίσια επιλογών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•4 Χρόνια προϋπηρεσίας σε πωλήσεις στον χώρο  
της υγείας 
•Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
•Γνώσεις marketing 
•Άδεια οδήγησης Ι.Χ. 
•Δυνατότητα ταξιδιών & διαμονής εκτός έδρας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με πολύ καλή δυνατότητα 
επικοινωνίας 
•Γνώση Βουλγαρικών (επιθυμητή)  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό 
•Συνεχή εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό Ref: SL1405Ν. 
E-mail: hr@eemed.gr. Fax: 210 69 25 903. Όλα τα βιογρα-
φικά σημειώματα θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά.

Ιατρικός Επισκέπτης - Τρίπολη 
Κωδικός Θέσης: ΙΕ ΤΡΙ

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από το 
1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία της 
εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό στρατηγικό σχεδιασμό και 
στην δέσμευση της στον ανθρώπινο παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως  
απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο

Αποστολή βιογραφικών: στο fax: 210 6201332 -3, στο e-mail: 
mith@gcp.gr, ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Αυγής 60, 145 
64 Κηφισιά, website: www.gcp.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Τα πρότυπα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος Figura 
δίνουν λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά την αισθητική 
του προσώπου, του σώματος ή της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. 
Λειτουργούν από το 2005 στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια 
και στις Σέρρες. Η αποδοχή αλλά και η ανάγκη του κοινού 
για ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες οδήγησε στην 
συνεχή αλλά σε γερές βάσεις ανάπτυξη των Figura και έτσι 
από τον Απρίλιο του 2013 λειτουργεί και το Figura Αθήνας 
στο Σύνταγμα παρέχοντας πρωτοποριακές θεραπείες αδυ-
νατίσματος και αισθητικής. Τα Figura επεκτείνουν πλέον τις 
υπηρεσίες τους και στην ιατρική αισθητική και εγκαινιάζουν 
δυο νέα κέντρα ιατρικής αισθητικής Figura Clinica σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και την επιστημονική 
κατάρτιση των συνεργατών του ο όμιλος ινστιτούτων αισθη-
τικής και αδυνατίσματος Figura αναπτύσσεται και ζητά για τo 
νέο κέντρο ιατρικής αισθητικής Figura Clinica Θεσσαλονίκης:

Ιατρό σε Αναμονή Ειδικότητας

Απαραίτητα προσόντα: 

•Εκπληρωμένη υπηρεσία υπαίθρου 
•Γνώσεις και ενδιαφέρον για την ιατρική αισθητική 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί
Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που διαθέτουν τα απαραί-
τητα προσόντα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: figuragr@
gmail.com.Τηλ: 2310 242429.

Ειδικευμένος Ιατρός

•(Γενικής ιατρικής ή άλλης ειδικότητας) με πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας από εταιρεία ιατρικής βοήθειας για 
διαχείριση περιστατικών και αεροδιακομιδών.

Αποστείλατε βιογραφικό:  
medicaldesk@athensassistance.gr

 Ιατρός Παθολόγος (MED 0510) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, 
αναζητά για μόνιμη εργασία Ιατρό Παθολόγο, απόφοιτο Ρω-
σικού Πανεπιστημίου.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί 
με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε 
ξένους κυρίως ασθενείς (επισκέπτες από χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης).

Απαραίτητα προσόντα: 
•άριστη γνώση ρωσικών (μητρική γλώσσα) 
•πτυχίο Ιατρικής από αναγνωρισμένο ρωσικό  
πανεπιστήμιο 
•ειδικότητα που αποκτήθηκε στην Ελλάδα 
•επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία 
•πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και  
ανθρωποκεντρική προσέγγιση 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ανώνυμη εταιρεία φαρμακευτικών & ιατρικών προϊόντων 
με έδρα τις Αχαρνές Αττικής ζητεί να προσλάβει άμεσα:

Νοσηλεύτρια / Επισκέπτρια Υγείας 
(Κωδ. Θέσης: ΝΒΕ) 
για Θεσσαλονίκη

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να: 
•Είναι απόφοιτος ΤΕΙ νοσηλευτικής σχολής ή άλλης  
ισότιμης δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής 
•Έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Να έχει δίπλωμα οδήγησης 
•Έχει υπευθυνότητα - συνέπεια – ομαδικό πνεύμα 
•Έχει δυνατότητα ταξιδιών 
 
Στην κατάλληλη υποψήφια συνεργάτη παρέχονται: 
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
•Βonus 
•Αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης στην εταιρεία 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που καλύπτουν τα παραπάνω 
να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα υπ’ όψιν: κας 
Δ.Φ. στο e-mail: dfotiadou@ariti.gr, ή στο fax: 210 6207503.

Η εταιρία von Caprivi GmbH δραστηριοποιείται στη Γερμανία 
ως υπεύθυνος προσλήψεων στον τομέα των ευέλικτων λύ-
σεων στελέχωσης επιχειρήσεων και διαθέτει αντιπροσώπους 
σε τρεις πόλεις της Γερμανίας. Λειτουργώντας με γνώμονα 
την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, την καινοτόμο διαχεί-
ριση σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων και με υψηλό αίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης καλύπτουμε τις ανάγκες κορυφαίων 
εταιριών της Γερμανίας, οι οποίες συγκαταλέγονται στους πιο 
ικανοποιημένους πελάτες μας. Για το σκοπό αυτό αναζητάμε 
στον τομέα της υγείας:

Νοσηλευτές και  
Νοσηλεύτριες με Ειδίκευση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι ανώτατης σχολής νοσηλευτικής ειδικότητα 
χειρουργικής ή παθολογικής νοσηλευτικής 
•Γνώσεις Γερμανικών, προφορικά και γραπτά (επίπεδο Β2)  
•Προϋπηρεσία υπευθυνότητα ομαδικό πνεύμα 
 
Υποχρεώσεις:  
•Οργάνωση και διαχείριση καθηκόντων  
•Υψηλή ετοιμότητα  
•Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών  
•Παροχή θεραπευτικής αγωγής βάση ιατρικών οδηγιών 
 
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση  
•Έξοδα διαμονής  
•Δυνατότητα εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών και πληροφορίες: Von Caprivi 
Fachpersonal GmbH, website: www.voncaprivi.de, Κος Κυριάκου. 
charilaos.kiriakou@voncaprivi.de. Τηλ: 0049 711 34252282.

Αθήνα 27 & 28 Μαΐου: Συνεντεύξεις για το νοσοκομείο 
του Peterborough NHS της Αγγλίας.

Η Primary Care Recruitment αναζητά 50 νοσηλευτές να εργα-
στούν στο δημόσια νοσοκομείο του Peterborough της Αγγλίας. 
Το νοσοκομείο, πρόσφατά χτισμένο διαθέτει 600 κλίνες, μο-
ντέρνους χώρους και υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. 
Η πόλη του Peterborough βρίσκεται 100 km από το Λονδίνο 
και 50 km από το Cambridge, και σημεία ενδιαφέροντος της 
περιοχής περιλαμβάνουν το Peterborough Cathedral, η All 

Saints Parish Church, το Central Park και το Elton Hall and 
Gardens.

Στις 27 και 28 Μαΐου η εταιρία μας, μαζί με εκπροσώπους 
του νοσοκομείο θα πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις στην 
Αθήνα με Έλληνες νοσηλευτές που θέλουν να εργαστούν 
στην Αγγλία.

Ζητούνται Νοσηλευτές με αφοσίωση στο επάγγελμα τους, 
να εργαστούν σε ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον.

Το νοσοκομείο διαθέτει θέσεις εργασίας σε όλα τα τμή-
ματα, κυρίως αναζητούμε Νοσηλευτές με ενδιαφέρον σε: 
εντατικολογία, ορθοπαιδική, χειρουργείο, νευρολογία, 
ΜΕΘ, γενική νοσηλευτική κ.α.

Απαιτούνται: 
•Πτυχίο νοσηλευτική από ΑΕΙ/ ΤΕΙ ή κάποιο αντίστοιχο που 
αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
•Δικαίωμα εγγραφής στο βρετανικό νοσηλευτικό  
συμβούλιο (NMC) 
•Μεσαίο / προχωρημένο επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική 
γλώσσα 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός ξεκινάει από 21,500 λίρες/ χρόνο και θα είναι 
αναλόγως προϋπηρεσίας 
•Πακέτο στήριξής για την μετακόμιση σας,  
συμπεριλαμβανομένου 500 λίρες για τη στέγη 
•Μαθήματα Αγγλικών 
•Προγράμματα ένταξης στο νοσοκομείο και συνεχείς  
μετεκπαίδευση για την εξέλιξη σας 
•Προκαταβολή έως 200 λίρες για τα αεροπορικά σας 
εισιτήρια 
•Έκπτωση NHS για εστιατόριά, μαγαζιά, γυμναστήριο κτλ 
•Έναρξη εργασίας: Τέλη Αυγούστου

Όλοι οι τελικοί υποψήφιοί θα λάβουν ένα πακέτο πληροφο-
ριών που μπορούν να διαβάσουν σε προετοιμασία για την 
τελική συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μας αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στα Αγγλικά ή τα Ελληνικά, στην διεύθυνση 
eleana@primarycarerec.com. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να καλέσετε στο Τηλ. 00353-1-4424570.

Ο πελάτης μας, ιατρικό κέντρο, επιθυμεί να προσλάβει:

Μαία / Νοσηλεύτρια  
με Άριστα Γαλλικά (NURF04)

Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να: 
•είναι κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ/ ΤΕΙ νοσηλευτικής 
•διαθέτει 2ετη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα 
•διαθέτει πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•διαθέτει ευγένεια και πολύ καλές διαπροσωπικές  
ικανότητες 
 
Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασιακό 
περιβάλλον.

Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστείλατε C.V. 
με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: Θεσσαλονίκη: 
Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 -  fax: 2310 – 271025, Αθήνα: 
Σεμιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια - fax: 210 -7470380, e-mail: 
skywalker@createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτο-
γραφία. H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H εταιρεία QCONTROL- Quality Solutions ζητά να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων

Για τον απαιτητικό χώρο του ποιοτικού ελέγχου.

Σκοπός θέσης: Η προώθηση & τεχνική υποστήριξη οργάνων, 
συσκευών και συστημάτων ποιοτικού ελέγχου σε βιομη-
χανίες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, κλπ. σε περιοχές εντός 
& εκτός Ελλάδος. 

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ μηχανικού 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις εξοπλισμού και  
μηχανημάτων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Διαπραγματευτική ικανότητα, ευχέρεια επικοινωνίας  
και ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ και επιθυμητά μοτοσυκλέτας 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Δυνατότητα για ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 
Προσφέρονται: 
•Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και καινοτόμο αντικείμενο  
εργασίας . 
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Μισθός και bonus βάση απόδοσης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές 
παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους με 
επισυναπτόμενη πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@
qcontrol.gr, QCONTROL ΕΠΕ: Αγαμέμνονος 51-53, Τ.Κ. 
17675 – Καλλιθέα. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
MELTKO AE αντιπροσωπεία βιομηχανικού εξοπλισμού ζητεί:

Τεχνίτη Συνεργείου 

•Απόφοιτος τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης 
•Ειδικότητα - ηλεκτρολόγος ή τεχνίτης οχημάτων 
•Ηλικίας έως 28 ετών 
•Προϋπηρεσία σε επισκευές ή συντηρήσεις μηχανημάτων

Η θέση εργασίας είναι μόνιμη και περιλαμβάνει εγκατάσταση, 

προληπτική συντήρηση, επισκευές σε συστήματα κόλλας, 
βαφής, infrared UV.

Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μόνον με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: meltko@ath.forthnet.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η εταιρεία Bizerba Hellas με έδρα την Λυκόβρυση / Πεύκη 
Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει:

Τεχνικό για το Τμήμα  
Υποστήριξης των Προϊόντων της

Απαραίτητα προσόντα 
•25 – 30 ετών με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές  
υποχρεώσεις 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ/ΙΕΚ ηλεκτρονικών ή άλλης ομότιμης 
σχολής 
•Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή  
(περιβάλλον Win, Office) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας 
•Κάτοχος μοτοποδηλάτου και κάτοχος άδειας οδήγησης 
αυτού 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία και στο εξωτερικό 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη ατομικών και ομαδικών 
στόχων 
 
Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα 
•Γνώση Γερμανικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
 
Προσφέρονται 
•Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Αξιόλογο και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Επιπλέον παροχές 
•Συνεχής εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση bizerba-hellas@bizerba.
com. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Σ.Α. Βαϊράμογλου ΑΒΕΕ, με παρουσία 75 ετών και ηγετική 
θέση στην Ελληνική αγορά οπτικών ειδών και μηχανολογικού 
εξοπλισμού, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Τεχνικούς - Ηλεκτρολόγους -  
Τεχνικούς Ιατρικών Οργάνων

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: Εγκατάσταση και τεχνική 
υποστήριξη μηχανημάτων στα οπτικά καταστήματα Αθήνας 
και επαρχίας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΙΕΚ ή ΤΕΙ (ηλεκτρονικός, ηλεκτρολόγος  
ή τεχνικός ιατρικών μηχανημάτων) 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (MS Office, MS Outlook) 
•Δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας & αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα για ταξίδια 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Δυνατότητα εξέλιξης και σταδιοδρομίας σε ένα δυναμικά 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα στο e-mail: rodolaki_o@bairamoglou.gr.  
*Απαραίτητο το δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η εταιρία Control System Α.Ε. στα πλαίσια της ανάπτυξης 
της ζητά να προσλάβει μηχανικό έργων για την περιοχή 
της Αττικής:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανικό Αυτοματισμού 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία εργασίας σε βιομηχανικό περιβάλλον 
•Τριετής εμπειρία σε PLC του οίκου Allen Bradley 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία σε λογισμικά του οίκου Wonderware  
και Siemens θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν. 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας 
•Ευχέρεια επικοινωνίας 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@controlsystem.gr

Εμβιο-Μηχανικός

Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται 
από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών 
και προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες από την ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει 
πολυετή πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής 
μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της δραστηριότητας 
της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία με 
ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία εργάζονται 
μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί 
λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες 
των ανθρωπιστικών σπουδών.

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία 
έναν Εμβιο-Μηχανικό, κάτοχο μεταπτυχιακού / διδακτορικού 
διπλώματος, με εμπειρία σε τομείς όπως tissue engineering, 
ορθοπεδικά εμφυτεύματα, επεξεργασία ιατρικής εικόνας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην επεξεργασία ιατρικής εικόνας με έμφαση 
στην κατάτμηση ιατρικής εικόνας (DICOM Segmentation) 
•Ευχέρεια σε μία scripting γλώσσα προγραμματισμού, 
όπως Python, Matlab/Simulink 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών αγγλικών, επιθυμητή η καλή  
γνώση γερμανικών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό εμφυτευμάτων ολικής  
αρθροπλαστικής Ισχίου

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής 
επιστολής στα Αγγλικά στη διεύθυνση e-mail: career@
nikitec.gr, NIKI ΜΕΠΕ, Digital Engineering, Κα. Βιβή Ζάψα, 
διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Εθνικής Αντίστασης 205, 
45500 Κατσικάς- Ιωάννινα, τηλ.: +30 26510 85240, fax: +30 
26510 85249, website: www.nikitec.gr

Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου

Μεγάλη εταιρία στον τομέα των προϊόντων προσωπικής υγιεινής, 
αναζητά Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου για απασχόληση στις  
εργοστασιακές εγκαταστάσεις της.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο χημικού ή χημικού μηχανικού 
•Θα εκτιμηθεί πιθανή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Δυνατότητα εργασίας σε τρεις βάρδιες 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών  
(γραπτά & προφορικά)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr_dpt@otenet.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Research & Development Manager Καλλυντικών

Μεγάλη εταιρία αναζητά Υπεύθυνο Έρευνας & Ανάπτυξης καλ-
λυντικών με κύριες αρμοδιότητες την ανάπτυξη νέων προϊόντων  
και τη βελτίωση των υπαρχόντων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο χημικού ή χημικού μηχανικού 
•Τουλάχιστον πέντε χρόνια πρόσφατης εμπειρίας  
σε αντίστοιχη θέση (τομέας καλλυντικών) 
•Εμπειρία σε μικροβιολογικούς ελέγχους 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών  
(γραπτά & προφορικά)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr_dpt@otenet.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Η Alfanet A.E (www.alfanet.gr) επιθυμεί να προσλάβει: 

Μηχανικό Συστημάτων Πληροφορικής

Περιγραφή θέσης / καθήκοντα: Εγκατάσταση, παραμε-
τροποίηση και συντήρηση των συστημάτων και υπηρεσιών 
πληροφορικής των πελατών της εταιρείας.

Απαιτούμενα προσόντα (ακαδημαϊκά/ επαγγελματικά): 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Linux (Redhat 
Flavors), Windows Server 2008+ ως διαχειριστής συ-
στήματος 
•Άριστη γνώση σε SAN (Storage Area Network) 
•Άριστη γνώση σε Virtualization (HyperV, VMWare) 
•Γνώσεις σε τεχνολογίες Microsoft  
(UAG, Exchange Servers, Clustering, NLB) 
•Networking TCP/IP, DHCP, DNS 
•Γνώσεις Hardware, Blade Servers (Cisco/HP), SAN 
Switches 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
 
Εμπειρία: Τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση 
 
Ατομικές ικανότητες: 
•Ομαδικότητα 
•Προφορική επικοινωνία 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Αντίληψη / κατανόηση 
•Αντοχή στην πίεση 
•Προσανατολισμός στον πελάτη 
•Γραπτή επικοινωνία 
•Διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επιζήτηση μάθησης 
•Επίλυση προβλημάτων 
 
Γενικές προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και 
προϋποθέσεις κατά την πιο κάτω αναφερόμενη ημερομηνία 
λήξης προθεσμίας.

Μισθός / παροχές:  Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό 
πακέτο αμοιβών, επιπλέον ιατροφαρμακευτική και νοσοκο-
μειακή περίθαλψη, και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης σε ένα 
άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους ση-
μείωμα στο e-mail: dg@alfanet.gr ή στο fax: 2310 586180. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών: Παρασκευή 
20 Ιουνίου 2014.

Η ΑΕΠΙ Α.Ε. Ελληνική εταιρεία προστασίας της πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας ζητά για πλήρη απασχόληση:

Business Intelligence Engineer  
(Κωδικός Θέσης: K.Θ.14)

Αρμοδιότητες:  
•Ο/Η κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον διευθυντή του ΙΤ. 
•Είναι υπεύθυνος/η για τη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρ-

μογών Business Intelligence, τη διασφάλιση της υψηλής 
διαθεσιμότητάς τους, και την παροχή υποστήριξης και 
εκπαίδευσης προς τους χρήστες τους.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση) 
•Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών BI. 
•Άριστη ικανότητα συγγραφής τεχνικών κειμένων και 
σύνταξης/καταγραφής προδιαγραφών IT Projects 
•Εμπειρία στη διαχείριση έργων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Οργανωτικές ικανότητες και  ομαδικό πνεύμα 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση  
για το αποτέλεσμα 
 
Απαραίτητες γνώσεις: 
•Άριστη γνώση SQL Server Integration/Analysis/Report-
ing Services 
•Πολύ καλή γνώση DB Administration 
•Λειτουργικά συστήματα: Windows XP/Vista/7, Windows 
Server 2003/2008/2012 
 
Επιθυμητά: 
•Εμπειρία παραμετροποίησης / ανάπτυξης reports στις 
πλατφόρμες Microsoft Dynamics CRM ή/και SoftOne ERP. 
•Εμπειρία σε Microsoft SharePoint development 
•Γνώσεις προγραμματισμού σε .NET 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της πληροφορικής

Παρακαλoύνται οι υποψήφιοι όπως μας αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cv@aepi.gr αναγράφοντας απαραιτήτως τον κωδικό θέ-
σης.  Δε θα ληφθούν υπόψη τα βιογραφικά σημειώματα 
που δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
H Παππάς Ανελκυστήρες, η κορυφαία Ελληνική Πολυεθνική 
στην παροχή καινοτόμων προϊόντων (ανελκυστήρες, κυλιόμενες 
κλίμακες/διαδρόμους, αναβατόρια φορτίων, αυτοκινήτων, 
ΑΜΕΑ κτλ) και υπηρεσιών (μελέτη, σχεδιασμό, εγκατάσταση, 
τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, επισκευή, πιστοποίηση) για 
ασφαλή μετακίνηση εντός κτιρίων, αναζητά:

Μηχανικό Παραγωγής - Trainee 
για το Κέντρο Καινοτομίας στον Ασπρόπυργο

Βασικές αρμοδιότητες 
•Τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία παραγωγής  
και συναρμολόγησης 
•Συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία 
•Συμμετοχή στη βελτίωση των υφιστάμενων  
παραγωγικών διαδικασιών και στην εισαγωγή νέων 
•Συμμετοχή στην οργάνωση, διαχείριση και  
παρακολούθηση έργου 
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ηλεκτρονικού  
ή μηχανικού αυτοματισμού 
•Επιθυμητή εμπειρία εργασίας σε οργανωμένο  
περιβάλλον παραγωγής προϊόντων αυτοματισμού 
 
Απαιτούμενες δεξιότητες 
•Επιθυμητή η γνώση Visual Studio, PMC και Assembly 
•Επιθυμητή η γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή εξοικείωση με όργανα και εργαλεία  
(πολύμετρα, απογυμνωτές καλωδίων, πρεσάκια κλπ) 
•Εξαιρετικές αναλυτικές και αριθμητικές ικανότητες 
•Προσήλωση στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων 
•Καινοτόμο πνεύμα, θέληση να εισάγει καινοτόμες  
προσεγγίσεις ή τρόπους δουλειάς 
•Εγρήγορση και υψηλή ικανότητα αντίληψης  
του περιβάλλοντος και αξιοποίησης ευκαιριών  
που προκύπτουν από αυτό 
•Προσήλωση στη λεπτομέρεια και στο εξαιρετικό αποτέλεσμα 
•Γνώση σε εύρος και σε βάθος του αντικειμένου  
και ενδιαφέρον για συνεχή προσωπική βελτίωση 
•Σεβασμός στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.  
Καθημερινή εφαρμογή υψηλών ηθικών στάνταρ  
και ομαδικό πνεύμα 
 
Η θέση βρίσκεται στο κέντρο καινοτομίας  
(pappas innovation center) στον Ασπρόπυργο. 
 
Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
και εξαιρετικές δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@pappaslift.gr

ΟΔΗΓΟΙ
Build your career with a company that is making an impact 
on a global scale! 

If you are seeking a stimulating career in a revolutionizing 
industry, join the company who is leading the crusade of the 
energy revolution. RECOM Corporation, the global leader in 
solar modules, offers incredible opportunity to ambitious, 
motivated individuals seeking a rewarding work environment. 
The diverse, multinational company is comprised of highly-
skilled professionals who possess expert knowledge and 
extensive experience in their fields.

RECOM stands at the forefront of the solar energy industry 
and has established corporate branches in 8 countries. In all 
of its operations, the company maintains ‘best workplace 
practices’ and upholds the highest ethical standards. RECOM 
is an equal opportunity employer who prides itself for its 
diverse background and has developed its work force based 
solely on skill and expertise.

Description of role: RECOM corporation is seeking a refined 
professional to manage transportation needs of the executive 

staff and corporate clients in the Athens region, from a 
base-point in Glyfada. In addition, the selected candidate 
will also be responsible for providing general assistance 
related to the corporate offices, as needed.

Key responsibilities: 
•Perform all assigned duties requested by the executive 
management, including driving and office-related 
responsibilities 
•Driving responsibilities include delivering important 
parcels & documents, transporting executive staff 
wherever needed on a daily basis, handling deliveries  
at the port, and conducting bank transactions 
•Handle all transportation needs of corporate visitors 
and clients (to & from airport, hotel, office, dining,  
sight-seeing, and late-night excursions) 
•Ensure company vehicle is always in proper condition 
and appearance for guest readiness at all times 
•Manage service appointments for all vehicles of the 
executive staff 
•Assist office duties as needed (occasional parcel 
packaging/loading, general maintenance issues,  
office material procurement) 
•Maintain the high quality and professional image  
of RECOM in all communications with clients  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree; public relations / communications 
related fields are considered an asset 
•Minimum 5-year work experience providing driving 
services & general assistance to corporate clients 
•Strong knowledge of Athens city sights & history 
•Ability to work flexible hours, and be ‘on-call’ 24/7,  
365 days/year 
•Familiar with GPS devices and directions 
•Valid automobile & motorcycle driver’s license 
•Fluency in English language; German is also considered 
a major asset

Our expectations for selected candidates are high because we 
only deliver the best to our clients. Professionals fitting the 
abovementioned description, may forward their CVs to cv@
recom.gr. For more information visit www.recom-solar.com

Οδηγός 

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

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

Οδηγό
Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Δίπλωμα Δ’ κατηγορίας 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που τηρούν 
τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραίτητες. Απαραίτητη 
φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο 
e-mail: eliasuites@hotmail.com

Οδηγός Εταιρικού Οχήματος 

Η εταιρεία SOS ΙΑΤΡΟΙ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 
21 χρόνια με αντικείμενο  την παροχή ιατρικών υπηρεσιών 
κατ’ οίκον 24 ώρες το 24ωρο. Η εταιρεία αναζητά: Οδηγό 
εταιρικού οχήματος.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
•Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης με χρήση τουλάχιστον 
3 ετών    
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε θέση οδηγού 
•Ευχέρεια στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών  
και tablets 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
 
Η θέση αφορά σε έργο αμειβόμενο με δελτίο παροχής 
υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας 
τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sosiatroi@
sosiatroi.gr. Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με 
απόλυτη εχεμύθεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την εταιρεία μας μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας 
στο internet: www.sosiatroi.gr ή στο Facebook  και να μας 
ακολουθήσετε στο Twitter  και στο LinkedIn.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Αποθηκάριο Καταστημάτων

Ζητάει η εταιρία ORCHESTRA-PREMAMAN, η οποία δρα-
στηριοποιείται στον χώρο της παιδικής ένδυσης και ειδών 

βρεφανάπτυξης, για τα δύο νέα megastore καταστήματα της 
σε Αιγάλεω και Λυκόβρυση.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax 210-9889140.  
Αναγράφοντας τον κωδικό ORC- SM 01.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ προκειμένου 
να στελεχώσει το κατάστημά της στην Καλλιθέα ζητά άτομα 
από 20-35 ετών για τη θέση του:

Delivery

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

Προϊστάμενοι Διανομής  
(κωδ. C23)

Νέοι χωρίς καμία προϋπηρεσία αναλαμβάνουν ως πρώτη 
τους εργασία τη διαχείριση ομάδας διανομέων, σχετικά με τη 
σωστή διανομή των εντύπων διαφόρων πελατών της εταιρείας.

Προσόντα: 
•Ηλικία 20 - 45 ετών 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
 
Προσφέρουμε: 
•Ελκυστικό μισθό 
•Δυνατότητα εταιρικού οχήματος 
•Συνεχή εκπαίδευση σε τεχνικές διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας  
τον κωδικό, μέσω e-mail: info@media-plus.gr

ΦΥΛΑΚΕΣ
Security / Ιδιωτική Ασφάλεια

Προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (security) ζητείται από μεγάλες 
επιχειρήσεις του κλάδου. O εκπαιδευτικός οργανισμός ΝΕΑ 
ΓΝΩΣΗ με έδρα στην Αθήνα, αναλαμβάνει την επιμόρφωση 
και προώθηση σε θέσεις εργασίας, στο αντικείμενο της 
παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφαλείας μέσω συμμετοχής 
σε αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Οι θέσεις αναφέρονται σε ενδιαφερόμενους με ή άνευ προ-
ηγούμενης εργασιακής εμπειρίας.

Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο ng@nea-
gnosi.gr με θέμα ΚΕΜΕΑ, ή καλέστε μας στο 2109029780 για 
μία προσωπική συνάντηση. ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. – Κασομούλη 
108 - Αθήνα – Δίπλα στο Μετρό Αγ. Ιωάννης.

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

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία στο χώρο της φύλαξης αναζη-
τεί Security στην Αθήνα. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άδεια εργασίας για προσωπικό ασφαλείας 
•Πιστοποίηση 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Γνώση Η/Υ 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα τον κωδικό θέσης, 
αρ. αδείας security, ημ/νια λήξης αδείας, ύψος, βάρος, 
περιφέρεια μέσης, φωτογραφία απαραίτητη. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 210-7472010. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
cv@klueh.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητείται:

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

Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρεία στον κλάδο 
της αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, με οργανωμένο δίκτυο 
16 σημείων πώλησης στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της 
ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει:

Ζαχαροπλάστη
Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής ζαχαροπλαστικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος 
ζαχαροπλαστικής 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα 
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Καθήκοντα: 
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•Παραγγελίες προμηθειών  
•Οργάνωση, επίβλεψη, σχεδιασμός όλων των εργασιών 
για την παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής 
 
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν  
το βιογραφικό τους στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail: 
hr@estiabakery.gr

Bartender

Employer type: Guilty Beach 
Website: www.guiltybeach.com 
Club-restaurant 
Location: Mykonos 
Salary: be negotiated

About us: A very exciting opportunity has arisen to join a 
really exciting Club-Restaurant in Mykonos.

Our club & restaurant serves modern and contemporary 
Mediterranean cuisine in a trend designer setting. Our place 
offers a big variety in champagne and classic cocktails. 
Offers a loyal and devoted customer base and we focused 
in everything we do on maintaining the best customer service 
in industry. The concept is based on quality fresh dishes 
with a chic design and great service. It is a place which can 
host birthday parties, bachelor parties or any other very 
special event. We strive to create a work place culture that 
values family, work life balance, and community. Our focus 
is to greet all guests equally and warmly. This is a luxury 
concept and as such we require that all staff have relevant 
experience. It is an ongoing position where the team is of 
crucial importance to the success of the restaurant, so we 
are only looking for serious candidates who want to commit 
to a full time permanent position.

Specific responsibilities include but are not limited to: 
•Mixing and serving drinks to guests 
•Mixes ingredients to prepare cocktails and other 
beverages according to recipe 
•Ensure cleanliness of bar and glassware 
•Ensure highest standards of customer care at all time, 
providing a friendly, courteous and professional service 
at all time 
•Understanding the flow of service in order to anticipate 
whenever possible 
•Ensure supplies/ingredients are properly stocked 
before, during and after shift 
•Accurate and timely delivery of orders to guests 
•Understand and adhere to the statutory food hygiene 
rules and regulations  
•Listen and act 
•Answer any guest queries accurately, following company 
standards 
•Show real trust 
•Other duties as required 
 
Requirements: 
•High school diploma or equivalent hold a hospitality/
travel, tourism qualifications 
•Previous experience in a 5 star resort or similar 
establishment desirable 
•Solid knowledge of international drinks and cocktails 
•A proven track record and background in a busy bar 
environment 
•Strong knowledge about wine and champagne 
•Excellent social and communication skills 
•Strong attention to detail 
•Must have excellent listening skills 
•The ability to work calm and well under pressure 
•Passion for serving people 
•Friendly and approachable 
•To have a great personality and be genuine, attentive 
and instinctive 
•To love people 
•Able to work flexible hours  
•Possess excellent level of verbal English face to face  
•Ability to deal with high profile clients in a 
professional manner 
 
Benefits: 
•Meals on duty 
•Accommodation 
•Uniforms provided 
•Parking

Send your CV (photo included) to: career@guiltybeach.
com. We are looking for people to start immediately so 
please send your CV for consideration today. Unfortunately 
due to the volume of applications we are only able to respond 
to candidates we wish to interview.

Waiter/ess

Employer type: Guilty Beach 
Website: www.guiltybeach.com 
Club-restaurant 
Location: Mykonos 
Salary: be negotiated 
 
About us: A very exciting opportunity has arisen to join a 
really exciting Club-Restaurant in Mykonos.

Our club & restaurant serves modern and contemporary 
Mediterranean cuisine in a trend designer setting. Our place 
offers a big variety in champagne and classic cocktails. 
Offers a loyal and devoted customer base and we focused 
in everything we do on maintaining the best customer 
service in industry. The concept is based on quality fresh 
dishes with a chic design and great service. It is a place 
which can host birthday parties, bachelor parties or any 

other very special event. We strive to create a work 
place culture that values family, work life balance, and 
community. Our focus is to greet all guests equally and 
warmly. This is a luxury concept and as such we require 
that all staff have relevant experience. It is an ongoing 
position where the team is of crucial importance to the 
success of the restaurant, so we are only looking for 
serious candidates who want to commit to a full time 
permanent position.

Specific responsibilities include but are not limited to: 
•Have complete knowledge of the menu 
•Working with chef team 
•Ensure highest standards of customer care at all time, 
providing a friendly, courteous and professional service 
at all time 
•Understanding the flow of service in order to anticipate 
whenever possible 
•Accurate and timely delivery of orders to guests 
•Maintain and adhere to billing policies and 
procedures 
•Provide a warm welcome, and offer a wide range  
of food and drink service to our guests 
•Ensure all tableware is clean and polished and 
placed on the tables in accordance with standards 
•Understand and adhere to the statutory food hygiene 
rules and regulations 
•Providing the highest quality of guest service at all 
times with the aim to exceed customer expectations, 
ensure total guest satisfaction, and maximize repeat 
custom  
•Greet all guests equally and warmly 
•Resolve guest issues promptly and with great care  
and effectiveness 
•Use of guest name & good eye contact with each guest 
•Creating memories of an experience that the guest will 
never forget 
•Listen and act 
•Answer any guest queries accurately, following company 
standards 
•Show real trust 
•Other duties as required 
 
Requirements: 
•High school diploma or equivalent hold a hospitality/
travel, tourism qualifications 
•Previous experience in a 5 star resort or similar 
establishment desirable 
•Solid knowledge of international food dishes and 
beverages 
•A proven track record and background in a busy bar 
environment 
•Strong knowledge about wine and champagne 
•Excellent social and communication skills 
•Strong attention to detail 
•Radiant smile together with a charming and professional 
manner 
•The ability to work calm and well under pressure 
•Passion for serving people 
•Friendly and approachable 
•To have a great personality and be genuine, attentive 
and instinctive 
•Height min 1,70m 
•To love people 
•Able to work flexible hours  
•Possess excellent level of verbal English face to face  
•Ability to deal with high profile clients in a 
professional manner 
•We don’t need a good Waiter/ ess for this position, 
we need the best waiter/ess 
 
Benefits: 
•Meals on duty 
•Accommodation 
•Uniforms provided 
•Parking

Send your CV (photo included) to: career@guiltybeach.com. 
We are looking for people to start immediately so please 
send your CV for consideration today. Unfortunately due to 
the volume of applications we are only able to respond to 
candidates we wish to interview.

Barcelo Hotels & Resorts: We all have the opportunity to 
do something, this is how we think and face each challenge. 
 
We are a team of professionals and feel like part of Barcelo’s 
success.

In Barcelo Group we think that the chance to grow is the 
best of gifts we can offer you. We want to offer you our 
hands, inspire you and share your illusion.

We believe that responsibility, leadership and flexibility are 
the values that allow us to reach our goals. Have the initiative 
to bet everything on yourself. Believe in your possibilities.

We believe in you.

Barcelo Hydra Beach Resort & Spa: We offer our guests 
the finest hospitality experience in our Hotel Barceló Hydra 
Beach in Plepi-Thermisia 21051 Ermioni / Peloponnese.

And we know that, to offer our guests the best, we first 
need to offer our employees the best. 
 
That’s why you’ll find exceptional work opportunities as:

Sushi Chef
Requirements: 
•Κnowledge, experience and skills to cook different types 
of sushi, Japanese and/or Chinese dishes.

Please send your CV in English & Greek Language with 
current picture to the following e-mail: hydrabeach.hr@
barcelo.com only short list will be contacted.

Αρτοποιός

•Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων με ανάλογη εμπειρία.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Το γνωστό εστιατόριο ΚΙΚU επιθυμεί να προσλάβει για 6μηνη 
απασχόληση:

Σερβιτόρο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε εστιατόρια 
•Αγγλικά απαραίτητα, επιθυμητή μια ακόμα γλώσσα 
•Θα προτιμηθούν νέοι άνθρωποι, ευχάριστοι και με όρεξη 
για εργασία 
•Σοβαρότητα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα απαραίτητα στοιχεία

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κρι-
τήρια, παρακαλούνται όπως στείλουν άμεσα βιογραφικό 
στο e-mail: meligio22@gmail.com

To Beach House Antiparos αναζητεί:

Bartender / Barista

To Beach House Antiparos αποτελεί μέρος της OLIAROS, 
η οποία αναπτύσσει το βραβευμένο έργο Antiparos Design 
Properties, με 25 εξοχικές κατοικίες στο νησί της Αντιπάρου. 
Το ΒΗΑ είναι ανοικτό για το κοινό και φιλοδοξεί να γίνει ένας 
υψηλής ποιότητας προορισμός για τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες του νησιού, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο 
κάθε χρόνο.

Προσόντα 
Γενικές απαιτήσεις: 
•Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής(γνώση γαλλικής  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Υψηλή οργανωτική δεξιότητα  
•Προθυμία, ομαδικό και συναδελφικό πνεύμα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
 
Σημειώσεις: 
•Αμοιβή ανάλογη προσόντων και δεξιοτήτων 
•Διαμονή καλύπτεται από την εταιρεία 
•Εργασιακή περίοδος: 1η Ιουνίου – 30η Σεπτεμβρίου.

Αποστολή βιογραφικών (απαραίτητα με πρόσφατη φωτο-
γραφία) με e-mail info@beachhouseantiparos.com, ή με 
fax: +30210 5231417. 

H XenodoxoS, μια νέα, δυναμική εταιρία στον χώρο του 
ξενοδοχειακού management, ζητεί να προσλάβει για επο-
χική απασχόληση για τη σεζόν 2014 για το ξενοδοχείο που 
διαχειρίζεται στη Σάμο: Eden Village Sirenes 3*+ (100 
δωμάτια):

Sous Chef / Chef

•Υπεύθυνος για την παραγωγή της ζεστής κουζίνας στο 
κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου, και τον συντονισμό 
των υπόλοιπων τμημάτων κεντρικής κουζίνας. 
•To ξενοδοχείο λειτουργεί με το σύστημα all inclusive,  
και όλοι οι πελάτες του είναι Ιταλοί. 
•Ιδανική θέση και για Α’ μάγειρα ο οποίος επιθυμεί  
εξέλιξη σε ανώτερη θέση. 
•Προσφέρεται δωρεάν διαμονή και διατροφή.

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, άριστο εργασιακό περι-
βάλλον, δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης για 
άτομα που επιθυμούν καριέρα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@xenodoxos.com

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για:

Αρτοποιό (Boulanger) - Ζαχαροπλάστη

•Τουλάχιστον πέντε έτη συνεχούς απασχόλησης  
•Γνώσεις παραδοσιακών συνταγών άρτου (με προζύμι κ.τ.λ.)  
•Γνώσεις εστιατορικής patisserie – confiserie 
•Γνώσεις διάφορων ειδικών αλεύρων και των ιδιοτήτων 
τους (π.χ. αλεύρι Ζέας, Kamut, Manitoba, Dinkel, κτλ)  
•Πτυχίο σχολής αρτοποιίας δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής 
με πιστοποίηση,  
•Γνώση αγγλικών, βιβλιάριο υγείας,  
•Ηλικία άνω των 25 ετών,  
•Οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα,  
•Προσεγμένη εμφάνιση, ευχάριστη προσωπικότητα και 
όρεξη για δουλειά.  
•Θα εκτιμηθούν οι βασικές γνώσεις Η/Υ και προϋπηρεσία 
εκτός Ελλάδος

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με επισύναψη απαραίτητα 
και φωτογραφίας μόνο μέσω e-mail στο: ari.vezene@gmail.
com. Επισκεφτείτε μας στο www.vezene.gr

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

Βarista για το Κατάστημα του Κέντρου

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στο χώρο τoυ bar, σας αρέσει 
ο χώρος της εστίασης και να δουλεύετε ομαδικά, τότε θα 
χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία όλων των ειδών καφέ και ροφημάτων 
(espresso, cappuccino, φίλτρου, σοκολάτας κλπ) 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη στο χώρο του bar,  
σε καφετέριες ή αρτοζαχαροπλαστεία 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Γνώση αγγλικών 

•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Βιβλιάριο υγείας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Προοπτικές εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικού στείλτε μας e-mail στο jobs@
frankzepaul.com αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-
ΒΑR-14/Κέντρο.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star Hotels με ξενοδοχεία 
στην Κρήτη και Χαλκιδική, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα για 
τη σεζόν 2014:

 1 (Ένα) Άτομο για τη Θέση του 
Sous Chef Κεντρικής Κουζίνας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε έτη  
στην παραπάνω θέση σε ξενοδοχεία 4* και 5* 
•Ηλικία από 35 και άνω 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα 
με φωτογραφία. Τηλ.: 23740/20.820, φαξ 23740/20544, 
e-mail: manager-chal@aegeanstar.com

Atlantica Hotels & Resorts, is seeking for a dynamic 
individual, for the position of:

F & B Manager in Kos Island

Required experience, qualifications and abilities: 
•Hotel management diploma 
•Very good knowledge of German language,  
verbal and written communication skills. 
•Very good knowledge of English language,  
verbal and written communication skills. 
•Minimum 3 years of experience in the same position  
in 5star hotels. 
•Very good knowledge in Ms Office. 
•Good organisational and management skills. 
•Be able to work under pressure and with time limits. 
 
