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

Περιεχόμενα
σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς, Στελέχη 
Επιχειρήσεων, Λογιστές

σελ. 6  
Οικονομικά Στελέχη, 
Μηχανογράφηση,  
Προγραμματιστές

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

σελ. 10
Πωλητές Υγείας,  
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Νοσηλευτές, 
Τεχνίτες, Τεχνικοί, 
Μηχανικοί

σελ. 12
Οδηγοί, Αποθηκάριοι, 
Διανομείς, Εστίαση 

σελ. 14-15
Τουρισμός, Αισθητικοί, 
Μόδα

425
θέσεις εργασίας

25.000 Αντίτυπα



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

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20142

Winners Education, is seeking to employ an:

Office Manager
Responsibilities 
•Handling the Manager’s agenda, meetings and 
mail 
•Writing reports for senior management and 
preparing presentations 
•Scheduling the Organisation’s workflow and 
activities 
•Helping staff with their responsibilities 
(photocopying, IT facilitation, etc) 
•Responding to customer enquiries and 
managing complaints discreetly 
•Managing of social media 
•Maintaining computer systems, using a range 
of office software including email, databases 
and applications 
•Handling the Organisation’s cash flow  
in co-operation with the financial officer 
 
Requirements 
•1-2 years experience in a fast-paced 
organization, preferably in the education sector 
•Bilingual: Greek native speaker and near-native 
command of English both oral and written 
•Strong academic background (University Level 
Degree, preferably in Business Administration) 
•Executive Assistant course will be considered 
a plus 
•Experience of supporting academic and 
scientific activities is desired 
•Excellent IT skills, including social media 

•Flexibility with working hours (15:30 -21:30pm) 
•Microsoft office package excellent handling 
•Excellent secretarial skills 
•Excellent interpersonal and communication 
skills 
•Time management skills & effective 
prioritization and multi-tasking 
•Proven ability to show flexibility, initiative and be 
proactive 
•Quick response, problem solving, positive 
attitude 
•Responsible, paying attention to detail 
•Ability to communicate professionally and 
tactfully with people from every background and 
across the globe 
•Forward-thinking and team-oriented with a ‘no 
task is too big or too small’ approach 
•Driver’s license 
 
Please also attach a recent photo.

Winners Education is a fast-developing 
Educational Organisation with a presence in 
the Greek market for over twenty years. Our 
International Studies program combined with 
our innovative services have given Winners 
Education the edge in its field.

Send your cv’s to the following e-mail:  
winners@winners.edu.gr

H αλυσίδα MARKET IN αναζητά το κατάλληλο στέλεχος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης 
εργασίας:

Διευθυντής Πωλήσεων 
(Κωδικός Θέσης CM01/14)

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη θέση ευθύνης στο χώρο  
των λιανικών πωλήσεων 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο των τροφίμων 
•Άριστο επίπεδο Αγγλικών και Η/Υ 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου εξωτερικού διοικητικής κατεύθυνσης

Περιγραφή Αρμοδιοτήτων: 
•Υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των καταστημάτων καθώς και της διαδικασίας  
των πωλήσεων. 
•Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων. 
•Αναζήτηση νέων προμηθευτών – προσφορών 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού 
•Έλεγχος πωλήσεων καταστημάτων 
•Σύνταξη προϋπολογισμού & απολογισμού πωλήσεων 
•Ανάπτυξη μεριδίου αγοράς 
•Επίτευξη εμπορικών & στρατηγικών στόχων σε ιδιαίτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Η θέση αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα 
τον κωδικό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr, fax: 22991 50799. Όλα τα βιογρα-
φικά σημειώματα θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

“The renowned Nikki Beach Brand is set to open its newest resort in Porto Heli in the summer of 
2014. This totally converted 1970’s beach front building brings with it a lively yet refined elegance 
in design, service and overall feel to the resort town of Porto Heli. Nikki Beach Resort & Spa Porto 
Heli is renovated using Mediterranean elements fused with high-end design. Making this a unique 
contemporary lifestyle boutique resort where Athenians and those ‘in the know’ aspire to be. 

The vision of Nikki Beach Hotels and Resorts is to create a new standard in luxury hotels, 
characterised by indisputably unique beachfront and urban locations, bespoke service and a 
distinctive entertainment for the most discerning travellers around World.  We aim to grow our 
portfolio in the coming years and we are keen to hear from individuals who feel they have the 
Nikki fit. We pride ourselves in providing owners and guests with an unrivalled and distinct lifestyle 
experience reflecting timeless and sustainable luxury design subtly adapted to indigenous key 
architectural details of the region”.

Chief Steward
Manages the daily kitchen utility operations and staff. Areas of responsibilities include dish room 
operations, night cleaning, back dock cleaning and maintenance, banquet plating and food 
running. Supervises kitchen employees not actively engaged in cooking (e.g., dishwashers, kitchen 
helpers, etc.). Strives to continually improve guest and employee satisfaction while maintaining the 
operating budget.

Core Competencies: 
•Orders and manages necessary supplies. Ensuring workers have supplies, equipment, tools, 
and uniforms necessary to do their jobs. 
•Monitors the inflow of ordered materials and the maintenance of current materials. 
•Conducts china, glass and silver inventories and is familiar with the various types of cutlery, 
crockery and glassware 
•Controls inventories of food, equipment, smallware, and liquor, and report shortages to 
designated personnel. 
•Inspects supplies, equipment, and work areas in order to ensure efficient service and 
conformance to standards. 
•Participates in the management of department’s controllable expenses to achieve or exceed 
budgeted goals. 
•Minimum 2 to 3 years of experience in the field is a plus. 
•Previous hotel opening experience is an added advantage
Send your resume with a recent photo by e-mail: talent.acquisitiongr@nikkibeachhotels.com. 
“Nikki Beach Hotels & Resorts welcomes any CV even if not listed in this ad.”

H Premier Capital Ελλάς ΑΕ, Development Licensee των «McDonald’s» στην Ελλάδα, ζητά προ-
σωπικό για τα εστιατόριά της στην περιοχή της Αττικής, για την κάλυψη των θέσεων:

Προσωπικό Eστιατορίου  
& Trainee Manager

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ομαδικό πνεύμα, όρεξη για εργασία και πρωτοβουλία 
•Γρήγορη απορρόφηση νέας εφαρμοσμένης γνώσης 
•Δυνατότητα για ευέλικτο ωράριο (διαφορετικές βάρδιες μέσα στην εβδομάδα) θα θεωρηθεί πολύ 
ισχυρό προσόν 
•Γνώση Αγγλικών επιθυμητή 
•Πελατοκεντρικός προσανατολισμός 
 
Ειδικά για την θέση του Trainee Manager απαιτούνται: 
•Διαθεσιμότητα για βάρδιες μέσα στην εβδομάδ 
•Προϋπηρεσία σε σχετικό κλάδο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
 
Προσφέρονται: 
•Ευέλικτο κυλιόμενο ωράριο 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων & προϋπηρεσίας 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Ευκαιρίες ανέλιξης σε ένα σύγχρονο & δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό Attica 
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση e-mail: yourtalentmcd@gr.mcd.com, στο φαξ: 2106873275 ή μέσω 
ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Premier Capital Hellas S.A., Λ. Κηφισίας 282, 152 32 Χαλάνδρι 
Αθήνα. Υπ’ όψιν του τμήματος Operations.

Η εταιρία ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΓΚΡΟΥΠ με έδρα την Αθήνα ζητά:

Πωλητή - Τεχνικό Εγκαταστάσεων 
Συναγερμών - Καμερών - Πυρανίχνευσης 

•Με εμπειρία σε μεγάλα έργα για εσωτερικές και εξωτερικές πωλήσεις καθώς και εγκαταστάσεις. 
 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον τομέα πωλήσεων και εγκαταστάσεων και κάτοχος άδειας 
security. 
 
Άμεση πρόσληψη.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@scorpios-security.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας:  
210 8070427. Website: www.scorpios-security.gr

Η Randstad Hellas, για λογαριασμό Ελληνι- 
κής Εταιρείας στο κλάδο του Εμπορίου, ενδια-
φέρεται για έναν Trader.