Remuneration: According to experience and 
qualifications.

For applications and CVs please contact: mkoutrouli@
atlanticahotels.com, Mrs. Maria Koutrouli. All CV’s will 
be treated in strict confidence.

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία του, 
προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, δη-
μιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοσημείωτη παράδοση.

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλογες υπη-
ρεσίες και προϊόντα και το 2014, ζητάμε συνεργάτες για την 
παρακάτω θέση εργασίας:

Σερβιτόροι -ες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση ξένων γλωσσών 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα) 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά με πρόσφατη φωτο-
γραφία να σταλούν στο hotelsaintjohn@gmail.com

Η εταιρεία Louis ζητά να προσλάβει άτομα, για εργασία σε 
εστιατόριο, στη Λευκωσία Κύπρου για την πιο κάτω θέση:

Υπεύθυνος Κουζίνας (Chef)

Προσφέρονται:  
•Υψηλές οικονομικές απολαβές 
•Αεροπορικά εισιτήρια 
•Διαμονή 
 
Απαιτούνται: 
•Απαραίτητη γνώση ελληνικής κουζίνας και προϋπηρε-
σία σε μεζεδοπωλεία. 

Αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: sakis.spyrou@louishotels.com. Τη-
λέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες: 26610 90909, Κ. 
Σάκη Σπύρου.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποιίας 
και της ζαχαροπλαστικής;

Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρ-
τια οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων στην 

συνέχεια στη σελ. 18

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Μηχανικοί Λογισμικού

Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποι-
είται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων 
υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες από την 
ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική. Η 
ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή πείρα στους τομείς της εφαρμοσμέ-
νης ψηφιακής μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της 
δραστηριότητας της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα 
σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην 
εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι 
μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, 
φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών. 

Η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία μηχανικούς λογισμικού, 
κατόχους μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος στις 
φυσικές επιστήμες ή την πληροφορική. Οι διαθέσιμες θέ-
σεις εργασίας είναι στη Γερμανία.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια στον προγραμματισμό, μεταξύ άλλων σε Java, 
C++, C# και σε Matlab/Simulink 
•Καλές γνώσεις σε εργαλεία CAE 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών Αγγλικών, επιθυμητή η καλή 
γνώση Γερμανικών 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής 
επιστολής στα Aγγλικά στη διεύθυνση e-mail: career@
nikitec.gr

H Andromeda Systems ΑΕ αναζητά για λογαριασμό πελάτη 
της, με αντικείμενο την παραγωγή και μεταπώληση ολοκλη-
ρωμένων λύσεων πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Software Developers  
JAVA & .ΝΕΤ Εφαρμογών

Οι υποψήφιοι θα ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, ανά-
πτυξη, συντήρηση και ποιοτικό έλεγχο JAVA & .ΝΕΤ 
εφαρμογών.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο TEI/ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές  
αντικείμενο 
•Άριστη γνώση JAVA και PHP 
•Άριστη γνώση Web Service (REST και SOAP/XML) 
•Καλή γνώση SQL (ORACLE SOA 10g /11g Suite & 
Oracle BI Suite) 
•Καλή γνώση Object Oriented Analysis & Design  
patterns   
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών 
Java και PHP 
•Εμπειρία 1 έτους στην ανάπτυξη εφαρμογών C#  
και Aspx .net 
•Eμπειρία σε SQL Server, MySQL και SQLite 
•Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα καθώς και ενδεικτικό δείγμα δουλειάς 
τους (portfolio) στο e-mail: hr@andromeda-systems.gr με 
κωδικό: DevThess2014.

Προγραμματιστής Ανάπτυξης Web  
Εφαρμογών - Μηχανικός Πληροφορικής

Η Dual Logicom είναι μία δυναμική εταιρεία που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής, από το 2004, 
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, 
web εφαρμογών & ανάπτυξης διαδραστικών εκπαιδευτι-
κών εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Adobe Flash Action Script 3 , Air για Android και iOS , 
Photoshop 
•Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ με κατεύθυνση  
πληροφορικής 
•Γνώση Windows, Office (world & excel), 
•Ικανότητα επικοινωνίας και αποτελεσματικής ομαδικής 
συνεργασίας 
•Ευχέρεια χρήσης της Ελληνικής γραπτά και προφορικά 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας  
και πολλαπλών εργασιών 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης  
αποφάσεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώσεις συστημάτων MySQL, mySQL Scripts 
•HTML 5 
•PHP / CSS Templates 
•Βασικές γνώσεις CRM, ERP συστημάτων  
(εμπορικής διαχείρισης, λογιστικής). 
•Θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα οι γνώσεις  
και η εμπειρία σε ανάπτυξη mobile web εφαρμογών 
•Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής 
•Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου ή μηχανής 
•Κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@dlgcom.gr

(2) Μηχανικοί  
Λογισμικού 

Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποι-
είται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων 
υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες από την 
ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική. Η 
ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή πείρα στους τομείς της εφαρμοσμέ-
νης ψηφιακής μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της 
δραστηριότητας της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα 
σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην 
εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι 
μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, 
φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών.

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία 
Μηχανικούς Λογισμικού, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώ-
ματος στην πληροφορική.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προγραμματισμός σε JavaEE και Javascript για web 
applications 
•Ανάπτυξη / διαχείριση βάσεων δεδομένων (SQL, 
NoSQL) 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών Αγγλικών, επιθυμητή η καλή 
γνώση Γερμανικών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών τηλεφώνων (mobile 
applications)

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής 
επιστολής στα Αγγλικά στη διεύθυνση e-mail: career@
nikitec.gr, NIKI ΜΕΠΕ, Digital Engineering, Κα. Βιβή Ζάψα, 
διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Εθνικής Αντίστασης 205, 
45500 Κατσικάς- Ιωάννινα, τηλ.: +30 26510 85240, fax: 
+30 26510 85249, website: www.nikitec.gr

Software Competitiveness International (SOFTCOM 
INTERNATIONAL), is a rapidly growing company, specializing 
in Software Research & Development and Information & 
Communications Technologies Services, located in Athens, 
and headquartered in Crete. The skills, the experience and the 
methodologies of the company and its experts, most of them 
with a long presence and a high recognition internationally, 
provide to its clients, both locally and internationally, technical 
excellence and valuable services, and to its employees the 
working conditions to further develop their technological 
expertise within a multi-national environment.

Currently we are looking for:

Experienced C# Developers

To offer his/ her services (SW architecture, analysis, design, 
coding, testing) for one of our international projects. Work will 
be carried out mainly in our company’s premises in Athens.
In case: 
•you are a software engineer with a passion for writing 
software, 
•you like to take on new challenges, 
•you have an analytical thinking, 
•you are able to work independently, 
•you are a team player, able to cooperate with others 
within a multi-national team, 
•you are flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s mentality, 
•you like to be part of a very dynamically working 
company,  
and you cover the following set of skills: 
•University degree in computer science or relevant 
discipline 
•Programming skills: 
-.NET Framework 4.x, 
-C# 
-ASP.NET (“classic”), ASP.NET MVC 4 
-SQL (T-SQL) 
-Javascript, jQuery (.7.x and higher), 
•Working experience in software development (.NET / 
web) of 3 years as a minimum 
•Fluency in English (spoken, written)  
The following skills will be considered as an asset: 
•HTML/ XHTML 
•CSS2, CSS3 
•Software development skills:  
- Design Patterns (GoF), Dependency Injection 
(Microsoft Unity), Refactoring Entity Framework (4.x and 
higher) 
-HTML 5 
-Telerik KendoUI Web 
-Clean Code Programming 
-Unit Testing / TDD 
•Good knowledge of the German language (spoken, 
written)

Please, apply for an interview, sending your detailed CV 
in English, quoting reference ref: IM-E/03/14, to the 
following e-mail address: hr@softcom-int.com, not later 
than 30.05.2014.

We offer a competitive remuneration package based on 
qualification and experience, and work in a challenging 
multinational environment.

All applications will be treated as confidential. For information 
regarding our company, please consult our web site: www.
softcom-int.com

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες 
προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, ζητά να προσλάβει 
στέλεχος για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του 
τμήματος τεχνικής υποστήριξης των πελατών της. 

Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος H/Y  
(Κωδ. ΜΤΗΥ 0414)

Αντικείμενο εργασίας: Συντονίζει την καθημερινή δράση 
της τεχνικής ομάδας, επιβλέπει την ορθή τήρηση των δια-
δικασιών εγγύησης και επιστροφής των κατασκευαστών, 
υλοποιεί ελέγχους ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών, συντονίζει τη συνεργασία του τμήματος με τα υπόλοιπα 
τμήματα της εταιρείας, συμμετέχει στην επιδιόρθωση και 
τη συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού.  
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε θέση υπευθύνου τεχνικού τμήματος 
τουλάχιστον 3 έτη. 
•Πολύ καλές γνώσεις υποστήριξης: Η/Υ, servers,  
εκτυπωτών, κινητών τηλεφώνων, εξαρτημάτων  
αναβάθμισης, δικτύων, εγκαταστάσεις λογισμικών. 
•Επιθυμητό πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης σχολής  
ηλεκτρονικών ή συναφούς κλάδου. 
•Αποδεδειγμένες οργανωτικές και διοικητικές  
ικανότητες. 
•Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Επιθυμητό δίπλωμα μοτοσυκλέτας και/ ή αυτοκινήτου.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο 
αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus), σύγχρονο, νεανικό 
και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, σημαντικές ευκαι-
ρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης 
εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες 
για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα www.e-gate.
gr. Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας στο email: 
hr@e-gate.gr

Software Competitiveness International (SOFTCOM 
INTERNATIONAL), is a rapidly growing company, specializing 
in Software Research & Development and Information & 
Communications Technologies Services, located in Athens, 
and headquartered in Crete. The skills, the experience and the 
methodologies of the company and its experts, most of them 
with a long presence and a high recognition internationally, 
provide to its clients, both locally and internationally, technical 
excellence and valuable services, and to its employees the 
working conditions to further develop their technological 
expertise within a multi-national environment.

Currently we are looking for:
Senior C# Developers

To offer his/ her services (SW architecture, analysis, design, 
coding, testing) for one of our international projects. Work will 
be carried out mainly in our company’s premises in Athens. 

In case: 
•you are a software engineer with a passion for writing 
software, 
•you like to take on new challenges, 
•you have an analytical thinking, 
•you are able to work independently, 
•you are a team player, able to cooperate with others 
within a multi-national team, 
•you are flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s mentality, 
•you like to be part of a very dynamically working 
company,  
and you cover the following set of skills:   
•University degree in computer science or relevant 
discipline 
•Programming skills:  
-.NET Framework 4.x, 
-C# 
-ASP.NET (“classic”), ASP.NET MVC 4 
-SQL (T-SQL) 
-Javascript, jQuery (.7.x and higher), 
-HTML/ XHTML 
-CSS2, CSS3 
• Software development skills 
-Working experience in software development (.NET / 
web) of 6 years as a minimum 
-Design Patterns (GoF) 
-Dependency Injection (Microsoft Unity) 
-Refactoring 
•Fluency in English (spoken, written)  
The following skills will be considered as an asset: 
•Entity Framework (4.x and higher) 
•HTML 5 
•Telerik KendoUI Web 
•Clean Code Programming 
•Unit Testing / TDD 
•Good knowledge of the German Language (spoken, 
written)

Please, apply for an interview, sending your detailed CV 
in English, quoting reference ref: IM-S/03/14, to the 
following e-mail address: hr@softcom-int.com, not later 
than 30.05.2014. 

We offer a competitive remuneration package based on 
qualification and experience, and work in a challenging 
multinational environment.
All applications will be treated as confidential. For information 
regarding our company, please consult our web site: www.
softcom-int.com

Μηχανικός ΙΤ Security

Σκοπός εργασίας: Σκοπός της θέσης είναι η παροχή υπηρε-
σιών (εγκατάσταση, παραμετροποίηση, τεχνική υποστήριξη, 
εκπαίδευση κλπ.) σε λύσεις IT Security.

Βασικές δραστηριότητες & υπευθυνότητες: 
•Τεχνικός σχεδιασμός λύσεων IT Security 
•Παροχή υπηρεσιών για λύσεις IT Security που υπο-
στηρίζει η εταιρία μας (Antivirus, Antispam, Firewall, 
IPS, Vulnerability •Scanning, Strong Authentication, 

Encryption, Network availability, URL filtering κλπ) 
•Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, 
ολοκλήρωσης και υποστήριξης (τηλεφωνικής, μέσω 
e-mail, με απομακρυσμένη σύνδεση ή και on-site)  
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της εταιρίας  
για συγκεκριμένα SLAs (Service Level Agreements) 
•Escalation τεχνικών περιστατικών υποστήριξης και 
σύνθετων τεχνικών θεμάτων στον κατασκευαστή  
(συνήθως εταιρία του εξωτερικού) 
•Project Management σε έργα που αναλαμβάνει  
Στοιχεία αξιολόγησης: 
•Αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και ακρίβεια  
στην ολοκλήρωση έργων και τα τεχνικά περιστατικά 
υποστήριξης που αναλαμβάνει 
•Ακρίβεια και υπευθυνότητα στην επικοινωνία  
με τους οίκους του εξωτερικού-προμηθευτές 
•Ζήλος, διάθεση και προθυμία, ιδιαίτερα στην εκπαίδευ-
ση που αφορά τις λύσεις και διαδικασίες της εταιρίας. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην διάθεση για εξέλιξη. 
•Σωστή διαχείριση για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων/
τεχνικών θεμάτων των πελατών (ευγένεια, προθυμία, 
άμεση εξυπηρέτηση κλπ)  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
nikoletta.kastorini@itwayvad.com

Senior Java Developer (JAVA 514) 
Brussels

Περιγραφή: We are currently seeking (on behalf of our 
client) for a Senior Java Developer fluent in English, to 
offer their services in Brussels (BE).

Καθήκοντα θέσης: The selected candidate will be in customer` 
s premises starting the mid of June, 2014. In the context 
of the first assignment, the successful candidate will be 
integrated in our customer` s team on site having a contract 
for one year plus opportunity to prolongue it. 

•Design, development, testing and integration services 
for the Client’s projects 
•Contribution to the development of web-based 
information systems using Oracle and Oracle WebLogic, 
Java frameworks and jQuery 
•Integration and preparation of releases deployment 
•Configuration and environment management; liaising 
with the Operations department and the Data Center.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•University degree 
•Specific expertise in developing applications with Java 
and data access layer development techniques within 
J2EE domain 
•Extensive experience in the development of web-based 
information systems using J2EE, EJBs, JSP, JSF, 
jQuery and Ajax 
•Working experience with WebLogic Application Server 
and Oracle RDBMS is mandatory 
•Hands-on experience with Java development 
frameworks (Hibernate, Spring etc.), Spring MVC,  
Jax-ws, as well as UML and RUP methodologies 
•Presenting good interpersonal skills and having 
experience in a multicultural environment 
•Fluency in English, both written and spoken.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Είμαστε εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου και δημιουρ-
γούμε μεγάλα projects με εγχώρια αλλά και διεθνή παρουσία.  
Περιγραφή θέσης: Ζητείται Senior Web Designer μεθοδικό 
και καταρτισμένο άτομο για πλήρη απασχόληση που θα ενι-
σχύσει το δυναμικό της ομάδας μιας αναπτυξιακής εταιρείας.

Το σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον της εταιρείας μαζί με 
τα projects εξέχουσας σημασιας στο web, δημιουργούν 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για αυτοβελτίωση και δη-
μιουργικότητα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•2 χρόνια προϋπηρεσίας τουλάχιστον σε διαφημιστική 
εταιρεία ή δημιουργικό γραφείο. 
•Άριστη γνώση HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript 
•Πολύ καλή γνώση σε CMS (Wordpress, Drupal, Joomla, 
Opencart, Magento) 
•Καλή γνώση Adobe Photoshop & Adobe Illustrator 
•Δυναμικό υπόβαθρο σε στέρεα επικοινωνία, και δεξιό-
τητα ομαδικής εργασίας 
•Ανεξάντλητη φαντασία και δημιουργικές ιδέες  
Επιθυμητά προσόντα: 
•PHP, MySQL 
•Επιπλέον γνώσεις θα θεωρηθούν συν  
Παρέχουμε: 
•Σύμβαση αόριστου χρόνου με ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, 1200€ (Καθαρά) + ένσημα + bonus 
•Πενθήμερη εργασία 
•Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Προσωπική ανάπτυξη και πρωτοβουλίες 
•Ομαδικό πνεύμα και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης μέσω διάθεσης 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Προαπαιτούμενη η αποστολή portfolio. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύ-
θεια. Η έδρα μας είναι στο Γύθειο Λακωνίας και η αγγελία 
απευθύνετε σε ανθρώπους που μπορούν να μετεγκαταταθούν 
σε αυτό. Βιογραφικά στο e-mail: viografikanew@gmail.com

Οι δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν την διάθεση 
και την υποστήριξη προγραμμάτων της Singularlogic.

Η εταιρεία αναζητά Σύμβουλο Υποστήριξης Λογισμικού ο 
οποίος θα ασχοληθεί με τις εφαρμογές της Singularlogic, 

ως προς την παραμετροποίηση την εκπαίδευση και την μετά 
την πώληση υποστήριξη των πελατών στην χρήση αυτών 
των εφαρμογών. 

Ο σύμβουλος υποστήριξης λογισμικού δεν θα ασχοληθεί 
με την ανάπτυξη (προγραμματισμό) προγραμμάτων.
Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής - κατεύθυνση 
οικονομικών 
•2ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση εται-
ρείας πληροφορικής ή σε μηχανογραφημένο λογιστήριο 
•Γνώση εμπορικών – λογιστικών εφαρμογών καθώς και 
πολύ καλή γνώση του αντικειμένου της μισθοδοσίας και 
εφαρμογών μισθοδοσίας 
•Γνώση σε μια ή περισσότερες από τις εφαρμογές λο-
γισμικού της εταιρείας Singularlogic, όπως Eurofasma, 
Control, Manpower, e-Manpower, Singular Enterprise 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψηφίους 
•Γνώση SQL Server και Crystal Reports θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτι-
κότητα. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό 
της θέσης μέσω e-mail: lpletsas@net-sales.gr

Η ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Ε. για να καλύψει τις συνεχώς αυξανό-
μενες εγκαταστάσεις της, στο χώρο της οργάνωσης των 
αποθηκών, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Junior Προγραμματιστή  
(Κωδ. AP0314)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώσεις στην SQL 
•Ικανότητα προγραμματισμού σε Visual Basic & MS 
Access. 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Ηλικία έως 30 ετών.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε προγραμματισμό PDA και .ΝΕ 
•Να διαθέτει δικό του όχημα μετακίνησης.  
Προσφέρονται: 
•Συναρπαστικό αντικείμενο εργασίας 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαρκής ενημέρωση στις τεχνολογικές εξελίξεις  
του χώρου  
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@archimedes.gr

Η Planet Interactive SA και το www.readpoint.com ζητά:

Developers
Essential skills: 
•2+ years professional experience in C# and .Net 
framework 
•Strong analytical, problem solving, and production 
diagnostic skills 
•Experience in building enterprise web applications 
•Strong skills in HTML , CSS , JQuery, Responsive UI 
•Ability to implement web services and SOAP  
(WCF web services / WebApi with JSON, XML) 
•Strong relational database skills (MS SQL Server)  
and tSQL 
•Windows server 8 administration  
Will be considered a plus: 
•Mobile application development a plus 
•ASP.NET MVC Framework 
•Photoshop skills 
•PHP, MySQL 
•Facebook API 
•Experience with CMS (WordPress, Joomla, Drupal etc) 
•Adobe acrobat SDK 
•Experience with TFS or other Version control systems  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: info@planetinteractive.gr

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά στην Αθήνα:

Διαχειριστή Δικτύου Συνεργατών 
(κωδ.: ΝΕΤ.ADMIN14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
στον κλάδο της πληροφορικής 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ οικονομικών σχολών  
ή πληροφορικής 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογρα-
φικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση cv@epsilonnet.gr. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα 
βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό 
κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Senior Linux System / Network Administrator

Η dnhost.gr είναι μια εταιρία παροχής υπηρεσιών domain 
names & web hosting (shared/vps/dedicated) με 15ετή 
παρουσία στο χώρο.

Αναζητούμε για άμεση πρόσληψη & μακροχρόνια συνεργασία, 
Senior System Administrator με γνώσεις, εμπειρία & πάθος 
για τη δουλειά του, για να ενσωματωθεί στην ομάδα μας!

Καθήκοντα: 
•Σχεδιασμός, ανάπτυξη & συντήρηση μικτής ιδιόκτητης 
υποδομής (κυρίως) Linux servers 
•Προετοιμασία κι εγκατάσταση νέων servers  
στο datacenter μας 
•Διαχείριση, παρακολούθηση κι επίλυση θεμάτων 
hardware/software/networking των servers/routers 
•Τεχνική υποστήριξη σε πελάτες, εκπαίδευση  
εργαζομένων 
•Εκμάθηση, μελέτη, καταγραφή της υποδομής  
& τεκμηρίωση διεργασιών ρουτίνας 
•Συνεχής παρακολούθηση, έρευνα κι επιμόρφωση  
στο αντικείμενο εργασίας  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Linux servers & δικτύωσης (Linux/Win 
networking, IP Routing, TCP/IP Networking κλπ) 
•Άριστη γνώση διαχείρισης Linux Services: Apache  
& MySQL, DNS servers (bind) & Mail Servers  
(postfix/qmail) 
•Πολύ καλή γνώση Parallels Plesk & cPanel 
•Πολύ καλή γνώση Parallels Virtuozzo (ή ΟpenVZ) 
•Καλή γνώση Windows Server 2008/SQL Server 
•Καλή γνώση Server hardware (εγκατάσταση,  
συντήρηση) 
•Τουλάχιστον 4ετής προϋπηρεσία στο ίδιο αντικείμενο 
•Άριστη ομιλία & γραφή Αγγλικών κι Ελληνικών 
•Υψηλή συγκέντρωση, αίσθημα ευθύνης, ικανότητα 
multi-tasking 
•Παροχή IT administration στα γραφεία μας 
•Πνεύμα συνεργασίας, θέσπιση στόχων,  
τήρηση χρονοδιαγραμμάτων 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Πρόσθετα προσόντα: 
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Εμπειρία σε εργαλεία configuration management  
(Chef, Puppet κλπ) 
•Ικανότητες Shell Scripting 
•Παρακολούθηση εξελίξεων στην αγορά & βιομηχανία 
web hosting  
Η εταιρία παρέχει: 
•Σύγχρονο & εύκολα προσβάσιμο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση & προοπτικές εξέλιξης

Θα απαντηθούν μόνο οι υποψήφιοι που τηρούν τις απαι-
τήσεις της θέσης. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
staff@dnhost.gr

Meet the future.

H Manpower Professional, μέλος του ομίλου Manpower, 
προσελκύει, αξιολογεί και παρέχει επαγγελματίες και ανώτερα 
στελέχη σε σημαντικές για την εταιρίες θέσεις απασχόλησης 
στους τομείς της πληροφορικής, τεχνολογίας, τηλεπικοινω-
νιών, οικονομικών & λογιστικής, μηχανικών, πωλήσεων & 
μάρκετινγκ. Για λογαριασμό πελάτη μας Ελληνική εταιρεία 
πληροφορικής αναζητάμε:

Web Developer 
(Κωδικός θέσης: GRC/7271)

Είδος απασχόλησης: Μόνιμη 
Τόπος εργασίας: Αθήνα  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων, portals,  
web-enabled εφαρμογών 
•Ανάπτυξη GUI εφαρμογών  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε σχετικό 
αντικείμενο σε περιβάλλον PHP 
•Πολύ καλή γνώση HTML/XHTML, XML, CSS,  
Web Services, Javascript 
•Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε σχεδιασμό και  
υλοποίηση βάσεων δεδομένων MS SQL ή mySQL 
•Γνώσεις object-oriented analysis & design, client 
server, N-tier αρχιτεκτονικής 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Κατανόηση αναγκών πελάτη 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, έμφαση στην ποιότητα 
•Προσαρμοστικότητα σε αλλαγές 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Επισκεφθείτε τώρα την διεύθυνση μας www.manpowergroup.
gr δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό MY MANPOWER 
ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και κάνετε 
αίτηση για όλες όσες σας ενδιαφέρουν.

Athens technology center S.A. wishes to recruit:

Web Developer

Description: The position refers to software engineers 
with a passion for programming and problem solving.  
Required qualifications: 
•University degree in computer science or information 
systems with grade 7 or better 
•Excellent communication skills in English both verbally 
and in written form 
•Strong fundamental programming skills (data 
structures, algorithms). Someone who likes tackling 
problems is more important than specific languages. 
•Demonstrable talent programming in at least one 

major language (Java, J2EE, C, C++, etc.) 
•An ability to learn new technologies quickly.  
Additional experience in any of the following fields 
is a plus: 
•Unix or Linux 
•Experience with LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) 
website design 
•Website development skills HTML, HTML5 and CSS 
•Web technologies and internet protocols (XML, HTTP, 
TCP/IP) 
•Experience using version control systems  
(Subversion, CVS, etc.) 
•Familiarity with designing/developing/supporting 
with at least one of the following databases: MySQL, 
PostgreSQL, Informix, or Oracle. 
•Scripting skills: Perl, Python, JavaScript

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

Η Panasoft Α.Ε., εταιρεία πληροφορικής με ηγετική θέση 
στον χώρο της παραγωγής λογισμικού για την τουριστική 
βιομηχανία στην Ελλάδα, αναζητεί να προσλάβει:

Web Developer  
(Κωδ. WEBDEV14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό με την 
πληροφορική αντικείμενο 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση PHP, 
SQL, Javascript, JQuery, html/css. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες 
υποψηφίους)  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση και εμπειρία XML, SOAP & AJAX 
•Γνώση και εμπειρία σε Visual Studio, .NET/C#  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε σε μια δυναμική εταιρεία 
όπου θα μπορέσετε να αναδείξετε τις δημιουργικές ικανό-
τητές σας, παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο hr@
panasoft.gr ή με φαξ στο +30 210 866 0905.

MedNet International is a unique information 
technology company.

We are specialists in health Insurance and since 1992 
we have been exclusively developing and implementing 
innovative IT software solutions worldwide.

We are a member of Munich health - one of three business 
segments of Munich Re that brings together Munich Re’s global 
healthcare know-how in primary insurance, reinsurance and 
risk-management. This gives us access to more than 5,000 
experts at 26 locations who provide input to our solutions.

Due to our increasing demand of designing and implementing 
“best in industry IT solutions”, at our Athens Office, we are 
seeking specialists for the following position:

Senior Software Engineers - ADF Developers

Profile: Participating at a senior level in the development 
team that builds enterprise web based Oracle Applications 
using Oracle JDeveloper 11g/ADF.

Qualifications: 
•Minimum 8 years of experience with analysis, design 
and implementation of multi-tier database-driven 
enterprise application in Java, Java EE. 
•Minimum 2 years hands-on experience with 11g 
JDeveloper, ADF, ADF Faces, ADF Task Flow, and ADF 
Business components 
•Experience with Oracle Weblogic Server 11g  
•Experience in PL/SQL and stored procedures 
•Experience in tuning ADF 11g applications  
•University level degree (or higher education institute) 
in computer science, information technology or relevant 
field of study.  
•Team leading and coaching skills 
•Good communication and documentation skills  
•Fluency in English language.  
We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology  
Send your cv’s to the following e-mail:  
recruitment@mni.gr

NAVARINO TELECOM SA, a leading satellite communications 
company based in Piraeus with international presence 
requires for immediate employment:

Rails Web Developer

We are looking for a motivated developer to be part of our 
team. The job duties will include application development 
using Ruby, Rails and cutting edge technologies, providing 
a great opportunity for learning and personal growth. You 
will be evaluating and recommending new technologies, 
as well as contributing to the design and architecture of 
enterprise applications. Above all you will be collaborating 
and sharing knowledge with a great, passionate team.

Required skills: 
•Experience in MVC web development 
•Knowledge of HTML5/CSS3 
•Familiarity with Linux/Unix environments  
Great to have: 
•Knowledge of Ruby and the Rails framework 
•Experience in JavaScript development 
•Experience with dynamic programming languages 
•Familiarity with version control systems, particularly Git 
•Experience with relational databases 
•Experience in test-driven development  
Please send your CV to: careers@navarino.gr,  
with reference DAIN-WEB03.

Klüh Human Resources, a member of the German 
multinational group of companies Klüh service management 
GmbH, constitutes one of the largest companies in Greece 
in the field of human resources.

Web development company is looking for an 
exceptional Web Developer / Programmer to join its 
web development team!

Our customer is one of the leading and fast growing digital 
groups in Greece, with 7 general interest websites, including 
newsbomb.gr, gossip-tv.gr, queen.gr, onsports.gr, astrology.
gr, onmed.gr and mothersblog.gr

Requirements: 
•3 years minimum experience with HTML/XHTML,  
and CSS. 
•2 years minimum programming experience with PHP 
(OOP) and JavaScript. 
•Familiarity with Unix/Linux will be a plus 
•1 year minimum experience working with relational 
database systems such as MySQL and a good working 
knowledge of SQL 
•Ability to translate a complicated visual design  
into a pixel-perfect experience. 
•Understanding of legacy and cross browser 
development back to IE7. 
•Basic understanding of user experience best practices 
•Expert knowledge of content management systems 
such as Joomla. 
•Expert knowledge of mobile and responsive web 
development. 
•Experience with web development frameworks,  
eg Laravel, CodeIgniter etc.  
Additional information: 
•Bachelor’s degree in computer science or a related field 
•Experience with graphic design programs such as 
Photoshop, Illustrator. 
•Familiarity with web standards, accessibility, and SEO 
considerations with an ability to optimize code utilizing 
SEO best practices. 
•Self-starter with strong self-management skills 
•Ability to organize and manage multiple priorities 
•Strong communication and organizational skills, with 
the ability to work independently as well as part of a 
team 
•Self-motivated team player to work in a fast paced, 
dynamic environment 
•Ability to effectively prioritize workload to meet 
deadlines and work objectives  
If you believe that you are the one, send us your detailed 
CV to the following address: http://www.kluehhr.gr/
submit-cv.

Η NeuroPublic είναι εταιρία παροχής συστημάτων και υπη-
ρεσιών πληροφορικής, με έδρα στον Πειραιά και παράρτη-
μα στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρή παρουσία στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας και της 
συνεχούς πρωτοπορίας μας στην εφαρμογή νέων τεχνο-
λογιών στην παραγωγή ανταγωνιστικών και καινοτόμων 
λύσεων επιθυμούμε να προσλάβουμε:

Αναλυτή – Προγραμματιστή  
(κωδ. θέσης: PROG)

Ζητείται αναλυτής-προγραμματιστής για πραγματοποιεί τόσο 
ανάλυση και σχεδίαση όσο και υλοποίηση για ηλεκτρονικές, 
cloud-based υπηρεσίες.

Ο υποψήφιος απαιτείται να έχει πτυχίο μηχανικού λογισμικού 
ή ισοδύναμο καθώς και τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική 
εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού. Επίσης, απαιτείται να 
γνωρίζει σχεσιακές βάσεις δεδομένων, ανάπτυξη με τεχνο-
λογίες του Διαδικτύου καθώς και να κατέχει τουλάχιστον 
3 από τις παρακάτω δεξιότητες:

•Τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού (Semantic Web) 
•Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε τεχνολογίες  
πληροφορικής 
•Τεχνολογίες και πλατφόρμες Big Data 
•Προγραμματισμό χαμηλού επιπέδου 
•Συναρτησιακές γλώσσες προγραμματισμού 
•Τεχνητή νοημοσύνη 
•Ανάπτυξη γραφικών διεπαφών 
•Εμπειρία σε έργα του αγροτικού τομέα

Παρακαλείται ο υποψήφιος να συνυποβάλλει μαζί με το 
βιογραφικό του σημείωμα, ξεχωριστό κείμενο μεγέθους 
το πολύ μισής σελίδας στο οποίο να τεκμηριώνει ένα 
προς ένα πως καλύπτει τα προσόντα και δεξιότητες που 
απαιτούνται. Στο κείμενο μπορεί να βάλει αναφορές που 
να δείχνουν σημεία που περιέχονται στο βιογραφικό του 
σημείωμα. Αποστολή στο παρακάτω e-mail με αντίστοιχη 
αναφορά του κωδικού θέσης στο θέμα: cvnp@neuropublic.
gr. NeuroPublic A.E.: πληροφορικής & επικοινωνιών 
Αιτωλικού & Σφακτηρίας 11, 185 45 Πειραιάς. Τηλ.: 210 
4101010 – fax: 210 4101013.
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ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλάβει για 
πλήρη απασχόληση:

Μπουφετζή για Καφέ

Προφίλ υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία σε κατάστημα βορείων προαστίων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης
Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της διεύθυνσης αν-
θρώπινου δυναμικού στο e-mail: hr@apollonion-bakery.
gr ή στο φαξ 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια.

Κατάστημα καφεστίασης γνωστής αλυσίδας, με έδρα το Μα-
ρούσι, ζητά άτομο ηλικίας 25-35 ετών για το πόστο: 

Barista
Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία όλων των ειδών καφέ και ροφημάτων 
(espresso, cappuccino, σοκολάτας, κλπ) 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου  
Προφίλ υποψηφίων: 
•3ετής προϋπηρεσία στο χώρο του καφέ 
•Εμφανίσιμη/εμφανίσιμος 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
•Πιστοποίηση SCAE Basic Barista level 1 θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα  
Προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Συνεχή εκπαίδευση
Για αποστολή βιογραφικού (με επισυναπτόμενη φωτογρα-
φία) στείλτε μας e-mail στο: coffeeislandmarousi@gmail.
com αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό CF/BA/ΜΑΡΟΥΣΙ.

Το γνωστό restaurant-bar TOLE στο Παλαιό Λιμάνι των 
Σπετσών επιθυμεί να προσλάβει για 3μηνη απασχόληση:

Σερβιτόρο
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε εστιατόρια 
•Αγγλικά απαραίτητα, επιθυμητή μια ακόμα γλώσσα 
•Θα προτιμηθούν νέοι άνθρωποι, ευχάριστοι και με όρεξη 
για εργασία 
•Σοβαρότητα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα απαραίτητα στοιχεία

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, 
παρακαλούνται όπως στείλουν άμεσα βιογραφικό στο e-mail: 
vksistras@gmail.com

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά 
να προσλάβει:

Σερβιτόρους Εστιατορίου
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο σέρβις εστιατορίου 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή εμπειρία στην εργασία σε σεζόν 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές
Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που τηρούν 
τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραίτητες.  Απαραίτητη 
φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο 
e-mail: eliasuites@hotmail.com

Το ξενοδοχείο Kandia Castle 5* στην περιοχή του Ναυ-
πλίου ζητάει:

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

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ εστιάζει στην 
υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
της. Διακρίνεται για την οργάνωση των τμημάτων – τον εκ-
συγχρονισμό των εγκαταστάσεων – 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 επαν-
δρώσει το νέο της κατάστημα στη Χαλκίδα ζητά προσωπικό 
ηλικίας 20 – 35 ετών για τις παρακάτω θέσεις:

Υπεύθ. Καταστήματος 
Service (με εμπειρία) 

Barista - Ταμία - Κουζίνα

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

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Barcelo Hotels & Resorts: We all have the opportunity to 
do something, this is how we think and face each challenge.
We are a team of professionals and feel like part of Barcelo’s 
success.

In Barcelo Group we think that the chance to grow is the 
best of gifts we can offer you.  
We want to offer you our hands, inspire you and share 
your illusion.
We believe that responsibility, leadership and flexibility are 
the values that allow us to reach our goals. Have the initiative 
to bet everything on yourself. Believe in your possibilities.
We believe in you.

Barcelo Hydra Beach Resort & Spa: We offer our guests 
the finest hospitality experience in our Hotel Barceló Hydra 
Beach in Plepi-Thermisia 21051 Ermioni / Peloponnese.

And we know that, to offer our guests the best, we first 
need to offer our employees the best.  
That’s why you’ll find exceptional work opportunities as:

 Pianist

•The pianist must cover Greek and international repertoire.

Please send your CV in English & Greek Language with 
current picture to the following e-mail: hydrabeach.hr@
barcelo.com only short list will be contacted.

Ζητείται ανδρόγυνο χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις για 
εργασία σε Παραδοσιακό ξενώνα στην επαρχία Λεμεσού, Κύπρος. 

Καθήκοντα: 
•Καθαρισμός δωματίων, συντήρηση ξενώνα, υποδοχή  
και εξυπηρέτηση (σερβίρισμα) πελατών. 
•Εξαήμερη απασχόληση ολόχρονα. 
•Ωράριο ξενοδοχείου. 

Προσόντα:  
•Αγγλικά, Ελληνικά & Η/Υ. 
•Προϋπηρεσία ή σπουδές στα ξενοδοχειακά θα ληφθούν 
υπόψη. 

Προσφέρονται: 
•Μισθός, διαμονή & διατροφή εντός της μονάδας. 

CV με φωτογραφία: info@apokryfo.com

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορ-
φότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην 
Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για εποχική συνεργασία 
με έδρα το Πόρτο Καρράς:

Revenue Manager - (Code: RM)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής λογιστικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Δ.Λ.Π. και reporting 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, άριστη 
γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. Γνώση του Sysco 
epitome system θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση και ευχέρεια στην χρήση SAP 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Δυνατότητα διαμονής στη Σιθωνία Χαλκιδικής 
•Μεταπτυχιακός τίτλος στα οικονομικά θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό 
υπόψη τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με 
e-mail στο careers@portocarras.com. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Υπάλληλος Υποδοχής - (Κωδ.ΥΥ)
Προσόντα: 
•Απόφοιτη τουριστικής σχόλης 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και απαραί-
τητα μια δεύτερη γλωσσά 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πολυτελείας 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδη προσωπικότητα 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
Προσφέρονται: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Υψηλό επίπεδο πελατών με μεγάλο αριθμό επαναλαμβα-
νόμενων πελατών 
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός αναλόγως προσόντων  
E-mail για αποστολή βιογραφικού:  
panayiotis.d@mykonosgrand.gr

Το Holiday Inn Athens Attica Avenue, Airport West, ζητά:
Καμαριέρα 

Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
τουλάχιστον 2 χρόνια.   
E-mail επικοινωνίας: ebikaki@hiathens.com

Το Holiday Inn Athens Attica Avenue, Airport West, ζητά:

Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων 

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο από τοτυριστική σχολή και 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 χρόνια.  
E-mail επικοινωνίας: ebikaki@hiathens.com

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά να 
προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που τηρούν 
τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις απαραίτητες. Απαραίτητη 
φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο 
e-mail: eliasuites@hotmail.com

Το ξενοδοχείο Cavo Tagoo στην Μύκονο ζητά να προσλάβει:

Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό και φωτογραφία στο:  
gm@cavotagoo.gr

Sani S.A. is currently seeking to recruit for season 2014 
professional for the position of:

Guest Relations Manager

Job description: To be in charge for the guest relations 
department of the hotel and to handle all guest enquiries 
and guest information ensuring maximum guest satisfaction 
and adhering to the standards required by the hotel.

Candidate profile: 
•At least two years of experience at the same position  
in a four/five star hotel 
•Excellent command of English language 
•Very good knowledge of a second foreign language 
would be considered as an asset (preferably German  
or Russian) 
•Computer literacy and knowledge of Opera or other 
P.O.S. appliances 
•Tourism or hospitality degree 
•Excellent communication and organizational skills  
The company offers a competitive remuneration package 
and excellent working environment.

Those interested can send their resumes with a recent photo 
attached to the following address or e-mail: Maria Karafoulidou 
human resources and development department, Kassandra, 
Chalkidiki, 630 77. Τel.: 23740 99 440. Fax: 23740 99 441. 
E-mail: mkarafoulidou@saniresort.gr

Representative (Romanian Speaking)

Meli Tours is actively seeking to hire a Romanian 
speaking representative (Thassos Island).

•Proficient speaking and writing in Romanian 
•Proficient speaking and writing in English 
•Previous employment experience desired 
•Valid driving license 
•Communicative 
•Team spirit 
•Self motivated 
 
Send your cv’s to the following e-mail: hr@meligroup.gr

Το ξενοδοχείο Kandia Castle 5* στην περιοχή του Ναυ-
πλίου ζητάει:

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

The 5* Galaxy Hotel Iraklio in Heraklion Crete is inviting 
applicants for the position of:

Sales Executive  
(Rooms and Banquets)

•To manage, maintain and build on Hotel’s existing 
customer base (individual guests esp. corporate, 
companies, organizations and travel agents). 
•To scout for new business (rooms and events / 
banquets). 
•To conduct active sales calls including visits to 
existing and potential customers. 
•To constantly monitor the Hotel’s rooms and 
banquets business and take necessary action in order 

to maintain and increase revenue. 
•To manage (create, implement, monitor) the Hotel’s 
Sales plan on a daily basis. 
•To closely collaborate with the Hotel’s top 
management and actively take initiative and 
contribute to the Hotel’s Sales strategy and plan.  
Necessary qualifications: 
•Significant experience in the position (experience in city 
hotels will be considered an extra asset) 
•Experience in working with companies, organizations, 
travel agencies & tour operators (leisure, corporate 
and mice) and ability to collaborate effectively 
•An existing personal customer database / portfolio 
will be considered and extra asset 
•Proficiency in Greek and English (written and spoken) – 
additional languages desirable 
•Proficiency in computer skills especially MS Office 
•Managerial, organization and teamwork skills 
•Negotiation and excellent communication skills 
•Excellent interpersonal skills and contact / rapport 
with the Hotel’s existing and potential clientele 
•Strong hospitality culture / mentality 
•Self-motivation and strong desire to succeed and 
progress in one of the country’s leading city hotels 
•A degree in sales and/or tourism would be desirable 
•Valid driver’s license  
For more information about the hotel visit:  
www.economouhotels.com

Only relevant candidates with the above pre-requisites may 
apply (confidentiality guaranteed) at: hr@economouhotels.
com, GALAXY HOTEL Iraklio, 75 Dimokratias Av., 71306 
Heraklion Crete, T. +30 2810 238812, F. +30 2810 215161.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα “Afitis hotel” & “Renaissance 
Hanioti Resort” στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, μέλοι του 
ομίλου Exclusive Hotels, ζητεί να προσλάβει:

Spa Therapist / Masseuse
Προσόντα: 
•Απόφοιτη ανάλογης σχολής  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (η άριστη γνώση 
επιπρόσθετης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Ευπαρουσίαστη & άριστη διαχείριση διαπροσωπικών 
σχέσεων και επικοινωνίας 
•Γνώση ευρείας γκάμας θεραπειών/massages  
(μυοχαλαρωτικό massage/ ρεφλεξολογία/ thai massage/ 
shiatsu/ λεμφική μάλαξη) 
•Η ικανότητα διδασκαλίας yoga & pilates θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα 
•Ικανότητα προώθησης/πωλησης προϊόντων περιποίησης, 
ομορφιάς  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές/αναλογως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά  
μόνιμης θέσης εργασίας

Υπ’ όψιν human resources department of Exclusive Ho-
tels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr. Όλα τα e-mail 
που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία 
δεν θα αξιολογούνται από το τμήμα ανθρώπινου δυναμι-
κού. Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & 
σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας: “Myconian Villa Collection” - 
Exclusive Villa Resort, “Myconian Utopia Resort” member of 
Relais & Chateaux, “Myconian Ambassador Hotel” member 
of Relais & Chateaux, Myconian Imperial Resort” member 
of the Leading Hotels of the World, “Royal Myconian Resort” 
member of the Leading Hotels of the World, “Myconian K 
hotels” - Charming Hotels ζητούν για τη σεζόν 2014:

Φυσιοθεραπευτή Spa

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής 
•Προϋπηρεσία σε μονάδες πολυτελείας 
•Γνώσεις ρεφλεξολογίας & hot stone 
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα  
επαγγελματικής εξέλιξης.  
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
hr@myconiancollection.gr. Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

ΜΟΔΑ
Πατρονίστ - (κωδ. 365)

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» ζητά Πατρονίστ 
για άμεση πρόσληψη.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση σχεδιασμού ενδυμάτων 
•Άριστη γνώση Gerber 
•Άριστη γνώση των τάσεων της μόδας υψηλής ραπτικής 
•Ταχύτητα στην διεκπεραίωση με προσοχή  
στην λεπτομέρεια  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@rakas.gr,  
υπ’ όψιν υπευθύνου ανθρώπινου δυναμικού.

A family of 1530 hotels worldwide. 
Start an international career.       

Le Meridien Limassol Spa & Resort, the only 5-star international chain resort in Limassol, is seeking to recruit 
the following positions:

Le Spa Receptionist
•Fluent in Russian and English 
•Experience will be considered an advantage 

Candidates interested in this exciting opportunity to start an international career should send their Curriculum Vitae/
Resume to: the personnel manager, Le Meridien Limassol Spa & Resort, P.O. Box 56560, CY-3308 Limassol, 
e-mail: evi.kyriacou@lemeridienlimassol.com. Tel: 25863226. 

TMS Auditors S.A. is an independent firm established in Greece, providing a broad range of audit & assurance, tax, 
business advisory and accounting services.

TMS Auditors S.A. in April 2013 joined the global network “IAPA International”, the 9th largest International Organization 
of independent accounting and auditing firms worldwide. It was founded in 1979 and comprises 220 member-firms, 
with offices in 60 countries and an annual turnover of $ 1 billion approx.

TMS Auditors S.A. human capital currently consists of approximately 25 professionals, with knowledge and expertise 
in fields relevant to audit & assurance, such as those of accounting, taxation and corporate consulting.

We are currently seeking ambitious team players with exceptional analytical skills and a well-rounded personality 
to join our dynamic Audit team at associate level.

This is a challenging and rewarding business environment where very real prospects exist for bright, enthusiastic 
individuals who have the drive and commitment to make a difference.

About the role: 
As an audit associate, you will be a valuable resource in our audit department, focusing on the following: 
•Be involved in conducting audit engagements of both local and international clients. 
•Perform audit procedures in accordance with International standards on auditing. 
•Keep the senior auditor updated on any issues arising from the assignment. 
•Rapidly develop team management responsibilities. 
 
The successful candidates should have: 
•A university degree in accounting, business administration, finance or other relevant areas. 
•A postgraduate degree in relevant area will be considered as an extra asset. 
•Relevant professional qualification (ACCA or ΙΕΣΟΕΛ) will be highly regarded (partially or fully completed). 
•1-3 years of relevant audit working experience is required. 
•Excellent analytical and problem-solving skills, strong attention to detail and ability to meet deadlines. 
•Strong oral and written Greek & English language communication skills. Prerequisite level of English language 
qualification: Proficiency. 
•Military obligation must be fulfilled for men candidates.

Our company provides a competitive remuneration package, continuous learning and development opportunities, 
excellent career prospects and pleasant working conditions within a dynamic environment. The learning takes place 
through interaction on the job with colleagues and clients and study for professional qualifications.

Interested candidates should send their curriculum vitae at info@tms-auditors.gr

Από μεγάλη βιομηχανία οίνου και αλκοολούχων στη Θεσσαλία ζητείται άμεσα η κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Οινολόγος
Η θέση: 
Ο/η κατάλληλος υποψήφιος/α θα είναι  
υπεύθυνος/η για: 
•Την επίβλεψη της διαδικασίας παραλαβής  
των σταφυλιών. 
•Την οινοποίηση σε όλα τα στάδιά της. 
•Τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους  
για την παρακολούθηση της προόδου της ζύμωσης των 
σταφυλιών και τον έλεγχο της ποιότητας των οίνων. 
•Την δειγματοληψία, τις οργανοληπτικές και χημικές 
αναλύσεις κατά την διάρκεια της οινοποίησης. 
•Tην δημιουργία χαρμανιών σύμφωνα με τα standards 
της επιχείρησης. 
•Την επίβλεψη και τον έλεγχο της διαδικασίας  
της εμφιάλωσης. 
•Τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του Η/Μ  
εξοπλισμού. 
•Την επίβλεψη της υγιεινής όλων των χώρων  
του οινοποιείου και του αποσταγματοποιείου. 
•Την απόσταξη σε όλα τα στάδια της. 
•Την παραγωγή, επεξεργασία, ποιοτικό έλεγχο και 
διασφάλιση ποιότητας, πιστοποίηση της ποιότητας  
και καταλληλότητας των αμπελοοινικών προϊόντων 
καθώς και των προϊόντων απόσταξης και ποτών. 
•Την τήρηση των προτύπων ISO & HACCP 
•Την τήρηση όλων των αναγκαίων βιβλίων  

και των κανόνων της φορολογικής, τελωνειακής  
και χημικής παρακολούθησης. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο κατά προτίμηση πανεπιστημιακού επιπέδου 
οινολογίας 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατεύθυνσης  
οινολογίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Η εντοπιότης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•5ετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία  
στην οινοποίηση-απόσταξη 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων ERP 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας 
•Ικανότης λειτουργίας υπό πίεση και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως  
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  
με e-mail στο vasilakis_1@hotmail.com

Μεγάλη Βιομηχανία Οίνου και Αλκοολούχων

PCO CONVIN S.A. a leading company in organizing and coordinating congresses and events is seeking to recruit a 
dynamic person with energy and dedication, for the position of:

Travelling Department  
(Travel Agency) Assistant

Candidate should be responsible for organizing and selling all necessary outgoing and incoming travelling services 
in regards to participation to International congresses, corporate travel as well as leisure.

The ideal candidate should have the following qualifications: 
•University degree 
•Fluent use of written and oral languages 
•Very good knowledge of foreign languages (at least English) 
•Communication & selling abilities 
•Presentation abilities 
•Effective and immediate in providing services 
•Good knowledge of making and maintaining schedules 
•3 or more years professional experience in similar position 
•Very good knowledge of PC 
•Very good knowledge of AMADEUS /SABRE 
•Very good knowledge of travelling (having a good idea of lots of destinations and have travelled a lot) 
•Very good knowledge of hotels and other services within Greece 
•Ability to work under pressure and strict deadlines 
•Fulfilled military obligations

We offer career opportunities, a competitive remuneration package based on qualifications and experience and 
a continuous training within a stimulating and growing working environment. All applications will be treated as 
confidential.

CVs to be submitted to: kkonstantopoulos@pco-convin.gr

ALBA Graduate Business School, a not-for-profit educational organization of graduate studies in business 
administration, is seeking to employ:

Information Services and Applications Manager
Requirements: 
•SharePoint skills (SharePoint 2007 & SharePoint 
2013):  
~SharePoint Farm Administration:  
-Administer SharePoint Farm, Web Applications  
& Site Collections according to best practices. 
-Authentication & User Profile management  
(both Active Directory & Forms-Based authentication). 
-Administer Search Component. 
-Familiarity with topologies for intranet and extranet 
environments. 
~Web Content Management:  
-Knowledge of HTML, ASP, XSLT. 
-SharePoint Designer (Master Pages, Page Layouts, 
Data view web parts, Workflows). 
-Create and maintain complicated pages using vanilla 
or 3rd-party SharePoint web parts. 
~SharePoint Sites:  
-Manage Document Libraries, Lists, and Surveys. 
-Manage content types and list/site templates. 
-Familiarity with InfoPath Forms Services. 
•Database skills (SQL Server 2000 & SQL Server 
2008 & SQL Server 2012):  
-Ability to design, implement and maintain databases. 
-Ability to build and execute complicated SQL queries 
& views. 

-Ability to develop and debug complicated stored 
procedures and triggers. 
-Ability to administer (backup, restore, optimize) SQL 
databases. 
•Business Intelligence skills:  
-Maintain reports made with Crystal Reports. 
-Create and maintain ETL flows with SQL Server 
Integration Services. 
-Create and maintain OLAP cubes with SQL Server 
Analysis Services. 
-Knowledge of Excel 2013 PowerPivot &  
PowerQuery. 
•Various skills:  
-Familiarity with CRM concepts. 
-Familiarity with Visual Studio and C# language. 
•Other skills: 
-Excellent command of Greek and English language.  
-Teamwork. 
-Customer service. 
-Goal orientation. 
•Previous experience in a similar position will be 
considered as asset.

Contact: Interested candidates who meet the above 
requirements can send their CV in English, to: hr@alba.
edu.gr no later than 30/5/2014.

Ζητούνται ικανά, οργανωτικά και επικοινωνιακά: 

Στελέχη Πωλήσεων από Ελληνική Βιομηχανία Ειδών Υγιεινής
Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη/διαχείριση δικτύου χονδρικής 
•Ανάπτυξη δικτύου μεγάλων έργων 
•Δημιουργία, διαχείριση προσφορών 
•Ανάπτυξη πρωτοβουλίας εξαγωγών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ, ΤΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων,  
διεθνούς εμπορίου & marketing ή οικονομικών  
σπουδών, ή τεχνικής κατεύθυνσης (μηχανικοί) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση του Η/Υ (Excel, Powepoint) 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων, 
3 έτη. 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός 

•Αναλυτική σκέψη, πνεύμα ομαδικότητας  
και συνεργασίας. 
•Δυναμική κι ευχάριστη προσωπικότητα με καλές  
επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες  
και στόχευση στο αποτέλεσμα. 
•Ικανότητα ταξιδιών εντός Ελλάδος. 
•Ηλικία έως 45 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία από βιομηχανία του είδους μας θα εκτιμηθεί 
•Γνώση προγράμματος ERP, θα θεωρηθεί προσόν 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί  
Πληρoφορίες: georgios.neofytos@gmail.com,  
τηλ: 6944 650065.

Η Scooterise ΙΚΕ, πρωτοπόρα εταιρία βασισμένη σε προϊόντα και υπηρεσίες βιώσιμης μετακίνησης αναζητά συνερ-
γάτες:

Πωλήτριες / Πωλητές
Για την πώληση και προώθηση της υπηρεσίας περιηγήσεων/τουρ που διεξάγει η εταιρία στο ιστορικό κέντρο της 
Αθήνας με ηλεκτρικά τρίκυκλα. Η πώληση γίνεται οδηγώντας τα οχήματα.

•Μερική απασχόληση - Πώληση τουριστικών υπηρεσιών 
•Μισθός: Μισθός και προμήθεια επί των πωλήσεων 
•Ωράριο: Τρίτη - Σάββατο 9:00πμ - 14:00μμ  
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
•Ηλικία έως 25 ετών. 
•Λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας όπως Πορτογαλικά, Ρώσικα, Ισπανικά, Κινέζικα.

Αποστολή βιογραφικών, με φωτογραφία στη διεύθυνση e-mail: hello@scooterise.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 216 
7003277, 6932 232096 & 6945 49 0571.



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για την κάλυψη διοικητι-
κής θέσης γνωστού ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου 
στην Βόρεια Ελλάδα. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ, καλή χρήση της Αγγλικής και επικοινω-
νιακή προσωπικότητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
sotiriou204@yahoo.gr.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ άμεσα ζητείται από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργανωτι-
κές ικανότητες, εξέλιξη, υψηλό πακέτο αμοιβών. 
Βιογραφικα στο e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, 
τηλ: 6940 016008.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για συμβουλευτική και 
διαχείρηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
με εμπειρία στην υλοποίηση έργων. Προτιμητέες 
ειδικότητες: Λογιστής-Οικονομολόγος-Ψυχο-
λόγος-Κοινωνικός Λειτουργός. Εμπειρία σε 
υλοποίηση έργων ΕΚΤ (π.χ. EQUAL) θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. E-mail: info@socialplan.gr.

Τα ΑΧΑΪΚΑ πλαστικά ΑΕΒΕ ζητούν για το εργο-
στάσιο τους στο Αίγιο, Στέλεχος Διοίκησης με 
πτυχίο ΑΕΙ, άριστα Αγγλικά και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: elena@achaika.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Στέλεχος ζητά γνωστή εταιρία παροχής 
υπηρεσιών στην κεντρική Μακεδονία. Υψηλές 
αποδοχές, μονιμότητα, καριέρα. Βιογραφικά στο 
e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται για την διαχείριση πελατειακής 
βάσης και ανθρώπινου δυναμικού. Πλήρης απα-
σχόληση-μερική απασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας ζη-
τεί Διοικητικά Στελέχη στο τμήμα μάρκετινγκ, 
ανάπτυξης, εποπτείας πωλητών για συνεργα-
σία. Υψηλές αποδοχές. Παρέχεται εκπαίδευση, 
ωράριο ελεύθερο, προοπτικές καριέρας. Τηλ: 
6943 950447.

ΜΕΓΑΛΗ πολυεθνική εταιρία αναζητά υποψή-
φιους ηγέτες υπεύθυνους, σοβαρούς με όνειρα 
για το μέλλον, όρεξη για δουλειά και δέσμευση 
και να έχουν άνεση στην επικοινωνία. Ευκαιρία 
μηνιαίων εσόδων. Τηλ: 6943 950447.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητούνται άτομα για 
στελέχωση των τμημάτων της σε διάφορους 
τομείς. Συνεχής εκπαίδευση - ευχάριστο πε-
ριβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@
gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για πλήρη ή μερική απασχό-
ληση. Τηλ; 6939 791124.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος ζητά Πτυχιούχες-ους, με 
εργασιακή εμπειρία, ικανούς να στελεχώσουν 
νευραλγικές θέσεις marketing, management, 
finance, sales, banking και B2B. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsakiris1958@gmail.com, τηλ: 210 
6773990, κος Μάλλας.

ΑΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ Γραφείο ζητείται “Λογι-
στής-τρια-Υπεύθυνος-η Διοικητικής Υποστήριξης”. 
Απαραίτητα: εμπειρία και δυνατότητα τήρησης 
βιβλίων κατηγορίας Β’, γνώση μηχανογράφησης, 
άριστη χρήση Η/Υ (MSOffice-Internet), άριστη 
γνώση Αγγλικής γλώσσας, οργανωτικότητα, ευ-
χαίρεια επικοινωνίας. E-mail: mbogris@bogris.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά Πτυχιούχες-ους ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, 
με εργασιακή εμπειρία, για Στελέχωση Νευραλ-
γικών θέσεων marketing-management-finance-
sales-banking και B2B. Εκπαίδευση γρήγορη 
και αξιοκρατική εξέλιξη, υψηλές προοπτικές. 
E-mail: pappam100@gmail.com, τηλ: 210 
6773990, κα Παππά.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με γνώσεις Η/Υ, επιθυμητά 
ξένη γλώσσα - εμπειρία σε αλουμίνια ζητείται από 
εταιρία συστημάτων αλουμινίου. Τηλ: 6944 651416.

ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκή γνωστής εταιρίας ζητεί άμεσα 
άτομα ως Υπαλλήλους Γραφείου, για ημιαπασχό-
ληση, βασικός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8671605.

ΑΤΟΜΟ για Γραμματειακή Υποστήριξη από εισαγωγική 
εταιρία, περιοχή Άνω Γλυφάδα, κατά προτίμηση 
από κοντινές περιοχές. Τηλ: 210 9690593.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για κάλυψη γραμματεια-
κής υποστήριξης κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού με έδρα νομό Καρδίτσας, κατά προτί-
μηση Απόφοιτος ΑΕΙ, κάτοικος νομού Καρδίτσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: kepke.sofadon@gmail.
com, τηλ: 6986 648515.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία επίπλων ζητεί Υπάλληλο 
Γραφείου με άριστη γνώση Αγγλικών – Η/Υ, για 
πλήρη απασχόληση, Αχαρναί(Λεωφ. Καραμανλή). 
Βιογραφικά στο e-mail: info@uhome.gr, fax: 210 
5157335.

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ κατάστημα pennie.gr αναζητά 
άτομα με όρεξη και ενθουσιασμό για εργα-
σία στην εκτέλεση και τη λήψη παραγγελιών 
e-commerce. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 

e-mail: hello@pennie.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 
στη Μύκονο ζητάει Personal Assistant. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, γνώ-
σεις Marketing και ξένων γλωσσών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@billandcoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου σε εταιρία στην 
Αγγλία με γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και πολω-
νικής. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spn-consultants.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
αναζητά Υπάλληλο Γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, 
πρόγραμμα Softone, Η/Υ, Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με ευχέρεια στην επικοινωνία, 
βασικές γνώσεις Η/Υ, επιλογή ωραρίου. Βιογραφικά 
στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

Η ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων Pennie αναζητά νέους 
Συνεργάτες με κλίση στην κειμενογράφηση και την 
χρήση Η/Υ για την ανανέωση-τροποποίηση-ενημέ-
ρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος pennie.gr. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: hello@
pennie.gr.

Η INTERLAB Ltd. ζητά Γραμματέα για την υποβο-
λή/λήψη παραγγελιών, γραμματειακή υποστήριξη, 
προετοιμασία διαγωνισμών. Απαιτείται: ευχέρεια 
στην επικοινωνία, γνώση Ms Office, Αγγλικής 
(Proficiency), γνώσεις λογιστικής, εμπειρία σε 
διαγωνισμούς δημοσίου. E-mail: info@interlab.gr.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται για ημιαπασχόληση. Τηλ: 
6939 791124.

ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγραμμα με (κάρτα 
ανεργίας, βασικός μισθός), ζητά τεχνική εταιρία 
κατασκευών να προσλάβει μια Γραμματέα στην 
περιοχή της Κυψέλης. Βιογραφικά στο e-mail: 
biografika.technical@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Διοίκησης από κέντρο ξένων 
γλωσσών στο Ωραιόκαστρο, με προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση. Αγγλικά B2, άριστο office, βασι-
κές γνώσεις λογιστικής. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: frontistirio@mail.com, 
ώρες επικοινωνίας 15:00-21:00.

EΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ιατρικών αναλωσίμων ζητά 
επικοινωνιακό, ευπαρουσίαστο και ευγενικό άτομο 
για εργασία ως Υπάλληλος Γραφείου(75%)-εξωτε-
ρικές εργασίες(25%). Απαραίτητη άριστη χρήση Η/Υ, 
εμπειρία σε εμπορική εταιρία. Επιθυμητά, πτυχίο 
μάρκετινγκ, προϋπηρεσία. E-mail: iatrikoanalosimo@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα 3 άτομα δραστήρια. Ευέλικτο 
ωράριο, άμεσο ξεκίνημα, βασικές γνώσεις Η/Υ, 
μόνο σοβαρές προτάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexandros.xenos@yahoo.gr, τηλ: 6945 723972, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΝΕΟ Voucher εργασίας για νέους. Κάντε την αίτη-
ση σας τώρα για 5μηνη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: itraining@hotmail.gr, τηλ: 211 1824762.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο 
ζητά Υπάλληλο Γραφείου με απαραίτητες γνώ-
σεις Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimiseleni@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη για Υπάλληλος Υποδοχής 
(Receptionist) να εργαστεί σε οδοντιατρική κλι-
νική. Βιογραφικά στο e-mail: athina@e-smile.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα υπεύθυνα και σοβαρά, για 
ολική απασχόληση. Βασικές γνώσεις Η/Υ, άμεσο 
ξεκίνημα. Βιογραφικά στο e-mail: popirodopoulou@
gmail.com, τηλ: 6949 291999.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εσωτερική απασχόληση, περιοχή 
Χαλάνδρι, με προϋπηρεσία για θέση γραμματειακής 
υποστήριξης πελατών και προμηθευτών. Άπταιστα 
Αγγλικά και πακέτο office. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@fasttrans-late.gr, τηλ: 210 6853480.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Υπάλληλος Γραφείου από 
βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων, πρωί ή από-
γευμα, χωρίς εμπειρία, περιοχή Αγ. Ελευθέριος. 
Τηλ: 210 2019054.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγών – εξαγωγών, ζητεί άτομο 
με άριστες γνώσεις Αγγλικών γλώσσα, Η/Υ, 
προτιμούνται με εμπειρία στο σχέδιο μόδας. Fax: 
210 3239456.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για καρδιολογικό ιατρείο 
στη Λεωφ. Κηφισίας Αμπελόκηποι. Απαραίτητη 
προϋπόθεση, γνώση ηλεκτρονικής-φαρμακολογικής 
συνταγογράφισης και υποβολή παραπεμπτικών 
ΕΔΑΠΥ, ΕΟΠΥΥ, πλήρη απασχόληση, ασφάλιση. Τηλ: 
210 6924666, 6974 882248, ώρες επικοινωνίας 
10:00-13:00, 18:00-21:00.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ σε spa με γνώσεις λογιστικής και 
social media, προϋπηρεσία σε spa προτιμάται. Για 
μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
olivetreespa.gr, τηλ: 210 7244425.

ΖΗΓΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για υποστηρίξη τεχνικών 
συνεργείων. Γνώση Αγγλικών και Η/Υ, κάτοχος 
πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
rutech.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου σε πολυεθνική, ζητείται 
για γραμματειακή υποστήριξη, χειρισμό αποθήκης 
και εξυπηρέτηση πελατών. Πολύ καλή γνώση Γερ-
μανικών και Μs Office. Τεχνικές γνώσεις θέρμαν-
σης-ύδρευσης θα συνεκτιμηθούν. Βιογραφικά στο 
e-mail: reflex-hellas@reflex-hellas.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά άτομο για τη θέση Ιδιαιτέ-
ρας Γραμματέως Διευθύνσεως. Άριστη εμφάνιση, 
ικανότητα στην επικοινωνία, χρήση Η/Υ και Αγγλικά. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_ΓΡΑΜ.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομο για Γραμματεία - 
δημόσιες σχέσεις. Άριστη εμφάνιση και επικοινωνία, 
χρήση Η/Υ, Αγγλικά. Δυνατότητα ταξιδίων. Απαραίτητη 
πρόσφατη φωτογραφία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_ΓΡΑΜ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για θέση σε ιατρική τη-
λεγραμματεία. Απαραίτητη η καλή χρήση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: secretary@profclinic.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Γραμματειακή Υποστήριξη, από 
εισαγωγική εταιρία στην Άνω Γλυφάδα. Προτίμηση 
κοντινές περιοχές. Τηλ: 210 9690593.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητούνται για εργασία από εταιρία 
διατροφής. Τηλ: 6939 791124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη 
Οδοντιατρικής Κλινικής με εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: athina@e-smile.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ (4) ζητούνται για εργασία ως Υπάλ-
ληλοι Γραφείου σε εταιρία υπηρεσιών υγείας, 
για ρεσεψιόν-τηλεφωνικό κέντρο-γραμματεία 
και αποθήκη, ανεξαρτήτου ηλικίας, γνώσεων 
και εμπειρίας, σταθερός μισθός, καριέρα. Τηλ: 
211 5554156.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική απασχόληση. Τηλ: 
6939 791124.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία, όχι πωλητές. 
Τηλ: 6939 791124.

ΑΤΟΜΑ για εργασία, ζητούνται από εταιρία στο 
κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 6939 791124.

ΝΕΟΙ ζητούνται, με γνώση Η/Υ επιθυμητή όχι απα-
ραίτητη, από πολυεθνική εταιρία, μερική ή πλήρης 
απασχόληση, ευκαιρία καριέρας. Τηλ: 6934 091449.

ΑΤΟΜΟ ευπαρουσίαστο, ανεξάρτητο, ζητείται 
ως Γραμματέας Γενικού Διευθυντή, απαραίτητα 
προσόντα άριστη γνώση Η/Υ, δημόσιες σχέσεις, 
Αγγλικά, υπευθυνότητα και φιλοδοξία ανέλιξης σε 
διοικητικό στέλεχος, με υψηλούς οικονομικούς στό-
χους. Βιογραφικά στο e-mail: katerina_teveakima@
yahoo.gr, τηλ: 6977 457743.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Γραμματειακή Υποστήριξη 
από εισαγωγική εταιρία στην Άνω Γλυφάδα και 
κοντινές περιοχές, απογευματινό ωράριο. Τηλ: 
210 9690592-4.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ όμιλος ζητεί άτομα, κατόχους Ι.Χ. με 
καλή παρουσία και άνεση επικοινωνίας, για το 
τμήμα υποστήριξης νέων μητέρων. Μισθός 700€, 
ασφάλιση, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 4071446.

ΕΤΑΙΡΙΑ Αθηναϊκή ζητεί άτομα ευπαρουσίαστα, με 
ελάχιστες γνώσεις Αγγλικών ή Γερμανικών και 
Η/Υ, για τα γραφεία στο Πεδίον του Άρεως, μισθός 
650€, ασφάλιση. Τηλ: 6983 825749.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέας 
Διευθύνοντος Συμβούλου σε εξαγωγική εταιρία 
τροφίμων. Τηλ: 6948 725553.

ΓΡΑΦΕΙΟ τηλεοπτικών παραγωγών για τα γραφεία 
της στην Ελλάδα προσλαμβάνει 5 άτομα για την 
Ρεσεψιόν, το Εμπορικό Τμήμα και το Τηλεφωνικό 
Κέντρο, ανεξαρτήτου ηλικίας και εμπειρίας. Μισθός, 
πριμ, καριέρα. Τηλ: 211 5554830.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για εργασία σε επιχείρηση 
κλιματισμού. Βιογραφικά στο e-mail: climasolutions21@
gmail.com, τηλ: 6977 707591.

ΑΤΟΜΑ με πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ζητούνται από οικονο-
μικό όμιλο, ως Υπάλληλοι Γραφείου, απαραίτητα 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: karos_geo@
yaahoo.com, τηλ: 6975 900431, ώρες επικοινωνίας 
11:00-14:00, 18:00-20:00.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ πλακιδίων ζητεί για εργασία 
γραφείου, άτομο σοβαρής εμφάνισης και ιδιο-
συγκρασίας, κάτοικο Γλυκών Νερών και γύρω 
περιοχών, χρήση Η/Υ, άριστη γνώση Αγγλικών, 
βασικός μισθός. Τηλ: 210 45 16698, 6942 420285.

ΕΤΑΙΡΙΑ catering ζητά Γραμματέα Διεύθυνσης με 
προϋπηρεσία σε ανάλογη εταιρία ή σε ξενοδοχείο. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: sales@
ffoods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Microsoft Office και 
Αγγλικών από μεγάλο εκπαιδευτικό οργανισμό. 
Βιογραφικά στο e-mail: iiekjobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο μερικής απασχόλησης ως Υπάλ-
ληλος Γραφείου - Βοηθός Λογιστή, Απόφοιτη ΤΕΙ 
Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, απαραίτητες 
γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ, Office, Internet. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ecosafe.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη, 
από γραφείο διαχείρισης ακινήτων, Νέο Ψυχικό. 
Απαραίτητα προσόντα, πρόθυμη, οργανωτική και 
με καλή γνώση υπολογιστή. Τηλ: 210 9761163, 
210 9768158 ώρες επικοινωνίας 9:30-16:30.

ΜΑΙΑ με καθήκοντα και γραμματειακής υποστή-
ριξης, για μερική απογευματινή απασχόληση σε 
μαιευτικό - γυναικολογικό ιατρείο στο Μαρούσι. 
Προϋπηρεσία, οργανωτική, επικοινωνιακή, εμφα-
νίσιμη. Γνώση της εφαρμογής e- syntagografisi. 
Τηλ: 6973 997171.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται, ευγενικός, συνερ-
γάσιμος, με πολύ καλή γνώση Η/Υ για εργασία στο 
back office. Τηλ: 215 5602100, ώρες επικοινωνίας 
09:00-14:00.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου, Απόφοιτος ΤΕΙ Λογιστικής 
ή με προηγούμενη εμπειρία σε λογιστικό γραφείο, 
από εταιρία στα Μεσόγεια. Τηλ: 6936 772077.

ΟΜΙΛΟΣ ακαδημαϊκός – ενημερωτικός ζητεί Yπαλ-
λήλους Γραφείου για το εμπορικό τμήμα. Πρωινή 
εργασία, πλήρες ωράριο, μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 
5200223, κα Κόκκορη.

ΡΕΣΕΨΙΟΝ ζητείται για 4ωρη απασχόληση από 
κέντρο αισθητικής, απαραίτητη η γνώση Η/Υ, άμε-
ση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: riet_epe@
otenet.gr, τηλ: 6987 333595.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με άψογες γνώσεις λογι-
στικού σχεδίου Γ’ κατηγορίας, ζητείται από εταιρία 
παραγωγής συστημάτων τζαμιού στον Ασπρόπυργο. 
Τηλ: 210 4082642, ώρες επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται για part time 
απασχόληση από μεσιτικό γραφείο με ανάλογη 
εμπειρία στο χώρο. Εξωτερική και εσωτερική ερ-
γασία. Περιοχή Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
jlinos@otenet.gr, τηλ: 210 9633010

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας-Υπάλληλος Γραφείου με γνώση 
Η/Υ. Περιοχή εργασίας Ελληνικό. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@fab.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης πλήρους απασχόλησης, 
ζητείται για Γραμματειακή Υποστήριξη σε διαγνω-
στικό εργαστήριο. Περιοχή Βριλησσίων Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: ab2@neoscreengr.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική ζητεί άμεσα 2 άτομα, οργα-
νωτικές με άνεση στην επικοινωνία, για τα τμήμα-
τα υποδοχής και γραμματείας. Άμεση πρόσληψη, 
μόνιμη απασχόληση. Σταθερός μισθός, ασφάλιση. 
Τηλ: 210 5233200.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις 
– Διαφήμιση
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται 
στον τουρισμό, ζητά 4 Αντιπροσώπους Διαφήμισης 
για την εκπροσώπηση της σε τουριστικούς προο-
ρισμούς. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@greek-advertising.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 3 άτομα από εμπορική εταιρία. 
Όχι ντίλερ - πλασιέ. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 
6989 505594.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέες -ους 
Απόφοιτους σχολών Marketing με γνώσεις New 
Media για ενημέρωση – εκπαίδευση στα social 
media. Βιογραφικά στο e-mail: info@paraskhnio.
gr, κωδ: PORTAL_MNM.

ΑΤΟΜΑ υπεύθυνα και επικοινωνιακά ζητούνται 
για εργασία από το χώρο σας, όχι ντίλερ-πλασιέ, 
δημιουργία δικής σας επιχείρησης, δωρεάν εκ-
παίδευση-υποστήριξη, αμοιβές βάση αποτελέσμα-
τος, δυνατότητα καριέρας-υψηλών εισοδημάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sales & Marketing Officer, για ημια-
πασχόληση, σε κεντρικό ξενοδοχείο. Πολύ καλές 
γνώσεις στην τουριστική αγορά, πρακτορεία, καθώς 
και άψογος χειρισμός H/Y και γνώση πρακτορείων 
internet. E-mail με φωτογραφία: vrizomarkos@
gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δημοσίων Σχέσεων σε νευραλγική 
θέση, ζητείται για επαφή με tour operators, πρε-
σβείες, χορηγίες. Βιογραφικά στο e-mail: editions.
medprofessionals@gmail.com, τηλ: 210 6096939, 
6945 790389.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για την στελέ-
χωση τμήματος δημοσίων σχέσεων, εσωτερική 
εργασία, προοπτική εξέλιξης, υψηλές αποδοχές. 
Τηλ: 211 7107980.

Η ALTERNATIVE Research Solutions ζητά άμεσα 
άτομα για τη διεξαγωγή έρευνας στο διεθνή αε-
ρολιμένα Αθηνών. Παρέχονται: βασικός μισθός, 
έξοδα μετακίνησης, ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@alternative-rs.gr, fax: 210 6781999, 
κ. Δ. Βαλελή.

ΕΠΟΠΤΕΣ - Επιμελητές με γνώση χρήσης H/Y και 
marketing ζητούνται. Πλήρης ή μερική απασχόληση. 
Τηλ: 6971 701454.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από νέο εκπτωτικό site με δια-
φημιστική εφαρμογή στο internet και smartphone 
για παρουσιάσεις σε επιχειρήσεις πανελλαδικά 

με αμοιβή έως 100€ ανά επιχείρηση. E-mail: 
olympicideaworldwide@gmail.com, τηλ: 211 
8002848.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα επικοινωνιακά για στελέ-
χωση τμήματος πωλήσεων γνωστής πολυεθνικής 
απευθείας πώλησης. Δωρεάν εκπαίδευση, εργασία 
από το χώρο σας, δυνατότητα καριέρας-υψηλών 
εισοδημάτων, αμοιβή με ποσοστά βάσει αποτελέ-
σματος. E-mail: ioannav77@gmail.com.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ζητούνται για δημόσιες σχέσεις 
σε πολιτικό κόμμα. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
neagrammh.gr, κωδ: ΑΝΤ-2.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για ημιαπασχόληση. Τηλ: 
6947 156122.

ΑΤΟΜΑ με άριστη γνώση των social media ζη-
τείται για full time εργασία σε εκδοτικό οίκο, για 
συντήρηση, βελτίωση των ειδήσεων και σωστή 
προβολή στο διαδίκτυο. Τηλ: 210 5233200.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Οργάνωσης Vip εκδηλώσεων ζητείται, 
(γάμοι - bachelor party - beach party - επιχειρη-
ματικές συναντήσεις - επιχειρηματικά γεύματα - 
ημερίδες, κ.λ.π.), με άριστη γνώση Αγγλικών. Τηλ: 
210 4110212, ώρες επικοινωνίας 10:00-12:00 
Δευτέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ευπαρουσίαστες άμεσα από μεγάλη 
διαφημιστική εταιρία για προωθητικές ενέργει-
ες ολόκληρο το καλακαίρι. Ευχέρεια λόγου και 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 2 ετών+. Αμοιβή 
αυθημερόν. Ε-mail με 3 φωτογραφίες (2 κοντινές, 
1 ολόσωμη): hr@petrosandfriends.gr.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ ζητούνται από διαφημιστική 
εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης για τον τομέα του 
marketing. Απαραίτητα στοιχεία: επικοινωνία, ορ-
γάνωση, επιμονή. Παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@jobfinders.gr, τηλ: 
2810 333895.

Η ORANGE Advertising προσλαμβάνει Γραμμα-
τεία Client Service με ανώτατες σπουδές στην 
επικοινωνία/marketing. Τουλάχιστον 2 χρόνια 
προϋπηρεσίας σε μέσο ή διαφημιστική. Άριστη 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Ε-mail: 
info@orangeadv.gr.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά και υπεύθυνα για ανεξάρ-
τητη συνεργασία, ζητούνται στο τμήμα πωλήσεων 
γνωστής πολυεθνικής. Όχι ντίλερ-πλασιέ. Ευκαιρία 
καριέρας-υψηλών εισοδημάτων. Δωρεάν εκπαί-
δευση, εργασία από το χώρο σας. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Marketing με προϋπηρεσία 
στο χώρο της ένδυσης και των αξεσουάρ. Απα-
ραίτητη γνώση στα sosial media, client service, 
digital marketing και διαχείριση media plan. Άριστη 
γνώση Αγγλικών. E-mail: hr@axelaccessories.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική, ζητεί άτομο οργανωτική, 
υπεύθυνη, με γνώσεις χειρισμού social media 
και γραφιστικής για άμεση συνεργασία. Τηλ: 210 
5233188.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά, ζητούνται άμεσα για απα-
σχόληση από εμπορική εταιρία τροφίμων, ωράριο 
ευέλικτο, προοπτικές εξέλιξης, υψηλά εισοδήματα. 
Τηλ: 6973 910604.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα, από εμπορική εταιρία για 
απασχόληση. Απαραίτητη ανεπτυγμένη ικανότητα 
επικοινωνίας. Άμεση διαθεσιμότητα. Τηλ: 6973 
910604.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ νέοι ζητούνται για την επέκταση 
των δραστηριοτήτων επιχείρησης με έδρα την 
Πλ. Μαβίλη σε διάφορες ειδικότητες. Ευέλικτο 
πρόγραμμα εργασίας, ικανοποιητικές αποδοχές. 
(Δεν αφορά εξωτερικές εργασίες ή telemarketing). 
Τηλ: 6973 910604.

H WEBFUTURE αναζητά Online Marketer με 
τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε παρόμοια 
θέση, μεγάλη δεξιότητα σε όλα τα εργαλεία online 
marketing, για οργάνωση και εκτέλεση καμπάνιας, 
δημιουργικότητα και ομαδικότητα. E-mail: human@
webfuture.gr.

THEY are looking for a Sponsorship Sales Manager 
at Asteras Tripolis F.C, sports managements is a 
plus, they are only accepting applications. CVs: 
marketing@asterastripolis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία στις πωλήσεις προϊόντων 
και υπηρεσιών πληροφορικής για τη στελέχωση 
τμήματος Marketing. Βιογραφικά στο e-mail: info@
website-expers.gr, τηλ: 6949 496688.

Ο ΤΑΧΥΤΕΡΑ αναπτυσσόμενος Όμιλος στον Κλάδο 
της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ζητά άμεσα 
άτομα για πρακτική άσκηση στο Τμήμα Marketing. 
Βιογραφικά στo e-mail: info@focus-on.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές -τριες από διαφημιστική 
εταιρία για άσκηση πρακτικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: greekpromotion@gmail.com, κωδ: Κ.Θ. 4.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό ζητούνται 
2 άτομα για άμεση πρόσληψη. Προσόντα: Πτυχίο 
Διαφήμισης και Επικοινωνίας, απαραίτητη εμπει-
ρία σε έντυπα, άριστη εμφάνιση και επικοινωνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@paraskhnio.gr, 
κωδ: Portal_ΥΔ.