Αρμοδιότητες 
•Εύρεση και ανάπτυξη του πελατολογίου  
της εταιρίας σε Ελλάδα και Εξωτερικό 
•Επίτευξη στους στόχους  
•Έρευνα της αγοράς και αναζήτηση ευκαιριών 
•Οργάνωση των καθηκόντων και αποτελεσμα-
τική διαχείρισης του χρόνου 
•Μαχητικότητα, ικανότητα να αποδίδει  
σε συνθήκες πίεσης και να προσαρμόζεται 
σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις 
 
Προσόντα 
•Εμπειρία σε θέση Trading στο κλάδο  
των καταναλωτικών προϊόντων ή/και  
των τροφίμων περίπου 5 χρόνια 
•Επιθυμητή θέση σε τμήμα με επικοινωνία  
και διαπραγματεύσεις με εξωτερικό. 
•Πολύ καλή γνώση της γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (σε γραπτό και προφορικό λόγο) 
•Μεγάλη ευχέρεια στο χειρισμό Η/Υ- Ms Office 
•Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 

•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, δημιουρ-
γικότητα και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ικανότητα να αντιληφθεί τη μεγάλη εικόνα 
•Αντοχή στη πίεση 
•Ευελιξία σε ταξίδια 
 
Προσφορά 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Μπόνους και προμήθειες 
•Εξέλιξη σε μια δυναμική εταιρεία 
•Επαγγελματικό περιβάλλον

Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εται- 
ρίες στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Ανθρώ-
πινου Δυναμικού παγκοσμίως με παρουσία 
στην ελληνική αγορά για πάνω από δεκατέσ-
σερα έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, σε συνδυα-
σμό με την επιτυχή μας παρουσία στην ελλη-
νική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας 
των υπηρεσιών μας. Ακολουθήστε μας στο: 
LinkedIn, Facebook, Twitter. Αποστολή βιο-
γραφικών μέσω του link: http://www.randstad.
gr / index.php?pageid=55&pubID=3547.  
Website: www.randstad.gr

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING
Αθανασία Τσουκαλά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ
Χαρίδημος Βασιλάκης-Μυκωνιάτης

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Συνεργασίες - Ένθετα:

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

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

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

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

 ΑΤΤΙΚΗ
•    Δημαρχείο Ηλιούπολης  

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

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Δημαρχείο Χαϊδαρίου 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Βύρωνα
•  Δημαρχείο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος
•  Δημαρχείο Ελληνικού - Αργυρούπολης
•  Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων  

ΗΣΑΠ Μοσχάτου
• Δημαρχείο Κορυδαλλού
•  Δημαρχείο Νίκαιας -  

Αγίου Ιωάννου Ρέντη
• Δημαρχείο Πειραιά
• Δημαρχείο Αλίμου
• Δημαρχείο Περιστερίου
•  Δημαρχείο Αιγάλεω  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
• Δημαρχείο Πεντέλης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν. Ιωνίας
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηλιούπολης
•  Το Σούπερ Μάρκετ της Αλληλεγγύης  

στη Λ. Συγγρού
•  Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης  

στην Ηλιούπολη
•  Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο  

Ελληνικού
•  Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  

Βύρωνα, Ελλησπόντου 12
• Δημαρχείο Αχαρνών
• Δημαρχείο Φιλοθέης - Ψυχικού
• Δημαρχείο Χαλανδρίου
• Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής
• Δημαρχείο Μεταμόρφωσης
• Δημαρχείο Πετρούπολης
• Δημαρχείο Μαραθώνα
• Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης
• Δημαρχείο Παιανίας
• Δημαρχείο Παλλήνης
• Δημαρχείο Αθηνών
• Πολιτιστικό Κέντρο Αθηνών 
• Δημαρχείο Βάρης
• Δημαρχείο Βούλας
• Δημαρχείο Βουλιαγμένης
• Δημαρχείο Σαρωνικού
• Δημαρχείο Ασπρόπυργου
•  Δημαρχείο Λυκόβρυσης - Πεύκης 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Πανεπιστημιούπολη - Φιλοσοφικη Σχολή 

(Γραμματείες Τμημάτων: Γαλλικής, Γερμανικής 
& Ελληνικής Γλώσσας & Φιλολογίας

• Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου
•  Mediterranean College Athens Campus
• ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας
• ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας
• ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά

• City Unity College
• Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
•  Γραφείο Διασύνδεσης Δήμου Αχαρνών
• Δημαρχείο Κηφισιάς
• Δημαρχείο Δάφνης
• ΙΕΚ Δομή
• ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κολλέγιο CNAM
• Κολλέγιο AIT
• Κολλέγιο BCA Αθηνών
• Κολλέγιο BCA Γλυφάδας
•  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων
•   Γραφείο Διασύνδεσης Γεωπονικής Σχολής
• Faust, Bar -Theatre - Arts
• Βρυσάκι
•  Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου
•  Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Πειραιά
•  Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλλιθέας
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Καισαριανής
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Αμαρουσίου
•  ΟΙΚΙΠΑΔΑ
•  Δημοτική Βιβλιοθήκη Δάφνης
•  ΚΥΑΔΑ
•  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Νέας Σμύρνης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο Ταύρου
•  Πολιτιστικό Κέντρο Κυψέλη
•  Πολιτιστικό Κέντρο Σεπόλια
•  Πολιτιστικό Κέντρο Βαφειχωρίου στο Γκύζη
•  Πολιτιστικό Κέντρο Εξαρχείων
•  Πολιτιστικό Κέντρο Βενετσάνου Π. Ψυχικό
• Δημαρχείο Σπάτων Αρτέμιδος
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά
• Δημαρχείο Δήμου Διονυσίου
•  Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Δήμου Αθηναίων
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Aργυρούπολης
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Βύρωνα
•  H Αγκαλιά - Σύλλογος Προστασίας  

Αγέννητου Παιδιού
•  Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηλιούπολης
• Tράπεζα Χρόνου Ηλιούπολης
• Career in Progress, Σταδίου 39
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο - Γραφείο  

Διαμεσολάβησης, Αγίων Αναργύρων -  
Φυλής

•  Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Δημαρχείο Τρίπολης
• Δημαρχείο Λειβανατών
• Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς
• Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
•  Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας
• ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

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

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

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



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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Receptionist

Qualification Requirements:

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

Education: Degree in Business Administration  
or in Secretarial Studies. 
 
Experience: Minimum of one year experience  
as receptionist or secretary.

Language Skills: Excellent verbal and written 
communication skills in Greek and English. Knowledge 
of any additional language will be considered an asset.

Computer Skills: Proficiency in using Microsoft 
Office Suite applications and strong skills of Internet 
use. 
 
Interpersonal Skills: Polite, good-looking, 
communicative, organized, flexible, adaptable, 
proactive. 
 
Tasks: 
•Answering phones and operating a switchboard. 
•Routing calls to specific people. 
•Answering inquiries about the company. 
•Greeting visitors warmly and making sure they are 
comfortable. 
•Scheduling meetings and conference rooms. 
•Arranging appointments. 
•Coordinating incoming and outgoing mail. 
•Sending emails and faxes. 
•Performing basic bookkeeping, filing, and clerical 
duties. 
•Taking and relaying messages. 
•Updating appointment calendars. 
•Scheduling follow-up appointments. 
 
Location: Agios Dimitrios, Athens. 
 
Note: Recent photo is required. 
 
Send your cv’s to the following e-mail: cv@recom.gr

Ρεσεψιονίστ 

•Για κομμωτήριο στην Κηφισιά και στο Ψυχικό. 
•Ηλικία έως 24 ετών.

Απαραίτητα προσόντα: Βασικές γνώσεις λογιστι-
κής, γνώσεις H/Y, άνεση στις δημόσιες σχέσεις, ευχέ-
ρεια λόγου, προσεγμένη εμφάνιση.

Θα προτιμηθούν ενδιαφερόμενες από κοντινές  
περιοχές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
e.plessa@freestyle-salons.gr. Τηλέφωνο  
επικοινωνίας: 210 6770627.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Executive Secretary

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

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

Tasks: 
•Provides administrative support to the CEO: 
•Answers and screens phone calls and manages  
the CEO mail. 
•Schedules and coordinates appointments, meetings 
and events, including registration and travel 
arrangements as necessary. 
•Transcribes drafts, proofreads and revises 
correspondence, memos, flyers, agendas, minutes, 
resolutions and policies. 
•Assists in the completion of various forms, notices, 
press releases and other communications, which 
may require posting and/or publication. 
•Assists with project monitoring and budget tracking. 
•Assists CEO with customer inquiries and problem 
resolution. 
•Updates web page 

Prepares for monthly and special meetings: 
•Completes the CEO report, which requires input 
from all departments. 
•Provides transcription and dictation of CEO meeting 
minutes. 
•Disseminates information to department managers 
and personnel regarding changes in policies and 
procedures 
 
Location: Agios Dimitrios, Athens. 
 
Send your cv’s to this e-mail: cv@recom.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Marketing Director  
(MRK 0121) Athens

Περιγραφή: Well known retail company seeks  
to fullfill the position of Marketing Director.