συνέχεια στη σελ. 22

Ο όμιλος εταιρειών MARKETIN αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας.

Υπεύθυνος Διεκπεραίωσης Φορτώσεων 
για την Περιοχή Μαρκόπουλο Αττικής  

(Κωδικός Θέσης LR4/14)
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 
3 ετών σε αντίστοιχο περιβάλλον 
αποθήκης 
•Πολύ καλή γνώση του οδικού 
χάρτη τόσο της Αθήνας όσο και  

της επαρχίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
•Προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απο-
στείλουν βιογραφικό σημείωμα ανα-
γράφοντας απαραίτητα τον κωδικό 
της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@
market-in.gr, fax: 2299 150 799. Όλα 
τα βιογραφικά σημειώματα θα εξετα-
στούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Εάν είστε ένας έμπειρος επαγγελματίας πωλήσεων και ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε τις επαγγελματικές σας δεξι-
ότητες, - σας δίνουμε την ευκαιρία για μια πραγματικά επιτυχημένη καριέρα στην εταιρεία μας.

Περιγραφή εργασίας: Αναζητούμε υποψηφίους με πάθος, φιλοδοξία, ικανότητα ανάπτυξης networking που να έχουν 
τη δυνατότητα να διαχειρίζονται superior υπηρεσίες σε υφιστάμενους και νέους πελάτες.

Για εμάς δεν έχει σημασία η εμπειρία αλλά η διάθεση και ο προσανατολισμός στον στόχο. Επενδύουμε στην επιτυχία 
σας, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και σας υποστηρίζουμε σε κάθε βήμα της επαγγελ-
ματικής σας πορείας.

Αρμοδιότητες: 
•Διαχειρίζεται την επικοινωνία με πελάτες,  
φροντίζοντας την παρακολούθηση και την ανάπτυξή  
της πελατειακής βάσης 
•Λειτουργεί συμβουλευτικά για προϊόντα και υπηρεσίες 
της εταιρίας  
Προσόντα: 
•Πτυχίο επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Εμπειρία σε πωλήσεις 
•Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και άριστη  
επικοινωνία 
•Θετική στάση και ευέλικτη προσωπικότητα 
•Ικανότητα αντίληψης αναγκών και δυνατότητα  

επεξήγησης περίπλοκων πληροφοριών με σαφείς  
και ακριβείς όρους 
•Αυτοπαρακίνηση και εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
(για τους άνδρες)  
Παροχές: 
•Μισθός βάση παραγωγικών αποτελεσμάτων 
•Bonus 
•Ομαδική ασφάλιση 
•Εκπαίδευση και συνεχής εξέλιξη γνώσεων 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης στην ιεραρχία  
των πωλήσεων  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
dimostsintziras@gmail.com

Όμιλος εταιριών - Πωλητές

Το NILAYA SPA στην Νέα Ερυθραία ζητεί:

Κυρία για Δημόσιες Σχέσεις - Πωλήσεις σε Spa
Κατά προτίμηση με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, για την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων spa.   
Προσόντα: 
•Πτυχίο αισθητικής θα εκτιμηθεί 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
•Φιλική, με ευχάριστη προσωπικότητα

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

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

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

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

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nilaya@nilaya.gr, τηλέφωνο: 210 8001130, υπόψη: Τάση Βασιλική.

Υπεύθυνος Φωτισμού
Ζητείται υπεύθυνος με άριστη τεχνική κατάρτιση στη κα-
τασκευή προϊόντων φωτισμού, στην ανάπτυξη σχεδίων 
φωτιστικών και στη μελέτη φωτισμού για άμεση ενσωμάτωση 
σε τμήμα δημιουργίας / μελέτης / πώλησης προϊόντων 
φωτισμού  SAS. (www.sas.com.gr).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ 
•Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις 

•Πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία 
•Ηλικία 30 ετών και άνω 
•Δίπλωμα οδήγησης 
 
Αμοιβή: Σταθερός μισθός και bonus.

Υποβολή βιογραφικών στο e-mail: sales@sas.com.gr 
μέχρι 31 Μαΐου 2014. Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται 
εμπιστευτικά και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση 
της εταιρεία μας.

Online Business Manager
Job description: 
•E-shop administration & social media (www.murad.
gr & www.youthlab.com) 
•Daily content management 
•Devising strategies to drive online traffic to the 
company’s e-shop 
•Utilizing a range of techniques including paid search, 
SEO and PPC 
•Daily content management of the company’s 
Facebook, & promotional campaigns etc. 
•Developing and managing digital marketing 
campaigns 
•Blog design and management 
•Monthly website analytics  
Position requirements: 
•Excellent oral and written knowledge  

of the English language 
•Bachelors degree in computing science 
•2 + years experience in digital marketing  
& e-commerce 
•Knowledge of professional graphic design or graphics 
editing programs 
•Managing online brand and product campaigns  
to raise brand awareness 
•Strong knowledge of SEO, PPC campaigns best 
practices, concepts, trends, tools, etc.  
Position benefits: 
•Competitive salary benefits 
•Personal development opportunities 
•Full time employment and insurance  
Send your cv’s to the following e-mail:  
human-resources@dermacon.gr

Ευκαιρία Καριέρας CFO
O πελάτης μας είναι εμπορικός όμιλος εισαγωγής και εμπορίας διαρκών καταναλωτικών προϊόντων με πωλήσεις 
στην Ελλάδα και εξωτερικό πάνω από € 100 εκατ. και είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ.

Η θέση του CFO καλύπτει τη σύγχρονη οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών τεχνολογικά, εκπόνηση και υλοποίηση 
προυπολογισμού, θέματα χρηματοδοτήσεων, αναλύσεων και ειδικών παρουσιάσεων (roadshows) σε επενδυτές, θέματα 
σχέσεων με τις Δημόσιες Αρχές κλπ.

Επίσης θα έχει την ευθύνη εποπτείας δύο (2) θυγατρικών, ενοποίηση στοιχείων, reporting κλπ.

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να έχει ανάλογη εμπειρία περίπου 15 χρόνια στις οικονομικές υπηρεσίες εκ των 
οποίων τουλάχιστον 3-5 χρόνια ως CFO σε οργανωμένη εταιρία με συστήματα ERP, να είναι άνετος στη χρήση της 
τεχνολογίας και απαραίτητα να γνωρίζει από περιβάλλον εισηγμένων.

Θα πρέπει να έχει εμπειρία σε θέματα τραπεζών, δανείων και να έχει ικανότητα ανάλυσης στοιχείων. Θα πρέπει να 
είναι εύστροφος, εργατικός, να θέλει να μαθαίνει και να εξελίσσεται και να δεσμεύεται με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Θα πρέπει να έχει πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου και είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να έχει μεταπτυχιακές σπουδές 
M.Sc., ΜΒΑ στο εξωτερικό. Αγγλικά πολύ καλά.

Η εταιρία προσφέρει περιβάλλον που ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες, την ανάληψη ευθύνης και αμεσότητα στη 
λήψη αποφάσεων.  
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και αυτοκίνητο εταιρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό ΦΚΑ στο 
e-mail: athens@amrop.gr

Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρεία μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος , η γνώση, η φαντασία, η ικανότητα και η θετική στάση της ζωής όλων των 
συνεργατών της είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει σε μια συνεχώς ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί 
μας μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα μέσα σε ένα 
φιλικό, ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές και συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της 
γραφεία στην Θεσσαλονίκη ζητά:

Marketing 
(Κωδικός θέσης: MA01)

Περιγραφή θέσης: 
•Προγραμματισμός και υλοποίηση προωθητικών  
ενεργειών, 
•Παρακολούθηση της υλοποίησης των ATL και BTL 
ενεργειών, 
•Στατιστικοποίηση και δημιουργία αναφορών  
αποτελεσμάτων προωθητικών ενεργειών, 
•Συνεργασία με τους εξωτερικούς συνεργάτες  
(φωτογράφους, ενδυματολόγους κτλ), 
•Παρακολούθηση διαφημιστικών ενεργειών, 
•Διαμόρφωση και παρακολούθηση του media plan  
των περιοδικών, outdoor, ραδιόφωνο και TV, 
•Δημιουργία και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
•Διαχείριση των εταιρικών social media σε όλες τις 
πλατφόρμες των μέσων ενημέρωσης  
(Facebook, Instagram, Google +, Twitter κλπ), 
•Δημιουργία post / ανάπτυξη σε διάφορες πλατφόρμες 
την εκάστοτε καμπάνια, προώθηση και παρακολούθηση 
στατιστικών, 
•Υπεύθυνη για τον καθημερινό διάλογο με τους πελάτες 
που σχετίζονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ - ΤΕΙ με κατεύθυνση σπουδών  
στο marketing, 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office), 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν), 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια, 
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση , 
ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων, 
•Ηλικία από 25- 35 ετών.  
Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό και  
αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό ΜΑ01 με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hr@axelaccessories.com

Resident in Anesthesia & ICU 
(JOB NR. 678)

Location: City in Central Germany   
Information department/ hospital 

Department: The hospital is an acute care as well as an 
academic teaching (University) hospital. With 22 departments 
and a wide range of highly specialized centers, it is one of 
the largest hospitals in Thuringia. Medical care centers 
complement the outpatient offer.

Salary: 50.000 € - 56.000 € (gross/year)   
Requirements: 
•German Language in B2 or better C1 

•Motivation, commitment and interest in doing 
residency in the above field. 
•Cooperation in the entire spectrum of anesthesiology 
and intensive care medicine 
•Interdisciplinary cooperation with all disciplines of 
the hospital 
•Participation in the emergency service

If you want to apply for the above position or need more 
information please send an e-mail to: application@
kluge-recruitment.com. We’ll get back to you as soon as 
possible. You are also welcome to apply via our online form: 
http://www.kluge-recruitment.com/Doctors/form.php
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Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με τουλάχιστον 10 έτη εμπει-
ρία, γνώση Αγγλικών και Η/Υγια υπεύθυνη θέση 
στο λογιστήριο εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hatzoudis@airtechnic.gr, τηλ.: 211 7055500, fax: 
210 2223283.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Μισθοδοσίας με τουλάχι-
στον 2ετή εμπειρία (ιδιαίτερα επιθυμητή η γνώση 
του προγράμματος XLINE). Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, καλή 
γνώση MS Office. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
masterkek.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
αναζητά Υπάλληλο Γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, 
πρόγραμμα Softone, Η/Υ, Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com.

AΕ ΨΗΦΙΑΚΩΝ εκδόσεων ζητεί Βοηθό Λογιστή με 
προϋπηρεσία σε Λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορί-
ας, γνώση λογιστικών πακέτων ERP, καλή γνώση 
ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, Microsoft office και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: chrysa@koolworks.gr.

ΑΕ ΨΗΦΙΑΚΩΝ εκδόσεων ζητεί Λογιστή -τρια με 
5ετή εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, πολύ καλή 
γνώση ΕΓΛΣ, φορολογίας εισοδήματος, ΚΦΑΣ, 
ΦΠΑ, υπευθυνότητα στην τήρηση προθεσμιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: chrysa@koolworks.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Λογιστή. Προσόντα: Από-
φοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, 8ετή εμπειρία σε λογιστήριο ΑΕμ, 
γνώση ΦΠΑ- κλεισίματος ισολογισμού-τιμολόγηση-
υποχρεώσεις προσωπικού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ-ΣΕΠΕ, γνώση 
προγράμματος Atlantis θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@orangeadv.gr.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ζητείται με εμπειρία σε λογιστικό γραφείο 
(βιβλία Β - Γ - μισθοδοσία), με δυνατότητα παραμονής 
εκτός Αθήνας (Κέα). Η διαμονή προσφέρεται εκτός 
μισθού. E-mail: mseditions@gmail.com, τηλ: 6988 
240481, 6984 059053.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Πτυχιούχους Λο-
γιστές - Φοροτεχνικούς με προϋπηρεσία 5 έως 10 
έτη σε βιβλία Γ΄κατηγορίας. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
yourc.gr.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ Λογιστικής, ζητείται για ημιαπασχόληση 
από ΑΕ εμπορίας τροφίμων στη ΒΙΠΕΘ. Επιθυμη-
τή προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών και δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: accounts@
flavour-factory.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή στην Κατερίνη - Βιοζωκάτ 
με 3ετή προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο, 
γνώση Αγγλικής γλώσσας, ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@viozokat.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο μερικής απασχόλησης ως Υπάλ-
ληλος Γραφείου - Βοηθός Λογιστή, Απόφοιτη ΤΕΙ 
Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, απαραίτητες 
γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ, Office, Internet. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ecosafe.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στην Λυκόβρυση, ζητεί 
για άμεση πρόσληψη άτομο, για νυχτερινή (12:00 
π.μ.) - πρωινή τιμολόγηση, με ανάλογη εμπειρία, 
γνώση Η/Υ, διακίνησης. Μισθός ικανοποιητικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: mikros@venetis.com.gr, 
fax: 210 2849016.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στην Λυκόβρυση, ζητεί 
Βοηθό Λογιστή, με 3ετή εμπειρία, γνώση λογιστικών 
πακέτων, γνώση του ΕΓΛΣ, κώδικα φορολογίας 
εισοδήματος, ΚΒΣ, ΦΠΑ, γνώση Microsoft Office. 
Βιογραφικά στο e-mail: mikros@venetis.com.gr, 
fax: 210 2849016.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στην Λυκόβρυση, ζητεί 
Υπεύθυνο Λογιστηρίου, Απόφοιτο ΑΕΙ, 5ετή εμπειρία, 
γνώση ΕΓΛΣ, φορολογίας εισοδήματος, ΚΦΑΣ, 
ΦΠΑ, αναλυτικής λογιστικής, βιομηχανικής κο-
στολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: mikros@
venetis.com.gr, fax: 210 2849016.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ιατρικού χώρου, αναζητά Υπάλληλο 
για το λογιστήριο, με απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο 
Λογιστικής, γνώση ERP (κατά προτίμηση Entersoft), 
χρήσης υπολογιστών και ιδιαίτερα Microsoft Office, 
γνώση Ε.Γ.Λ.Σ, ΚΒΣ, ΦΠΑ και Αναλυτικής Λογι-
στικής. E-mail: info@orthosurgical.gr.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ζητείται με εμπειρία σε γραφείο, Β - Γ 
μισθοδοσία. Δυνατότητα διαμονής εκτός Αθήνας 
Κέα. Βιογραφικά στο e-mail: mseditions@gmail.
com, τηλ: 6978 483971, 6984 059053.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, Βοηθός Λογιστή από λογιστι-
κό γραφείο στον Πειραιά με γνώσεις Β΄ και Γ΄ 
κατηγορίας με Β΄ τάξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
office@voutsinasjohn.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με γνώσεις σύνταξης φο-
ρολογικών δηλώσεων, για τρίμηνη απασχόληση. 
Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: 
giannisdrolias@gmail.com, τηλ: 210 2389572.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εκδοτική εταιρία ΕΠΕ 
και συστεγαζόμενη Ατομική. Εμπειρία απαραίτητη. 
Λογιστικό πρόγραμμα Union. Πενθήμερο-συνεχές. 
Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 8810109, κα Θεοδοσιάδη.

Η COCOON Ενεργειακή αναζητά Λογιστή με εμπειρία 
στον τομέα δανειοδότησης από τράπεζες (διαδικασίες, 
σύνταξη φακέλου κ.α.). Βιογραφικά στο e-mail: 
aggelies@rocketmail.com, κωδ: LDT.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ τάξεως ζητείται ως προϊστάμενος 
λογιστηρίου σε ΑΕ/ΕΠΕ στην Θεσσαλονίκη. Προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση 
ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, εργατικών-μισθολογικών 
θεμάτων, ERP-Office. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@eco-trans.gr, fax: 2310 722855, κωδ: 0505.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας ζητείται 
άτομο με λογιστικές γνώσεις. Επιπλέον καθήκοντα: 
Υπηρεσία στο Κέντρο Λήψης Σημάτων, παρακο-
λούθηση πελατολογίου, υποστηρικτικές εργασίες. 
Παρέχονται Μισθός - ασφάλιση και ιδιωτική ασφά-
λιση. E-mail: support@ergoalarm.gr.

ΑΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ Γραφείο ζητείται “Λογι-
στής-τρια-Υπεύθυνος-η Διοικητικής Υποστήριξης”. 
Απαραίτητα: εμπειρία και δυνατότητα τήρησης βιβλίων 
κατηγορίας Β’, γνώση μηχανογράφησης, άριστη 
χρήση Η/Υ (MSOffice-Internet), άριστη γνώση 
Αγγλικής γλώσσας, οργανωτικότητα, ευχέρεια 
επικοινωνίας. E-mail: mbogris@bogris.gr.

ΑNOIKTH θέση εργασίας: Ζητείται Τεχνικός - 
Μηχανογράφος με γνώσεις παραμετροποίησης 
προγραμμάτων Altec (Κεφάλαιο, X-line, Atlantis) 
και γνώσεις Hardware. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@the-bsc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Supporter - Μηχανογράφος με γνώσεις 
παραμετροποίησης προγραμμάτων Altec (Κεφάλαιο, 
X-line, Atlantis) και γνώσεις Hardware. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@the-bsc.gr.

Οικονομικά Στελέχη - Ελεγκτές 
– Φοροτεχνικοί
ΕΤΑΙΡΙΑ στον τομέα ΑΠΕ επιθυμεί Οικονομολόγο 
ή Μηχανικό μόνιμα Project Manager, Λονδίνο 
8-12 μήνες και Αθήνα. Οι υποψήφιοι να γνωρίζουν 
άριστα Αγγλικά-Γερμανικά, να έχουν αντίστοιχη 
προϋπηρεσία 2-4 ετών. E-mail: np@infratec.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, αλυσίδα εμπορικών επιχειρήσεων 
επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη στελέχωση: 
Account Manager (Balkans). Σπουδές Οικονομι-
κά / Marketing με διοικητικές και οργανωτικές 
ικανότητες, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5 
ετών. E-mail: selctiondpt@cremedelacreme.gr.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομική - Λογιστική - Πλη-
ροφορικής, για υποστήριξη on-site και on-line 
πελατών. Επιθυμητό μεταφορικό μέσο μηχανή. 
Τελειόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@abcit.gr.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ τη δική σας επιχείρηση από το χώρο 
σας, με την υποστήριξη και δωρεάν εκπαίδευση 
που παρέχει γνωστή πολυεθνική, δυνατότητες 
καριέρας-υψηλών εισοδημάτων, αμοιβές με 
ποσοστά βάσει αποτελέσματος. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για μεσιτικό γραφείο, πολύ 
καλές αμοιβές με δυνατότητα εργασίας από το χώρο 
σας. Βιογραφικά στο e-mail: info@sapphireresidence.
gr, τηλ: 6989 280785.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χορηγοί για πολιτικό κόμμα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cv@neagrammh.gr.

Η SOUTHEASTERN Ltd, ζητά Υπάλληλο Έκδοσης 
Ασφαλιστηρίων αυτοκινήτων. Απαραίτητα προσό-
ντα: Πολυετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον 
ασφαλιστικό χώρο, άριστη χρήση προγράμματος 
ΒlueΒyte και Η/Υ, συντονιστικές ικανότητες. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@seib.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι για συνερ-
γασία με συνεταιρισμό. Βιογραφικά στο e-mail: 
simvoulos@outlook.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με κτηματομεσιτική δραστηριότητα ζητεί 
έμμισθους Συμβούλους Ακινήτων για εργασία στο 
Κέντρο και Νότια προάστια. Προϋπηρεσία απαραί-
τητη, μπόνους. Παρέχεται εκπαίδευση - σεμινά-
ρια, δυνατότητα και εκτός έδρας. E-mail: info@
marylandproperties.gr, τηλ: 211 8001339.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα ζητεί άτομα, για θέση γραφείου 
στον κλάδο των χρηματοοικονομικών. Πενθήμερη, 
8ωρη εργασία. Τηλ: 6936 020366.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από γνωστή εταιρία καλ-
λυντικών για ανάπτυξη δικτύου. Θα έχετε πλήρη 
καθοδήγηση και βοήθεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
flashakigeo@gmail.com, τηλ: 6955 103647.

ΚΑΡΙΕΡΑ στο financial Planning σε: Επενδύσεις, 
διαχείριση κινδύνου, τραπεζικά. Προσόντα: Πτυχι-
ούχες-οι AEI-TEI-IEK-KEK. Εκπαίδευση-αξιοκρα-
τική εξέλιξη. Βιογραφικά στο e-mail: karram192@
yahoo.gr, κα Καρρά.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων – Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί Λογισμικού σε μεγάλη 
εταιρία πληροφορικής. Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ. 
4+ έτη εμπειρία. Ερευνητικό και επαγγελματικό 
περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: info@link-
tech.gr, τηλ: 2310 383403.

LOGIKON Labs is looking to hire Electronics - 
Computer Engineers in one (or more) of the following 
fields: PCB design, FPGA development, embedded 

software development. CVs: careers@logikonlabs.
com, ref.code: 20140507-EE-001.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά έμπειρους Μηχανικούς 
Η/Υ και Προγραμματιστές ΑΕΙ για development 
- documentation διαδικτυακών εφαρμογών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς 
ή Μηχανικούς Η/Υ για πιλοτική ανάπτυξη, κατασκευή 
και τεκμηρίωση εφαρμογών μικροεπεξεργαστών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Υπολογιστών συστημάτων ζητείται 
για εργασία σε internet cafe στα Άνω Πατήσια. 
Τηλ: 6930 804378.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Υπολογιστών και Δικτύων σε 
εταιρία στο κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του 
Συντάγματος. Βιογραφικά στο e-mail: b.ypodioikisi@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Τεχνικό Η/Υ, με εμπειρία σε MS προϊόντα-κάτοχο 
διπλώματος μηχανής. Απαραίτητα για υποστήριξη 
πελατών on site. E-mail: hr@microquest.gr, fax: 
210 9531001, τηλ: 210 9531000, κωδ: FEΑ05/14.

ΓΡΑΦΕΙΟ Μελετών αναζητά Ηλεκτρολόγους 
- Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς για Ανάπτυξη και 
Τεκμηρίωση Εφαρμογών Μικροεπεξεργαστών 
(μΕ). Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. 
Επιθυμητές γνώσεις ή σχετική εργασιακή εμπειρία 
σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις 
δικτύων, ασύρματα δίκτυα, δορυφορικές εγκατα-
στάσεις. Πλήρης ασφάλιση, ικανοποιητικός μισθός 
και προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
office@hcn.gr.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών διαδι-
κτύου ζητεί συνεργασία με Web Developer, άριστες 
γνώσεις, php, asp, mysql, java, css, adnroid, ios. 
Τηλ: 6972 987578.

ANDROID Web Developer ζητείται από εταιρία 
ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου για συνεργασία 
με γνώσεις HTML, PHP, ASP, Action script mysql, 
java, css, ios. Τηλ: 6972 987578.

H MEGASOFT ζητά Delphi Software Engineer 
Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής με γνώσεις Delphi, 
PHP και MS SQL, με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. Προσφέρονται εκπαίδευση, ικανο-
ποιητικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά με κωδικό 
DSE14 στο e-mail: info@megasoft.gr.

H MEGASOFT ζητά C# Software Engineers Ανώτερης 
ή Ανώτατης Σχολής. Γνώσεις Visual Studio, C# και 
MS SQL. Eκπληρωμένο στρατιωτικό. Προσφέρο-
νται εκπαίδευση, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, 
προοπτικές. Βιογραφικά με κωδικό C#SE14 στο 
e-mail: info@megasoft.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Προγραμματιστές Λογισμικού με 
εμπειρία για εργασία στην Αγγλία, μισθός αναλόγως 
προσόντων, Sql, Java, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Junior Software Developer. Επιθυμητές 
οι γνώσεις Visual Studio και SQL Server. Απαραί-
τητη η δυνατότητα άριστης γραπτής και προφορι-
κής επικοινωνίας σε μία ή περισσότερες από τις 
γλώσσες Βουλγάρικα, Ρουμάνικα, Σέρβικα. E-mail: 
hr@geobanking.gr.

H GEOVALUES - εταιρία γεωπληροφορικής, 
αναζητά ικανούς Ψηφιοποιητές - Χειριστές του 
Arc Info 9.3-10.1, με εμπειρία στην ψηφιοποίηση 
πολεοδομικών υποβάθρων και δημιουργία βάσεων 
δεδομένων. Αμοιβή αναλόγως προσόντων. E-mail: 
info@geovalues.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα Software Developper με 
εμπειρία για εργασία στην Αγγλία. SQL, javascript, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται για τη διαχείριση 
online shops. Παρέχονται μισθός και ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mak-deco.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer με άριστη γνώση Joomla 
CMS, customization μέσω html/css/php, newsletter. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Προ-
σφέρονται ικανοποιητικός μισθός, ευχάριστο πε-
ριβάλλον, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@neonenergy.gr, κωδ: WD2804.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer ή Developer από εταιρία 
internet για 8ωρη πρωινή απασχόληση. Μισθός+IKA. 
Βιογραφικά με δουλειές στο e-mail: hr@aboutnet.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Webergon ζητά Προγραμματιστή με 
γνώσεις C# και HTML για πρακτική άσκηση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@webergon.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται με τις απολύτως 
απαραίτητες γνώσεις του-ης που θα πρέπει να αφο-
ρούν κυρίως τα πιο κάτω: C#, NET Framework 
3.5, ASP.NET Web Forms SQL Server 2008+ 
HTML CSS JavaScript. E-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ web ζητεί έμπειρο-η Προγραμματιστή 
-τρια με άριστη γνώση php, jquery, javascript, ajax, 
css, mysql. Επιθυμητές γνώσεις linux, webserver. 

Βιογραφικά στο e-mail: cv@24hrsonline.eu.

WEB DEVELOPER ζητείται με γνώσεις σε object-
oriented PHP προγραμματισμό, διαχείριση παραμε-
τροποίηση CMS Drupal, γνώσεις σε jQuery-jQuery 
Mobile, σχεδιασμού-ανάπτυξης ιστοσελίδων σε 
HTML, CSS3, γνώσεις σε MySQL. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@arnos.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Web Developer 
για εξωτερική συνεργασία με καλή γνώση php, 
html/css, sql, javascirpt. Βιογραφικά στο e-mail: 
el.media2012@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει ή να συνεργαστεί με 
έμπειρο Web Developer, εμπειρία σε magento, 
Wordpress, κ.λ.π απαραίτητη, να μπορεί να ολο-
κληρώσει ένα project από το μηδέν. E-mail: jobs@
pret-a-beaute.com.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά έμπειρους Μηχανικούς 
Η/Υ και Προγραμματιστές ΑΕΙ για development 
- documentation διαδικτυακών εφαρμογών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - Web Developers πτυχιούχοι 
με πάθος την πληροφορική, 2+ετή προϋπηρεσία, 
ζητούνται να κατασκευάσουν web sites, -shops, 
portals, social networks και mobile apps σε PHP-
AJAX-CSS3-HTML5-mysql-jqueries. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: epr-sk.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται να παίζει τα Rasberries 
στα δάχτυλα (hardware & software), να κατέχει 
από cloud και να μη διστάζει να πειραματιστεί. Τηλ: 
6937 009616.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για e-shop φαρμακείου, με γνώση 
σε φαρμακευτικά καλλυντικά και βιταμίνες, επι-
θυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, περιοχή 
Κερατσίνι. Βιογραφικά στο e-mail: spirosmartikas@
gmail.com, τηλ: 6984 624028.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής στην Ηλιούπολη ζητάει 
Προγραμματιστή -τρια για Native Android Development. 
Απαιτούμενα προσόντα: τουλάχιστον δύο χρόνια 
εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών Android και 
άριστη γνώση Java/Android SDK. E-mail: hr@
digitup.gr, τηλ: 211 0121989.

Η VERTIECH θέλει να προσλάβει έναν έμπειρο 
Web-Mobile Developer. Απαιτείται τουλάχιστον 
5ετής εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού ή σε σχετι-
κά project. Απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: info@vertitech.gr.

CAN you deal with PHP, HTML, XML and Zend 
Framework successfully? We are a highly regarded 
German company in the finance industry and we 
are looking for Motivated Web-Developers. CVs: 
info@intragon.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με εμπειρία σε τεχνο-
λογίες ASP.NET, VB.NET., C#.NET. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@noon.gr.

WEB Developer ζητείται με καλή γνώση HTML / CSS 
/ JQUERY, και τουλάχιστον 3-5ετη προϋπηρεσίας 
σε αντίστοιχη θέση. Η εμπειρία σε bootstrap θα 
εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@invensys.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική επιχείρηση στα Δυτι-
κά Προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει: 
Προγραμματιστή SQL - NET, Απόφοιτο σχολής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Πολυτεχνείου, - να 
γνωρίζουν SQL και .ΝΕΤ. Βιογραφικά στο e-mail: 
selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - Web Developers Πτυχιούχοι 
πληροφορικής να κατασκευάσουν web sites, e-shops, 
portals, social networks και mobile apps σε PHP-
AJAX-CSS3-HTML5-mysql-jqueries-JavaScript 
ζητούνται. Βιογραφικά στο e-mail: webultradyn@
gmail.com, κωδ: Pr-sk.

H MEGASOFT ζητά για άμεση πρόσληψη Προ-
γραμματιστές Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής με 
γνώσεις Delphi, PHP και MS SQL, με εκπληρω-
μένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. E-mail: info@
megasoft.gr, κωδ: (DD14).

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες – Δημιουργικό
ZHTOYNTAI Mοδίστρες με Αγγλικά για εργασία 
στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη. Αγγλικά γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΑΤΟΜΟ με βασικές γνώσεις Η/Υ ζητείται από 
βιοτεχνία ειδών λαϊκής τέχνης στην Ελευσίνα – 
Μαγούλα. Τηλ: 210 5555155.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων στο χώρο του μοντέρνου 
κοσμήματος ζητεί Παρασκευάστρια με εμπειρία στον 
χώρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@athensprotasis.
com, Υπόψη Μανωλέσσου Σοφίας.

GRAPHIC Designer ζητείται με άριστη γνώση 
Photoshop, Illustrator, InDesign. Άριστη γνώση 
Αγγλικών. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Προσφέρονται ικανοποιητικός μισθός, ευχά-
ριστο περιβάλλον, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@neonenergy.gr, κωδ: GD1605.

ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ενδυμάτων ΑΕ, ζητεί Μοδίστρα 
πεπειραμένη, για ραφή δειγμάτων σε παιδικό ρούχο. 
Τηλ: 211 1057792, 211 1057700, κα Νίκη.

Η ORANGE Advertising στη Θεσσαλονίκη προ-
σλαμβάνει Art Director με άριστη γνώση adobe 
illustrator, photoshop, indesign. 5ετή προϋπηρε-

σία σε αντίστοιχη θέση. Απαραίτητη η παρουσίαση 
portfolio. Βιογραφικά στο e-mail: info@orangeadv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για part time απασχόληση 
με άριστες γνώσεις Photoshop. Βιογραφικά στο 
e-mail: secretary@profclinic.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται με γνώση dreamweaver, flash, 
photoshop από διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: greekpromotion@gmail.com.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ εσωτερικού - εξωτερικού επαγ-
γελματικού χώρου και κατοικίας, με άριστη γνώση 
Αγγλικών. Τηλ: 210 4110212, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00 Δευτέρα-Παρασκευή.

DJ’S έμπειροι -ες ζητούνται, με άριστη γνώση Αγ-
γλικών, για Vip επιχειρηματικές και προσωπικές 
εκδηλώσεις. Τηλ: 210 4110221, ώρες επικοινωνίας 
12:00-16:00 Δευτέρα-Παρασεκυή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τελειόφοιτος Γραφίστας για πρακτική 
άσκηση σε εταιρία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. 
Inspot sa. Απαραίτητες γνώσεις Adobe Photoshop 
και illustrator. Βιογραφικά στο e-mail: cv@inspot.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας πλήρους απασχόλησης από 
εταιρία συνεδρίων στη Ν. Σμύρνη, για επιμέλεια 
εντύπων. Βασικός μισθός. Απαραίτητη προϋπηρε-
σία στον τομέα των συνεδριακών εντύπων και η 
αποστολή βιογραφικού και δείγματος εργασιών. 
E-mail: ets@otenet.gr, Τηλ: 210 9880032.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ νέος με άριστη γνώση InDesign ζη-
τείται για ημιαπασχόληση 5 ώρες, μία φορά την 
εβδομάδα για επιστημονικό περιοδικό και βιβλίο, 
ελαστικοί όροι εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
work.publication@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο της ενέργειας αναζητά 
Γραφίστα -τρια με εμπειρία, για freelance συνεργασία 
στα projects της εταιρίας (έντυπα, flyers, μακέτες 
κ.α.). Βιογραφικά και αποστολή δείγματος δουλειάς 
στο e-mail: aggelies@rocketmail.com, κωδ:GRF.

D.J. ζητείται από κοκτέιλ μπαρ στον Πειραιά, με 
καλές μουσικές γνώσεις και δημόσιες σχέσεις, 
κατά προτίμηση φοιτητής, από περιοχές του Πειραιά. 
Τηλ: 6972 314298, 6932 559679.

BARWOMAN - Σερβιτόρα και Χορεύτρια ζητού-
νται για επώνυμα club σε κοσμοπολίτικα νησιά, 
επαρχία–Αθήνα. Όχι κονσομασιόν, μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6936 666553, 210 5611488.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με γνώση όλης της adobe 
suite (photoshop-illustator-in design) και γνώ-
σεις social media. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
axelaccessories.com.

PHOTOSHOP Expert ζητείται από imaging studio 
με εμπειρία σε ρετούς προσώπων για πλήρη απα-
σχόληση. Εμπειρία σε Adobe Premier θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: iro@actionimages.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική, ζητεί άτομο οργανωτική, 
υπεύθυνη, με γνώσεις χειρισμού social media 
και γραφιστικής για άμεση συνεργασία. Τηλ: 210 
5233188.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες-γυναίκες Ραδιοφωνικοί 
Παραγωγοί (με πείρα η χωρίς) για στελέχωση 
εκπομπών μεγάλου web-tv Radio που έχει έδρα 
τους Αμπελόκηπους Αθηνών. Παρέχεται εκπαίδευση, 
υπάρχει στούντιο. E-mail: afanis_iroas@hotmail.
gr, τηλ: 6973 186702.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας-Υπάλληλος Γραφείου με γνώση 
Η/Υ. Περιοχή εργασίας Ελληνικό. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@fab.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα από επιδιορθώσεις ενδυμά-
των στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 216 7004339, 
6936 002286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για εξάμηνη πρακτική άσκηση 
σε εταιρία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cv@inspot.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για φωτογραφίσεις και συμ-
μετοχή σε ταινίες. Εμφανίσιμες. Βιογραφικά και 
φωτογραφίες στο e-mail: momikosalex@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια από βιοτεχνία παραγωγής 
ενδυμάτων με ειδικές γνώσεις στην οργάνωση 
συλλογής, πατρόν, τεχνικών προδιαγραφών τυ-
πωμάτων, κεντημάτων, υφασματολογίας, χρω-
ματολογίας, και έλεγχο δειγμάτων παραγωγής. 
Βιογραφικά στο e-mail: helgatrade@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφημιστική ζητεί Γραφίστα ειδικό στις 
εφημερίδες για part time, πρωινή ή απογευματινή 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: kifissiatime@
yahoo.gr, τηλ: 6942 876144.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ ζητείται από Εξαγωγική Ενδυμάτων. 
Απαραίτητη γνώση investronica, Αγγλικά και Γερ-
μανικά. Βιογραφικά στο e-mail: xenia.kaklamanos@
gmail.com.

Call Center - Εξυπηρέτηση 
Πελατών – Τηλεπωλήσεις
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ζητούνται για επωφελή εργασία, ελεύ-
θερες ώρες συνεργασίας. Τηλ: 210 8251617, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-13:00, 17:00-19:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ θέλει να επανδρώσει την μονάδα της με 
άτομα Απόφοιτους Λυκείου, ΑΕΙ, ΤΕΙ, προοπτικές 
και εξέλιξη. Τηλ: 6974 068508.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για άμεση πρόσληψη, 4ωρη – 
συνέχεια στη σελ. 24

Όμιλος που δραστηριοποιείται στον κλάδο εστίασης στα πλαίσια της ανάπτυξης του αναζητά άμεσα άτομα που ειδι-
κεύονται στον τομέα του:

Marketing και των Δημοσίων Σχέσεων
Η εταιρεία παρέχει: 
•Πλήρη και συνεχή εκπαίδευση 
•Ευχάριστο και αξιοκρατικό περιβάλλον 
•Δυνατότητα για υψηλές αμοιβές 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικότητα  
και υπευθυνότητα 

•Εμπειρία στον τομέα του marketing και των δημοσίων 
σχέσεων και στο χώρο του τουρισμού 
•Εξαιρετική γραπτή και προφορική ικανότητα  
και επικοινωνία σε Ελληνικά και Αγγλικά 
•Άριστη γνώση microsoft office, web tools 
•Ηλικία άνω των 30 ετών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@kastelorizo.
com.gr. Κριτήριο για την επιλογή υποψηφίων η άμε-
ση διαθεσιμότητα.

Upcom Ltd seeks to hire an experienced Project Manager (UPC140503) on behalf of its client. Its client is a leading 
multinational company with global presence and large multidimensional portfolio of projects including some of the 
most established and prestigious companies within the Greek and global landscape.

The role: The successful candidate will be part of the team of consultants/administrators/project managers 
providing day to day support on the operations of the IT. 
 
Technical Framework:  
•Proven experience of project management tools and techniques. 
•Ability to map and understand different architectures and platforms.  
•Experience on infrastructure management issues.  
 
Processes/operational Framework:  
•Apply and comply with security and risk management processes.  
•Apply and comply with service management processes.

Candidate profile:  
•Degree from university or technical education institute (AEI, TEI – A masters degree or potential relevant 
certifications will be considered a plus)      
•Experience on managing a variety of IT infrastructure projects and through the process obtain experience on: 
-analyzing projects and define implementation strategy, identify tasks, milestones, critical paths, risks and 
critical success factors 
-producing accurate and detailed project plans 
-resource management  
-co-ordination and tracking in order to produce and submit on agreed deadlines accurate project deliverables 
-effective communication management and client relationship management 
-information gathering for accurate status updating and correctly calculated decision making 
-status reporting and quality reviews 
-risk management 
-change management 
-contribute to methodology and other leadership activities 
•Excellent knowledge of English Language 
•Analytical skills 
•Excellent verbal and communication skills 
•Ability to work under pressure and strict deadlines 
•Ability to work as part of a virtual/international team utilizing technologies for remote communication/
collaboration 
 
The company offers: 
•A dynamic challenging environment resulting continuous learning/education/progression  
•Opportunity to work with cutting edge technologies/products

To apply for the job, send your detailed and updated resume to cv@upcom.eu, clearly mentioning the reference 
number for the position – UPC140503.

Δίκτυο με ηγετική παρουσία στον ευρύτερο χώρο της υγείας αναζητεί:

Διευθυντή Εμπορικής Ανάπτυξης
Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Ηγείται της στρατηγικής εμπορικής ανάπτυξης της εταιρείας 
•Ηγείται της ανάπτυξης δράσεων που συνεισφέρουν άμεσα στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας σε επίπεδο 
αύξησης κύκλου εργασιών & κερδοφορίας 
•Διαχειρίζεται, οργανώνει και καθοδηγεί την ομάδα πωλήσεων & marketing 
•Συμμετέχει στην ανάπτυξη key account πελατών / στρατηγικών συμμαχιών 
•Παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τις τάσεις και τις αλλαγές στην αγορά.  
Προφίλ υποψηφίων: 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ ή σχετικό αντικείμενο. 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία & επιδόσεις τουλάχιστον 5 ετών σε θέση διεύθυνσης πωλήσεων. 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, διαπραγματεύσεων, και αντίληψης οικονομικών μεγεθών και οργάνωσης 
ομάδας πωλήσεων.  
•Δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με όλα τα επίπεδα διοίκησης 
•Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών & προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών και Microsoft Office 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, πελατοκεντρική αντίληψη. 
•Αποκλειστική προϋπόθεση η εμπειρία και ουσιαστική γνώση της αγοράς της υγείας.
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και άριστες προοπτικές εξέλιξης. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα με την ένδειξη CDΜ στο e-mail: 
oroussopoulos@tfc.gr

Σύμβουλοι επιχειρησιακής στρατηγικής & ανάπτυξης Α.Ε.: Η εταιρεία μας, μια από τις μεγαλύτερες στο χώρο των 
συμβούλων ανάπτυξης, αναζητεί στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα.

Μarketing & Προωθητικές Ενέργειες  
(κωδ. Μ&ΠΕ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Δυο (2) έτη προϋπηρεσίας στον χώρο του marketing και των προωθητικών ενεργειών 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet) 
•Άριστη γνώση χειρισμού CRM 
•Άριστη διαχείριση εταιρικής ιστοσελίδας 
•Εξοικείωση με τις πλατφόρμες των social media(Twitter, Linkedin, facebook)

•Γνώση χειρισμού Google ads, Google analytics

Περιγραφή θέσης: Προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων - ανάπτυξη νέου πελατολογίου - διαχείριση προωθητικών 
ενεργειών - προετοιμασία διοργάνωσης συνεδρίων, εκθέσεων, υποστήριξη χορηγιών - σύνταξη δελτίων τύπου – 
διαχείριση & επικαιροποίηση εταιρικής ιστοσελίδας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας-αποστολή βιογραφικών: Υπόψη κα. Αικατερίνη Πρεκετέ: prekete.katerina@gmail.com

Η EUROMEDICA - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ αναζητά:

Μαίες
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
 
Υποβολή βιογραφικού στη διεύθυνση: info@euromedica-rhodes.gr. Πληροφορίες: τηλ. 22410-45015,  
fax. 22410-60002

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.  
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 the following link: http://www.skywalker.gr/showExternalForm 
aspx?width=720px&height=1000px&companyID=323&src=http%3a%2f%2farchirodonforms2.applymycv.
gr%2fsendCv.aspx%3FisDirect%3D1

Υποκατάστημα θυγατρικής μεγάλου τραπεζικού ομίλου ζητά για την ανάπτυξη νέας μονάδας, στελεχιακό δυ-
ναμικό για τη θέση:

Financial Planners
Προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. - Ι.Ε.Κ. - λυκείου 
•Ηλικία 25-45 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Θετική σκέψη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
Προσφέρονται: 
•Ιδιαίτερο πακέτο αποδοχών 

•Δια βίου επιμόρφωση 
•Ομαδική ασφάλιση 
•Συνεχής κατάρτιση και εξέλιξη

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου στη διεύθυνση: career.ilioupoli@gmail.com. 
Κατόπιν αξιολόγησης θα σας σταλεί πρόσκληση για συ-
νέντευξη μέσω e-mail.

Υποκατάστημα Θυγατρικής Μεγάλου Τραπεζικού Ομίλου

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

Υπεύθυνους Καταστημάτων
Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία σαν υπεύθυνοι κατα-
στημάτων σε αρτοζαχαροπλαστείο, σας αρέσει ο χώρος 
της εστίασης και να δουλεύετε ομαδικά, τότε θα χαρού-
με να ακούσουμε από εσάς!

Κύρια καθήκοντα: 
•Αποστολή εντολών παραγωγών, παραγγελιών  
προμηθευτών κλπ. μέσω προγράμματος ERP. 
•Διεύθυνση καταστήματος και ταμείου,  
εκπαίδευση - συντονισμός προσωπικού. 
•Αξιολόγηση πελατών / αγοράς, ανταγωνισμού και 
ανάληψη πρωτοβουλιών διόρθωσης όπου κρίνεται 
απαραίτητο. 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου - 
τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP).  
Απαραίτητα προσόντα: 
•10ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στην διοίκηση  
καταστημάτων 

•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού  
προγραμμάτων Η/Υ 
•Άριστη επικοινωνιακή, διοικητική και ηγετική  
ικανότητα 
•Ομαδικότητα και ευελιξία 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με άνεση  
στην επικοινωνία 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Βασικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραίτητη) 
στείλτε μας e-mail στο jobs@frankzepaul.com ή στο fax 210 
68 36 298, αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-STM.



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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5ωρη - 6ωρη απασχόληση από όμιλο επιχειρήσεων, 
ασφάλιση, μπόνους βασικός μισθός, πλησίον ΗΣΑΠ 
Πατησίων, μισθός 450€. Τηλ: 6936 000207.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία για μερική απα-
σχόληση. Προσφέρεται βασικός μισθός, πλήρης 
ασφάλιση, ευχάριστο περιβάλλον κοντά σε ΗΑΠ 
Άνω Πατησίων, μισθός 450€. Τηλ: 210 2282023.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για άμεση πρόσληψη, 4ωρη – 
5ωρη- 6ωρη απασχόληση από όμιλο επιχειρήσεων, 
ασφάλιση, μπόνους βασικός μισθός, πλησίον ΗΣΑΠ 
Πατησίων, μισθός 750€. Τηλ: 6936 000207.

MEDEVIEN AE, φαρμακευτική εταιρία ζητά για 
τη θέση Telesales Agent επικοινωνιακή με δια-
πραγματευτική ευχέρεια που να διαθέτει εμπειρία 
σε τμήματα τηλεφωνικών πωλήσεων ή εξυπηρέ-
τησης πελατών. Βιογραφικά στο e-mail: nflis@
medevien.com.

ΖΗΤΕITAI Υπάλληλος με γνώση κινητής τηλεφω-
νίας, διάθεση για εργασία και δυναμικός -ή στις 
πωλήσεις. Ευχέρεια στην επικοινωνία, για 6ωρη 
απασχόληση. Δίνεται ικανοποιητικό πακέτο απο-
δοχών, άριστο περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: vodafone@500001.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία τηλεπικοινωνιών αναζητά 
Εκπρόσωπους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης. 
Απόφοιτοι λυκείου και άνω, καλή γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Παρέχεται μισθός, ασφάλιση, μπόνους 
και μεταφορά προς και από στο χώρο εργασίας. 
E-mail: fani.zarkou@adecco.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες ημιαπασχόλησης για 
προώθηση εταιριών ηλεκ. ενέργειας - τηλεφωνίας 
- καρτών υγείας. Άμεση πρόσληψη, Αργυρούπολη. 
Μισθός - ΙΚΑ - bonus. Τηλ: 210 9639440, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-13:30.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για εσωτερικές – εξωτε-
ρικές εργασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία. 
Βιογραφικα στο e-mail: liedahoxhaj@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική απασχόληση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία. Τηλ: 6939 791124.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται στην ανατολική Θεσσαλονίκη 
για στελέχωση 2 τμημάτων πρωινό-απογευματινό. 
Απαραίτητη προϋπόθεση άτομα μόνο με εμπειρία 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις και μόνο με πρόσλη-
ψη, 4ωρο 400€, 8ωρο 800€. Τηλ: 2315 515931, 
6986 565195.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ –τριες με εμπειρία στο τηλεμάρ-
κετινγκ ζητούνται. Προσφέρονται, μισθός, ΙΚΑ και 
μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: gdslask@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Τηλεφωνήτριες από μεγάλη 
εταιρία στο χώρο κινητής τηλεφωνίας. Τηλ: 6948 
891288.

CALL center ζητεί Team Leader με προϋπηρεσία, 
για συντονισμό και διαχείριση ομάδας τηλεφωνικών 
πωλήσεων σταθερής τηλεφωνίας. Παρέχονται μι-
σθός, ΙΚΑ. Ωράριο εργασίας 09:00-15:00. Ευχάριστο 
περιβάλλον, μετρό Κεραμεικός. Βιογραφικά στο 
e-mail: exelixis_callcenter@yahoo.gr.

ΟΜΙΛΟΣ Ιατρικός, ζητεί 2 άτομα για τηλεφωνικό 
κέντρο, θα προτιμηθούν κάτοχοι Ι.Χ., υψηλές απο-
δοχές, ασφάλιση. Τηλ: 210 3616682, 210 8617959.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία ζητούνται στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις για εργασία από το σπίτι απαραίτητες 
προϋποθέσεις να είστε κάτοχος Η/Υ και internet, 
τιμή 600€. Τηλ: 6933 115562.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Τηλεφωνήτριες με 
προϋπηρεσία, μισθός 480€ 6ωρο, ΙΚΑ, μπόνους. 
Προτιμούνται περιοχές Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Ζω-
γράφου, Παγκράτι, Νέος Κόσμος, Αθήνα (κέντρο). 
Τηλ: 6944 919577.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες για εξτρά εισόδημα ζητούνται 
από γραφείο στο κέντρο της Αθήνας για εργασία με 
ευέλικτο ωραριο. Δυνατότητα ταξιδίων. Πληρωμή 
κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 8213596.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από νεοσύστατο γραφείο με-
γάλης πολυεθνικής εταιρίας για στελέχωση των 
τμημάτων πώλησης - μάρκετινγκ - εσωτερικής 
υποστήριξης. Τηλ: 6973 910604.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από όμιλο σταθερής-
κινητής τηλεφωνίας για ενημέρωση των προγραμ-
μάτων της. Πρωινή ή απογευματινή απασχόληση, 
σταθερός μισθός, άμεση πρόσληψη, ευχάριστο 
περιβάλλον. Τηλ: 211 8804305.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για στελέχωση 
νεοσύστατου τμήματος για ενημέρωση πελατολο-
γίου. Πρωινή ή απογευματινή εργασία, σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη, ευχάριστο περιβάλλον. 
Τηλ: 211 8804305.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τηλεφωνικού Κέντρου ζητούνται 
άμεσα για Προώθηση Σταθερής και Κινητής Τη-
λεφωνίας. Πρωινό ή απογευματινό ωράριο, σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη, ευχάριστο περιβάλλον. 
Τηλ: 211 8804305.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ –τριες έμπειρες, ζητούνται από 
εταιρία σταθερής τηλεφωνίας για 8ωρη, 4ωρη 
εργασία γραφείου. Μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8233116, 
210 6456304.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ τηλεπικοινωνιών ζητεί άτομα 
έμπειρα σε τηλεφωνικές πωλήσεις, για εργασία 

Γραφείου, υψηλές αποδοχές. Τηλ: 210 8233116, 
210 6456304.

ΓΡΑΦΕΙΟ τηλεοπτικών παραγωγών για τα γραφεία 
της στην Ελλάδα προσλαμβάνει 5 άτομα για την 
Ρεσεψιόν, το Εμπορικό Τμήμα και το Τηλεφωνικό 
Κέντρο, ανεξαρτήτου ηλικίας και εμπειρίας. Μισθός, 
πριμ, καριέρα. Τηλ: 211 5554830.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία στο τηλεφωνικό κέντρο ζη-
τούνται από διαφημιστική εταιρία στο Μαρούσι για 
telemarketing, σταθερός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 
8020550, 6986 155896.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται άμεσα για προώθηση 
προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας και internet, 
ευέλικτο ωράριο, παρέχονται μισθός, ασφάλιση, 
κατά προτίμηση κάτοικοι Νίκαιας, Πειραιά, Περι-
στερίου, Αιγάλεω. E-mail: hr.sales.my@gmail.
com, τηλ: 215 5304072.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ για εισερχόμενες και εξερχόμε-
νες κλήσεις με προϋπηρεσία μόνιμη εργασία, ΙΚΑ, 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: info@futurearts.
gr, τηλ: 210 5310556.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ –τριες με ανάλογη προϋπηρεσία 
ζητούνται από όμιλο αισθητικής για στελέχωση 
νεοσύστατου τηλεφωνικού κέντρου, 4ωρη, 5ωρη, 
6ωρη, 8ωρη απασχόληση, άμεση πρόσληψη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: riet_epe@otenet.gr, τηλ: 
6987 333595.

ΕΤΑΙΡΙΑ πλησίον μετρό ζητεί για άμεση πρόσληψη 
10 άτομα για 4ωρη απογευματινή απασχόληση για 
προώθηση σταθερής τηλεφωνίας, μισθός, μπόνους, 
ΙΚΑ, τιμή 300€. Τηλ: 210 5911022.

CALL CENTER ζητείται στο Σύνταγμα, ζητεί άτομα για 
τηλεφωνικές ενημερώσεις, παρέχεται εκπαίδευση, 
σταθερός μισθός, μπόνους, άριστο περιβάλλον, 
απαραίτητη προϋπόθεση απολυτήριο Λυκείου. 
Τηλ: 211 0122015.

2 ΑΤΟΜΑ ζητούνται για στελέχωση απογευματινού 
τμήματος γραφείου ώρες εργασίας 17:00 – 20:00, 
προσφέρεται σταθερός μισθός, ευχάριστο περιβάλλον 
περιοχή Ομόνοια, μισθός 250€. Τηλ: 6933 011943.

ΑΤΟΜΑ 2 ζητούνται από Καλλιθέα και γύρω πε-
ριοχές, με ευχέρεια λόγου για Τηλεφωνήτριες. 
Τηλ: 6945 446965.

AΤΟΜΑ προσλαμβάνονται άμεσα για τηλεφωνική 
εργασία, ωράριο 5ωρο ή 8ωρο. Παρέχονται σταθε-
ρός μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr.sales.my@gamail.com, τηλ: 215 5304065.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - Εμπορική, ζητεί άτομο, για τηλε-
φωνική 4ωρη-6ωρη εργασία, για την υποστήρι-
ξη-προώθηση των προϊόντων της. Μισθός - ΙΚΑ 
- εκπαίδευση. E-mail: info@healthandlifewf.gr, 
τηλ: 210 5053257, 210 5066489, 6932 486112.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, 
άτομο με ευχέρεια λόγου για εσωτερική θέση 
γραφείου. Τηλ: 210 8020550.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για το τηλεφωνικό κέντρο εταιρίας 
στο Μαρούσι. 4ωρη πρωινή εργασία με σταθερό 
μισθό και ασφάλιση. Τηλ: 210 8020550.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για άμεση απασχόληση. Βα-
σικές γνώσεις Η/Υ, μόνο σοβαρά και δραστήρια 
άτομα. Βιογραφικά στο e-mail: popirodopoulou@
gmail.com, τηλ: 6949 291999.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον χώρο της ευεξίας, ζητεί άτομα για 
μερική απασχόληση. Εργασία σε 2 τομείς, εξυπηρέτηση 
πελατών και οργάνωση των νέων συνεργατών, 
γνώση internet επιθυμητή. Τηλ: 6943 950447.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από εκπαιδευτικό 
οργανισμό για πρωινή ή απογευματινή ημιαπα-
σχόληση, για τη στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου, 
ευχάριστο περιβάλλον, περιοχή Χαριλάου. Τηλ: 
2310 303118.

ΑΤΟΜΑ για στελέχωση 2 τμημάτων, ζητά τηλεφωνικό 
κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Απαραίτη-
τη προϋπόθεση προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 2315 515931, 
6986 565195.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ άμεσα προσλαμβάνονται στο τμήμα 
Τηλεφωνικής Προώθησης καρτών υγείας, εργασία 
πενθήμερη, βασικός μισθός, ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: vip.inter2014@gmail.com, τηλ: 215 
5304072, κα Παύλου.

ΑΛΥΣΙΔΑ δυτικών προαστίων προσλαμβάνει άμεσα 
άτομα στο τμήμα τηλεφωνικής προώθησης στα-
θερής τηλεφωνίας, internet, tv, 5ήμερη εργασία, 
βασικός μισθός, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
mayfair137@gmail.com, τηλ: 215 5304074, κος 
Σαβουϊδάκης.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη σταθερής τηλεφωνίας, ζητεί 
νέους -ες για πενθήμερη μόνιμη εργασία στο Κέ-
ντρο της Αθήνας. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους 
παραγωγικότητας. Τηλ: 213 0396604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με εμπειρία ως Υπεύθυνοι 
Ομάδας (Team Leader), για τηλεφωνική απασχό-
ληση. Πλησίον ΗΣΑΠ, Άνω Πατήσια. Τιμή 750€. 
Τηλ: 6949 752671.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται άτομα για το Τμήμα του 
Call Center. θα εργαστούν σε εξερχόμενες κλήσεις 
για την προώθηση σταθερής τηλεφωνίας. Μισθός 
383€, 6ωρο, ΙΚΑ, Bonus. Ωράριο 09:00-15:00. Μετρό 
Κεραμεικός. Βιογραφικά στο e-mail: callcenter.
exelixis@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για το Τηλεφωνικό Κέντρο στο 
τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. 4ωρη εργασία και 
σταθερός μισθός. Τηλ: 6986 155896.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για το τηλεφωνικό κέντρο. Θα 
προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία. 4ωρη εργασία, 
σταθερός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 6986 155896.

Ο ΤΑΧΥΤΕΡΑ αναπτυσσόμενος Όμιλος στον κλάδο 
παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ζητά άτομα για το 
τμήμα Call Center. Ωράριο εργασίας 10:00–15:00. 
Βιογραφικά στo e-mail: info@focus-on.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία απο διαφημιστική 
εταιρία στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Τηλ: 
210 8020550.

ΑΜΕΣΑ θα προσλάβουμε 5 κυρίες -ους για το τμήμα 
νέων πελατών εταιρίας συμβούλων επικοινωνίας 
και ψυχαγωγίας. Πλατεία Παπαδιαμαντή. Βιογραφικά 
με κινητό τηλέφωνο στο e-mail: carriera123@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Team Leader από Call Center. Θα ερ-
γαστεί στο τμήμα εξερχόμενων κλήσεων για την 
Προώθηση Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet. 
Παρέχονται: Μισθός, (6ωρο), ΙΚΑ, bonus. Μετρό 
Κεραμεικός. E-mail: exelixis_callcenter@yahoo.
gr, ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το τμήμα του Call Center. Θα 
εργαστούν σε εξερχόμενες κλήσεις για την Προώ-
θηση Σταθερής Τηλεφωνίας. Μισθός 383€, 6ωρο, 
ΙΚΑ, bonus. Μετρό Κεραμεικός. E-mail: callcenter.
exelixis@gmail.com, κωδ: 01ΩΡΑΡΙΟ, ώρες επι-
κοινωνίας: 09:00-15:00.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής στο Περιστέρι ζητείται 
Υπάλληλος για Telemarketing Πληροφορικής με 
εμπειρία στο ίδιο αντικείμενο για 4ωρη απασχόληση. 
Προσφέρονται μισθός και ασφαλιστική κάλυψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@hisys.gr.

ΑΜΕΣΑ θα προσληφθούν 8 άτομα για το τμήμα 
συμβούλων ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Άνω 
Πατήσια. Βιογραφικά με κινητό τηλέφωνο στο 
e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ βοήθειας ζητά άτομα δυναμικά και υπεύθυνα 
για το τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών 
με καλή γνώση Αγγλικής και Ισπανικής ή Ιταλικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mondial-
assistance.gr.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα. Μερική και πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, 
τηλ: 6940 016008.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία διατροφής. Τηλ: 
6939 791124.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα άτομα εμφανί-
σιμα - επικοινωνιακά, για προώθηση και γευστική 
δοκιμή προϊόντων σε καταστήματα σούπερ μάρκετ. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε προώθηση - πώληση. 
Τηλ: 210 2583656.

ΑΤΟΜΑ όλων των ηλικιών ζητούνται από διαφη-
μιστική εταιρία στο Πεδίον του Άρεως, για διανομή 
διαφημιστικού υλικού και προώθηση χαρτών. Τηλ: 
210 8213596.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων Επιχειρήσεων στη Θεσσα-
λονίκη ζητά νέες -ους για προωθητικές ενέργειες. 
Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε 
promotion καθώς και επικοινωνιακές ικανότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: apasxolisicv@gmail.com.

ΑΜΕΣΗ κάλυψη θέσεων για το Τμήμα Πωλήσεων, 
από εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Θα προτιμηθούν 
υποψήφιοι με καλές επικοινωνιακές ικανότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ πανελλαδικώς ιδιωτικός ορ-
γανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας (Ι.Ο.Π.Υ.Υ.) 
αναζητεί Εξωτερικούς Ανεξάρτητους Συνεργάτες 
για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του 
οργανισμού. Βιογραφικά στο e-mail: cv@iopyy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για Γερμανική εταιρία που 
προωθεί επενδυτικές ράβδους χρυσού. Εισοδήματα 
μέχρι 3.000€. Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις! 
Βιογραφικά στο e-mail: lm.emgoldex@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστή στο χώρο αναζητά 2 Προωθητές 
Πωλήσεων για πωλήσεις σε βενζινάδικα, συνεργεία. 
Μισθός και ποσοστά. Προϋπηρεσία και γνώση Αγ-
γλικών επιθυμητά. Βιογραφικά στο e-mail: katsaris.
intertrade@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Αντιπρόσωπος, κάτοχος δί-
κυκλου, δραστήριος για προώθηση πρωτοποριακού 
προϊόντος σε καταστήματα εστίασης (bar-cafe-
hotels-restorants). Μισθός-ασφάλεια-εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@healthandlifewf.gr, 
τηλ: 210 5053257, 210 5066489.

ΑΤΟΜΑ 5 ζητούνται για ημιαπασχόληση από το 
χώρο τους, για το χώρο της διατροφής. Άμεση 
ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη εκπαί-
δευση. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ για Μοντέλα ζητούνται, με άριστη γνώση 
Αγγλικών, για συμμετοχή σε παρουσιάσεις - εκθέσεις 
- προωθήσεις προϊόντων, υπηρεσιών και επιχει-
ρηματικές εκδηλώσεις. Τηλ: 210 4110212, ώρες 

επικοινωνίας 12:00-16:00, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα για Promotion από μεγάλη 
διαφημιστική εταιρία, ευπαρουσίαστες-με ευχέρεια 
λόγου και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 2 έτη+, 
για προωθητικές ενέργειες. Oλόκληρο το καλο-
καίρι-αμοιβή αυθημερόν. E-mail 3 φωτογραφιών 
(κοντινές, ολόσωμη): hr@petrosandfriends.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Θεσ-
σαλονίκη ζητά άτομα για προώθηση υπηρεσιών. 
Έμμισθη σχέση εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
apasxolisicv@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα υπεύθυνα και σοβαρά, για 
ολική απασχόληση. Βασικές γνώσεις internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: popirodo@yahoo.com, 
τηλ: 6949 291999.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης ρούχων ζητεί άμεσα νέες για 
Promotion, με ικανοποιητικές αποδοχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: athenco@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ευπαρουσίαστες άμεσα από μεγάλη 
διαφημιστική εταιρία για προωθητικές ενέργει-
ες ολόκληρο το καλοκαίρι. Ευχέρεια λόγου και 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 2 ετών+. Αμοιβή 
αυθημερόν. Ε-mail με 3 φωτογραφίες (2 κοντινές, 
1 ολόσωμη): hr@petrosandfriends.gr.

ΑΤΟΜΑ ευπαρουσίαστα και επικοινωνιακά, ζητού-
νται από διαφημιστική προωθητική εταιρία για την 
στελέχωση προωθητικών προγραμμάτων. Απαραί-
τητη σχετική εμπειρία στο αντικείμενο. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: success@hol.gr, τηλ: 
2310 423292.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα, ευπαρουσίαστα και επικοινω-
νιακά άτομα από ξενόγλωσσο οργανισμό για έρευνα 
αγοράς. Βιογραφικά στο e-mail: eduschoolscv@
gmail.com, κωδ: HR.155.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα κατόχους 
Ι.Χ. για εποπτεία προωθητικών προγραμμάτων 
και εντύπων. 8ωρη απασχόληση, ικανοποιητικές 
αποδοχές και επιθυμητή προϋπηρεσία. Τηλ: 210 
2583682.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για προώθηση καρτοκινητής. 
Πλήρης απασχόληση. Επιθυμητά: Απόφοιτοι Λυ-
κείου, επικοινωνία, επίτευξη στόχων, εμπειρία 
σε πωλήσεις ή προωθητικές ενέργειες, γνώσεις 
Η/Υ. Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. E-mail: 
hr@3wtrans.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα επικοινωνι-
ακά-εμφανίσιμα άτομα για Προώθηση γνωστών 
προϊόντων σε καταστήματα super market. Απαραί-
τητη η κατοχή πιστοποιητικού υγείας. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην προώθηση-πώληση. Τηλ: 210 
2583683.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος -α με εμπειρία σε κέντρα αδυ-
νατίσματος να οργανώσει και να διευθύνει την 
προώθηση κέντρου αδυνατίσματος. Βιογραφικά 
στο e-mail: sinergasia@yahoo.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ - Συνεργάτες για προώθηση προϊόντων 
βιομάζας όπως pellet – μπριγκέτες παραγωγής μας 
και μη. Τηλ: 6937 338121, 210 5570374.

ON LINE τουριστικός οδηγός, αναζητά Αντιπροσώ-
πους - Πωλητές, για την προώθηση των υπηρεσιών 
της στην Αττική. Τηλ: 211 8009663.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων αναζητά άτομα δραστήρια, 
με άνεση στην επικοινωνία και προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο, για προώθηση πωλήσεων σε S/M. 
Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: ferro@ferro.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος -α με εμπειρία στην εισαγωγή-
εξαγωγή καλλυντικών προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: sinergasia@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με όρεξη για δουλειά 
και όραμα για δημιουργία. Η πρότασή μας αφορά 
ανεξάρτητη συνεργασία με την μεγαλύτερη εταιρία 
παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής στην Ευ-
ρώπη. Βιογραφικά στο e-mail: gregsamourkas@
hotmail.com.

ΑΜΕΣΟ ξεκίνημα σε 5 νέες εμφανίσιμες με άνεση 
στην επικοινωνία για promotion σε Αθήνα και νησιά. 
Βιογραφικα με photo στο e-mail: greekpromotion@
gmail.com.

H/O ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος 
για τα merchandising standards της εταιρίας στα 
καταστήματα, στο showroom. Υποχρεωτική προϋ-
πηρεσία ως Merchandiser στο χώρο της ένδυσης, 
υπόδησης και αξεσουάρ. Δυνατότητα ταξιδιών. 
E-mail: hr@axelaccessories.com, κωδ: MER1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για τμήμα 
marketing και promotion. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@idplus.gr.

 

Στελέχη Λιανικής Πώλησης – 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για internet cafe για το τμήμα support. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη σε cafe και γνώσεις Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: xalandri@inspot.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι - νέες για πρωινή ή και βραδινή 
απασχόληση στους τομείς service και πώληση προ-
ϊόντων με αντίστοιχη εμπειρία στο κατάστημα Mia 
feta Feta bar Π. Μελά 14, Θεσσαλονίκη. E-mail: 
fetabar@miafetafetabar.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με μακρόχρονη εμπειρία στις 

πωλήσεις - εφαρμογή - ρυθμίσεις ακουστικών 
βαρηκοΐας, για να αναλάβει την θέση Υπεύθυνου 
στο κατάστημα Αττικής, μεγάλης αλυσίδας κατα-
στημάτων ακουστικών βαρηκοΐας. Βιογραφικά 
στο e-mail: akoustika_biografiko@hotmail.com.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ή Υπεύθυνη Καταστημάτων ζη-
τούνται. Γνώση Αγγλικών και Η/Υ για κρέπα-τοστ 
24ωρο στο κέντρο. Τηλ: 6978 602961.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ι.Δελούδης ζητά Πωλήτρια Κουζίνας 
με προϋπηρεσία και σχεδιαστικές γνώσεις για το 
κατάστημά της στο Χαλάνδρι. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών, Autocad. Γνώση 3D θα ληφθεί υπόψιν. 
Βιογραφικά στο e-mail: deloudis@otenet.gr.

Η ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ακουστικά Βαρηκοΐας ζητάει 
Υπεύθυνο Καταστήματος Βορείων Προαστίων Ατ-
τικής. Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο 
ΑΕΙ, ΤΕΙ θετικών επιστημών, TOEFL. Βιογραφικά 
στο e-mail: andreas.dimopoulos@damplaid.gr.

ΝΕΑ ζητείται για ταμείο από εστιατόριο στο Πα-
σαλιμάνι. Τηλ: 210 4297476.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ ζητείται από κατάστημα στην Ελευσίνα. 
Τηλ: 6972 726774.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Axel ζητά Προσωπικό Πωλήσεων με 
προϋπηρεσία 2-6 έτη. Ομαδικό πνεύμα, επιμέλεια, 
τήρηση διαδικασιών, προσανατολισμός σε πωλήσεις. 
E-mail με φωτογραφία: hr@axelaccessories.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται με προμήθεια απο εταιρία 
αλλαντικών για Θεσσαλία με εδρα Λάρισα ή Βόλο. 
Ποσοστά - bonus - εξοδα κίνησης. Βιογραφικά με 
e-mail: capostolou@rocketmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται με προμήθεια για Βόρεια 
Ελλάδα με έδρα Θεσσαλονίκη από εταιρία αλλαντικών. 
Ποσοστά - bonus - έξοδα κίνησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: capostolou@rocketmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για Υπεύθυνος Καταστήματος 
με διοικητική εμπειρία και άνεση στην επικοινωνία 
από μεγάλη εταιρία στη Βόρεια Ελλάδα. Άριστες 
συνθήκες και προοπτικές εργασίας, υψηλές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Κόπτης Τυροκομικών - Αλλαντι-
κών, ζητείται για κατάστημα market τροφίμων 
στα Βόρεια προάστια. Προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση απαραίτητη. Πλήρης απασχόληση, μισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8105008.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες για ένα σύγχρονο 
αρτοζαχαροπλαστείο στον Άλιμο με πολυετή εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Καταστημάτων για ένα σύγ-
χρονο αρτοζαχαροπλαστείο στον Άλιμο με πολυετή 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@
gmail.com.

ΑΤΟΜΟ έμπειρο, ζητείται από ψητοπωλείο στην 
Γλυφάδα για παραγγελιοληψία και οργάνωση 
αποστολής παραγγελιών. Τηλ: 210 8942343.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ για το κατάστημα Pink Woman Νέας 
Σμύρνης ζητείται. Απαραίτητη 5 ετής προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: prossilia@
gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ πεπειραμένες, με γνώσεις ξένων 
γλωσσών, απαραίτητα Αγγλικά, ζητούνται από 
κατάστημα κοσμημάτων στη Σκιάθο. Ωράριο του-
ριστικών καταστημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
el-kant@hotmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για ταμείο στο Μαρούσι. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cantinaburgers@gmail.com, τηλ: 
210 6143232.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από κατάστημα 
συστημάτων μηχανογράφησης. Παρέχεται βασικός 
μισθός, ασφάλιση. Απαραίτητο προσόν, δίπλωμα 
για μηχανάκι και αυτοκίνητο. Περιοχή Πειραιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: kanetheo@gmail.com, 
τηλ: 6974 829009.

ΑΤΟΜΑ ευπαρουσίαστα με ταλέντο στις δημόσιες 
σχέσεις ζητούνται ως Yπεύθυνες Yποκαταστημάτων 
για το λεκανοπέδιο Αττικής, προοπτικές εξέλιξης σε 
διοικητικά στελέχη αναλόγως προσόντων. E-mail: 
georgioumanager@gmail.com, τηλ: 6934 003004.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, κατά προτίμηση με προϋπηρεσία, 
ζητείται για μερική καθημερινή απασχόληση σε 
περίπτερο. Τηλ: 6976 906846.

ΤΑΜΙΑΣ - Πωλήτρια πεπειραμένη, ζητείται από 
κεντρικό σούπερ μάρκετ Κολωνακίου. Περιβάλ-
λον ευχάριστο. Αποδοχές ικανοποιητικές. Τηλ: 
210 3646103.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ πεπειραμένες, με γνώσεις ξένων 
γλωσσών, απαραίτητα Αγγλικά, ζητούνται από 
κατάστημα τουριστικών ενδυμάτων. Ωράριο του-
ριστικών καταστημάτων. Περιοχή Πλάκα. Τηλ: 210 
3227354, 6958 658957.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από κατάστημα μπιζού. 
Παρέχεται βασικός μισθός, ασφάλιση. Περιοχή 
Κηφισιά. Βιογραφικά στο e-mail: cblath@otenet.
gr, τηλ: 210 2224155.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται για υποδήματα. 
Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 210 4174135.

ΑΤΟΜΟ που να μιλάει ξένες γλώσσες, ζητείται 
από εμπορικό κατάστημα στο Μοναστηράκι, ως 
Εμποροϋπάλληλος. Τηλ: 210 3220071.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ -η καταστήματος super market 
συνέχεια στη σελ. 26

Καπετάνιος Ιστιοπλοϊκού (M/S)
Ζητείται καπετάνιος για το ιστιοφόρο Prince de Neufchatel 
για κρουαζιέρες στην Μύκονο και στις Κυκλάδες, για επο-
χική απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Ευγενική και επαγγελματική συμπεριφορά  
•Γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία επί των πλείστον σε Motorsailer Yachts 
•Δυνατότητα παραμονής στην Μύκονο κατά τους καλο-

καιρινούς μήνες  
Η εταιρία μας προσφέρει: 
•Εποχική απασχόληση 
•Διατροφή και διαμονή 
•Άριστες συνθήκες εργασίας

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία: 
•E-mail: jmichopoulos@kivotosmykonos.com 
•Συστάσεις απαραίτητες 

Ο όμιλος PEPSICO στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την TASTY FOODS, στον τομέα παραγωγής και πώλησης 
snacks & την PepsiCo - HBH στα μη αλκοολούχα ποτά αντίστοιχα.

Στην TASTY FOODS ζητάμε να καλύψουμε στο τμήμα ανάλυσης επιχειρηματικού σχεδιασμού τη θέση:

Αναλυτής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού 
(Business Planning Analyst) 

Κωδικός BP0514
Ο/Η κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος/η για την προετοιμασία και την παρακολούθηση του ετήσιου budget της 
εταιρείας που σχετίζεται με τα κόστη του εργοστασίου και της παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνος/η για τη 
σύγκριση κι επεξήγηση των όποιων διαφορών υπάρχουν ανάμεσα στην πρόβλεψη και τα πραγματικά αποτελέσματα.

Επιπλέον παρακολουθεί και εκτελεί τις απαιτούμενες διαδικασίες προέγκρισης αγοράς παγίων και τις παραγωγικό-
τητες της εταιρίας. Τέλος ασχολείται με την αποτύπωση των P&L’s των προϊόντων της εταιρείας, ενώ αναλαμβάνει 
και εκτελεί επιπρόσθετες αναλύσεις για λογαριασμό του management.

Τυπικά προσόντα 
•Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με οικονομική κατεύθυνση ή διοίκηση επιχειρήσεων και μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία στον τομέα του επιχειρηματικού σχεδιασμού ή παρεμφερές τμήμα 
•Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων 
•Καλή γνώση οικονομικών 
•Ικανότητα οργάνωσης και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα στην επικοινωνία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Power Point, Excel, Word) 
•Βασικές αρχές κοστολόγησης θα θεωρηθούν προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη BP0514, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.pepsicocareers.gr ή στο φαξ με αριθμό 210 6298774 ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: TASTY 
FOODS ΑΒΓΕ, 22ο ΧΛΜ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας, Αγ. Στέφανος Αττική, ΤΚ 14565. Τηλεφωνικό κέντρο: 210-6298000. 
Υπ’ όψιν : H.R. με την ένδειξη BP0514.

Ιατρικός Επισκέπτης  
Αθήνα - Θεσσαλονίκη & Στην Υπόλοιπη Ελλάδα

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της Πανελλαδικής της ανά-
πτυξης, ζητά ιατρικούς επισκέπτες για την προώθηση των 
παρακάτω προϊόντων:

•Επιθέματα κατακλίσεων 
•Οστομικά προϊόντα  
•Διαλείποντες καθετήρες 
 
Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Εμπειρία σε πωλήσεις στα παραπάνω προϊόντα 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Υψηλό ποσοστό προμήθειας επί των πωλήσεων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά

Παρέχεται προαιρετικά και η δυνατότητα προώθησης 
όλης της γκάμας προϊόντων της εταιρείας (οξυγονο-
θεραπεία, αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, ορθοπεδικά 
κλπ) κατόπιν ειδικής συμφωνίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergasia2014@gmail.
com, (απαραίτητη φωτογραφία στο βιογραφικό). Ταχυδρο-
μικώς στην διεύθυνση: 1o ΧΛΜ Π.Ε.Ο Λαρίσης - Αθηνών 
– Τ.Κ 413.35, Λάρισα – website: www.xalatsiscare.gr

Γραμματέας Διοίκησης 
(κωδ.: GD-15) 

Μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές εταιρείες στη 
χώρα μας, στον τομέα της Υγείας, ζητά να προσλάβει νέα 
για τη θέση της Γραμματέας Διοίκησης.

Προσόντα που απαιτούνται: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. γνώσεις σε θέματα marketing και δημο-
σίων σχέσεων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε μεγάλες εταιρείες 
•Εξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας 
•Άπταιστα Αγγλικά (επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα) 

•Άριστη γνώση και χειρισμός MS Office

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικές αποδοχές σε ένα εξαιρετικά 
οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον, με συνεχή ανάπτυξη 
και νέες γνώσεις.

Εφόσον πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, στείλτε 
μας το σύντομο βιογραφικό σας (αναφέροντας εμφανώς 
τον κωδικό GD-15) στο e-mail: hr@exceed.gr. EXCEED 
CONSULTING S.A.: Λεωφ. Ποσειδώνος 67, 166 74 
Γλυφάδα, τηλ: 210 8983610, fax: 210 8983450Ξεκινήστε την καριέρα σας με τον ηγέτη της αγοράς επίπλων στην Ελλάδα.

Ο όμιλος SATO που αναπτύσσει δυναμικά το brand του επαγγελματικού επίπλου SATO καθώς και το δίκτυο καταστη-
μάτων οικιακού επίπλου ΕΝΤΟΣ, αναζητά νέους και φιλόδοξους συνεργάτες που θα απασχοληθούν ως:

Internet / Web Marketing Specialists
Στα κεντρικά γραφεία στο Μαρούσι.

Ο(-η) κατάλληλος(-η) υποψήφιος(α) θα αναλάβει την υποστήριξη των εμπορικών στόχων του ομίλου, την υλοποίηση 
της καθορισθείσας στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της πιστότητας των πελατών του ομίλου, αξιοποιώντας τις 
ιστοσελίδες του Ομίλου, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και κάθε άλλο μέσο που σχε-
τίζεται με το διαδίκτυο.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση και εξειδίκευση στο digital marketing 
•Εξοικείωση με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn) 
•Ικανότητα δημιουργίας και παρακολούθησης ηλεκτρονικής διαφημιστικής καμπάνιας 
•Εξοικείωση σε συγγραφή κειμένων για site με προδιαγραφές SEO 
•Εμπειρία σε επεξεργασία Google Analytics 
•Γνώση χειρισμού Google Ads κα Facebook ads 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και καινοτόμων δράσεων
Ο όμιλος SATO προσφέρει: συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα ευχάριστο και 
δυναμικό περιβάλλον.
Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος, με την ένδειξη ENTOS-MARK μπορεί να γίνεται στο e-mail: hr@sato.gr,  
στο fax: 210 87 67 001 ή στη διεύθυνση: SATOS.A., Κηφισίας 168,151 26, Μαρούσι, δ/νση ανθρώπινου δυναμικού.

To ξενοδοχείο President της Αθήνας ζητά για την παρακάτω θέση εργασίας:

Bartender
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
ξενοδοχείου-bar 
•Πολύ καλή γνώση παρασκευής κοκτέιλ-καφέ 
•Καλή γνώση Αγγλικής 
•Γνώση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  

στις διαπροσωπικές σχέσεις  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
maitre@president.gr

Η Aktina Travel SA ηγέτιδα εταιρεία για τέσσερεις δεκαετίες στον χώρο της, δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα 
παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Η σταθερά αυξανόμενη πελατειακή μας βάση βασίζεται στην πελατοκεντρική προ-
σέγγιση μας και τον δυναμισμό της Εταιρείας μας.

Αν διαθέτετε ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, δημιουργικότητα, οργανωτικότητα, δυναμισμό, διάθεση συνεργασίας 
και ομαδικότητα και σας προκαλεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ζητούμε στελέχη για τα τμήματα: 
•του corporate travel και 
•του seamen travel  
Ικανότητες και εμπειρία: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
•10+ έτη εμπειρίας στην διαχείριση corporate πελατών 
ή ναυτιλιακών εταιρειών αντιστοίχως. 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής (γραπτώς 
και προφορικώς). 

•Άριστη γνώση προγραμμάτων του MS Office. 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον Sabre ή Galileo. 
•Εμπειρία σε κρατήσεις ξενοδοχείων. 
•Γνώση Open seas. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους 
άντρες υποψηφίους).

Βιογραφικό με φωτογραφία θα πρέπει να αποσταλεί στην 
Aktina Travel SA, Φιλελλήνων 26 Αθήνα ή στο e-mail: 
careers@aktinatravel.gr

Merchandiser
Η Κορρές είναι μια ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1996 και έχει τις ρίζες της στο παλαιότερο ομοιοπαθητικό 
φαρμακείο της Αθήνας. Η εταιρεία εστιάζει στη θεμελιώδη και στην εφαρμοσμένη έρευνα στα φυσικά προϊόντα, 
αξιοποιώντας την εμπειρία των 3.000 ομοιοπαθητικών σκευασμάτων φυσικής προέλευσης του φαρμακείου και συμ-
μετέχοντας σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ελληνικά και διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 400 φυσικά και πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα σε 30 χώρες, με 
παρουσία στα σημαντικότερα επιλεκτικά σημεία πώλησης παγκοσμίως.