Καθήκοντα Θέσης: The suitable candidate formulates, 
recommends and ensures the implementation of 
company’s Commercial policy. Provides overall 
direction and control of all sales, customer service, 
exports, promotion, Market Research, advertising 
and Public relations functions. Ensures the timely 
adjustment of Commercial strategy and plans to meet 
changing Market conditions and competitive actions.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•University degree, preferable at postgraduate level 
and extensive Professional training 
•8-12 years well versed experience, 8 of which  
at a managerial level as a Marketing Manager 
•Fluency in English and pc literate 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr

CMT Prooptiki Ltd, is a management consulting 
firm specialising in health & social care consulting, 
EU project management & consulting and social & 
economic development. CMT Prooptiki Ltd is looking 
for (in its offices in Athens) a:

Consultant

Role description: The Consultant will be a competent 
professional with ability to translate research findings 
into meaningful plans and reports. He has to be 
experienced in health and social policy issues and 
able to deliver high quality outputs.

The Consultant will undertake designing and 
managing projects, including writing proposals, 
reports, briefings and presentations for clients.

Key accountabilities: 
•Writing analytical reports (e.g. business plans, 
feasibility studies, and proposals), briefings and 
client presentations. 
•Evaluating services, policies and projects. 
•Designing and delivering qualitative research 
studies. 
•Data collection through literature review,  
desk-based and interview-based research. 
•Analyzing and developing cases and processes. 
•Participating in the design and implementation of 
EU funded projects.

Skills, knowledge and experience Essential 
•A degree in economics or social sciences. 
•A postgraduate degree in fields such as health 
and social care management, health policy, health 
economics, social policy etc. 
•At least two years of work experience in a 
management consulting company, or a university, 
or a policy/research institution, in projects related to 
health or social fields. 
•Excellent written and verbal communication skills in 
Greek and English. 
•Superior knowledge of MS Office applications. 
•Good interpersonal skills and capacity to work 
effectively in a team. 
•Willingness and ability to engage in flexible working 
hours, and deliver results under time constraints. 
•Ability to work flexibly and autonomously with a 
wide range of tasks and stakeholders.
Desirable 
•Design, management and execution of research 
projects funded by the European Commission or 
international organizations. 
•Knowledge of statistical software, such as SPSS 
or Stata. 
 
Send CV to this e-mail: info@cmtprooptiki.gr

DHI Medical Group, the world leader in hair 
restoration with 40+ clinics worldwide, is seeking 
for a:

Marketing PA 

The ideal candidate must have excellent command 
of the English language (verbal and written), 
outstanding organizing and communication skills, 
with references. Flexibility in working hours and 
travelling. At least 5 years experience in marketing, 
preferably in service sector.

Send your cv’s to this e-mail: hr@dhiglobal.com

Millward Brown was founded in 1971 and today 
offers a comprehensive market research service of 
international standard. It is a member of the Millward 
Brown Group, itself part of the WPP.

We seek highly competent individuals, willing to 
grow with us.

Research Executive 
(Code RE-0114) or 

Senior Research Executive 
(Code SRE-0114)  

Qualitative Research

•Under 30 years old (with some flexibility for the 
SRE position) 
•Graduate in marketing, psychology, sociology, 
social anthropology or cultural studies 
•Holder of a Masters degree 
•Fully fluent in Greek and English 
•Highly familiar with MS Office (Word, Excel, 
Powerpoint) 
•2-5 years’ experience is necessary for the Senior 
Research Executive position 
•Military obligations fulfilled (for males candidates)

If you have the required qualifications, please  
send your resume, indicating the relevant code 
RE-0114 or SRE-0114 until January 31st to Ms 
Alexandra Kappatou, by email to: alexandra.
kappatou@millwardbrown.com. All resumes will be 
treated in the strictest confidence.

Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Ανά-
πτυξης Α.Ε.: Η εταιρεία μας, μια από τις μεγαλύτε-
ρες στο χώρο των Συμβούλων Ανάπτυξης, αναζη-
τεί  Σ.Δ.Ε. για την κάλυψη θέσεως εργασίας στα γρα-
φεία της στη Θεσσαλονίκη:

Στέλεχος  
Διαχείρισης Έργων 

 (κωδ. Σ.Δ.Ε.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης  
(Πολιτικού / μηχανολόγου μηχανικού) 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διαχείριση  
έργων. 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office. 
•Πολύ καλή γνώση της Ρώσικης & Αγγλικής  
γλώσσας

Περιγραφή Θέσης: Σύνταξη, υποβολή προτάσεων 
υπαγωγής στο επενδυτικό νόμο και σε προγράμμα-
τα του Ε.Σ.Π.Α. διοίκηση & διαχείριση ενταγμένων 
επενδυτικών έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα, 
συμμετοχή σε επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, 
πολύ καλή χρήση του πληροφοριακού συστήματος 
κρατικών ενισχύσεων.

Noisis Συμβουλοι Επιχειρησιακης Στρατηγικης & 
Αναπτυξης Α.Ε.Υπεύθυνος Επικοινωνίας - Απο-
στολή Βιογραφικών. Υπόψη κ. Αντώνη Καπλάνη. 
E-mail: kaplanis@noisisdev.gr

Atlantica Hellas S.A, one of the most leading hotel 
companies is seeking for a dynamic individual, for 
the position of:

Human Resource / 
 Payroll Administrator in the Head offices  

of Rhodes Island
Required Experience & qualifications: 
•Excellent knowledge of Greek labour legislation,  
tax laws and payroll processes 
•Minimum 2 years of HR Administrator and Payroll 
experience. Hotel Industry experience will be 
considered as an advantage 
•Excellent verbal and written communication skills; 
both in English and Greek are required 
•Proficiency in Ms Office, especially in Excel,  
is mandatory 
•Bachelor’s degree in Business Management / 
Accounting or Finance. Payroll related certifications 
are desired.  
•Postgraduate studies will be considered as an 
advantage 
•Working knowledge of PeopleSoft or other HRMS / 
Payroll system are highly desired 
•Knowledge of HR Processes, optimization and 
workforce analytics are desired 
 
Remuneration: According to experience and 
qualifications

For applications and CVs please contact:  
Mrs Niki Constantinou, e-mail:  
nconstantinou@atlanticahotels.com.  
Website: www.atlanticahotels.com

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive  
αναζητά για τα ξενοδοχεία της:

Hotel Manager
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλο αντίστοιχο Τουριστικής 
Σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ισχυρή προσωπικότητα με οργανωτικές  
και διοικητικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση της ξενοδοχειακής αγοράς 

•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα-Υψηλό επίπεδο συνεργασίας 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
 
Το Ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 

Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα, στο e-mail: marketing@andronisexclusive.com

Το CLUB MED αναζητά για την ξενοδοχειακή του μο-
νάδα στη Βόρεια Εύβοια για τη θερινή περίοδο (Απρί-
λιο έως Οκτώβριο):

Βοηθό  
Υπεύθυνου Ανθρώπινου  

Δυναμικού

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για όλη 
την χρονική περίοδο που προαναφέρεται: 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο από ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Πτυχίο με ειδίκευση στο ανθρώπινο δυναμικό  
θα συνεκτιμηθεί θετικά 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και γαλλικών 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων πληροφορικής 
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίας 
σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
 
Αρμοδιότητες: 
•Βοηθάτε τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού  
και τον αντικαθιστάτε σε περίπτωση απουσίας του 
•Εγγυάστε την τήρηση των υποχρεώσεων  
σε επίπεδο νομικό και κοινωνικό 
•Διασφαλίζετε τη διοικητική διαχείριση  
του προσωπικού (μισθός, συμβόλαιο...) 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή εντός του ξενοδοχείου 
•Ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση 
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτική απασχόλησης στις ξενοδοχειακές μονά-
δες της εταιρείας στο εξωτερικό και κατά την χειμερι-
νή περίοδο 
 
Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτο-
γραφία στο e-mail: maria.kalliakou@clubmed.com

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Office Administrator / 

Υπάλληλος Λογιστηρίου
Η Εταιρία: Η Business Effect Α.Ε. είναι πάροχος 
ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων που αυτο-
ματοποιούν αποτελεσματικά επιχειρηματικές διαδι-
κασίες αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στον το-
μέα της αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων μέσω 
ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification 
- RFID).

Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Διοίκησης επιχειρήσεων / Λογιστικής 
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
•Καλή γνώση Microsoft Office 
•Καλή γνώση αγγλικών (γραπτός & προφορικός 
λόγος) 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 
Αρμοδιότητες: 
•Λογιστικές καταχωρήσεις – Εμπορική  
και Οικονομική Διαχείριση. 
•Η εταιρεία διαθέτει S.E.N. (E.R.P. της Singular 
Logic) 
•Διαχείριση παραγγελιών (επικοινωνία  
με προμηθευτές εξωτερικού) 
•Υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων  
(προσφορές, προωθητικό υλικό) 
•Επικοινωνία με πελάτες 
•Γραμματειακή Υποστήριξη 
•Τήρηση αποθήκης 
 
Η Εταιρία Παρέχει: 
•Σύμβαση ορισμένου χρόνου 
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 
•Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
marina_chatzianastasiou@businesseffect.gr

Λογιστής - Λογίστρια

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης 
•Εμπειρία 3ετή τουλάχιστον σε οργανωμένο  
λογιστήριο και ειδικά Γ- κατηγορίας   
•Πολύ καλή γνώση φορολογικής & ασφαλιστικής 
νομοθεσίας 
•Επιθυμητή η γνώση λογιστικών προγραμμάτων  
της Epsilon Net 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε θέσεις οικονομικής 
διεύθυνσης 
•Γνώσεις σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών  
– κατάρτιση business plan 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Δυνατότητα υπογραφής ισολογισμών 

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

Adecco is currently seeking, on behalf of its client, an international company operating in the 
homeware sector, for a dynamic professional to cover the following position, based in Athens:

Retail Manager 
(ref. code: S-722/38260)

Job Description 
•Ensures the smooth operation of the stores under his/her responsibility 
•Responsible for staff recruitment, selection and training 
•Manages stores staff at the first stage and the store managers afterwards 
•Supervises the in-store processes (visual merchandising, inventory, sales target) 
•Represents the company in contacting public authorities and external associates 
 
Candidate Profile 
•University degree will be considered as an asset 
•Six (6) - Eight (8) years of total experience in Retail business, out of which (2) years of  working 
experience as •Store/Area or Retail Manager 
•Excellent command of the Greek and English language 
•PC literate 
•Excellent communication and organization skills 
•People management skills 
•Sales-oriented person  with analytical mind and strong numerical ability 
•Self-managed and results driven person 
•Dynamic and flexible personality 
 
The Company Offers 
•Competitive remuneration package 
•Mobile phone 
•Laptop 
•Friendly and challenging working environment

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

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

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

S&B Industrial Minerals constitutes a multinational Group of companies, which provides innovative 
industrial solutions by developing and transforming natural resources into value creating products.

Industrial Minerals have always been at the center of our 80 year history, which has seen S&B 
grow into an international group of more than 40 companies with sales in 76 countries across the 
globe. S&B’s global family currently counts more than 2.000 employees and assets in more than 
20 countries.

Being the key to the company’s future, our people are firmly committed to pursue the vision of 
dynamic growth through the core values of integrity, customer intimacy, safety, respect for people 
and social responsibility.

As the company grows, we wish to embrace new colleagues who are determined to share our 
vision, shape our future and live our values fully.

The people we seek to work with should possess high business acumen, strong interpersonal skills, 
as well as the drive to meet challenging objectives.

Application Technology Engineer 
 - Construction Market 
(Ref. No ATE_GMO_1_14)

Located in Mannheim (Germany), or in Athens (Greece).

The special challenge of the position is the further growth of the Company’s business in the 
Construction/ Civil Engineering sector through new business development and technical expertise 
according to the Company’s Strategy. In parallel, he/she will be responsible for the technical 
support, training, service and promotion of the Company’s products under our brand IBECO or 
S&B to the regions where no specific sales team exists, securing the long lasting relation with them.

Main Accountabilities 
•Identify and develop new business opportunities for our products (i.e. tunneling, diaphragm walls, 
horizontal directional drilling, building materials, concrete etc.) 
•Define and quantify the value of our products to relative customers 
•Provide technical support to the assigned customers aiming to the optimization of their project’s 
efficiency 
•Introduce existing products to new geographical regions or/and new products to existing markets. 
Conduct and evaluate industrial application tests as well as presentation of their results 
•Participate to the knowledge transfer of the Company’s Construction Segment across the regions

Candidate Profile 
•Experience in civil engineering projects (preferably in tunnelling, bridges, drilling applications 
etc.) 
•Business-to-business marketing / sales / technical / project management experience 
•Experience in understanding the needs of the customers today and anticipating future 
opportunities 
•Keen on learning new applications 
•Experience of operating internationally 
•Fluent in English, very good knowledge of German will be considered a plus 
•A civil engineering degree will be a strong advantage 
•Readiness for extensive traveling ( ≥ 50%)

We offer a competitive remuneration package coupled with continuous development opportunities 
within a challenging working environment.

Interested candidates should send their CV in English by 07/02/2014 by entering: www.sandb.com 
and selecting the “Careers” link. CVs received through any other means of communication (i.e. 
e-mail, post mail or fax) will not be subject to review.

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

Consultant Εμπορικών  
Εφαρμογών 

(κωδ.: ATH.CONSTECH14)
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτατης σχολής σε κλάδο πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 5 τουλάχιστον έτη σε θέση τεχνικού συμβούλου 
•Άριστη γνώση εμπορικής διαχείρισης 
•Εμπειρία σε λογιστικές εφαρμογές και στην παραμετροποίηση / χρήση συστημάτων ERP / εμπο-
ρικών εφαρμογών 
•Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια στην γραπτή επικοινωνία, στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, άριστη προσαρμο-
στικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτή-
τως τον κωδικό της θέσης στην παρακάτω διεύθυνση info@epsilonnet.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα βι-
ογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Έλα στην μεγάλη παρέα της attr@ttivo. 
 
Λατρεύεις τη μόδα! Ονειρεύεσαι μια δουλειά γεμάτη beat, χρώμα, ρούχα, αξεσουάρ, νέο κόσμο, 
νέες εμπειρίες.  
 
Εσύ θα βάλεις το κέφι, το ταλέντο σου και την όρεξη για δουλειά. Εμείς όλα τα άλλα. 
 
Στείλε μας τώρα, το βιογραφικό σου για τις νέες μας θέσεις, ζητάμε:

Πωλήτριες Χονδρικής -  
Υπεύθυνη Πωλήσεων

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο (απαραίτητη σε αντίστοιχη θέση ) 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ

Παροχές εταιρίας: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: info@attrattivo.gr ή στο 
fax: 210-2853141 Υπ’ όψιν Κας Μεσάζου Χριστιάνας με την ανάλογη ένδειξη «Πωλήτριες χονδρι-
κής» ή «Υπεύθυνη Πωλήσεων».

Η AvantGarde εκδόσεις Ο.Ε. που εκδίδει την σειρά «ο οδηγός της πόλης», ζητά:

Δύο Πωλητές Διαφήμισης για πλήρη  
απασχόληση & ημιαπασχόληση

Προσόντα: 
•Κάτοικος νοτίων προαστίων 
•Κάτοχος διπλώματος μεταφορικού μέσου 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευγένεια, οργάνωση, ανεκτικότητα. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: polis2009@gmail.com, website: www.polisguide.gr
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Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
petrou.georgia@enercoplan.com

Το ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ επιθυμεί να προσλάβει:
Λογιστή 

(κωδ. 15.01.14)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανωτάτης οικονομικής σχολής 
•Άδεια Λογιστή Α’- B’ τάξης 
•Προϋπηρεσία 10 ετών τουλάχιστον σε οργανωμένο 
λογιστήριο 
•Άριστη γνώση λειτουργίας μηχανογραφημένου 
λογιστηρίου & συστημάτων ERP. Επιθυμητή γνώση 
εφαρμογών ALTEC (Atlantis – Top Shop – κλπ) 
•Γνώση Γ.Λ.Σ. Γεν.λογιστικής- φορολογικής  
νομοθεσίας, αναλυτικής λογιστικής 
•Γνώσεις κοστολόγησης 
•Άριστη γνώση εφαρμογών Microsoft Office 
•Εμπειρία σε Reporting - Budgeting - Cash Flow 
•Επιθυμητή εμπειρία σε λογιστήριο βιομηχανικής 
εταιρείας 
•Γνώση αγγλικών 
•Επαγγελματική υπευθυνότητα, εργατικότητα, οργα-
νωτικό και δημιουργικό πνεύμα. Ικανότητα διαχείρι-
σης χρόνου, τήρησης προθεσμιών & επικοινωνίας 
•Απαραίτητες συστάσεις

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλό-
γως προσόντων, σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον, προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα (αναφέροντας τον αντίστοιχο 
κωδικό) στο e-mail: hr@hatzimichalis.gr

Εταιρία στα Βόρεια προάστια ζητεί να προσλάβει:
Λογιστή

Προσόντα: 
•Λογιστής Α τάξης 
•Απόφοιτος ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία 10 έτη 
•Προϋπηρεσία στην οικονομική διεύθυνση 
•Ηλικία 37-45 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
healthhrdpt@gmail.com

 THESIS S.A. seeks to employ:

Accountants Experienced  
in Transfer Pricing Issues

The ideal Candidate should have: 
•University degree in Accounting 
•At least four (4) years experience in Accounting 
•Experience in Transfer Pricing issues 
•Computer skills (i.e. MS Office, Accounting s/w) 
•Fluency in English 
 
The experience in tracing the DB AMADEUS will be 
considered as a strong advantage.