Η Κορρές αναζητά Merchandiser για την περιοχή Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα για 
το τμήμα Trade Marketing.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών στην επαρχία 
•Άριστη γνώση Η/Υ και χειρισμού εφαρμογών MS 
Office 
•Άτομο δραστήριο, επικοινωνιακό, οργανωτικό και 
υπεύθυνο 
•Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 1-2 έτη 

•Επιθυμητός τίτλος σπουδών 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Πλήρες πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
•Συνεχή εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv2@skywalker.gr
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ζητείται σε κατάστημα στον Εύοσμο, σε ένα σύγχρονο 
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Τηλ: 
2310 601485.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια - Υπεύθυνος Μαναβικής ζητείται 
σε super market στον Εύοσμο, σε ένα σύγχρονο 
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ - Ταμίες ζητούνται για super market 
στον Εύοσμο, σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο πε-
ριβάλλον εργασίας. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για τα σημεία πώλησης 
MaxMara & DiL για άμεση πρόσληψη, με πάθος 
και γνώσεις για την γυναικεία μόδα. Καλή γνώση 
Αγγλικών ή πολύ καλή γνώση Ρώσικων. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@dil.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για τα καταστήματα MaxMara 
για άμεση πρόσληψη, με πάθος και γνώσεις για 
την γυναικεία μόδα, και όρεξη για δημιουργική 
εργασία. Καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@dil.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων στο χώρο των γυναικεί-
ων αξεσουάρ, επιθυμεί να καλύψει τη θέση της 
Πωλήτριας Καταστήματος για το κατάστημα του 
Περιστερίου. Απαραίτητη προϋπηρεσία. E-mail 
με φωτογραφία: sales@ginigroup.com, κωδ:p4.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για θέση Πωλητή σε μπουγα-
τσπωλείο στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Παλαιού 
Σταθμού. Βιογραφικά στο e-mail: info@tip-top.gr, 
ώρες επικοινωνίας 22:00-06:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα παραδοσι-
ακών προϊόντων στην Αμοργό με εμπειρία στις 
πωλήσεις και πολύ καλή γνώση Αγγλικών και 
Γαλλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
georgia_n84@hotmail.com.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ Aντιπρόσωπος για την Ελλάδα 
κορυφαίων brands RTD, ποτών-αναψυκτικών ζητά 
Πωλητές για λιανική εντός Αθήνας με εμπειρία σε 
πωλήσεις νέων προϊόντων ή fmcg ή ποτών-ανα-
ψυκτικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@glenfild.
eu, τηλ: 210 6910370.

EXCLUSIVE distributor in Greece for RTD drinks 
& beverages is looking for Sales Executives for 
Athens area in small retail & HORECA channels. 
CVs: info@glenfild.eu, tel: 210 6910370.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Πωλητή κλάδου λιανικής, αποκλει-
στικός αντιπροσώπος ποτών-αναψυκτικών στην 
Ελλάδα. Απαραίτητη εμπειρία σε εταιρίες fmcg, 
αναψυκτικών-ποτών σε μικρή λιανική εντός 
Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: info@glenfild.
eu, τηλ: 210 6910370.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι -ες για στελέχωση προσωπικού σε 
internet cafe στην Αθήνα. Προϋπηρεσία επιθυμητή 
σε cafe και γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
xalandri@inspot.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια Καταστήματος Πληροφορικής 
ζητείται. Απαραίτητη εμπειρία πωλήσεων σε 
κατάστημα πληροφορικής τουλάχιστον 2 ετών. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@ep-mail.gr, “ΘΕΣΗ#74.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Καταστήματος Πληροφορικής ζητείται. 
Απαραίτητη ακριβώς αντίστοιχη εμπειρία, διαχεί-
ριση ομάδας, πελατών, προωθητικές ενέργειες. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@ep-mail.gr, “ΘΕΣΗ#71.

ΚΟΦΤΗΣ τυροκομικών – αλλαντικών ζητείται 
για κατάστημα (Market) τροφίμων στην περιοχή 
βορείων προαστίων. Προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση απαραίτητη. Πλήρης απασχόληση, μισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8105008.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια με μηχανάκι ζητείται από εταιρία 
τροφοδοσίας καταστημάτων. Τηλ: 6947 430400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα Vodafone. 
Μοναδική προϋπόθεση η όρεξη για δουλειά! Βιο-
γραφικά στο e-mail: vf221@vodafone.net.gr, τηλ: 
210 8679696.

ΖΗΤΟΥΝΤAI Πωλήτριες για αλυσίδα ζαχαροπλα-
στείων με εμπειρία στην εστίαση. Οι ενδιαφερόμενες 
μπορούν να στείλουν βιογραφικό. Βιογραφικά στο 
e-mail: alexa.anastasiou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για ολική απασχόληση. Άμεσο 
ξεκίνημα, βασικές γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: popirodo@yahoo.com, τηλ: 6949 291999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής -τρια Καταστήματος Πλη-
ροφορικής. Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις 
πληροφορικής (όχι άλλων κλάδων) τουλάχιστον 
δύο ετών. Πλήρης απασχόληση, σπαστό ωράριο, 
bonus πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: cvexcel@
outlook.com, κωδ: JOB#38.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Καταστήματος Πληροφορι-
κής. Απαραίτητη εμπειρία σε διαχείριση πωλητών 
και γνώση της αγοράς πληροφορικής με εμπειρία 
σε πωλήσεις πληροφορικής τουλάχιστον πέντε 
ετών. Άριστη προοπτική. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvexcel@outlook.com, κωδ: JOB#41.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε μπουγατσοπωλείο στην 
περιοχή Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tip-top.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο γαι το ταμείο πρατηρίου Shell 
στην Αν. Θεσσαλινίκη. Άριστη γνώση H/Y, ευχά-
ριστη παρουσία, χαμογελαστή και διάθεση για 
εξυπηρέτηση. Τηλ: 2310 475891, 2310 028648.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος εταιριών ζητά νέες-ους, με 
εργασιακή εμπειρία, ικανούς να στελεχώσουν 
νευραλγικές θέσεις marketing-management-
finance-sales-banking και B2B. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsakiris1958@gmail.com, τηλ: 210 
6773990, κος Μάλλας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής-τρια από Ανατολική Θεσσαλονίκη 
για κατάστημα επίπλων, μοντέρνων και κλασικών. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία στο είδος. Εταιρία Σταύρος 
Καζακίδης Α.Ε, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 17-
19. E-mail με φωτογραφία: company@kazakidis.
gr, fax: 2310 471919.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για προώθηση υπηρεσιών site, 
απαραίτητη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, επιθυμητή προ-
ϋπηρεσία στο χώρο του αυτοκινήτου. Βιογραφικά 
στο e-mail: ktkp01@gmail.com, τηλ: 6955 189426.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται ευπαρουσίαστη από εισαγωγική 
εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: autoklim@otenet.gr, τηλ: 210 9431831.

ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται από εταιρία με προϊόντα ταχυ-
θερμαντήρες θερμομποπούς ηλεκτρικούς λέβητες 
με ποσοστά επί των πωλήσεων. Τηλ: 210 6123032, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00 εκτός Σαββάτου.

WEB radio ζητεί Πωλητή με εμπειρία για συνεργασία 
στο Κρυονέρι. Τηλ: 6977 365297.

ΝΕΟΙ –ες εμφανίσιμοι /ες με άριστη γνώση Αγ-
γλικών για 4ωρη - 6ωρη ευχάριστη εξωτερική 
εργασία σχετικά με το τουρισμό, μισθός, ποσοστά, 
μισθός 1000€. Βιογραφικά στο e-mail: mavridis.
tod@gmail.com, τηλ: 6981 177100.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ συνεργάτης της κορυφαίας εταιρίας 
διατροφής herbalife αναζητά Συνεργάτες. Ημια-
πασχόληση 300-500€ και πλήρη απασχόληση 
800-1500€. Ελεύθερο ωράριο εργασίας. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6942 551459, Ε. Καλούδη.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία αναζητά Πωλητές για ανά-
πτυξη δικτύου και ανέρευση πελατών σε Αθήνα 
και Επαρχία. Συνεχής εκπαίδευση, ευχάριστο 
περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@
gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία Α.Ε. Υπεύθυνος 
Εισαγωγών με σχετικό πτυχίο τμήματος ΑΕΙ-ΤΕΙ. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: impmwa@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία ανταλλακτικών 
μοτοσικλετών περιοδεύων Πωλητής. Απαραίτητα 
με άριστες γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. Επιθυμητή 
εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων και μοτοσικλε-
τών. Βιογραφικά στο e-mail: cvhrmw@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα 
αναψυκτικών - ποτών για κορυφαία brands ζητά 
Υπεύθυνο Πωλήσεων με προϋπηρεσία στον κλάδο 
HORECA. Βιογραφικά στο e-mail: info@glenfild.
eu, τηλ: 210 6910370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων HORECA. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο HORECA για εταιρία 
- αντιπρόσωπο αναψυκτικών - ποτών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@glenfild.eu, τηλ: 210 6910370.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Τμήματος Πωλήσεων ζητείται από 
κλινική αισθητικής ιατρικής, δερματολογίας και 
πλαστικής χειρουργικής για πλήρη απασχόληση. Άριστο 
περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης. Γνώση 
αγγλικών απαραίτητη. Βογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Συνεργάτες από εταιρία που ασχο-
λείται 35 χρόνια στο χώρο υγείας και ευεξίας με 
προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
tgkinalas@hotmail.com, τηλ: 6945 501551, ώρες 
επικοινωνίας 17:30-21:00.

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ εταιρία Foodoodelivery αναζη-
τά ένα δραστήριο άτομο για τη Θεσσαλονίκη με 
εμπειρία στις πωλήσεις. Παρέχεται μισθός και 
ασφάλιση. Προφίλ υποψηφίου: καλή γνώση Η/Υ, 
κάτοχος μηχανής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
foodoodelivery.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Στρατολόγησης - Recruiting 
για άμεση συνεργασία. Προτιμούνται άτομα με εμπει-
ρία στον κλάδο ασφαλειών, τηλεπικοινωνιών ή 
στα κτηματομεσιτικά και στη διαχείριση ομάδας. 
Βιογραφικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία ως Επικε-
φαλείς στους τομείς ανάπτυξης - οργάνωσης - 
στελέχωσης. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: liedahoxhaj@gmail.com, τηλ: 6940 016008, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία Αθηνών ζητεί εποχικό Προ-
σωπικό για πωλήσεις - operation, με επικοινωνι-
ακές ικανότητες. Απαραίτητα Αγγλικά και Ιταλικά 
ή Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@athensopentour.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία, ζητά Στελέχη για την ανάπτυξη 
δικτύου πωλήσεων. Τηλ: 6946 567109.

ΚΑΝΤΕ τη δική σας επιχείρηση με την υποστήριξη 
γνωστής πολυεθνικής, χωρίς ρίσκο και κεφάλαιο, 
δωρεάν εκπαίδευση, άψογη συνεργασία, δυνατότητα 
καριέρας-υψηλών εισοδημάτων, αμοιβές με ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ -ης ζητείται για Χαλκιδική από την 
εταιρία Leather 100. Απαραίτητη η γνώση Σερ-
βικής η Ρωσικής γλώσσας. Μισθός 800€, ένσημα, 
διαμονή, και bonus. Βιογραφικά και φωτογραφία 
στο e-mail: b2b@dermatina100.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια με 10ετή εμπειρία στις πωλήσεις 
ζητείται από ανώνυμη εταιρία παροχής υπηρεσιών. 
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: cveurokteo@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για διαχείριση e-shop γυναικείων 
ρούχων και bijoux. Γνώσεις σε photoshop, excel, 
Αγγλικών και του αντικειμένου απαραίτητες. Γνώσεις 
σε φωτογραφία επιθυμητές. Δυνατότητες εξέλιξης. 
Έδρα δυτική Θεσσαλονίκη. E-mail με φωτογραφία: 
jobs@only4me.gr.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα για 3 - 5ωρη απασχόληση 
για το εμπορικό και οργανωτικό τμήμα. Παρέχε-
τε εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά στο 
e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Εξαγωγών με προϋπηρεσία 
στο χώρο της ένδυσης και αξεσουάρ. Γνώση κα-
ταχώρησης παραγγελίας και τιμολόγησης. Άριστη 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: hr@axelaccessories.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Πωλητές για τον κλάδο της ενέργειας. 
Προφίλ: Νεαρά άτομα, με όρεξη για δουλειά και 
πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες. Παρέχεται 
πλήρες πακέτο αμοιβών. Βιογραφικά στο e-mail: 
career@inadv.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, ανα-
ζητεί Στελέχη Πωλήσεων για προώθηση σχετικής 
αναπτυξιακής πολιτικής, θα συνεκτιμηθεί ενδε-
χόμενη εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
andriasdonuts.gr, τηλ: 210 7703233, 6937 117407, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα την πλ. Μαβίλη ζητεί 3 άτομα 
με προϋπηρεσία στον εμπορικό χώρο για την ανά-
πτυξη των δραστηριοτήτων της. Άμεση συνεργα-
σία - υψηλές αποδοχές. Bussiness Rartners. Τηλ: 
6973 910604, ώρες επικοινωνίας 10:00-19:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για απασχόληση με δυνα-
τότητες ανάπτυξης πελατολογίου στον τομέα της 
υγιεινής διατροφής. Υψηλά και άμεσα εισοδήματα. 
Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο κέντρο της Αθήνας (Πλ. Μαβίλη) ζητάει 
άτομα για να στελεχώσει το εμπορικό της τμήμα. 
Ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sales & Marketing Officer, για ημια-
πασχόληση, σε κεντρικό ξενοδοχείο. Πολύ καλές 
γνώσεις στην τουριστική αγορά, πρακτορεία, καθώς 
και άψογος χειρισμός H/Y και γνώση πρακτορείων 
internet. E-mail με φωτογραφία: vrizomarkos@
gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
και της διοίκησης προσωπικού. Σταθερή αμοιβή και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oxygengroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία Α.Ε. Υπεύθυνος 
Εισαγωγών με σχετικό πτυχίο τμήματος ΑΕΙ-ΤΕΙ. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: impmwa@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία ανταλλακτικών 
μοτοσικλετών περιοδεύων, Πωλητής. Απαραίτητα 
με άριστες γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. Επιθυμητή 
εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων και μοτοσικλε-
τών. Βιογραφικά στο e-mail: cvhrmw@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα με οργανωτικές-διοικητικές 
ικανότητες και γνώσεις, ή ικανότητα στις πωλήσεις. 
Συνεργασία κατόπιν αξιολόγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: arctium@hol.gr, τηλ: 213 0276214, κος 
Απόστολος Ξέστερνος..

ΑΤΟΜΟ ανεξαρτήτου ειδικότητας ζητείται άμεσα 
για ημιαπασχόληση, όχι τηλεμάρκετινγκ. Άμεσο 
εισόδημα. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική ή πλήρη απασχόληση, 
για στελέχωση εμπορικού τμήματος εταιρίας, όχι 
πλασιέ ή ντίλερ, επιθυμητή γνώση Η/Υ, υψηλές 
απολαβές. Τηλ: 6973 910604.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητά 5 άτομα για 
ανεξάρτητη συνεργασία στην περιοχή της Πλατείας 
Μαβίλης. Άμεσο ξεκίνημα, ευέλικτο ωράριο, προ-
οπτική εξέλιξης. Τηλ: 6973 910604.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα την Πλ. Μαβίλη επεκτείνει 
τις δραστηριότητές της και ζητεί νέους Συνεργάτες 
για τη στελέχωση των τμημάτων της. Άμεση συνερ-
γασία, δυνατότητα για μερική-πλήρη απασχόληση, 
αφορά ανεξάρτητη συνεργασία. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 4 άτομα από γραφείο εμπορικής 
επιχείρησης για κάλυψη νέων τμημάτων. Προϋ-
πηρεσία όχι απαραίτητη. Δυνατότητα πρωινής ή 
απογευματινής απασχόλησης. Τηλ: 6973 910604.

SALES ASSISTANT με γραμματειακές ικανότητες, 
άριστη χρήση Η/Υ και δεξιότητα πωλήσεων, ζητείται 
από μεγάλη κτηματομεσιτική εταιρία με γραφεία 
Μαρούσι και Σύνταγμα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@bbhome.gr, τηλ: 210 8040505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής στο νομό Αττικής για 
την προώθηση προϊόντων ηλεκτρονικού επιχειρείν. 
Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση internet και office. 
Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα ληφθεί σοβαρά 
υπ’ όψη: Βιογραφικά στο e-mail: hr@pandafun.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για συνεργασία με δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρία με προϊόντα ευρείας 
καθημερινής κατανάλωσης. Όχι ντίλερ-πλασιέ. 
Δωρεάν εκπαίδευση, ελαστικές προϋποθέσεις 
εργασίας από το χώρο σας. Δυνατότητα καριέρας-
υψηλών εισοδημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα για εργασία από το χώρο 
τους, ελεύθερη συνεργασία με πολυεθνική στο 
τμήμα πωλήσεων. Δωρεάν εκπαίδευση-υποστήριξη, 
δυνατότητα καριέρας-υψηλών εισοδημάτων, με-
ρική-πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πωλήσεων ζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων 
για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις και στην διοίκηση 
προσωπικού. Παρέχεται σταθερός μισθός και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oxygengroup.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται επικοινωνιακά και υπεύθυνα 
για συνεργασία από το χώρο σας, δωρεάν εκπαί-
δευση, μερική-πλήρη απασχόληση, δυνατότητα 
καριέρας-υψηλών εισοδημάτων, αμοιβές με 
ποσοστά βάσει αποτελέσματος. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannav77@gmail.com.

Η INTELLIGENT Media, η μεγαλύτερη εταιρία 
ψηφιακής σήμανσης στο χώρο της υγείας, ζητά 
Υπεύθυνο Πωλήσεων. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε πωλήσεις. Προσφέρεται σταθερός μισθός και 
ποσοστά επί των πωλήσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: careers@intelligentmedia.gr.

ΓΡΑΦΕΙΟ τηλεοπτικών παραγωγών για τα γραφεία 
της στην Ελλάδα προσλαμβάνει 5 άτομα για την 
Ρεσεψιόν, το Εμπορικό Τμήμα και το Τηλεφωνικό 
Κέντρο, ανεξαρτήτου ηλικίας και εμπειρίας. Μισθός, 
πριμ, καριέρα. Τηλ: 211 5554830.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για πώληση διαφημιστικού 
χώρου του οδηγού υγείας Μy Doctors. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@mydoctors.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για μηνιαίο free press έντυπο 
στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
patisioncontact@gmail.com, τηλ: 210 8229040, 
κα Μαριάννα Παπαγεωργίου.

ΠΩΛΗΤΗΣ διαφημιστικού χρόνου ζητείται, με 
εμπειρία στα media, ΜΜΕ, πωλήσεις χώρου και 
χρόνου. Για πώληση διαφημιστικού χρόνου έτοιμων 
τηλεοπτικών εκπομπών σε πελάτες. Ποσοστά επί 
των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
progress.com.gr.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Πωλητής -τρια ζητείται από εισα-
γωγική εταιρία ειδών δώρου και διακόσμησης για 
δειγματισμό με laptop σε τουριστικές περιοχές της 
Ελλάδος. Τηλ: 21Ο 6927798.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από νεοσύστατο γραφείο με-
γάλης πολυεθνικής εταιρίας για στελέχωση των 
τμημάτων Πώλησης - Μάρκετινγκ - εσωτερικής 
υποστήριξης. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Τηλ: 6973 
910604.

ΑΤΟΜΑ άμεσα, ζητούνται για συνεργασία με εμπο-
ρική εταιρία, για στελέχωση εμπορικού τμήματος, 
συνεχής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές, μόνο σο-
βαρές προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία για 
στελέχωση ανάπτυξης πελατολογίου και εποπτείας 
ανθρώπινου δυναμικού στη Πλατεία Μαβίλης. Τηλ: 
6973 910604.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική εταιρία επαγγελματι-
κών προϊόντων ήχου και φωτισμού, επιθυμεί να 
προσλάβει 3 Account Managers Sound and Light 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βουλγαρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: selectiondpt@cremedelacreme.gr.

Η WELLNESSNOW, εταιρία στο χώρο Υγείας-
Ευεξίας-Διατροφής ζητάει άμεσα Συνεργάτη για 
στελέχωση των παρακάτω τμημάτων: α) Εμπορικό 
τμήμα β) Τμήμα οργάνωσης και διοίκησης συνερ-
γατών. E-mail: info@wellnessnow.gr, τηλ: 6932 
309100, 6986 219045.

Α.Ε ΜΕ 60ΧΡΟΝΗ παρουσία στον χώρο των λιπα-
ντικών - χημικών οχημάτων και βιομηχανίας, ζητά 
δυναμικούς φιλόδοξους Πωλητές. Προσφέρεται 
πακέτο μισθού - bonus και προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@oilcompo.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητά έμπειρο Πωλητή στον τομέα 
της ενέργειας για B2B πωλήσεις. Περιοχή Θεσσα-
λονίκης. Παρέχονται: σταθερός μισθός και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: b2bsales@outlook.com.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική εταιρία επαγγελματι-
κών προϊόντων ήχου και φωτισμού, επιθυμεί να 
προσλάβει 3Account Managers Sound and Light 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βουλγαρία. Βιογραφικά 
στο e-mail:selectiondpt@cremedelacreme.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά για άμεση πρόσλη-
ψη Εκπαιδευτικούς Επισκέπτες με εμπειρία στην 
προώθηση υπηρεσιών, για κατ’οίκον επισκέψεις. 
Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
infocvcy@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για πωλήσεις χονδρικής-λιανικής 
για αρώματα, μακιγιάζ και καθημερινής περιποίη-
σης και καθαριότητας για το σπίτι, κατοικίδια από 
γνωστή εταιρία απευθείας πώλησης, ικανοποιητικά 
ποσοστά κέρδους, δυνατότητα καριέρας-υψηλών 
εισοδημάτων. E-mail: ioannav77@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από διαφημιστική εταιρία στο 

Μαρούσι για την δημιουργία και επίβλεψη δικτύου 
πωλήσεων, κοντά στον ηλεκτρικό Αμαρουσίου, 
σταθερός μισθός, μπόνους, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8020550, 
6986 155896.

ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται με ή χωρίς προϋπηρεσία στο 
χώρο της ευεξίας. Ανεξάρτητη συνεργασία με πολύ 
καλές αμοιβές, ελεύθερο ωράριο. Τηλ: 6984 451563.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες ζητούνται πανελλαδικά από με-
γάλη ενεργειακή εταιρία με δικό τους ΙΧ. Παρέχεται 
ικανοποιητικός μισθός, προμήθειες επί των πω-
λήσεων και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: info@
neonenergy.gr, κωδ: ΠΩΛsk 905.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική ή πλήρη απασχόληση, 
για στελέχωση εμπορικού τμήματος εταιρίας, όχι 
πλασιέ ή ντίλερ, επιθυμητή γνώση Η/Υ, υψηλές 
απολαβές. Τηλ: 6973 910604.

Η ΑΧΑΪΚΑ Πλαστικά ΑΕΒΕ ζητεί Product Manager 
για το Αίγιο με εμπειρία, πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Η/Υ, 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@achaika.gr.

Η ΑΧΑΪΚΑ Πλαστικά ζητεί Πωλητή με εμπειρία 
στα υλικά συσκευασίας, προσόντα ΑΕΙ, Η/Υ, άνεση 
επικοινωνίας, Αγγλικά, μισθός και ποσοστά. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@achaika.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται με σχετική εμπειρία σε πωλή-
σεις Β2Β για μόνιμη συνεργασία, μισθός ασφάλιση 
ποσοστά εκπαίδευση. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
εντιμότητα, στόχο, προσήλωση, επίμονη, επικοινωνι-
ακή. Βιογραφικά στο e-mail: webjob2b@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ με ευχέρεια λόγου ζητούνται από σύλλογο 
ΑΜΕΑ για στελέχωση τμήματος εγγραφής νέων 
μελών. Ταξίδια στα νησιά μας, παροχές πληρωμένες, 
μισθός 700€, ΙΚΑ. Τηλ: 211 0122373, 6947 700846.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος επιχειρήσεων ζητεί 3 νέες 
για κάλυψη διαφόρων τμημάτων νέου υποκατα-
στήματος, υψηλές αποδοχές, εξέλιξη, ασφάλιση. 
Τηλ: 210 8617959.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται με προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
Β2Β για προβολή επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. Στα-
θερή συνεργασία. Παρέχονται μισθός, ασφάλιση, 
ποσοστά, έξοδα κίνησης. Αυστηρή επιλογή. Προοπτική 
γρήγορης εξέλιξης. E-mail: webjob2b@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητά 
άτομα για στελέχωση τμημάτων. Άμεση πρόσληψη, 
παρέχεται βασικός μισθός, ασφάλιση και bonus. 
Τηλ: 2310 234733.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εκπρόσωπος Πωλήσεων από κατάστη-
μα τηλεπικοινωνιών στο Γέρακα. Η θέση αφορά 
πώληση υπηρεσιών προϊόντων και εξυπηρέτηση 
συνδρομητών. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
sequence.gr, ώρες καταστημάτων.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά έμπειρο Πωλητή στον τομέα της 
ενέργειας για B2B Sales. Παρέχεται σταθερός 
μισθός και bonus. Περιοχή Λάρισα. Βιογραφικά 
στο e-mail: b2bsales@outlook.com.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για μερική ή πλήρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: liedahoxhaj@
gmail.com, τηλ: 6940 016008.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου. Τηλ: 
6999 613420.

EXCLUSIVE distributor in Greece for RTD drinks 
& beverages is looking for Sales Executives for 
Athens area in small retail & HORECA channels. 
CVs: info@glenfild.eu, tel: 210 6910370.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα, επικοινωνιακά και δραστήρια, 
που να θέλουν να κτίσουν εισόδημα και πελατολόγιο. 
Βιογραφικά στο e-mail: simvoulos@outlook.com.

ΑΤΟΜΑ, άμεσα ζητούνται για συνεργασία με εμπο-
ρική εταιρία, για στελέχωση Εμπορικού Τμήματος. 
Συνεχής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές. Μόνο σο-
βαρές προτάσεις. Τηλ: 6943 950447.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία, 
για ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου. Δεν 
αφορά dealer- telemarketing. Τηλ: 6973 910604.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες ζητούνται για το τομέα 
των πωλήσεων - εξυπηρέτηση πελατών, και για 
την οργάνωση δικτύου συνεργατών. Δυνατότητα 
εξέλιξης. Μερική ή πλήρη απασχόληση. Τηλ: 6973 
910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα για την οργάνωση και 
το συντονισμό εμπορικού τμήματος, επιθυμητές 
γνώσεις Η/Υ, part time εργασία, μηνιαία εισοδήματα 
από 800€. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 7 σοβαρά άτομα για υπεύθυνη ερ-
γασία, μερική απασχόληση μέχρι 800€, πλήρης 
απασχόληση μέχρι 1500€. Άμεσο ξεκίνημα, κατόπιν 
αξιολόγησης. Τηλ: 6973 910604.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Λευκών Ειδών αναζητά Πωλητή. 
Δίνεται μισθός, bonus, εταιρικό ΙΧ, κινητό τηλέφωνο, 
ασφάλιση. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
Β2Β. Bιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: info@crist.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ με είδη κτιριακής αποχέτευσης 
και υδραυλικά αναζητά άτομο με προϋπηρεσία στον 
τομέα για πώλησεις - ανάπτυξη δικτύου πελατών. 
Βιογραφικά στο e-mail: viografika3355@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον χώρο της 
ενέργειας ζητά έμπειρο Πωλητή για Β2Β Πωλήσεις. 
Προϋπηρεσία στον χώρο απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@shopjob.gr.

συνέχεια στη σελ. 28

Η Fullah Sugah του ομίλου Skondras Fashion & Accessories S.A, με εμπορική - εξαγωγική δραστηριότητα και 
ηγετική θέση στον κλάδο της μόδας, επιθυμεί να προσλάβει:

Fashion Marketing Manager 
με  Έδρα την Αθήνα

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Διαχείριση / προώθηση προϊοντικών κατηγοριών  
με σκοπό την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων 
•Σύνταξη / συντονισμός του fashion marketing plan κα-
θώς και των υποστηρικτικών στρατηγικών marketing 
•Επικοινωνία / συνεργασία με διαφημιστικές εταιρίες, 
περιοδικά μόδας, fashion bloggers κλπ. 
•Παρακολούθηση, ενημέρωση και βελτίωση  
των websites, social media και online/ digital projects 
της εταιρίας 
•Δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση digital fashion 
marketing campaigns που να αυξάνουν τις πωλήσεις  
και το brand awareness 
•Παρακολούθηση και φροντίδα προϊοντικών –  
ηλεκτρονικών καταλόγων 
•Παρακολούθηση των πωλήσεων σε συνεργασία  
με την εμπορική διεύθυνση και ανάπτυξη διορθωτικών 
ενεργειών όπου κρίνεται απαραίτητο 
•Συντονισμός local store marketing και fashion event 

marketing της εταιρίας 
•Υποστήριξη εξαγωγικού fashion marketing  
Προσόντα/requirements: 
•Πτυχίο marketing ή business administration  
απαραίτητο, μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές 
•3 -5 χρόνια προϋπηρεσίας τουλάχιστον στο χώρο  
της μόδας και γνώση των εκδόσεων μόδας 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και καλή γνώση  
μιας δεύτερης γλώσσας 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office 
•Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 
•Επιχειρηματικότητα και στρατηγική σκέψη 
•Πρωτοβουλία και ομαδικότητα  
Προσφορά/offer: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Άριστο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικού: commercial@skondras.gr

Η εταιρεία MART HELLAS ζητά να προσλάβει:

Υπάλληλο για το Τμήμα Λογιστηρίου
Προσόντα υποψηφίων: 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε εμπορική εταιρεία 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Καλή Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση του λογιστικού προγράμματος Business Suite της Entersoft

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@marthellas.gr 
υπ’ όψιν Κας Τάνιας Τσουράκη.

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται στην Κω, ζητά για τη σεζόν 2014:

Επαγγελματία στο Μανικιούρ-Πεντικιούρ με Εμπειρία
Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας - γνώση της Ρώσικης ή Γερμανικής γλώσσας  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Απόφοιτος σχολής στο αντικείμενο 
•Απαραίτητη διετή προϋπηρεσία 
•Γνώση και εμπειρία σε nail art 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας - ικανότητα στις πωλήσεις και προώθηση προϊόντων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση

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

Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ A.E. που δραστηριοποιείται στο χώρο της προώθησης ιατρικών προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας και φαρμακολογικών προϊόντων ζητά να προσλάβει άμεσα:

Υπεύθυνο Μηχανογραφικής Αποθήκης 
(Κωδ. Θέσης 3)

Για τη στελέχωση της εμπορικής διαχείρισης.  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: 
•Εμπειρία σε συστήματα ERP – WMS 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εταιρείας του κλάδου 
•Ηλικία έως 45 ετών  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: e.karella@hospital-line.gr

Η εταιρεία ΓΚΕΡΟ ΑΕ που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνος/η Πωλήσεων
Για την ανάπτυξη του πελατολογίου της στην πόλη  
του Βόλου. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης  
ή ηλεκτρολόγος μηχανικός 
•Άριστη επικοινωνία & ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμικό χαρακτήρα, οργανωτικές ικανότητες 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 

•Εντοπιότητα  
Παροχές: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: careers@gero.gr

Η Elvial S.A., βιομηχανία διέλασης αλουμινίου με έδρα το 25ο χλμ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, αναζητά υπάλληλο για 
την παρακάτω θέση εργασίας:

Χειριστής Μηχανημάτων CNC 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώση χειρισμού μηχανημάτων 
CNC 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα επικοινωνίας  
και συνεργασίας 
•Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα 

•Ανάλογη προϋπηρεσία στο αντικεί-
μενο και στο χώρο θα εκτιμηθεί  
Προσφέρονται: 
•Ολοκληρωμένο πρόγραμμα  
εκπαίδευσης 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής  
εξέλιξης 
•Ευχάριστο, σύγχρονο και σταθερό 

περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπά-
νω προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως 
στείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
στην παρακάτω διεύθυνση: «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. 
Α.Ε», Αγ. Παντελεήμονας Κιλκίς ΤΚ 
61100, Υπόψη κας Θεοχαροπούλου 
ή e-mail: hr@elvial.gr

O όμιλος Μαρινόπουλος ΑΕ επιθυμεί να προσλάβει για τα καταστήματα Supermarket:

Διευθυντές Καταστημάτων 
(κωδ. DIRΛΕΥΚ) - για τη Λευκάδα

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος την ομαλή λειτουργία του καταστήματος, για το συντονισμό και την οργάνωσή 
του, την επίτευξη του στόχου των πωλήσεων, της κερδοφορίας και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στο λιανεμπόριο 
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ανώτερης/τατης σχολής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και προσανατολισμό στη φιλοσοφία της εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: hrsuper_greece@
marinopoulos.com ή στο fax: 210 9893457 / 210 9836604, αναφέροντας στο βιογραφικό τους τον κωδικό DIRΛΕΥΚ.

Η εταιρία Βιονακύκλωση με αντικείμενο την διαχείριση αποβλήτων, ζητεί να προσλάβει:

Στέλεχος ως Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς (ΣΑΜΕΕ)
Για το τμήμα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.  
Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α πρέπει απαραίτητα 
να έχει: 
•Πτυχίο χημικού μηχανικού 
•Αδεία Συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς 
•Προϋπηρεσία στον χώρο της βιομηχανίας τουλάχιστον 
3 έτη 
•Γνώση των διαδικασιών του ΥΠΕΚΑ 

•Ευχέρεια ταξιδιών εντός Ελλάδος 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο hr@biorecycling.gr. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν επισκεφτούν 
το website: www.biorecycling.gr
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ΑΤΟΜΑ ικανά, υπεύθυνα, για το τμήμα πωλήσεων 
γνωστής πολυεθνικής, όχι ντίλερ-πλασιέ, δωρεάν 
εκπαίδευση, εργασία από το χώρο σας, δυνατό-
τητα καριέρας-υψηλών εισοδημάτων, αμοιβή με 
ποσοστά, μερική-πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από εταιρία τροφίμων με 
δικό τους μεταφορικό μέσο. Υψηλές αποδοχές και 
άμεση πληρωμή. Τηλ: 6999 622154, Κος Σταύρος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για παροχή τουριστικών 
υπηρεσιών και πώληση πακέτων εκδρομών σε 
συνεργασία με μεγάλη ταξιδιωτική εταιρία. Προ-
οπτικές επαγγελματικής ανεξάρτητης καριέρας. 
Τηλ: 6993 275363.

ΑΤΟΜΑ νέα φιλόδοξα, με πολύ καλό λόγο και 
ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις από τηλεφώνου, 
ζητούνται για πωλήσεις μέσω τηλεφώνου εκδοτικής 
εταιρίας, γνωστά αντικείμενα, αμοιβή, ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: gr.public.jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής -τρια στην Αθήνα, Πτυχιούχος 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για εργασία σε on line τουριστικό οδηγό, 
με μισθό και ποσοστά. Τηλ: 211 8009663.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά με εμπειρία στο χώρο των 
πωλήσεων ζητούνται για τη στελέχωση διαφη-
μιστικής εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
jobfinders.gr τηλ: 2810 333915.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά και με αυτοπεποίθηση ζη-
τούνται από διαφημιστική εταιρία στο Ηράκλειο 
Κρήτης για πλήρη απασχόληση. Υψηλές αποδο-
χές, δωρεάν εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
recruitingingreece@gmail.com, έως 12/05/2014, 
τηλ: 2811 115036.

Η ΚΕΒΕ ΑΕ ζητά άτομο για το τμήμα Εξαγωγών 
με προθυμία να ταξιδεύει. Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 
άπταιστα Αγγλικά, γνώση τρίτης γλώσσας θα εκτι-
μηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@kebe-sa.gr.

ΑΤΟΜΑ 2 ζητούνται στο χώρο υγείας και διατροφής, 
μερική ή πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΝΕΟΙ ευπαρουσίαστοι εργατικοί, καλλιεργημένοι, με 
προσόν την καλή επικοινωνία, ζητούνται για ημια-
πασχόληση, για στελέχωση του δικτύου πωλήσεων 
πανευρωπαϊκού ομίλου, υψηλές αποδοχές, εξέλιξη, 
ευέλικτο ωράριο, σταθερό εισόδημα, προϋπηρεσία 
θα εκτιμηθεί. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική ή πλήρη απασχόληση, 
για στελέχωση εμπορικού τμήματος εταιρίας, όχι 
πλασιέ ή ντίλερ, επιθυμητή η γνώση Η/Υ, υψηλές 
απολαβές. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα, από γραφείο εμπορικής επι-
χείρησης για κάλυψη νέων θέσεων. Πρωινή ή και 
απογευματινή απασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ 7 ζητούνται για τη διαχείριση λιανικών - 
χονδρικών πωλήσεων και την ανάπτυξη του δικτύου 
πωλήσεων επιχείρησης με έδρα την Πλ. Μαβίλη, 
ευέλικτο ωράριο, ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 
6943 950447.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ νέοι ζητούνται για την επέκταση 
των δραστηριοτήτων επιχείρησης με έδρα την Πλ. 
Μαβίλη σε διάφορες ειδικότητες, ευέλικτο πρό-
γραμμα εργασίας-ικανοποιητικές αποδοχές (δεν 
αφορά εξωτερικές εργασίες ή telemarketing). Τηλ: 
6943 950447, ώρες επικοινωνίας: 09:00-19:00.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια Λογισμικού και Λύσεων Πλη-
ροφορικής ζητείται. Απαραίτητες γνώσεις σε 
εμπορικολογιστικές εφαρμογές και ικανότητες 
πώλησης. Βιογραφικά στο e-mail: cv@ep-mail.
gr, “ΘΕΣΗ#73.

Η ΚΕΒΕ ΑΕ ζητά άτομο για το Τμήμα Εξαγωγών 
με προθυμία να ταξιδεύει. Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 
άπταιστα Αγγλικά και γνώση τρίτης γλώσσας θα 
εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@kebe-sa.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά άτομο έμπειρο στις 
πωλήσεις, με γνώσεις internet, να στελεχώσει 
τμήμα marketing. Προϋπηρεσία απαραίτητη, ορ-
γανωτικές ικανότητες, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών, 
κάτοχος ΙΧ επιθυμητό (όχι απαραίτητο). Βιογραφικά 
στο e-mail: info@website-experts.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Οργάνωσης Εκθέσεων ζητά Πωλητή. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις, γνώση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, Αγγλικών, με άδεια οδήγησης, άριστος 
στην επικοινωνία και δυνατότητα ταξιδιών στην 
περιφέρεια. Η Εργασία είναι 8ωρη και σταθερή! 
Βιογραφικά στο e-mail: info@alfaexpo.gr, τηλ: 
210 2772244, ώρες επικοινωνίας 14:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με 5ετή εμπειρία για το 
τμήμα πωλήσεων, για την περιοχή της Αθήνας, 
για 12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@atzovaras.gr.

AΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητείται Προσωπικό για 
τη στελέχωση νέων τμημάτων πώληση, marketing 
και δημοσίων σχέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
elsaloyr@gmail.com, τηλ: 6941 591109.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΕΤΑΙΡΙΑ οδοντιατρικών ειδών ζητεί Ελεύθερο 
Συνεργάτη - Ιατρικό Επισκέπτη για προώθηση 
προϊόντων και ενημέρωση οδοντιάτρων, περιο-
χή Αθήνα - Θεσσαλονίκη, μισθός συν μπόνους. 
Βιογραφικά στο e-mail: dentopol@otenet.gr, τηλ: 
211 4079041.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πείρα στα ιατρικά αναλώσιμα 
ως Ιατρικός Επισκέπτης. Για τον νομό Ευβοίας και 
Βοιωτίας. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Η επιχείρηση 
έχει έδρα Χαλκίδα. Τηλ: 22210 23347.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Ιατρικός Επισκέπτης για πώ-
ληση ιατρικών αναλώσιμων. Έτοιμο πελατολόγιο 
στη Χαλκίδα. Απαραίτητο Ι.Χ. Τηλ: 22210 23347.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ιατρικών ειδών ζητά Πωλητή έμπειρο 
στα αναλώσιμα ιατρείων με έδρα Χαλκίδα. Απαραίτητο 
μεταφορικό μέσο. Τηλ: 22210 23347.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από εμπορική επιχείρηση για επι-
σκέψεις σε ιατρεία και ενημέρωση προϊόντων (όχι 
πωλήσεις ποσοστά). 8ωρο, μισθός 500€, ασφάλεια. 
Τηλ: 210 7486900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία στο χώρο του 
φαρμακείου από εταιρία με παραφαρμακευτικά 
προϊόντα και χώρο ευθύνης τη Βόρεια Ελλάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: .topfarm@otenet.gr.

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία παραφαρμακευτικών 
προϊόντων ζητούνται Τοπικοί Αντιπρόσωποι για 
τους νομούς: Μεσσηνίας, Ηλείας, Αχαϊας, Κορινθί-
ας, Αρκαδίας, Αργολίδας Φθιωτίδας, Μαγνησίας, 
Ευβοίας Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας. Fax: 210 
2388509.

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία παραφαρμακευτικών 
προϊόντων ζητούνται Πωλητές με εμπειρία για τη 
στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 
έτη. Fax: 210 2388509.

ΕΤΑΙΡΙΑ με μακροχρόνια παρουσία στην πώληση 
Ιατρικών Συσκευών-Μηχανημάτων, αναζητά Υπεύ-
θυνο Πωλήσεων για κατάστημα της Θεσσαλονίκης. 
Προϋπηρεσία 3ετών+ στην πώληση ιατρικών συ-
σκευών-μηχανημάτων, ειδικότερα καρδιολογικών 
συσκευών. Άριστα Αγγλικά-Η/Υ. Κάτοχος άδειας 
οδήγησης. E-mail: .hrbiovas@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για διακίνηση προϊόντων 
υγείας και ευεξίας. Μισθός βάση ποσοστών. Παρέ-
χεται εκπαίδευση. Τιμή 300€. E-mail: kmousikas@
yahoo.gr, τηλ: 6932 370913, ώρες επικοινωνίας 
11:00-13:00.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος ζητά 5 Πτυχιούχες-χους ΑΕΙ-
ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ με εμπειρία Ιατρικού Επισκέπτη, για 
στελέχωση νευραλγικών θέσεων του τομέα υγεί-
ας. Εκπαίδευση-γρήγορη και αξιοκρατική εξέλιξη. 
E-mail: tsakiris1958@yahoo.gr, τηλ: 210 6773990 
κος Τσακίρης.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Ιατρικούς Επισκέπτες σε όλη την 
Ελλάδα για προώθηση επιθεμάτων κατακλίσεων, 
διαλειπόντων καθετήρων, οστομικών προϊόντων 
και συμπληρωμάτων διατροφής. Απαραίτητη 
εμπειρία αντικειμένου. Βιογραφικά στο e-mail: 
ergasia2014@gmail.com.

AΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα στη Θεσσαλο-
νίκη, ζητείται Ιατρικός Επισκέπτης με εμπειρία σε 
Παιδιάτρους και Νεογνολόγους, όπως επίσης και 
φαρμακεία, για τις περιοχές κεντρικής Μακεδονίας-
Θράκης. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: nedounewmed@hotmail.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εισαγωγική εταιρία φαρμο-
τεχνολογικών προϊόντων στα Βόρεια Προάστια 
της Αθήνας, θα ήθελε να προσλάβει:2 Ιατρικούς 
Επισκέπτες Ογκολογικών, επιτυχή προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών στον κλάδο της Ογκολο-
γίας-Ακτινοθεραπείας. E-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία – Φαρμακευτική
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Νοσηλευτές για εργασία στην 
Αγγλία. Παρέχεται εκπαίδευση, Αγγλική γλώσσα 
απαραίτητη, αεροπορικό εισιτήριο δωρεάν, δί-
πλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές για εργασία σε όλες τις 
ειδικότητες. Άμεση πρόσληψη, γνώσεις Αγγλικής 
ή Γερμανικής γλώσσας αντίστοιχα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spn-consultants.com.

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται από παιδική κατασκήνωση στην 
Κάριανη Καβάλας έως 05/09/2014. Βιογραφικά στο 
fax: 2310 267142, e-mail: info@alexandracamp.
gr, τηλ: 2310 267805.

ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ εργαστήριο ιδιωτικής 
κλινικής ζητείται Παρασκευαστής -τρια. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@centralclinic.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μία Φαρμακοποιός για μεγάλο Φαρμακείο 
στο Παγκράτι. Τηλ: 6972 201342.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Πτυχιούχος, ζητείται για εργασία 
σε φαρμακείο στο δήμο Αγίου Δημητρίου. Τηλ: 
6945 381307.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ζητείται για εργασία σε φαρ-
μακείο στην περιοχή του Πειραιά. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Τηλ: 6944 826050.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ Νοσοκόμα με άριστη γνώση Αγγλι-
κών, κάτοικος Αθηνών, με δυνατότητα ταξιδίων, με 
σκοπό την ιατρική φροντίδα σε περιόδους διακοπών/
ταξιδίων. Τηλ: 210 4110212, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00 Δευτέρα-Παρασκευή.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ -τριες με πτυχίο Ανώτατης-Ανώτερης 
σχολής ζητούνται για εργασία στο Κατάρ. Διαμονή-

αεροπορικά για Ελλάδα 2 φορές το χρόνο-μετα-
φορικό-ιατροφαρμακευτική περίθαλψη-ασφάλεια 
ζωής-μισθός αναλόγως προσόντων. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία-άριστη γνώση Αγγλικών. E-mail: com.
recruitersqatar@gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Ιατροί όλων των ειδικοτήτων για 
ανεξάρτητη συνεργασία με μία από τις μεγαλύτε-
ρες εταιρίες διατροφής. Δυνατότητες προσωπικής 
ανάπτυξης και εξέλιξης, ελεύθερο ωράριο. Τηλ: 
6943 950447.

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται για να εργαστεί σε ιατρείο στην Κρήτη 
για την καλοκαιρινή σεζόν 2014. Τηλ: 2825 061677, 
6932 645520, ώρες επικοινωνίας 09:00–15:00, 
18:00–20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διαιτολόγοι για άμεση συνεργασία 
από εταιρία. Τηλ: 6941 591109.

ΙΑΤΡΟΣ Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος ζητείται 
για μόνιμη εργασία σε ιδιωτικό μικροβιολογικό 
εργαστήριο στη Μεσσηνία. Βιογραφικά στο e-mail: 
afroditi@hol.gr.

ΙΑΤΡΟΣ, Άνδρας ή Γυναίκα, ζητείται για παιδική 
κατασκήνωση κοντά στα Καλάβρυτα για την κα-
λοκαιρινή περίοδο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
achaikochorio.gr, τηλ: 211 7054226, 6972013270.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Νοσηλεύτριες με τουλάχιστον 
διετή προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση σε 
δερματολογικό ιατρείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ctzermias@gmail.com.

ΖΗΤOYNΤΑΙ Ιατροί (άνευ ειδικότητας ή ειδικοτή-
των) για ιατρεία των νομών Πιερίας - Φωκίδας 
(επιθυμητή η γνώση Αγγλικών - Ρωσικών ή άλλων 
γλωσσών). Βιογραφικά στο e-mail: artemiospap@
yahoo.gr, τηλ: 6942 696134, ώρες επικοινωνίας 
11:00-13:30 & 18:00-21:00.

ΖΗΤOYNΤΑΙ Ιατροί για ιατρεία τουριστικών περι-
οχών των νομών Πιερίας - Φωκίδας, (επιθυμητή 
η γνώση ξένων γλωσσών). Προοπτική μόνιμης 
συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: artemiospap@
yahoo.gr, τηλ: 6942 696134, ώρες επικοινωνίας 
11:00-13:30 & 18:00-21:00.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο για 
νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερo, 6ωρo, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.ath@
gmail.com αναγράφοντας «Υπάλληλος Νομικής 
Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

ΣΤΕΛΕΧΗ ζητούνται για πολιτικό κόμμα. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@neagrammh.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ με άριστες γνώσεις Αγγλικής και πολύ 
καλές γνώσεις Γερμανικές και καλή χρήση Η/Υ 
ζητούνται από δικηγορική εταιρία στη Γλυφάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: dnikas@otenet.gr, τηλ. 
210 8941914.

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ Δικηγόρος ή νέος Δικηγόρος έως 
δύο χρόνια ζητείται από σοβαρό δικηγορικό γραφείο 
με μεγάλο φάσμα δικηγορικής ύλης, ποινικό, αστι-
κό, διοικητικό. Βιογραφικά στο e-mail: gr.lawyers.
jobs@gmail.com.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες – Μεταφράσεις
LTES is seeking an English Instructor for our client 
in Ag.Stefanos. Must have experience teaching 
adults and be available evening hours. CVs: yotab@
ltes-global.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεταπτυχιακό φοιτητή υποστήριξη 
σε μεταφράσεις Αγγλικών άρθρων σχετικών με 
διδακτική - μεθοδολογία της ιστορίας από κάτοχο 
αντίστοιχου μεταπτυχιακού - διδακτορικού τίτλου 
με σπουδές στην Αγγλία. Τηλ: 6976 965102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για την κάλυψη διοικητικής 
θέσης γνωστού ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στην Βόρεια 
Ελλάδα. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καλή χρήση 
της Αγγλικής και επικοινωνιακή προσωπικότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια ζητείται από φροντιστήριο 
στο Περιστέρι. Βιογραφικά στο e-mail: mvskreti@
hotmail.com.

Η INTERLAB Ltd. ζητά Βιολόγο για υποστήριξη 
επιστημονικών εφαρμογών και πωλήσεων εργαστη-
ριακού εξοπλισμού, προϊόντων μοριακής βιολογίας 
και μικροβιολογίας τροφίμων. Προαπαιτούμενα: 
ευχέρεια στην επικοινωνία, άριστα Αγγλικά, MS 
Office, δίπλωμα αυτοκινήτου, αντίστοιχη εμπειρία. 
E-mail: info@interlab.gr.

Η INTERLAB Ltd. ζητά Χημικό για υποστήριξη 
επιστημονικών εφαρμογών και πωλήσεων ερ-
γαστηριακού εξοπλισμού αναλυτικής χημείας (θα 
εκτιμηθεί εμπειρία σε αέρια-υγρή χρωματογραφία). 
Προσόντα: ευχέρεια στην επικοινωνία-άριστη γνώση 
Aγγλικής-MsΟffice-δίπλωμα αυτοκινήτου. E-mail: 
info@interlab.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ -τριες Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανι-
κών με επικοινωνιακές ικανότητες και φιλοδοξίες, 
ζητούνται από τον όμιλο Γράψα για τα εκπαιδευ-
τήρια Πάτρας. Φροντιστηριακή πείρα απαραίτητη, 

άριστες συνθήκες εργασίας, προοπτικές εξέλιξης, 
εκπαίδευση. E-mail: patra@grapsa.edu.gr.

ΧΗΜΙΚΟΣ ή Βιολόγος νέος, φιλόδοξος και με όρεξη 
για εργασία ζητείται από το φροντιστήριο Κεχαγιάς 
στο Πέραμα του Πειραιά. Βιογραφικά με συνημμένη 
φωτογραφία στο e-mail: fme-kex@otenet.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών ζητείται στα Σεπόλια. 
Βιογραφικά στο e-mail: kxg@hotmail.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παρασκευής κρύας κουζίνας ζητά άτομο 
να συνεργαστεί μόνιμα με έναν-μία: Τεχνολόγο 
Τροφίμων βάρδιας (Catering). Βιογραφικά στο 
e-mail: micser1@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκδοτική εταιρία Συντάκτης για επι-
μέλεια παιδικών περιοδικών και comics. Άριστα 
Αγγλικά απαραίτητα, προϋπηρεσία στο χώρο επι-
θυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: GM0514.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιολόγος για Γραμματειακή Υποστήριξη 
διαγνωστικού κέντρου μοριακής βιολογίας (κα-
ταγραφή δειγμάτων, συγγραφή αποτελεσμάτων, 
τηλεφωνικά ραντεβού). Βιογραφικά στο e-mail: 
cancer.ngs@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέες -ους, 
Απόφοιτους Δημοσιογραφίας για πρακτική άσκηση 
στο καλλιτεχνικό - κοσμικό ρεπορτάζ με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: portal_ΚΚ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί 2 άτομα για 
άμεση πρόσληψη. Προσόντα: Πτυχίο Διαφήμισης 
και Επικοινωνίας, απαραίτητη εμπειρία σε έντυπα, 
άριστη εμφάνιση και επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: apostolidou@nkmediagroup.gr, 
κωδ: Portal_ΥΔ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Site ζητεί Πτυχιούχους Δη-
μοσιογράφους για Συνεργασία και Εκπαίδευση στο 
πολιτικό και ελεύθερο ρεπορτάζ με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ: portal_ΓΝ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί Συντα-
ξιούχους Δημοσιογράφους με σατιρικό πολιτικό 
κείμενο για συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ: portal_ΔΣ.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής -τρια ζητείται από φρο-
ντιστήριο στο Περιστέρι, Λόφος Αξιωματικών. Τηλ: 
210 5310996, ώρες επικοινωνίας 17:00-21:00.

ΓΝΩΣΤΟ πολιτικό – ενημερωτικό site ζητεί Αρχι-
συντάκτη με εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ και 
άριστη γνώση internet, για απογευματινό ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: 
portal_ΑΑ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός για την στελέχωση εργαστη-
ρίου στην περιοχή της Πύλου. Επιθυμητή η γνώση 
αναλύσεων χώματος, ελαιόλαδου, φυτοφαρμάκων 
καθώς και άδεια οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
diakoumi@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Εισηγητές που να γνωρίζουν 
τη Javascript & την PHP. Είμαστε στη διάθεσή σας 
για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. 
Βιογραφικά με την ένδειξη IT στην αναφορά του 
θέματος στο e-mail: jobservices@hotmail.gr.

WE ARE LOOKING for a qualified (Ba Celta Delta) 
EFL Teacher to teach YL, exam classes and young 
adults. CVs: info@papademetriou.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δάσκαλοι-Μαθηματικοί για συγγραφή 
σχολικών βοηθημάτων, Μαθηματικών Α’ και Β’ 
Δημοτικού με έτοιμο υλικό. Βιογραφικά στο e-mail: 
publications@poukamisas.gr.

Ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ όμιλος Πουκαμισάς ζητεί 
Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: development2@poukamisas.gr.

ΤΣΕΧΙΚΩΝ, Σλοβακικών, Ουγγρικών και Πολωνικών 
Μεταφραστές ζητούνται. Ελεύθερα συνεργαζόμε-
νοι, απαραίτητη εμπειρία-προϋπηρεσία-προσκόμιση 
βεβαιώσεων επάρκειας. Τηλ: 6980 196833, κωδ: 
2014 - 005.

ΣΟΥΗΔΙΚΩΝ, Νορβηγικών, Δανικών και Φιλανδικών 
Μεταφραστές ζητούνται. Ελεύθερα συνεργαζόμε-
νοι, απαραίτητη εμπειρία-προϋπηρεσία-προσκόμιση 
βεβαιώσεων επάρκειας. Τηλ: 6980 196833, κωδ: 
2014 - 004.

ΡΟΥΜΑΝΙΚΩΝ, Σλοβενικών, Σκοπιανών και άλλων 
βαλκανικών γλωσσών Μεταφραστές ζητούνται. 
Ελεύθερα συνεργαζόμενοι, απαραίτητη εμπειρία-
προϋπηρεσία-προσκόμιση βεβαιώσεων επάρκειας. 
Τηλ: 6980 196833, κωδ: 2014 - 001.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο της 
Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία Καθηγη-
τές Οικονομολόγους. Επιθυμητός τίτλος σπουδών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο της 
Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία Φιλολό-
γους. Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΜΑΛΤΕΖΙΚΩΝ Μεταφραστές ζητούνται, ελεύθερα 
συνεργαζόμενοι. Απαραίτητη εμπειρία - προϋπηρεσία 
- προσκόμιση βεβαιώσεων επάρκειας. Τηλ: 6980 
196833, κωδικός Θέσης: 2014 - 008.

ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ, Ισπανικών και Μαλαισιανών Με-
ταφραστές και Διερμηνείς, ζητούνται, ελεύθερα 
συνεργαζόμενοι. Απαραίτητη εμπειρία - προϋπηρεσία 

- προσκόμιση βεβαιώσεων επάρκειας. Τηλ: 6980 
196833, κωδικός Θέσης: 2014 - 002.

ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ, Μεταφραστές ζητούνται ελεύθερα 
συνεργαζόμενοι. Απαραίτητη εμπειρία - προϋπηρεσία 
- προσκόμιση βεβαιώσεων επάρκειας. Τηλ: 6980 
196833, κωδικός θέσης: 2014 - 007.

ΙΝΔΙΚΩΝ, Αφγανικών, Πακιστανικών, Περσικών, 
και Μπενγκάλι Μεταφραστές ζητούνται, ελεύθερα 
συνεργαζόμενοι. Απαραίτητη εμπειρία - προϋπηρεσία 
- προσκόμιση βεβαιώσεων επάρκειας. Τηλ: 6980 
196833, κωδικός Θέσης: 2014 - 006.

ΕΣΘΟΝΙΚΩΝ, Λετονικών, Λιθουανικών, Γεωρ-
γιανών, και Αρμενικών Μεταφραστές ζητούνται, 
ελεύθερα συνεργαζόμενοι. Απαραίτητη εμπειρία - 
προϋπηρεσία - προσκόμιση βεβαιώσεων επάρκειας. 
Τηλ: 6980 196833, κωδ: 2014 - 009.

ΕΒΡΑΙΚΩΝ Μεταφραστές ζητούνται, ελεύθερα 
συνεργαζόμενοι, απαραίτητη εμπειρία-προϋπη-
ρεσία-προσκόμιση βεβαιώσεων επάρκειας. Τηλ: 
6980 196833, κωδικός θέσης: 2014-003.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Αγγλικών για μαθήματα 
Αγγλικών σε αρχάριο ενήλικα. Περιοχή Ιλίσια. 
Τηλ. 6978 594625.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι  
- Τεχνικοί – Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια / Κοπτοράπτρια με γνώσεις 
πατρόν από βιοτεχνία στο Ωραιόκαστρο. Τηλ: 2310 
683900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ για Πρακτική 
για σχεδιασμό CAD 3D από εταιρία ρομποτικών 
συστημάτων στην περιοχή του Σχηματαρίου. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@grobotics.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί με 
μικρή εμπειρία σε CNC προγράμματα. Άμεση πρό-
σληψη, γνώσεις Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτου για Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ φορτηγών αυτοκινήτων ζητείται 
Ηλεκτρολόγος. Απαραίτητη προϋπηρεσία, καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου. 
Μισθός αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: djbservice123@gmail.com.

Η ΛΙΝΚ ζητά Συγκοινωνιολόγους ΑΕΙ - Μηχανικούς 
ΑΕΙ/ΤΕΙ για τη διαχείριση συστημάτων σε συγκοι-
νωνιακούς οργανισμούς. Προχωρημένη γνώση 
στη χρήση υπολογιστών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@link-tech.gr, τηλ: 2310 383403.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι Μη-
χανικοί με πολύχρονη εμπειρία για εργοστάσια 
ή πετρελαϊκές εταιρίες στην Αγγλία. Αγγλικά 
πολύ καλά. Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-
consultants.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Θάσο ζητά Προϊστάμενο 
Συντήρησης. Απαιτείται πενταετής ανάλογη προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@royalparadise.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί με εμπειρία 3-4 χρόνια 
σε CNC προγράμματα, Heidenhein, Haas, Fanuc, 
Fanett, Mazak,Hurco. Εργασία στην Αγγλία, άμε-
ση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-
consultants.com.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής 
(ΑΣΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ) ζητούνται για πρακτική άσκη-
ση από τεχνική εταιρία στο τμήμα διεκπεραίωσης. 
Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@polismichaniki.gr, fax: 211 8001339.

ΑΠΟ ΤΗΝ DOMOGROUP ζητείται Μηχανικός με 
εμπειρία στην πώληση ξυλουργικών προϊόντων 
για πλήρη ή μερική απασχόληση. Απαραίτητες γνώ-
σεις σχεδιαστικών προγραματων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@domogroup.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αυτοκινήτων στο Χαλάνδρι ζη-
τεί έμπειρο Φανοποιό Βαφέα με προϋπηρεσία για 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
deligiannisgroup.gr, fax: 210 6770943.

ΑΠΟ Α.Ε. ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ ως Υπάλληλος 
Γραφείου για οργάνωση και διαχείριση εξωτερικών 
συνεργείων πεδίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
rutech.gr, fax: 210 9510380.

ΒΟΗΘΟΣ Τεχνικού Διευθυντή ζητείται από ιδιωτικό 
ΚΤΕΟ. Απόφοιτος ΤΕΙ με 4ετή εμπειρία σε τεχνικό 
έλεγχο βαρέων οχημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cveurokteo@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί με εμπειρία, στον 
τομέα της βιομηχανίας. Άμεση πρόσληψη για Αγγλία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός, δυναμικός, δραστήριος, επικοινωνι-
ακός, ευέλικτο ωράριο, γνώσεις autocad, από 
την περιοχή Θήβας, για εργασία σε βιομηχανία 
κατασκευής επίπλων. Βιογραφικά στο e-mail: 
ihos@nikolidakisgroup.gr.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Santorini Piscines ζητά Τεχνικό 
- Υδραυλικό με προϋπηρεσία στο χώρο κατασκευ-
ής πισίνας. Ικανοποιητικές αποδοχές - ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: kakousios@gmail.com, 
τηλ: 6974 075268.

συνέχεια στη σελ. 30

H Pipelife Ελλάς βιομηχανία πλαστικών σωλήνων, μέλος πολυεθνικού ομίλου με παρουσία σε 27 χώρες αναζητά 
για άμεση πρόσληψη για τις εγκαταστάσεις της στη Θήβα:

Υπεύθυνο Προσωπικού
Ο/Η κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον γενικό διευθυντή της εταιρείας.  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Συλλογή, έλεγχος δεδομένων και έκδοση μισθοδοσίας 
•Τήρηση & ενημέρωση αρχείων προσωπικού, βάσει ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας και εσωτερικού κανονισμού 
•Διεκπεραίωση προσλήψεων και αποχωρήσεων, βάσει ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας 
•Επικοινωνία & διεκπεραίωση εργασιών με δημόσιες υπηρεσίες - ασφαλιστικούς φορείς 
•Πλήρης διαχείριση των εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων 
•Πλήρης συμμετοχή στην αναζήτηση προσωπικού, όπως και στην διεξαγωγή συνεντεύξεων 
•Αξιολόγηση εισερχόμενων βιογραφικών υποψηφίων και υποβολή επικρατέστερων προτάσεων στην διοίκηση 
•Διεκπεραίωση αιτημάτων του προσωπικού σχετικά με τις παροχές, τη μισθοδοσία, τις συμβάσεις εργασίας και 
διαδικασίες προσωπικού 
•Σύνταξη στατιστικών αναφορών HR σε μηνιαία και ad hoc βάση 
•Οικονομικές αναλύσεις τμήματος προσωπικού, επεξεργασία σεναρίων μισθολογικού κόστους & συμμετοχή στο 
ετήσιο budget 
•Οργάνωση θεμάτων εκπαίδευσης προσωπικού και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω ΛΑΕΚ 0,45% 
•Διεκπεραίωση ζητημάτων σχετικά με την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία με την οποία έχει συμβληθεί η εταιρεία  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατά προτίμηση διοίκησης επιχειρήσεων ή οικονομικής κατεύθυνσης. μεταπτυχιακές σπουδές στη 
διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού θα εκτιμηθούν ως επιπλέον προσόν. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Ουσιαστική εμπειρία τήρησης μηχανογραφημένης μισθοδοσίας. Η γνώση του προγράμματος business μισθοδοσίας 
της Epsilon net θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν 
•Άριστες γνώσεις ασφαλιστικής - εργατικής νομοθεσίας & εξοικείωση με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση e-mail: ada.kanargia@pipelife.gr

Η ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ζητά για άμεση πρόσληψη για το κατάστημά της στην Αθήνα:

Γραμματέα Τομέα After Sales
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας 
•Πτυχίο ΤΕΙ τμήματος μηχανολογίας 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ -M/S Office 
•Γνώσεις εμπορικής αλληλογραφίας και οργάνωσης 
αρχείου 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ανάπτυξης 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 

Προσφέρονται: 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 
•Πρόσθετο πρόγραμμα συνταξιοδότησης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
personnel@condellispaul.gr

Το εστιατόριο PASTABAR στην Αθήνα ψάχνει για: 

Β’ και Γ’ Mάγειρες 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 20 - 28 ετών 
•Προϋπηρεσία σε πόστο κρύας 
κουζίνας 
•Γνώση βασικού κορμού Ιταλικής 
κουζίνας 
•Προϋπηρεσία σε εστιατόρια  

με ιταλική κουζίνα θα θεωρηθεί 
προσόν 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Βασικές γνώσεις ζαχαροπλαστικής 

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Ευχάριστο και σταθερό  

περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μόνο 
μέσω e-mail στο: Pastabar_athens@
yahoo.com. Οι υποψήφιοι παρακαλού-
νται να προσάψουν και φωτογραφία. 
Επισκεφτείτε μας στο Facebook.

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες
Για πλήρη απασχόληση, για το κατάστημα στo Μεσολόγγι.

Απαραίτητα προσόντα / ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο των πωλήσεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 

•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές πωλήσεων, 
σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: DEXIM 
A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Άγιος Στέφανος 
Αττικής, 145 10. Τηλ. 210 6217691, fax: 210 8140802, 
e-mail: cv@dexim.gr. Κωδικός αγγελίας: 2004008

ZEINCRO is a leading contract services organisation which operates providing full range, high quality services to 
the pharmaceutical industry. Its aim is to create value to its customers through local knowledge and expertise, 
European presence and mostly through its highly educated and experienced team of people. For this qualified team, 
we are looking to recruit

Εxperienced Clinical Research Associates
Required skills & knowledge: 
•Minimum 1-2 years of relevant experience in all aspects of clinical trial set-up, and monitoring activities 
•University degree in life science sector (biology, pharmacy, nursing) 
•Post-graduate diploma will be considered as an asset 
•Excellent command of Greek and English language (both verbally and written) 
•Ability to travel frequently (both locally & abroad) 
•Self-motivated and able to work independently in a highly demanding multinational environment 
•Goal – oriented personality 
•Excellent communication and negotiation skills 
•Excellent knowledge of MS Windows and MS Office  
The company offers: 
•Highly competitive remuneration package 
•Excellent working environment 
•Continuous training and career development opportunities 
•Company car and mobile phone 
•Private medical insurance

Please send your full cv, through e-mail at: mkouroumalis@zeincro.com, or by fax at: 210 6134695 or to the 
following address: Zeincro Hellas AE, 30 Anapafseos Str, 15235 Vrilissia, Athens.

Τίτλος: Η εταιρία πληροφορικής WEXGroup ζητάει Προγραμματιστή/ρια για Mobile Application Development (iOS 
and Android developer).

Περιγραφή: 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Java, Xcode, Objective-C, Android SDK, MySQL, JSON, XML, ΡΗΡ 
•Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη εφαρμογών iOS και Android 
•Τουλάχιστον μία δημοσιευμένη εφαρμογή για κάθε platform 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας   
Επιθυμητά προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής ή σχετικού αντικειμένου 
•Γνώσεις και εμπειρία σε: Location- Based Services, Ruby on Rails, CSS

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν απαραιτήτως δείγμα των εφαρμογών τους καθώς και βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: hr@wexgroup.com

The 5* Galaxy Hotel Iraklio in Heraklion Crete is inviting applicants for the position of:

Sales and Reservations Manager
To manage (create, implement, monitor) the hotel’s sales & reservation plan on a daily basis. To closely 
collaborate with the hotel’s top management and actively take initiative and contribute to the hotel’s sales 
strategy and plan.

Necessary qualifications: 
•Significant experience in the position (experience in city hotels will be considered an extra asset) 
•Proficiency in online & offline distribution systems & extranets (GDS, OTA/IDS, Wholesalers etc.) 
•Proficiency in online reservation & channel management systems (Webhotelier & RateTiger will be consid-
ered an extra asset) 
•Proficiency in Opera/Fidelio PMS & Micros POS 
•Competence in yield management / revenue maximization 
•Experience in working with travel agencies & tour operators (leisure, corporate and MICE) and ability to col-
laborate effectively 
•Experience in front office management 
•Proficiency in Greek and English (written and spoken) – additional languages desirable 
•Proficiency in computer skills especially MS Office 
•Managerial, organization and teamwork skills with ability to train and motivate 
•Negotiation and excellent communication skills 
•Excellent interpersonal skills and contact / rapport with the Hotel’s clientele 
•Strong hospitality culture / mentality 
•Self-motivation and strong desire to succeed and progress in one of the country’s leading city hotels 
•Degree in hospitality/tourism management/marketing/sales 
•Valid driver’s license  
An attractive package is offered according to qualifications.

For more information about the hotel visit: www.economouhotels.com. Only relevant candidates with the above 
pre-requisites may apply (confidentiality guaranteed) at: hr@economouhotels.com, GALAXY HOTEL IRAKLIO, 75 
Dimokratias Av., 71306 Heraklion Crete, T. +30 2810 238812, F. +30 2810 215161.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ προκειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στα Βριλήσσια Αττι-
κής,ζητά άτομα ηλικίας 20-35 ετών για τα πόστα:

Barista και Service (με εμπειρία)
Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φωτογραφία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr. Fax: 2410-534020. 
Τηλ. 2410-255260.
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Αεροδρόμιο ζητά: Groom-Driver 
για part time. Επιθυμητά προσόντα: άριστη ικανό-
τητα στην επικοινωνία, προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικής, κάτοχος πτυχίου 
τουριστικής σχολής. Βιογραφικά με φωτογραφία: 
nhotel1@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟ ERYTHA hotel & resort στην Χίο ζητείται 
Receptionist με εμπειρία για την καλοκαιρινή σεζόν. 
Γνώση του συστήματος Protel και της Τουρκικής 
γλώσσας θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Βιογραφικά στο 
e-mail: l.anastasiadis@yahoo.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ με προϋπηρεσία ζητείται για ξενοδοχείο 
στο Μοσχάτο. Τηλ: 210 9420700.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ για ξενοδοχείο, ζητείται. Τηλ: 210 
3212301.

ΑΤΟΜΟ για το τμήμα Πωλήσεων-Κρατήσεων 
από 5* ξενοδοχείο, Χαλκιδική. Μόνιμο συμβόλαιο. 
Minimum 5ετή προϋπηρεσία. Πολύ καλά Ρωσσικά. 
Προσόν, γνώση επιπλέον γλωσσών. Άριστη γνώση 
Protel. 1500€ καθαρά. Ε-mail με φωτογραφία, 
skype: silver.lining37@yahoo.com.

ΤΟ GRAND Hotel Palace, ξενοδοχείο 5*, ζητεί 
Μaitre D’Hotel. Απαραίτητη τριετής προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, πτυχίο τουριστικής σχολής, πολύ 
καλή γνώση της Αγγλικής και Η/Υ. E-mail: gm@
grandhotelpalace.gr, τηλ: 2310 549000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για εργασία σε ξενοδοχεία Καθαρί-
στριες και Καμαριέρες. Παρέχεται διαμονή, φαγητό 
και πληρωμή με μόνιμο μισθό και ασφάλεια. Τηλ: 
210 6829571.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες και Καμαριέρες για 
εργασία σε ξενοδοχεία εντός Αθηνών. Τηλ: 210 
6829571.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ νέος, για απογευματινή 
και νυχτερινή βάρδια. Ξενοδοχείο στο κέντρο της 
Αθήνας, άμεση πρόσληψη. Προσόντα: Απόφοιτος 
σχολής τουριστικών επαγγελμάτων, προϋπηρεσία, 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών και άλλη μία γλώσσα 
(Γαλλικά, Ισπανικά). E-mail: logpla@otenet.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται για εργασία στα Ελληνικά 
νησιά. Ικανοποιητικός μισθός. Δωρεάν διαμονή - 
διατροφή. Τηλ: 210 8237749.

RUSSIAN Speaking Employee for a tourism 
enterprise. Excellent command of Russian language 
and driving license is mandatory. CVs: mliratz@
gmail.com, τel: 0030 6947 441119.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμένη Ορόφων από Μεγάλη 
Ξενοδοχειακή Μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη αναζητά νέους -ες για 
την πραγματοποίηση της πρακτικής τους ασκήσεως. 
Διαθέσιμες θέσεις στο τμήμα Υποδοχής ή Σέρβις. 
Τηλ: 6947 930572.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΕΤΑΙΡΙΑ τροφοδοσίας μαναβικής στον Πειραιά 
ζητεί έμπειρο για εργασία με ανάλογη εμπειρία. Τηλ: 
210 4290731, ώρες επικοινωνίας 15:00-17:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για καφενείο – ουζερί για ημια-
πασχόληση ή πλήρες ωράριο, περιοχή Νέα Ιωνία. 
Τηλ: 6986 122639, 6975 944771.

ΑΛΙΣΥΔΑ διανομής πίτσας, ζητεί νέους –ες με 
ανάλογη εμπειρία, για ημιαπασχόληση ως Βοηθοί 
Κουζίνας, πρωινές – βραδινές βάρδιες, περιοχή 
Παγκράτι, Ζωγράφου. Βιογραφικά στο e-mail: 
agapimgk@gmail.com, τηλ: 6944 712718, ώρες 
επικοινωνίας 18:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Σέρβις - Μπουφέ από το VS 
Cafe Club. Αγίου Δημητρίου 216, Άγιος Δημήτριος. 
Τηλ: 6977 585007, Κος Θανάσης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άμεση πρόσληψη Σερβιτόροι για 
εργασία στη Γερμανία. Γνώσεις Γερμανικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εργασία στην Αγγλία. Άμεση 
πρόσληψη, 3 χρόνια προϋπηρεσία, διαμονή δωρε-
άν, γνώσεις Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spn-consultants.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 
5* στη Μύκονο ζητάει Σερβιτόρους. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@billandcoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 5* 
στη Μύκονο ζητάει Sommelier. Απαραίτητη προϋπό-
θεση η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@billandcoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Σερβιτόρες με καλά Αγγλικά για 
εργασία σε καφετέρια στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Β’ Μάγειρες από μεγάλη ξενοδοχειακή 
μονάδα στη Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
karmaportoparos.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Lesante Luxury 
Hotel και Spa στη Ζάκυνθο, επιθυμεί να προσλάβει 
Μάγειρα Β’. Βιογραφικά στο e-mail: fbmanager@
lesante.gr.

ΜΟΝΑΔΑ εστίασης αναζητεί Barista και Σερ-
βιτόρους -ες με εμπειρία στους καφέδες και σε 
απλό a la carte service. ΙΚΑ, διανομή, διατροφή. 

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
yiotaopm@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για εστιατόριο στα Βόρεια 
Προάστια. Βιογραφικά με photo στο e-mail: georgios.
charopoulos@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πιτσαδόρος για πιτσαρία με 
παραδοσιακό ξυλόφουρνο στην Χαλκιδική. Προϋ-
πηρεσία τουλάχιστον 5 ετών. Προσφέρονται αμοιβή 
αναλόγως προσόντων, διαμονή εφόσον κρίνεται 
απαραίτητη, ασφάλιση, μπόνους ποιότητας και πα-
ραγωγικότητας. E-mail: ngiread@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για τύλιγμα γύρου σε ψητο-
πωλείο - γυράδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Τηλ: 6947 500990.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο ζη-
τούνται έμπειροι Μάγειρες, Σερβιτόροι και Barmen 
για τη σεζόν 2014. Βιογραφικά στο e-mail: info@
choraresort.com, τηλ: 6945 398089.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Trapezaria ζητεί Kitchen Staff με 
φιλοδοξίες και δημιουργικότητα για μόνιμη απασχό-
ληση στον νέο χώρο του, περιοχή Καλλιμάρμαρο. 
Απαραίτητα Αγγλικά, γνώση Η/Υ, πειθαρχία, σοβαρή 
αίσθηση της καθαριότητας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@trapezaria.gr.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Τrapezaria ζητεί Sommelier δη-
μιουργικό, ευέλικτο και γνώστη του αντικειμένου 
για μόνιμη απασχόληση στον νέο χώρο του, περιοχή 
Καλλιμάρμαρο. Απαραίτητα Αγγλικά, γνώση Η/Υ, 
ευγένεια και πραγματική αίσθηση της φιλοξενίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@trapezaria.gr.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Τrapezaria ζητεί άτομα για Service. 
Μόνιμη απασχόληση στον νέο χώρο του, περιοχή 
Καλλιμάρμαρο. Απαραίτητα Αγγλικά, γνώση Η/Υ, 
ευγένεια και πραγματική αίσθηση της φιλοξενίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@trapezaria.gr.

ΝΕΟΣ -α ως Υπάλληλος ζητείται σε snack bar 
boutique ξενοδοχείου 5* στη Φολέγανδρο. Κα-
λές γνώσεις service-προετοιμασίας πρωινού και 
καφέδων-bar, έμπειρος, ευχάριστη και ευγενής 
παρουσία, δίπλωμα ΙΧ, καλά Αγγλικά. Τηλ: 6942 
471339.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι-ες για εστιατόριο, μπαρ 
και beach bar ξενοδοχείου. Aπαραίτητα γνώση 
Αγγλικών και βιογραφικά με φωτογραφία. Από-
φοιτοι τουριστικών σχολών και με προϋπηρεσία θα 
προτιμηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
palacehotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος για σεζόν σε ψαροταβέρνα 
στη Σύμη- Δωδεκανήσου. Απαραίτητα Αγγλικά και 
Ρώσσικα. Παρέχεται διαμονή, σίτιση και ασφάλεια. 
E-mail: info@symi-odyssia.gr, τηλ: 6974 583702, 
κος Μανώλης, 6977 411422, κος Βασίλης.

CAFE εντός ιππικού ομίλου ζητά για άμεση πρό-
σληψη Βarista - Σερβιτόρο. Τηλ: 6971 890638, 
κος Βασίλης.

ΑΤΟΜΑ για μπαρ και service ζητούνται σε καφέ 
στην περιοχή Ποσειδωνίου. Τηλ: 6973 537801.

ΑΤΟΜΑ με προϋπηρεσία κρεοπωλείου ζητούνται 
για εργασία από επιχείρηση κρεοπωλείου. Τηλ: 
6976031707.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για το bar και το a la carte restaurant. 
6ωρη απασχόληση πενθήμερο, με γνώση Αγγλικής, 
Ρωσικής γλώσσας. Βιογραφικά με φωτό στο e-mail: 
aandgl79@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπάρ ξενοδοχείου στη Σαντο-
ρίνη. Άμεση πρόσληψη. Μισθός ικανοποιητικός. 
Παρέχονται διαμονή-διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: santorini9muses@outlook.com.gr, τηλ: 
22860 81781.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στην Πάρο, ζητεί Προσωπικό για 
service με εμπειρία και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: astir@otenet.gr, τηλ: 22840 51976.

ΕΤΑΙΡΙΑ παρασκευής κρύας κουζίνας ζητά άτομο 
να συνεργαστεί μόνιμα με έναν-μία: Τεχνολόγο 
Τροφίμων βάρδιας (Catering). Βιογραφικά στο 
e-mail: micser1@otenet.gr.

ΝΕΟΣ με πείρα στο σέρβις ζητείται από ουζερί στον 
Πειραιά. Βιογραφικά και συστάσεις απαραίτητα. 
Τηλ: 6936 706008, κος Δημήτρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Μάγειρας Β’ για ξενοδοχείο στα 
Σύβοτα. Βιογραφικά στο e-mail: d.santis@domotel.
gr, τηλ: 6932 908100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας - Βοηθός Μάγειρα από Ιτα-
λικό εστιατόριο στην Κηφισιά. Τηλ: 210 8085607.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Lesante Luxury 
Hotel & Spa στη Ζάκυνθο, επιθυμεί να προσλάβει 
Μάγειρα Ά. Βιογραφικά στο e-mail: fbmanager@
lesante.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Μάγειρα A La Carte. 
Bιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
kassandra-palace.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *** στην Αργολίδα, ζητά Σερβιτόρα 
για bar Πισίνας. Να γνωρίζει από ουζομεζέδες, 
ποικιλίες, κρύα και ζεστά πιάτα. Βιογραφικά στο 
e-mail: iriabeachhotel@hotmail.gr, τηλ: 27520 
94443, 27520 94444.

ΝΕΑ ζητείται για ταμείο από εστιατόριο στο Πα-
σαλιμάνι. Τηλ: 210 4297476.

ΝΕΑ να γνωρίζει από αρτοποιεία και ζαχαροπλαστική 
ζητείται για φούρνο στους Παξούς, εξασφαλισμένη 
διαμονή και διατροφή. Τηλ: 6976 447115.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από καφενείο, απογευματινή 8ωρη 
εργασία. Περιοχή Ελευσίνα. Τηλ: 6984 549021.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε σουβλατζίδικο στην 
περιοχή της Κινέτας κατά προτίμηση κάτοικος γύρω 
περιοχών. Τηλ: 6972 633322.