The Company offers, a challenging carrier in an 
excellent but very demanding environment with a 
competitive salary and continuous on the job training.

Please send full C.V. in English by e-mail to:  
th@thesisltd.com, by fax to 210-7290942 or alternatively 
to the following address: THESIS, Business Consultants 
S.A., 15 Meandrou Str., 11528 Athens.

Ο Όμιλος εταιρειών YTONG - THRAKON με ηγετική 
θέση στην αγορά δομικών υλικών ζητά να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή

Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο Λογιστηρίου. 
 
Κύρια Καθήκοντα: 
•Καταχωρήσεις γενικής λογιστικής 
•Παρακολούθηση και συμφωνία εμπορικού  
κυκλώματος (πελάτες - προμηθευτές) 
•Παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
•Γενική υποστήριξη λογιστηρίου 
•Εξωτερικές εργασίες 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης 
•Γνώση Ε.Γ.Λ.Σ 
•Γνώση πακέτου ERP ATLANTIS 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση MS Office 
 
Επιθυμητά Προσόντα:  
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Παρακολούθηση μαθημάτων ACCA / ΙΕΣΟΕΛ 
•Κάτοχος μεταπτυχιακού 
•Κατοχή δικύκλου 
 
Παροχές Εταιρείας: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση, ανάπτυξη και βελτίωση 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 
Τα βιογραφικά μπορούν να αποστέλλονται στην 
διεύθυνση: YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ, Λεωφ. 
Συγγρού 130, 17671, Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση e-mail: e.koutsoulelou@ytong.gr

Ο πελάτης μας, πολυεθνική αλυσίδα καταστημάτων 
λιανικής με έδρα στη Θεσσαλονίκη, αναζητά:

Βοηθό Λογιστή

Ο κατάλληλος υποψήφιος/-α θα πρέπει  
να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Εμπειρία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένη 
επιχείρηση, κατά προτίμηση σε πολυεθνικό  
οργανισμό. 
•Εκπαίδευση Πανεπιστημιακού επιπέδου.  
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος.  
•Επιθυμητή εκπαίδευση σε Γερμανικό εκπαιδευτικό 
ίδρυμα. 
•Πολύ καλή γνώση και χειρισμό της γερμανικής 
γλώσσας, τόσο σε προφορικό, όσο σε και γραπτό 
επίπεδο. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να προ-
ωθήσουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: ps@amrop.gr. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα ονόματα 
και τα λοιπά στοιχεία των βιογραφικών των υποψηφίων. 
Θα υπάρξει επικοινωνία κατά προτεραιότητα με τους 
υποψήφιους των οποίων τα βιογραφικά κριθούν πως 
πληρούν τις προδιαγραφές της θέσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Υπάλληλος Χρηματοοικονομικών  

Υπηρεσιών και Λογιστηρίου  
με έδρα την Θεσ/νίκη

Περιγραφή θέσης: 
Μερικές από τις κυριότερες αρμοδιότητες  
της θέσης είναι οι εξής: 
•Η χρήση κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων,  
με σκοπό τον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο  
των συστημάτων και διαδικασιών των εταιριών  
του ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
•Η πραγματοποίηση υπηρεσιακών ταξιδιών  
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου η εταιρεία 
δραστηριοποιείται. 
•Η διενέργεια ειδικών ελεγκτικών εργασιών. 
•Η σύνταξη εκθέσεων με τα πορίσματα των ελέγχων. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στα οικονομικά,  
χρηματοοικονομικά 
•Άριστη γνώση & εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, 
Ε.Γ.Λ.Σ., σε φορολογία εισοδήματος νομικών προ-
σώπων και Φ.Π.Α. 
•Άριστη γνώση Ms Office και λογισμικού KEF 4 
•Προϋπηρεσία 2 ετών ως υπάλληλος λογιστηρίου 
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή ομίλου εταιρειών με επιθυμητή  
τη συμμετοχή στη διεκπεραίωση εσωτερικών  
οικονομικών ελέγχων ενδοομιλικών συναλλαγών 
•Άριστη γνώση Αγγλικής & Ελληνικής γλώσσας  
(ικανότητα έκφρασης σε γραπτό-προφορικό λόγο) 
•Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και  
ομαδικό πνεύμα 
•Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένες οργανωτικές 
ικανότητες 
•Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Μόνιμη απασχόληση 
 
Υποβολή βιογραφικών: 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@meligroup.gr

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
IT Technician

Purpose of the Position: The Information Technician 
provides hardware and software maintenance, training 
and consultation, and recommendations about future 
planning and development of resources.

Areas Of Expertise: 
•Office, ERP, Networks, Security, Communications  
& Telephony, Cloud services, Website services. 
 
Responsible to: 
•The Information Technician reports directly  
to the CEO. 
 
Duties / Areas Of Responsibility: 
•The Information Technician must: 
•Troubleshoot hardware and software. 
•Maintain and update hardware and software. 
•Train company staff. 
•Provide recommendations on continuous 
improvement. 
•Maintain inventories and service logbooks.

Education / Skills: 
•Degree in Information Technology. 
•Excellent verbal and written communication skills  
in English and Greek. 
•Ability to work with team spirit and solve problems 
under stress at short notice. 

•Driver’s license.

Experience 
•Minimum Of 5 Years’ Experience In Related Fields 
In Multinational Companies. 
 
Location 
•Agios Dimitrios, Athens. 
 
Send your cv’s to this e-mail: cv@recom.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
InternetQ is a leading provider of mobile marketing 
and digital entertainment services, offering 
technologies that entertain and engage global mobile 
users and enable mobile operators and enterprises to 
enrich their dialogue with consumers.

Patent Specialist /  
Telecom

The role operates in Athens, at the company’s 
headquarters.

Purpose of the role: As a patent engineer you will 
oversee the full life cycle development of all patents 
for our fast moving product line across our large, 
geographically diverse product team. You will seek out 
new inventions that are patentable. Upon performing 
an initial interview with an inventor, you will interpret 
and document the scope of a new invention. Working 
with the design team, you will ensure that there are 
no issues with regard to copyright or existing patent 
infringement. You will be responsible to create all 
relevant materials for a patent application, write, 
design drawings and double check for accuracy. After 
all kinks have been worked out, you will submit the 
patent application.
Accountabilities: 
•Ensure compliance and quality system 
requirements 
•Advice senior management on intellectual property 
•Independently draft, prepare, file, and prosecute 
patent applications 
•Conduct patent clearance searches and prepare 
preliminary clearance opinions 
•Conduct patentability searches and prepare 
preliminary patentability opinions 
•Track company’s patent and trademark portfolio 
•Track patent and trademark maintenance fees 
•Educate and inform management on intellectual 
property issues 
•Forecast and guard against company IP legal risks 
•Suggest company policy and position on IP legal 
issues 
•Coordinate research of IP issues 
•Maintain work of outside IP legal counsel 
•Support inventors to prepare invention disclosures 
•Search on third party patent to support infringement 
clearance opinions 
•Review and approve documents to prepare and 
prosecute patent applications 
•Support patent counsel to prepare and prosecute 
patent applications through inventor input 
coordination 
•Collaborate portals to support internal and external 
collaboration outside counsel 
•Attend project meetings of patent counsel to 
manage project status.  
 
Qualifications: 
•University Degree in Engineering 
•MSc in Engineering or Law would be considered as 
an asset 
•4-6 years of experience in the field 
•Highly developed technical writing and editing skills 
•Superior command of the English language 
•Experience in composition of patent applications is 
ideal. Other applicable experience includes writing 
and editing of articles for technical journals 
•Proficient in use of software tools such as Visio and 
Word to prepare documents with drawings, images, 
and text 
•Patent search engine proficiency 
•Additional in-house patent prosecution experience 
would be considered as an asset 
•Additional related engineering experience would be 
considered as an asset 
 
Skills required: 
•Willingness to learn more about patent prosecution 
and interested in continuing patent prosecution 
•Exceptional communication skills 
•Innovative spirit and hands-on approach 
•Enthusiastic, passionate self-starter 
•Ability to work seamlessly with a cross-functional 
team of analysts, technologists, marketers and 
product managers 
•Must be effective in working both independently and 
in a team setting 
•Excellent influencing skills (internally and externally) 
•Can-do attitude 
 
Send your cv to this e-mail: applications@personified.com

H εταιρία ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΑ Α.Ε. επιθυμεί να καλύψει τη θέση του «Μηχανι-
κού Τηλεπικοινωνιών και Ασφάλειας».

Μηχανικός IP
Περιγραφή ρόλου: “Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών 
και Ασφάλειας” – Telecom and Security Engineer.

Ο μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση, 
ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακών έργων αλλά και 
έργων ασφάλειας τα οποία βασίζονται σε εξοπλισμό 
των οίκων Juniper, Alcatel, Cisco, Huawei. Ο μηχανι-
κός θα είναι μέρος μιας ομάδας έργου μηχανικών που 
συμμετέχουν στη υποστήριξη λύσεων και υποδομών 
αλλά και στη δοκιμή και την δημιουργία νέων δικτυα-
κών προϊόντων αλλά και προϊόντων ασφαλείας που 
αφορούν συνδυαστικές λύσεις υλικού και λογισμικού. 
Θα πρέπει να έχει λεπτομερή κατανόηση και εμπειρία 
στο πλήθος των τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων 
αλλά και των γενικότερων τεχνολογιών διαχείρισης 
και ασφάλειας όπως και στην διεξαγωγή λεπτομερών 
τεστ στην αναπαραγωγή προβλημάτων στα δίκτυα 
των πελατών στο εργαστήριο. Θα παρέχει τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια 
των δοκιμών, και τις φάσεις εγκατάστασης και υλο-
ποίησης του τηλεπικοινωνιακού έργου. Ως μηχανικός 
υλοποίησης θα είναι υπεύθυνος επίσης για την ανά-
πτυξη τεχνικών ειδικοτήτων όπως και της γνωσιακής 
διαχείρισης του χρόνου του και θα προετοιμάζει τα 
αντίστοιχα τεχνολογικά κείμενα τεκμηρίωσης του έρ-
γου (HLD/LLD, RFPs/RFIs).

Απαραίτητα προσόντα / Πιστοποιήσεις: 
•Πτυχίο σε Computer Science / IT/ Μηχανικών  
Τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο Μεταπτυχιακό 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε έργα  
Τηλεπικοινωνιών και 2 χρόνια στον τομέα  
της δικτυακής και ΙΤ ασφάλειας 
•Πιστοποιήσεις στα δικτυακά προϊόντα Juniper  
(προτιμητέα E-Series, M/MX-Series) ή/και Cisco 
•Ικανότητες προγραμματισμού σε Java/Perl/scripting 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@kestrel-is.gr

Senior PHP Developer  
(m/f)

Westwing is a high-growth e-commerce business: 
Backed by well-known investors with over USD 100 
mn. in funding and growing rapidly, we are one of the 
leading Home & Living verticals in Europe on a mission 
to provide our millions of members with stylish furniture 
and homewares from well-known brands they love.

To pursue our ambitious expansion strategy, we 
are looking for a Senior PHP Developer (m/f). As a 
senior developer, you will design and develop complex 
web applications and modules for our ecommerce 
platform. Furthermore you will optimize our platform 
for scalability during peak traffic hours. Adhering to 
agile SW-development methodologies you will also 
ensure code quality and enforce best practices by 
communicating and sharing them to team members.

Keywords: 
•PHP 5 OOP, Zend Framework, Yii framework, MVC 
•HTML5, CSS, Sass, jQuery, ExtJS, Ajax 
•PHPUnit, PHP CodeSniffer, phpDoc, PHP Depend, 
PHPMD, Selenium 
•REST, JSON, SOAP 
•Debian, Apache, Nginx, MySQL, Memcache, Solr 
•Git, SVN 
 
Profile: 
•You are familiar with most of the keywords 
described above 
•You successfully finished your academic studies 
in the field of computer sciences or similar 
•You have several years of experience in 
development with PHP5 OOP (Zend Framework 
experience is a plus, Yii,  
•Symfony, Cake PHP and CodeIgniter are also 
valued) 
•You are experienced with MySQL 
•You are proactive, goal-oriented, reliable and  
a have a self-structured way of working 
•You are fluent in English 
 
We offer: 
•Full relocation support (Work permit, relocation 
bonus, Free German classes etc.) 
•Everyday use of modern development tools/
frameworks 
•Attractive international working environment in a 
dynamically growing E-Commerce sector involving 
steep training curves and flat command structure

Please forward in absolute confidence, a full 
curriculum vitae and covering letter to this e-mail: 
jobs@westwing.de. Location: Munich.

Η SIGMA SOLUTIONS (www.sigmasolutions.gr) 
εταιρία παραγωγής και μεταπώλησης ολοκληρωμέ-
νων λύσεων Πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
αναζητά για άμεση πρόσληψη:

Software  
Developers C# - JΑVA - PHP

Αντικείμενο εργασίας: Πλήρης απασχόληση στο 
τμήμα ανάπτυξης και προγραμματισμού της εταιρίας 
με αντικείμενο: τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση 
και ποιοτικό έλεγχο .NET, JAVA & PHP εφαρμογών.

Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / TEI στην πληροφορική ή σε συναφές 
αντικείμενο 
•Άριστη γνώση C# - JAVA – PHP 
•Άριστη γνώση SQL (SQL Server, MySQL, SQLite) 
•Άριστη γνώση Object Oriented Analysis & Design 
patterns 

Το COMPACT DISC CLUB ζητά:

Πωλητές  
Τηλεφωνικού Κέντρου

Αρμοδιότητες: Ενημέρωση και προώθηση μου-
σικών συλλογών αποκλειστικά στα μέλη μας. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία πωλήσεων σε ανάλογη θέση  
 (τουλάχιστον 2 έτη) 
•Εξοικείωση με Η/Υ 
•Ιδιαίτερη άνεση στην επικοινωνία 
•Διάθεση για αποδοτική εργασία 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων  
(self-motivation) 

•Ηλικία έως 30 ετών 
 
Προσφέρουμε: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές για 6ωρη  
απασχόληση & bonus αποδοτικότητας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μοντέρνο και αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
kanavaki@compactdisclub.gr

Η Forthnet, ο πρώτος μεγαλύτερος πάροχος συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών και ο δεύ-
τερος μεγαλύτερος πάροχος Ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει για τα 
γραφεία της στην Κάντζα: 

Market Development Executive 
(πλήρης απασχόληση) - Κωδ. Θέσης: MDE12/13

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης: 
•Παρακολούθηση αγοράς και ανταγωνισμού 
και σχεδιασμός ενεργειών αύξησης της συν-
δρομητικής βάσης. 
•Διαχείριση projects που αφορούν υπηρεσίες 
3play και τη συνδρομητική τηλεόραση (custom-
ers acquisition proposals, marketing & activi-
ties plan, budgeting). 
•Ανάπτυξη και παρακολούθηση των οικονομι-
κών στοιχείων των υπηρεσιών ευθύνης (P&Ls) 
•Συνεργασία με εμπορικά τμήματα (πωλήσεις, 
trade marketing κτλ) με στόχο την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων πωλήσεων (KPI’s) 
•Εκπαίδευση καναλιών πώλησης για υπηρεσί-
ες και πωλησιακή προσέγγιση πελάτη. 
•Συνεργασία με τμήμα Επικοινωνίας με στόχο 
τον καθορισμό της τοποθέτησης των υπηρεσι-
ών (positioning) και την προβολή των βασικών 
χαρακτηριστικών των υπηρεσιών. 
•Συνεργασία με τμήμα έρευνας αγοράς με στό-
χο τη συνεχή ενημέρωση για τις καταναλωτικές 
τάσεις και υποβολή εμπορικών προτάσεων με 
βάση τα ευρήματα. 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ (θετικής κατεύθυνσης ή οικονομι-
κής). 
•Μεταπτυχιακό σε Marketing ή MBA ως επι-

πρόσθετο προσόν. 
•Εμπειρία 2-5 έτη στο Μarketing προϊόντων 
ή υπηρεσιών που απευθύνονται στον τελικό 
καταναλωτή. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ MS Office. 
 
Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες: 
•Τήρηση προθεσμιών σε παράδοση projects 
με βάση συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. 
•Δυνατότητα συντονισμού ομάδων εργασίας 
για επίτευξη στόχων σε έργα που απαιτούν τη 
συμμετοχή διαφορετικών διευθύνσεων. 
•Δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και 
προτάσεων εμπορικών ενεργειών. 
•Δυνατότητα ανάληψης ευθύνης υλοποίησης 
end-to end, δημιουργίας marketing plan και 
επίτευξη στόχων του. 
•Ομαδικότητα και ευελιξία. 
 
Η εταιρία προσφέρει:  
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθή-
σουν το βιογραφικό τους (CV) στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: vdiama@forthnet.gr

Athenaeum InterContinental Athens (A leading international firm operating in Hotel & Tourism 
industry), based in Athens, is now looking for a: 

Groups and Conference Services Manager 
Code: GCSM 01/14

Requirements & Skills:  
•Degree in Business Administration or Hotel Management / Tourism 
•Experience in the Hospitality industry market – minimum 5 years in Greek and European market 
Sales & Conference related departments 
•Fluent in English and Greek - conversation, reading and writing. The knowledge of another 
language will be an asset 
•Hotel / Travel Industry background (Rooms and Catering / Conference) 
•Fully computer literate and especially in Sales & Catering Programs 
•Ability to plan, organize and implement plans and actions 
•Leadership and influencing skills coupled with excellent interpersonal relations   
•Dynamic and self-motivated individual with excellent communication skills 
•Team player and results orientated 
•Negotiation skills – handling guest complaints 
•Very flexible in working hours 
 
Main Responsibilities: 
•Be the main contact of the Hotel for planning and organising entire program of confirmed group 
bookings 
•Maintain contact with Group Organizers and finalizes group details on guest rooms, meetings and 
F&B areas 
•Inform Hotel departments on finalizes groups arrangements by issuing event BEOs and Action Plan 
•Supervise all group events while group is in house, in order to ensure smooth operation and clients 
satisfaction
We offer: 
•Challenging working environment. 
•Attractive remuneration package. 
•Career opportunities. 
•Continuous training and development. 
•Private Insurance Scheme.
If you believe that you fulfill the above mentioned requirements please send your CV with a recent 
photo mentioning the above code, at e-mail: hr2@athensintercon.gr or fax: 210 9206595. All 
applications are considered as strictly confidential.

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

Στέλεχος για το Τμήμα Πληροφορικής 
Κωδ. Θέσης: ITSP14/01 (IT Developer) 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Καλά Αγγλικά 
•Γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών 
με τεχνολογίες ανοικτής αρχιτεκτονικής και βάσεων δεδομένων (3-tier, XML, Web Services). 
•Διετή εμπειρία σε προγραμματισμό με εργαλεία της Java, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές 
Joomla με PHP/MySQL 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Εμπειρία και γνώση στην χρήση σύγχρονων συστημάτων, μεθοδολογιών και εργαλείων ανάπτυ-
ξης εφαρμογών (π.χ. BPMS, Bi, CMS, CRS κ.λ.π.). 
•Εμπειρία στην τεκμηρίωση και συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών για συστήματα πληροφορικής 
•Εμπειρία στη σύνταξη προσφορών για υλοποίηση έργων του δημοσίου τομέα 
•Εμπειρία σε εργασίες διαχείρισης συστημάτων (System Administration) 
•Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

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

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση μέσω 
e-mail), αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της αιτούμενης θέσης. Διεύθυνση: Advanced Ser-
vices Group Ltd (ASG), Προηγμένες Υπηρεσίες ΕΠΕ, Βεντούρη 12, 15561, Χολαργός, τηλ. 210 
6540901 , fax. 210 6564407. E-mail: asgltd@asg.gr

Εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης  Πελατών
Κωδικός: CC001 - Για πλήρη Απασχόληση- Περιοχή: Αθήνα

•Σου αρέσει να επικοινωνείς με ανθρώπους;  
•Σε ενθουσιάζει η πρόκληση ικανοποίησης του 
πελάτη και η δυνατότητα εργασίας σε ομάδα;  
•Θεωρείς τον εαυτό σου ευέλικτο/η και προ-
σαρμοστικό/ή σε ένα δυναμικό περιβάλλον;  
•Είσαι διατεθειμένος να εργαστείς σε βάρδιες;  
•Έχεις προϋπηρεσία στο χώρο εξυπηρέτησης 
πελατών;  
•Είσαι απόφοιτος/η Λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ;  
•Γνωρίζεις καλά Αγγλικά και χειρισμό H/Y; 

Τι περιμένουμε από εσένα: 
•Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στα αιτήματα 
των πελατών μέσω τηλεφώνου.  
•Διαχείριση προβλημάτων πελατών και παροχή 
εναλλακτικών λύσεων.  

Τι προσφέρουμε: 
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών  
•Δυνατότητες ανάπτυξης σε μια δυναμική  
εταιρεία 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προωθήσουν τα 
βιογραφικά τους, δηλώνοντας τον κωδικό θέ-
σης εργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση: WIND 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ.Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, 
Αθήνα. E-mail: jo@wind.gr. Fax: 210 6106504. 
Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπι-
στευτικότητα. Θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς 
μόνο οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης.

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

Shift Supervisor Production & Packaging 
(Κωδ.: SSA_012014)

The position holder will report to the Head of Production & Head of Packaging and will be 
responsible for: 
 
•Coordination of Production and Packaging departments in order to achieve daily production 
targets. 
•Supervision of SOP implementation and assurance that everyone complies with the GMP 
standards. 
•Participation in meetings with planning department to define production and packaging lines plan. 
•Optimization of production and packaging resources utilization. 
•Leadership and guidance while working alongside with shift Line technicians and operators/
workers. 
 
Prerequisites:  
•University Degree in Chemical Engineering / Mechanical Engineering / Chemistry  (Postgraduate 
studies will be considered as an asset) 
•2-5 years work experience, in a similar position, preferably in the Pharmaceutical Industry 
•Computer literacy 
•Fluent in English 
•Managerial and technical skills 
 
We offer:  
•Attractive remuneration package 
•Continuous training and development 
•Career opportunities / challenges within an international corporate environment

If you believe you fulfill the above mentioned requirements, please send your Curriculum Vitae 
(indicating position code) to the following link: [http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html]
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Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην ανάπτυξη  
εφαρμογών C# ή JΑVA ή PHP 
•Εμπειρία σε ASP.NET 
•Εμπειρία σε τεχνολογίες Web Services, XML  
ή SOAP 
•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 
βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και ενδεικτι-
κό δείγμα δουλειάς τους (portfolio) στο e-mail:  
info@sigmasolutions.gr με κωδικό: DevThess2014.

Carbon Positive, an independent service provider in 
energy and carbon management, is currently looking 
for top-rated people to join our team:

Web Developer  
(DEV/0114)

Required qualifications: 
•University-level studies in Computer Science 
•Able to design databases and implement software 
applications from scratch, providing a complete 
solution 
•Ability to transform customer needs to technical 
requirements 
•Excellent knowledge in object oriented 
programming 
•Excellent knowledge in development of web sites 
using PHP OO 
•Knowledge of MySQL database platform 
•Knowledge of MVC design pattern 
•Competence with the latest web technologies 
(HTML5, CSS, JavaScript, XML, SOAP, JSON) 
•At least 3 years working experience 
•Fluency in English is required 
 
The following will be considered a plus: 
•Experience with MS SQL Server and Oracle 
•Knowledge in .NET WCF 
•Knowledge of reporting services 
•Knowledge of business intelligence concept 
•Knowledge of data migration concept 
 
Other skills: 
•Team worker 
•Analytical thinking 
•Problem solver 
•Able to work independently 
•Can perform under pressure 
•Fulfilled military obligations (for male candidates only)

Carbon Positive offers competitive compensation 
package, a friendly working environment and 
excellent prospects for career development. We seek 
to fill-in this position immediately.

Please send your CV to this e-mail:  
info@carbonpositive.com

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

Senior  
Web Developer  

(DEV/1113)

Required qualifications: 
•University-level studies in Computer Science 
•Excellent knowledge in object oriented 
programming with C# 3.5 or later 
•Excellent knowledge in development of web sites 
with ASP.NET MVC ¾ 
•Competence with the latest web technologies 
(HTML5, CSS, JavaScript, XML, JSON) 
•Experience in working with frameworks and design 
patterns 
•Experience with MS SQL Server 
•Good knowledge of TFS 
•At least 5 years working experience 
•Fluency in English is required 
 
The following will be considered a plus: 
•Experience in working with a UX framework 
•Knowledge of test-driven development (Unit 
Testing, TDD) 
 
Other skills: 
•Team worker 
•Analytical thinking 
•Problem solver 
•Can perform under pressure 
•Fulfilled military obligations (for male candidates only)  
 
Note - Interviews will be carried out in English & 
Greek.