ΚΥΡΙΟΣ –α με γνώσεις Παρασκευής και Σερβιρί-
σματος για εργασία σεζόν σε καντίνα στην παραλία 
του Θερμησία Ερμιόνης. Τηλ: 27540 41095, 6979 
078415.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος Μάγειρας, από εταιρία 
Α.Ε. μαζικής εστίασης. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: gdiamantis@msn.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας -ισσα Πτυχιούχος, από ανώνυμη 
εταιρία μαζικής εστίασης. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: gdiamantis@msn.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Rodos Village στην Ρόδο ζητά 
Σερβιτόρους για άμεση πρόσληψη. Μισθός ικανο-
ποιητικός και στέγη. Βιογραφικά στο e-mail: fb@
mitsis-rodosvillage.com.

TO EVERGREEN (Ευγενίου Βουλγάρεως 86 Κέρκυρα) 
επιθυμεί να προσλάβει νέους-ες ώς Σεριτόρους-
ες, Baristes και παρασκευαστές (κρύας κουζίνας). 
Παρέχεται εκπαίδευση-ασφάλιση-ΙΚΑ. Προϋπόθεση 
η προϋπηρεσία στο χώρο της εστίασης. E-mail: 
msofiti@evergreen.gr, τηλ 6945 221619.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Βοηθό Μάγειρα 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας 5* στην Πάρο, ζητεί 
έμπειρο Chef. Βιογραφικά στο e-mail: astir@otenet.
gr, τηλ: 22840 51985.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Α’ για full time εργασία, στο 
κέντρο της Αθήνας, με επαρκή προϋπηρεσία σε 
χώρο εστίασης και catering. Βιογραφικά στο e-mail: 
eirini.pappa01@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένας Maitre και Σερβιτόροι για καλό 
εστιατόριο στο Σύνταγμα. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: eliasgogos@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με τουλάχιστον πενταετή 
εμπειρία για εστιατόριο στο Σύνταγμα. Δωδεκά-
μηνη εργασία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: eliasgogos@yahoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mitsis Rodos Village ζητά για 
άμεση πρόσληψη Α’ Μάγειρα για A la Carte. Ικα-
νοποιητικός μισθός και στέγη. Βιογραφικά στο 
e-mail: fb@mitsis-rodosvillage.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργαστούν ως Barwoman 
από club Ελληνάδικο στην Πάτρα. Εξασφαλισμένη 
διαμονή. Ημερομίσθιο 50€. Τηλ: 6941 509933, 
6989 482955, κος Νίκος.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ με γνώση PDA και λειτουργία πά-
σου, ζητείται από σουβλατζίδικο στο Θυσείο. Τηλ: 
6976 304739.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής και Σερβιτόρα, ζητούνται από 
εστιατόριο. Περιοχή Σαρωνίδα. Τηλ: 6944 069648.

ΝΕΕΣ, ευπαρουσίαστες, κεφάτες με γνώσεις μπου-
φέ ζητούνται από κατάστημα αλυσίδας. Μισθός, 
ένσημα. Τηλ: 6932 730414.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλήρη απασχόληση σε μουσικό 
καφενείο, που να μένει στο κέντρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: feidiou2@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Υπάλληλος για Hotel Bar - Restaurant 
πολυτελείας με προϋπηρεσία στο χώρο της Εστία-
σης, με γνώσεις ξένων γλωσσών. Συνεργάσιμος, 
με επαγγελματική συμπεριφορά. Βιογραφικά στο 
e-mail: careers@aquavistahotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φούρναρη για ένα σύγχρονο 
αρτοζαχαροπλαστείο στον Άλιμο με πολυετή εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται σε μεγάλη εταιρία καφέ για ολική 
ή μερική απασχοληση. Τηλ: 6940 857591.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ άτομο ζητείται με γνώσεις παρα-
γωγής καφέ, κρέπας και προετοιμασία κουζίνας 
για κατάστημα εστίασης στο κέντρο. Απαραίτητη 
κάρτα ΟΑΕΔ. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: tsiftsis@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Vrissaki Beach, στην Κύπρο, 
αναζητά έμπειρο Μάγειρα για το Ιταλικό του εστι-
ατόριο Veranda, χωρητικότητας 80-100 ατόμων. 
Μισθός ικανοποιητικός και αναλόγως προσόντων. 
Επίσης προσφέρεται διαμονή. E-mail με φωτογραφία: 
vrissakibeachhotel@cytanet.com.cy.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *** στην Αργολίδα, ζητά Προσωπικό 
(Barman - Σερβιτόρους - Μάγειρα -ισσα - Καμαριέρα). 
Βιογραφικά στο e-mail: iriabeachhotel@hotmail.
gr, τηλ: 27520 94443, 27520 94444.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από αναψυκτήριο στον Πειραιά, 
γνώστης αντικειμένου. Τηλ: 210 4292322, 6936 
8260091.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία, σε εστιατόριο στις 
Κυκλάδες, λάτζα και τηγάνια-σαλάτες. Τηλ: 6974 
321282.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τυλιχτής έμπειρος για τον Ευόσμο 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6980 194443.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Θεσσαλονίκη ζητά άτομα για 

Service στο τμήμα του banuet (γάμοι-βαπτίσεις-
συνέδρια ). Προσόνται: άριστη ικανότητα στην επι-
κοινωνία, προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, καλή 
γνώση Αγγλικής, κάτοχος πτυχίου τουριστικής 
σχολής. E-mail: nhotel1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σέρβις σε καφετέρια στην 
παραλία Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6973 057500.

ΜΠΟΥΦΕΤΖΟΥ -ής, Σερβιτόρος -α για Pool Bar, 
ζητείται από ξενοδοχείο Α’κατηγορίας στην Πάρο. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: info@minois-village.gr.

ΚΑΦΕ αναψυκτήριο στον Πειραιά ζητεί άτομο, γνώ-
στρια κρύας κουζίνας, οργανωτική και υπεύθυνη. 
Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6979 913053.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Βοηθός Μάγειρα γνώστης παρα-
δοσιακής κουζίνας για εργασία την καλοκαιρινή 
περίοδο σε παιδική κατασκήνωση κοντά στα Κα-
λάβρυτα. Τηλ: 6977 624741.

ΑΤΟΜΟ ευπαρουσίαστη με δημόσιες σχέσεις, ζητείται 
από καφετέρια-μπαρ στον Ταύρο κατά προτίμηση 
κάτοικος γύρω περιοχών. Τηλ: 6946 565303, ώρες 
επικοινωνίας 11:00-15:00 και 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπάρμαν για απασχόληση σε ξενοδοχείο 
στην Κέρκυρα, με ανάλογη εμπειρία. Μωραΐτικα 
Κέρκυρα. Βιογραφικά στην Τ.Θ. 70, τηλ: 6977 582505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός -ή για πλήρη απασχόληση ή μερική, 
σε καφέ στο Θησείο για μπουφέ και σέρβις. Επιθυ-
μητή προϋπηρεσία. Γνώση Αγγλικών οπωσδήποτε. 
Βιογραφικά στο e-mail: miltos_11@hotmail.com, 
τηλ: 6970 158111.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι – Ζωοτέχνες
ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργατοτεχνικό Προσωπικό, 
με εμπειρία σε εργασίες κλαδέματος δέντρων - 
συντήρηση πρασίνου, κάτοχοι διπλώματος Γ’ 
κατηγορίας, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Bιογραφικά 
στο e-mail: g.prasino1975@gmail.com, fax: 211 
7804055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος - Τεχνολόγος Τροφίμων για 
R&D σε εταιρία πρώτων υλών τροφίμων, στην 
περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης. Άριστα Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: eglezoulila@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Γεωπόνο - Δασολόγο 
ΠΕ ή ΤΕ με εργοταξιακή εμπειρία. Επιθυμητή η 
κατοχή διπλώματος Γ και η διαχείρηση λογαργι-
ασμών δημοσίων έργων. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.prasino1975@gmail.com, fax: 211 7804055.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική – Ευεξία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα εμφανίσιμα Μασέρ για εργασία 
σε στούντιο αισθητικής - μασάζ. Έμπειρες ή άπειρες. 
Τηλ: 6934 739799.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ –τρια, έμπειρος –η για μανικιούρ – τε-
χνητά νύχια, αποτρίχωση ζητείται από στούντιο 
νυχιών στα Κάτω Πετράλωνα. Τηλ: 211 2126231, 
6978 786020.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ έμπειρος για ανδρικό κομμωτήριο στον 
Ταύρο. Τηλ: 6936 263080, 210 3454364.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Spa Therapists για τα Καμένα 
Βούρλα, να ομιλούν Ρώσικα. Βιογραφικά στο e-mail: 
souhailabensaid@yahoo.com, τηλ: 6945 177997.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Spa Therapists να ομιλούν 
Ρώσικα. Βιογραφικά στο e-mail: souhailabensaid@
yahoo.com, τηλ: 6945 177997.

Ο ΝΟΜΗΛΟΥ ζητάει έναν Προπονητή Ιστιοπλοΐας 
τριγώνου και ανοικτής θάλασσας ή Β’ Προπονητή 
ιστιοπλοΐας για Ιούλιο και Αύγουστο. Προσφέρεται 
στέγη-ικανοποιητικές αποδοχές-ασφάλιση. E-mail: 
nomilos@otenet.gr, fax: 22870 28139, τηλ: 22870 
28138, 6951 097784, 6936 678412.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται για μόνιμη ερ-
γασία, περιοχή Αμπελοκήπων. Απαραίτητη κάρτα 
ανεργίας. Τηλ: 2310 724074.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται με εξειδίκευση στο κούρεμα. 
Μισθός και ένσημα σε κομμωτήριο στο κέντρο. 
Τηλ: 2310 245002.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία στο χώρο της ευεξίας 
και ομορφιάς, ζητά Αισθητικούς για συνεργασία. 
Τηλ: 6946 567109.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της ευεξίας αναπτύσσεται και 
ζητά 3 άτομα. Τηλ: 6989 505594.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, από εταιρία 
Α.Ε. μαζικής εστίασης. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: gdiamantis@msn.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος σχολής αισθητικής, για ξενο-
δοχείο A’ κατηγορίας στην Πάρο. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών, ανάλογη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
χρόνια, άριστη γνώση θεραπειών προσώπου και 
σώματος. E-mail με πρόσφατη φωτογραφία (απα-
ραίτητο): info@minois-village.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για να εργαστεί ως Κομμώτρια 
Σκύλων - Βοηθός Κτηνιάτρου, σε κτηνιατρείο στο 
Περιστέρι. Τηλ: 210 5746111, 6932 909817.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ, ζητούνται για spa - μασάζ στο 
Κολωνάκι. Τηλ: 210 3644023.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με γνώσεις μασάζ - μανι-
κιούρ - πεντικιούρ για Spa στη Μύκονο, full time. 
Βιογραφικά στο e-mail: seaofspamukonos@hotmail.
com, τηλ: 6971 781698.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ με γνώσεις βαφείου και πιστολάκι 
ζητείται από κομμωτήριο στο Ψυχικό. Μισθός βα-
σικός και ασφάλιση. Τηλ: 6932 714964.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες – Διανομή
ΑΤΟΜΑ ζητούνται για διανομή εντύπων. Τηλ: 
6940 740770.

ΑΤΟΜΑ 2 ζητούνται από πλυντήριο – ταπητοκαθαρι-
στήριο με έδρα την Κεφαλονιά. Τηλ: 6947 121547, 
ώρες επικοινωνίας 11:00-14:00, 19:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας για την περιοχή της Ανάληψης 
με προϋπηρεσία σε courier για μηχανάκι, βασι-
κός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: dio_strou@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς με δικό τους μηχανάκι, 
σε καφέ - αναψυκτήριο, περιοχή Αμπελοκήπων 
- Αθήνα. Τηλ: 6973 963260, ώρες επικοινωνιας: 
13:30-20:00, κος Αλέξανδρος.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στον Πλαταμώνα 
Πιερίας ζητείται Προσωπικό Φύλαξης Χώρων. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία και γνώσεις 
Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
loagsm@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών για τις 
αντλίες καθώς και Πλύντες αυτοκινήτων ζητούνται 
για βενζινάδικο για καθημερινή απασχόληση στο 
Σχολάρι Θεσσαλονίκης. Ικανοποιητικός μισθός-
ένσημα. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. E-mail: 
kkoilts@otenet.gr, fax: 2310 489034.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα κατόχους 
ΙΧ για εποπτεία προωθητικών προγραμμάτων 
και διανομής εντύπων. 8ωρη απασχόληση, ικα-
νοποιητικές αποδοχές, επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Τηλ: 210 2583652.

ΛΑΤΖΙΕΡΑ –ης ζητείται από καφέ στο Πόρτο Ράφτη, 
θα προτιμηθούν κάτοικοι γύρω περιοχών. Τηλ: 
6944 288786, 6976 193876.

ΛΑΤΖΙΕΡΑ ζητείται από σουβλατζίδικο στο Παγκράτι. 
Τηλ: 6948 112854.

ΛΑΤΖΙΕΡΑ ζητείται από πιτσαρία στον Άλιμο. Τηλ: 
210 9932927, ώρες επικοινωνίας μετά τη 13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ζητεί Πλύντη 
με δίπλωμα Ι.Χ – moto. Τηλ: 210 5912940.

ΑΤΟΜΑ όλων των ηλικιών ζητούνται από διαφη-
μιστική εταιρία στο Πεδίον του Άρεως, για διανομή 
διαφημιστικού υλικού και προώθηση χαρτών. Τηλ: 
210 8213596.

ΝΕΟΙ -ες 3 ζητούνται από γραφείο στο κέντρο της 
Αθήνας για καθημερινή πρωινή εξωτερική εργασία 
με πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 8212972.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην Κρυ-
οπηγή Χαλκιδικής ζητά Φύλακα με προϋπηρεσία, 
επιθυμητή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ημιαπασχόληση, για φροντίδα 
ηλικιωμένης. Τηλ: 6974 828838.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - Καμαριέρα, με προϋπηρεσία ζη-
τείται από κεντρικό ξενοδοχείο. Τηλ: 210 3312950.

ΕΤΑΙΡΙΑ Facility Services αναζητά για απασχό-
ληση εντός Αθηνών Προσωπικό για καθαρισμό 
δωματίων και κοινόχρηστων χώρων ξενοδοχείων. 
Fax: 210 6829571.

ΑΜΕΣΑ θα προσληφθούν 3 νέοι -ες από διαφημι-
στική εταιρία στο κέντρο της Αθήνας για καθημερινή 
πρωινή εξωτερική εργασία με πολύ καλές απολαβές. 
Πληρωμή κάθε παρασκευή. Τηλ: 210 8212972.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ζητεί άτομα 
με άδεια security και δίπλωμα οδήγησης. Περιοχή 
Αττικής. Fax: 210 6711056, τηλ: 210 6713063.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας στα Μελίσσια. Απαραίτητα γνώσεις Αγ-
γλικών, άδεια security ανανεωμένη, προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6982 187913, ώρες επικοινωνίας 10:00-17:00.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ των σημάτων ασφαλείας και των 
ένοπλων δυνάμεων με άδεια εργασίας security, 
ζητούνται ως Φύλακες Εγκαταστάσεων. Τιμή 3€. 
Τηλ: 210 4177136, 6997 006842, ώρες επικοι-
νωνίας 09:00-20:00.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ των σωμάτων ασφαλείας και των 
ένοπλων δυνάμεων με άδεια εργασίας security, 
ζητούνται ως Επόπτες - Αρχιφύλακες εγκαταστά-
σεων. Τιμή 3€. Τηλ: 210 4177136, 6997 006842, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ, ζητείται για φαστ φουντ στο Κερατσίνι. 
Τηλ: 210 4611500.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ζητούνται με άριστη γνώση Αγγλικών 
για γραφεία και σκάφη. Τηλ: 210 4110212, ώρες 
επικοινωνίας 12:00-16:00 Δευτέρα-Παρασκευή.

BABY Sitter, με άριστη γνώση Αγγλικών, κάτοικος 
Αθηνών. Με δυνατότητα ταξιδίων, με σκοπό την 
φροντίδα - φύλαξη σε περιόδους διακοπών - τα-
ξιδίων. Τηλ: 210 4110212, ώρες επικοινωνίας 
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος-Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός, δυναμικός, δραστήριος, επικοινωνια-
κός, ευέλικτο ωράριο, γνώσεις AUTOCAD, από την 
περιοχή Θήβας, για εργασία σε βιομηχανία κατα-
σκευής επίπλων. Βιογραφικά στο e-mail: m.vihos@
nikolidakisgroup.gr.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός από μεγάλη ενεργειακή 
εταιρία με 5ετή προϋπηρεσία σε ψύξη-θέρμανση, 
αντλίες θερμότητας, εφαρμογή και εκπόνηση μελετών. 
Απαραίτητη η γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@neonenergy.gr, κωδ: ΜΗΧ0514.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοδηγός τμήματος χυτοπρεσσών από 
βιομηχανία στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
yannis@convexdesign.gr, τηλ: 210 5558921.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανουργός στην κατασκεύη 
χυτοπρεσσαριστών καλουπιών από βιομηχανία 
στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: yannis@
convexdesign.gr, τηλ: 210 5558921.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός από ΤΕΙ για 
εργασία σε εργοστάσιο μεταλλικών εξαρτημάτων 
στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: yannis@
convexdesign.gr, τηλ: 210 5558921.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον τομέα ΑΠΕ επιθυμεί Οικονομολό-
γο ή Μηχανικό μόνιμα Project Manager, Λονδίνο 
8-12 μήνες και Αθήνα. Οι υποψήφιοι να γνωρίζουν 
άριστα Αγγλικά-Γερμανικά, να έχουν αντίστοιχη 
προϋπηρεσία 2-4 ετών. E-mail: np@infratec.gr.

ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητείται Eργοδηγός κάτο-
χος μότο ή Ι.Χ. με ανάθεση έργου. Βιογραφικά στο 
e-mail: constructm.firm@gmail.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία μελετών ζητά να προσλάβει 
2 Πολιτικούς Μηχανικούς, 10ετούς εμπειρίας με 
αντικείμενο τον έλεγχο μελετών γεφυροποιίας και 
γεωτεχνικών. Τόπος Doha Qatar. Τηλ: 6934 262675.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από τεχνική σχολή μηχανολογίας 
με συμπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
κάτοχος διπλώματος για μηχανάκι και αυτοκίνητο, με 
γνώσεις Η/Υ, για εσωτερική και εξωτερική εργασία. 
Τηλ: 210 5754735, 210 5754215.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς 
ή Μηχανικούς Η/Υ για πιλοτική ανάπτυξη, κατασκευή 
και τεκμηρίωση εφαρμογών μικροεπεξεργαστών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργατοτεχνικό Προσωπικό, 
με εμπειρία σε εργασίες κλαδέματος δέντρων - 
συντήρηση πρασίνου, κάτοχοι διπλώματος Γ’ 
κατηγορίας, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Bιογραφικά 
στο e-mail: g.prasino1975@gmail.com, fax: 211 
7804055.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται στην περιοχή της Πελοπον-
νήσου. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@otenet.gr, 
τηλ: 26210 42190.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort στην 
Κω, επιθυμεί να προσλάβει Συντηρητή. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr, τηλ: 22420 23537.

ΒΟΗΘΟΣ Ψυκτικού ζητείται για συντηρήσεις - εγκα-
ταστάσεις κλιματιστικών μηχανημάτων Split, κάτοχος 
δικύκλου ή δίπλωμα μηχανής και αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: texnikoiaggelies@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ενδυμάτων ΑΕ, ζητεί Γαζώτρια 
πεπειραμένη που να γνωρίζει όλες τις μηχανές 
ραφής - κατασκευής ρούχων. Τηλ: 211 1057792, 
υπεύθυνη κα Νίκη.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αυτοκινήτων, με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος και προϋπηρεσία, ζητείται για βουλ-
κανιζατέρ. Περιοχή Μέγαρα. Τηλ: 6987 521621.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Μοτοσικλετών ζητείται θα προτιμηθεί 
με προϋπηρεσία σε Piaggio. Περιοχή Πέτρου Ράλλη, 
Νίκαια. Τηλ: 6977 301009.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ δίκυκλων, με 5ετή προϋπηρεσία σε 
μότο σε επώνυμα συνεργεία, γνώσεις Η/Υ ζητείται, 
περιοχή Κορυδαλλός. Τηλ: 210 5617620, ώρες 
επικοινωνίας 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων, με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος και προϋπηρεσία στα 
OPEL, πλήρη απασχόληση. Τηλ: 2310 473680, 
fax: 2310 473681.

ΔΟΜΙΚΟΣ με γνώσεις κατασκευαστικού σχεδί-
ου και autocad, ζητείται από εταιρία κατασκευής 
εκθεσιακών περιπτέρων στις Αχαρνές, με άριστη 
γνώση Αγγλικών και επιθυμητή γνώση Γερμανι-
κών ως Project Manager. E-mail: marketing@
decodesign.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Tεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα πο-
λιτικού μηχανικού με 5ετή εμπειρία στον τομέα 
ασφαλείας και υγείας για την περιοχή της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail:: info@atzovaras.gr.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ Θερμοϋδραυλικοί, ζητούνται από 
Βόρειο Ελλάδα. Άμεση εργασία στη Γερμανία σε 
αξιόπιστη και σοβαρή εταιρία, απαραίτητη η γνώση 
Γερμανικών, μισθός, αποζημίωση εξόδων. Τηλ: 
6987 208864, κος Βασίλης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα την Χαλκίδα 
ζητάει Χειριστή Εργαλειομηχανών (στράνζα, ψαλί-
δι, ραουλιέρα). Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ψυκτικού από τεχνική εταιρία 
κλιματισμού, προϋπηρεσία απαραίτητη, κάτοχος 
διπλώματος μηχανής και αυτοκινήτου. Βιογραφικά 

στο e-mail: texnikoiaggelies@gmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ τεχνική εταιρία ζητείται Τεχνικός 
Συντήρησης και Επισκευής Ανεμογεννητριών. 
Βιογραφικά στο e-mail: helma@helma.gr.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια / Κοπτοράπτρια με γνώσεις 
πατρόν από βιοτεχνία στο Ωραιόκαστρο. Τηλ: 2310 
683900.

ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ενδυμάτων ΑΕ, ζητεί Μοδίστρα 
πεπειραμένη, για ραφή δειγμάτων σε παιδικό ρούχο. 
Τηλ: 211 1057792, 211 1057700, κα Νίκη.

ΚΟΠΤΕΣ ζητούνται με προϋπηρεσία, από μεγάλη 
μονάδα επεξεργασίας κρέατος. Όχι κρεοπώλες. 
Τηλ: 210 4837370.

ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ενδυμάτων ΑΕ, ζητεί Γαζώτρια 
πεπειραμένη που να γνωρίζει όλες τις μηχανές 
ραφής - κατασκευής ρούχων. Τηλ: 211 1057792, 
υπεύθυνη κα Νίκη.

ΔΟΜΙΚΟΣ με γνώσεις κατασκευαστικού σχεδί-
ου και autocad, ζητείται από εταιρία κατασκευής 
εκθεσιακών περιπτέρων στις Αχαρνές, με άριστη 
γνώση Αγγλικών και επιθυμητή γνώση Γερμανι-
κών ως Project Manager. E-mail: marketing@
decodesign.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα την Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Μηχανικό Παραγωγής. Απαραίτη-
τη γνώση Αγγλικών και Μηχανολογικού σχεδίου 
(Autocad-Inventor). Επιθυμητή προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα από επιδιορθώσεις ενδυμά-
των στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 216 7004339, 
6936 002286.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ ζητείται από Εξαγωγική Ενδυμάτων. 
Απαραίτητη γνώση investronica, Αγγλικά και Γερ-
μανικά. Βιογραφικά στο e-mail: xenia.kaklamanos@
gmail.com.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, μονάδα παραγωγής και τυποποίησης 
τροφίμων στην Ελευσίνα, επιθυμεί να προσλάβει: 
Υπεύθυνο Βάρδιας Παραγωγής Τροφίμων - Από-
φοιτοι σχολών Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωπονι-
κής ή Μηχανολόγοι ΤΕΙ/ΑΕΙ. E-mail: selctiondpt@
cremedelacreme.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, μονάδα παραγωγής και τυπο-
ποίησης τροφίμων στην Ελευσίνα, επιθυμεί να 
προσλάβει: Υπεύθυνο Βάρδιας Παραγωγής Τρο-
φίμων. Βιογραφικά στο e-mail: selectiondpt@
cremedelacreme.gr.

Στελέχη και Μηχανικοί  
Ναυτιλίας - Ναυτικοί - Marine
GLOBAL Ships Service company requires 
Marine Engineer. Minimum 3 years experience 
on board merchant vessels, strong customer 
orientation, negotiation/sales skills, Proficiency 
level English, computer literacy are a must. CVs: 
technicalservicecoordinator@gmail.com.

GLOBAL ships service company requires a Marine 
Engineer. Minimum 3 years seagoing experience 
onboard merchant vessels, strong customer orientation, 
Proficiency Level English, computer literacy are a 
must. CVs: portsalesengineer@gmail.com.

ΖHTEITAI Xειριστής Tαχύπλοου με εμπειρία και 
γνώση Αγγλικών στη Ζάκυνθο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ionian-ray.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chief Steward για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ REF. Engineer για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chief Elelectrician για Luxury Motor 
Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Crew Engineer (2nd-3rd) για Luxury 
Motor Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Staff Engineer για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chief Engineer για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λοστρόμος για Luxury Motor Yacht 
(120m), με ελληνική υπηκοότητα, προϋπηρεσία 
και εμπειρία. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Crew Electronic για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη γνώ-

ση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Crew R/O Electronic για Luxury Motor 
Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Boat Crew - 2nd Officer για Luxury Motor 
Yacht (120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ST. Captain για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καπετάνιος για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1ος Καπετάνιος για Luxury Motor Yacht 
(120m), προϋπηρεσία και εμπειρία. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jkekkos@yahoo.gr.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές – Αεροπορία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άμεση πρόσληψη Οδηγοί για εργασία 
στη Γερμανία. Γερμανική γλώσσα οπωσδήποτε. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spn-consultants.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
αναζητά Αποθηκάριο με γνώσεις Η/Υ και τιμολόγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις υπολογιστή, για θέση 
Υπεύθυνη Αποθήκης. Τηλ: 210 3222663, εσωτ: 
107, ώρες επικοινωνίας 09:00-11:00.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου σε πολυεθνική, ζητείται 
για γραμματειακή υποστήριξη, χειρισμό αποθήκης 
και εξυπηρέτηση πελατών. Πολύ καλή γνώση Γερ-
μανικών και Μs Office. Τεχνικές γνώσεις θέρμαν-
σης-ύδρευσης θα συνεκτιμηθούν. Βιογραφικά στο 
e-mail: reflex-hellas@reflex-hellas.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Αποθήκης από μεγάλη ενεργεια-
κή εταιρία για τα γραφεία της στον Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητη γνώση Η/Υ, τιμολόγησης και σχετι-
κή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
neonenergy.gr, κωδ: ΑΠΟΘ0514.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στον ιατρικό κλάδο, ζητά Υπάλληλο 
στο τμήμα logistic-service για καταχώρηση-έκδοση 
παραστατικών διακίνησης-τιμολόγησης-παρακο-
λούθηση αποθεμάτων-επικοινωνία με πελάτες. 
Απόφοιτος-η ΙΕΚ-ΤΕΙ λογιστικής-διοίκησης επιχειρή-
σεων-Αγγλικα-MS OFICE-OUTLOOK-Επικοινωνιακή 
ικανότητα-ομαδικοτητα-εργατικότητα. E-mail: info@
damplaid.gr, fax: 210 7753627, τηλ: 210 7792193.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται από διεθνής μεταφορική 
εταιρία, για οδικό και θαλάσσιο, θα θεωρηθεί προσόν 
η προϋπηρεσία. Τηλ: 210 4015512, 6941 578386.

ΟΔΗΓΟΣ Βυτιοφόρου ζητείται με Ε και ADR από 
εταιρία χημικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kaloudis.com.gr.

ΟΔΗΓΟΣ με β’ κατηγορίας δίπλωμα και Υπάλληλος 
Γαφείου, ζητούνται από τουριστικό γραφείο στη 
Σαντορίνη. Απαραίτητα Αγγλικά. Δεν παρέχεται 
διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: caldera.tours.
santorini@gmail?.com, τηλ: 22860 72071.

ΕΤΑΙΡΙΑ logistics Ασπρόπυργο, ζητά Αποθηκάριους 
με γνώση εργασιών σε πλήρως μηχανογραφημένη 
αποθήκη. Επιθυμητά: Προϋπηρεσία 1 έτους, γνώ-
σεις H/Y προγραμμάτων αποθήκης (WMS,ERP). 
Αυτόνομη πρόσβαση, ικανοποιητικές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@3wtrans.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος και για εξωτερικές εργασίες, 
κάτοχος δίκυκλου και διπλώματος αυτοκινήτου από 
εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 210 3222663, 
εσωτ: 107, ώρες επικοινωνίας: 9:00-11:00.

DELIVERY ζητείται από αναψυκτήριο - κρεπερί στο 
Χαλάνδρι, με δικό του μηχανάκι. Τηλ: 6936 166891.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και εμπειρία 
σε διανομές τροφίμων X-van, εντός λεκανοπε-
δίου Αττικής, θα προτιμηθεί τόπος διαμονής πε-
ριοχή Μεσογείων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
dimitrioumilk.gr, τηλ: 22990 49162.

ΓΡΑΦΕΙΟ ενοικιάσεως moto στη Σαντορίνη, ζητεί 
Μηχανικό ή Βοηθό Μηχανικού με δίπλωμα αυτοκι-
νήτου και μηχανής καθώς και γνώσεις Αγγλικών. 
Τηλ: 22860 24713, 6976 799075 what’s up.

ΟΔΗΓΟΣ Φορτηγού με άδεια επαγγελματικής οδή-
γησης, ζητείται για διανομές ειδών αρτοποιείου με 
έδρα τη Βουλιαγμένη. Τηλ: 6971 634375.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα την Παιανία ζητεί Οδηγό με Γ’ 
επαγγελματικό δίπλωμα και δίπλωμα EDR, γνώστη 
του λεκανοπεδίου Αττικής. Τηλ: 210 6646053, 210 
6646055, κα Ντίνα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
ζητεί Οδηγό με δίπλωμα κατηγορίας Ε’. Βιογρα-
φικά στο e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com, 
τηλ: 210 2466104.

ΑΝΩΝΥΜΗ Εμπορική εταιρία ζητά Οδηγό Κλαρκ 
(κάτοχο άδειας). Βιογραφικά στο e-mail: agialini@
topelcom.gr, κας Γιαλίνη.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για βοηθητική θέση σε Ρεσεψιόν 
boutique hotel στο Πήλιο. Απαραίτητες συστάσεις, 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ευχέρεια στις 
ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@sixkeys.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Ρεσεψιονίστ για boutique 
hotel στο Πήλιο. Απαραίτητες συστάσεις, προϋ-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ευχέρεια στις ξένες 
γλώσσες, πολύ καλή γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: sroomartic@hotmail.com.

ΤΟ 5* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GDM MEGARON στο Ηράκλειο 
ζητεί Υποδιευθυντή -τρια με απαραίτητη προϋπη-
ρεσία και γνώση ξένων γλωσσών.Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: megaron@gdmmegaron.
com, τηλ: 2810 305300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Housekeeper από μεγάλη ξενοδοχειακή 
μονάδα στη Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμένη Ορόφων από μεγάλη 
ξενοδοχειακή μονάδα στη Πάρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων επιθυμεί να προσλάβει 
άτομα για Υποδοχή και Σέρβις για το ξενοδοχείο 
της στο Ρέθυμνο. Απαραίτητες γνώσης Γερμανι-
κών και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: rm2.
damnoni@hapimag.com.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο 
ζητούνται έμπειροι Συνεργάτες Κρατήσεων και 
Υποδοχής με απαραίτητες γνώσεις προγραμμάτων 
Ερμή, Windows και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@choraresort.com, τηλ: 6945 398089.

ΝΕΟΣ -α ζητείται άμεσα ως Υπάλληλος Υποδοχής 
σε μικρό boutique ξενοδοχείο 5* στη Φολέγανδρο. 
Ευχάριστη και ευγενής παρουσία, αποτελεσματι-
κότητα σε concierge services VIPs, Πτυχιούχος 
Τουριστικών, δίπλωμα ΙΧ, άπταιστα Αγγλικά, 
συστάσεις. Τηλ: 6942 471339.

RECEPTIONIST με προϋπηρεσία και γνώση ξένων 
γλωσσών ζητείται από ξενοδοχείο στη Σαντορί-
νη για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
careers@aquavistahotels.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Κάρπαθο ζητεί Ρεσεψιονίστ με 
γνώσεις Protel. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: mgr@konstantinospalace.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στον Πλαταμώνα 
Πιερίας ζητείται Ναυαγοσώστης -τρια. Βιογραφικά 
στο e-mail: loagsm@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Zafolia στην Αθήνα ζητεί Υπάλ-
ληλο Κρατήσεων με προϋπηρεσία. Απαραίτητη η 
γνώση Αγγλικών και Protel. Bιογραφικά στο e-mail: 
levis@zafoliahotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρό ζευγάρι γενικών καθηκόντων για 
ξενοδοχείο 27 κλινών στην περιοχή των Τζου-
μέρκων με εμπειρία στο χώρο της εστίασης για 
την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
xrxasanis@gmail.com, τηλ: 6973 215156, 6973 
215156.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην Κρυο-
πηγή Χαλκιδικής ζητά Receptionist. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής ξενοδοχείου σε πολυτε-
λές ξενοδοχείο 4* αστέρων στην Πελοπόννησο. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
με γνώσεις διαχείρισης επισιτιστικών τμημάτων. 
Προσφέρονται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
διαμονή - διατροφή. E-mail: l.sakkas@hciops.com.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ τουριστική επιχείρηση αναζητά νέ-
ους Συνεργάτες, ανεξαρτήτου ηλικίας για παροχή 
τουριστικών υπηρεσιών και πώληση ταξιδιωτικών 
πακέτων. Τηλ: 6993 275363.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο, ζητεί Υπάλληλο Υπο-
δοχής για τη καλοκαιρινή σεζόν. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή, απαραίτητες γνώσεις τουλάχιστον 2 
ξένων γλωσσών (κατά προτίμηση Αγγλικά, Ιταλικά). 
Βιογραφικά με την ένδειξη Αγγελία Skywalker στο 
e-mail: mykmike@icloud.com.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - Καμαριέρα, με προϋπηρεσία ζη-
τείται από κεντρικό ξενοδοχείο. Τηλ: 210 3312950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχείο 
για ημιαπασχόληση με άριστη γνώση Αγγλικών, 
προϋπηρεσία, γνώση extranet συστημάτων κρατή-
σεων, ξενοδοχειακών προγραμμάτων, ικανότητα 
στην επίλυση προβλημάτων-παραπόνων. E-mail, με 
τηλέφωνο προηγούμενου εργοδότη (για συστάσεις): 
info@arthotelathens.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist σε ξενοδοχειο 4*. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία, άριστα Αγγλικά, διαχείρη-
ση extranet κρατήσεων-ids-gds-excel, γνώση 
ξενοδοχειακών προγραμμάτων-γραμματειακή 
υποστήριξη-ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις και 
στην διευθέτηση παραπόνων-προβλημάτων. E-mail 
με τηλέφωνο πρώην εργοδότη (για συστάσεις): 
info@arthotelathens.gr.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο 
ζητούνται έμπειροι Συνεργάτες Κρατήσεων και 
Υποδοχής, με απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών και 
προγράμματος ΕΡΜΗ Windows. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@choraresort.com, τηλ: 6945 398089.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από κεντρικό boutique ξε-
νοδοχείο. Τηλ: 210 3312940.

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 
5* στη Μύκονο ζητάει Προσωπικό όλων των ειδι-
κοτήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
billandcoo.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία Αθηνών ζητεί Υπάλληλο Γρα-
φείου με οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανό-
τητες. Απαραιτήτως προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες, 
καλή γνώση office. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@athensopentour.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμενος-η Kρατήσεων, Υποδοχής, 
Πωλήσεων από το ξενοδοχείο Ammon Zeus στη 
Χαλκιδική. Μισθός υψηλός. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ammon-zeus.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *** στην Αργολίδα, ζητά Προσωπικό 
(Barman - Σερβιτόρους - Μάγειρα -ισσα - Καμαριέρα). 
Βιογραφικά στο e-mail: iriabeachhotel@hotmail.
gr, τηλ: 27520 94443, 27520 94444.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, 
επιθυμεί να προσλάβει Reservation Manager. 
Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ -ος Τουριστικής σχολής, ζητείται από 
το Minois Village, Α’ κατηγορίας ως Υπεύθυνη-ο 
Υποδοχής. Απαραίτητα: προϋπηρεσία, άριστη γνώση 
Αγγλικών-Γαλλικών, διαχείρηση extranets, ορ-
γανωτικές διοικητικές ικανότητες, συστάσεις. Βι-
ογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@minois-village.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει ξε-
νοδοχείο 5* αστέρων για το τμήμα των ορόφων 
του. Προσόντα: 2έτη προϋπηρεσία, επιθυμητή η 
γνώση Αγγλικής γλώσσας και Απόφοιτοι σχολής 
τουριστικής εκπαίδευσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrmgreece@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός -ή με πτυχίο Ναυαγοσωστικής 
για απασχόληση σε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα. 
Μωραϊτικα Κέρκυρα. Βιογραφικά στην Τ.Θ.70, 
τηλ: 6977 582505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Καμαριέρα για μόνιμη συνεργασία 
σε παραδοσιακό ξενώνα στο Ναύπλιο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@thehouseprojecthotels.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort στην 
Κώ, επιθυμεί να προσλάβει Καμαριέρες. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr, τηλ: 22420 23537.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ στην Πελοπόννησο, ζητούν έμπειρες 
Καμαριέρες. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ στην Πελοπόννησο ζητούν έμπει-
ρα άτομα για ρεσεψιόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
epicv@otenet.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζη-
τάει έμπειρο Υπάλληλο Εισερχόμενου Τουρισμού.
Βιογραφικά στο e-mail: fullgreece@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Θεσσαλονίκη ζητά: Groom-
Driver για part time. Επιθυμητά προσόντα: άρι-
στη ικανότητα στην επικοινωνία, προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικής, 
κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. E-mail με 
φωτογραφία: nhotel1@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από μεγάλη ξενοδοχειακή 
μονάδα στην Πάρο. Bιογραφικά στο e-mail: info@
karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια με εμπειρία 
για ξενοδοχείο στην Αμοργό. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: hotel@amorgion.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για ξενοδοχείο στην Αμοργό 
με πολύ καλή γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών και 
ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: hotel@amorgion.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ναυαγοσώστες για ξενοδοχείο στην 
Πελοπόννησο. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@
otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Ρεσεψιόν για ξενοδοχείο 
στο Καρπενήσι. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@
otenet.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία Αθηνών ζητεί Υπάλληλο Γρα-
φείου για μερική απασχόληση, με πολύ καλή γνώση 
Office και Αγγλικών, οργανωτική. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@athensopentour.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Ρεσεψιόν στην περιοχή του 
Ναυπλίου. Βιογραφικά στο e-mail: epicv@otenet.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία στο πρακτορείο 
ταξιδίων Sunflight. Εμπειρία τουλάχιστον 4ετής 
σε έκδοση εισιτηρίων. Τηλ: 2310 280500, 6948 
305266.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην περιοχή της Αργολίδας 
ζητείται Διευθυντής - Manager, για πλήρη απα-
σχόληση. Απαραίτητη η αντίστοιχη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hotelanta@gmail.com.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Messina Mare στο Καλό 
Νερό Μεσσηνίας, ζητείται Υπάλληλος Υποδοχής 
με προϋπηρεσία, γνώση Η/Υ, γνώση Αγγλικών 
ή και Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
mtoanoglou@euroxenia.com, τηλ: 27610 72500, 
fax: 27610 72502.



Εργασία στην Ελλάδα

Το 1999, όταν ξεκινήσαμε το Skywalker, νιώθαμε ότι είχαμε να πούμε πολλά και να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Φέτος, 

συμπληρώνοντας 15 χρόνια λειτουργίας και κάνοντας έναν απολογισμό του μέχρι τώρα ταξιδιού μας, ξέρουμε τι πετύχαμε. 

Αυτή τη στιγμή το Skywalker είναι πολλά παραπάνω από το πρώτο site στην αγορά εργασίας. Οι συνεχείς μας δράσεις, τα 

περιφερειακά μας sites που καλύπτουν κάθε ανάγκη της αγοράς εργασίας, τα συνεχή σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώ-

νουμε, αλλά και η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας, απαρτίζουν το Skywalker του σήμερα. Και φυσικά, το ταξίδι μας 

συνεχίζεται, με τον ίδιο ενθουσιασμό που ξεκίνησε το 1999, αλλά με σαφώς μεγαλύτερο… πλήρωμα. Από πού πηγάζει άραγε ο 

ενθουσιασμός μας; Ίσως από το ότι ξέρουμε πως όταν κλείνεις τα 15… έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου!

15 χρόνια Skywalker