DREAMTECH offers competitive compensation 
package, a friendly working environment and 

excellent prospects for career development.

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

Nokia Solutions and Networks is the world’s 
specialist in mobile broadband. From the first ever 
call on GSM, to the first call on LTE, we operate at 
the forefront of each generation of mobile technology. 
Our global experts invent the new capabilities our 
customers need in their networks. We provide 
the world’s most efficient mobile networks, the 
intelligence to maximize the value of those networks, 
and the services to make it all work seamlessly. With 
headquarters in Espoo, Finland, we operate in over 
150 countries around the globe.

General Purpose: We are looking for enthusiastic 
and motivated professionals to join our R&D 
Organization as Software Engineers.

Main Responsibility Area: You will be working as 
Software Developer or Software Tester in Nokia 
Solutions and Networks Telecom products addressing 
the world market.

Position Description: As Software Developer 
or software tester you will be responsible for the 
development / testing of software programs for 
interfaces, protocols and network layer services of 
real-time telecommunications systems according to 
customer requirements.

You will work in an agile development environment 
following the scrum methodologies and be involved 
in all development phases: Analysis, Design, SW 
implementation (coding), Testing and Maintenance.

Position Requirements 
Suitable applicants should possess following set 
of qualifications and competencies: 
•University degree in Computer Science / Telecom 
Engineering or related subject. 
•Preferable minimum working experience (2-4 
years) on IP protocols, interfaces, standards and 
techniques, with a substantial practical contribution 
to software engineering production cycles. 
•Substantial experience in C / C++ and/or Java 
programming and software design (preferably in 
Unix/Linux platforms). 
•Good knowledge of operating systems Unix / Linux 
and scripting languages (e.g. Bash, Python, Perl). 
•Good and transparent communication with strong 
organizing/planning skills. 
•Pro-active way of thinking, team player and quick 
learning ability. 
•Innovative spirit. 
 
Moreover all successful candidates should be: 
•Fluent in English 
•Flexible to travel/stay abroad 
•Free of military service obligations (applicable for 
male candidates). 
 
You are kindly requested to apply only through 
our internet site: www.nsn.com (Job seekers- Job 
search).

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξο-
πλισμού ζητά:

Υπάλληλο για το Τμήμα 
του E-Shop 

Απαραίτητα Προσόντα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε παρόμοια θέση 
•Άριστη γνώση web design, web development, html, 
photoshop, flash, dreamweaver, javascript,  
inDesign, illustrator, Coral Draw etc. 
•Δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού για την προώθηση 
προϊόντων 
 
Η Εταιρία Προσφέρει 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης

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

Έλα στην μεγάλη παρέα της attr@ttivo. 
 
Λατρεύεις τη μόδα! Ονειρεύεσαι μια δουλειά γεμάτη 
beat, χρώμα, ρούχα, αξεσουάρ, νέο κόσμο, νέες 
εμπειρίες. 
 
Εσύ θα βάλεις το κέφι, το ταλέντο σου και την όρεξη 
για δουλειά. Εμείς όλα τα άλλα. 
 
Στείλε μας τώρα, το βιογραφικό σου για τις νέες μας 
θέσεις, ζητάμε:

Designers

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο (απαραίτητη) 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτό και  
προφορικό λόγο) 

•Γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού

Παροχές εταιρίας: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να στείλουν το βιο-
γραφικό τους στο e-mail: info@attrattivo.gr ή στο fax: 
210-2853141 Υπ’ όψιν Κας Μεσάζου Χριστιάνας με 
την ανάλογη ένδειξη «Designer».

Η ΗΛΚΑ Α.Ε, κορυφαία εταιρεία ηλεκτρονικών συ-
στημάτων ασφαλείας, με έδρα την Αγ. Παρασκευή 
Αττικής, ζητά να προσλάβει άμεσα:

Γραφίστα /  
Υπεύθυνο Διαφήμισης 

Περιγραφή Θέσης: 
•Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού  
για την προώθηση προϊόντων (κατάλογοι, τεχνικά  
φυλλάδια και έντυπα, διαφημίσεις, κ.λ.π.). 
•Ανανέωση ιστοσελίδας και social media. 
•Προετοιμασία και αποστολή newsletters. 
•Ανανέωση τιμοκαταλόγων. 
•Τήρηση ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης εντύπων. 
 
Απαιτούμενη εμπειρία και προσόντα: 
•Πτυχίο σε γραφιστικές τέχνες. 
•Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
•Άριστη γνώση σε περιβάλλον Windows: προ-
γραμμάτων δημιουργίας εντύπων, web design, 
Photoshop, MS Office. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Proficiency). 
•Δεξιότητες συγγραφής κειμένων. 
•Επιθυμητή εμπειρία σε Marketing. 
 
Προσφέρονται: 
•Μόνιμη πενθήμερη απασχόληση. 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση. 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν βιογραφικό στο e-mail: dsa@ilka.gr ή στο 
fax: 210 6071599, υπόψη κας Δαλαρή, (τηλ.: 210 
6071510).

Το ξενοδοχείο 5* Minoa Palace Resort & Spa στον 
Πλατανιά Χανίων, επιθυμεί να προσλάβει για τη σε-
ζόν 2014:

Γραφίστα /  
Υπεύθυνο Διαφήμισης

Περιγραφή Θέσης: 
•Δημιουργία εντύπων & ηλεκτρονικού υλικού  
προώθησης. 
•Ανανέωση ιστοσελίδας και social media 
•Προετοιμασία και αποστολή newsletter 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο σε γραφιστικές τέχνες 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Γνώση 3ης γλώσ-
σας επιθυμητή. 
•Δεξιότητα συγγραφής κειμένων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιο-
γραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
secretariat@minoapalace.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η TV-Market.gr, πρωτοπόρος στο Direct Marketing, 
ζητά:

Στελέχη Telemarketing 
 Full-Time  

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις  
(εξερχόμενες κλήσεις) τουλάχιστον 2 χρόνια  
σε οργανωμένο Call Center 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•E.C.D.L 
•Πτυχίο Αγγλικών Proficiency 
•Ηλικία 27- 40 
•Άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία και άριστες 
διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ευγένεια και θετική διάθεση για εργασία 
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχου πωλήσεων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Η Εταιρία Προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση 
•Ευέλικτα ωράρια 8h–5h με δυνατότητα επιλογής 
 
Περιοχή: Μαρτίου, Θεσσαλονίκη. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
marketing@tv-market.gr

Στη Νoτιανατολική ακτή της Ρόδου βρίσκεται το ξενο-
δοχείο LINDIAN VILLAGE RESORT 5* Deluxe, το 

οποίο διαθέτει 5 διαφορετικά θεματικά εστιατόρια και 
μπαρ, καθώς επίσης και δωμάτια υψηλής αισθητικής.

Για την σωστή επάνδρωση των τμημάτων του ξενο-
δοχείου ζητείται προσωπικό με εμπειρία, γνώση της 
ξενοδοχειακής τέχνης και υψηλούς στόχους, για την 
κάλυψη της παρακάτω ειδικότητας:

Τηλεφωνήτριες - Tαμπλίστριες 
για το Room Service 

με άριστη γνώση Αγγλικών

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, με 
πρόσφατη φωτογραφία στην παρακάτω διεύθυνση: 
Παραλία Λάρδου, 85109 Ρόδος, τηλ: 2244035900, φαξ: 
2244047365 ή μέσω e-mail: manager@lindianvillage.gr. 
Το ξενοδοχείο είναι ανοικτό καθημερινά από Δευτέρα 
έως Παρασκευή από 09.00 έως 14.00.

Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το 2006 και είναι 
μέλος εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
των πωλήσεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστι-
κών προϊόντων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και της 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, εμπορικός συνερ-
γάτης της Forthnet, αναζητά για το τμήμα call center, 
Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων.

4ωρη- 6ωρη- 8ωρη απασχόληση πρωινή ή απο-
γευματινή 
 
Καθήκοντα: 
•Τηλεφωνική προώθηση προγραμμάτων Internet  
& Σταθερής Τηλεφωνίας 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άνεση στην προφορική επικοινωνία 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον 
Windows (Ms Office) 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία επιθυμητή  
(όχι αναγκαία) 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Παροχές: 
•Σταθερός μισθός και ασφάλιση 
•4ωρη-6ωρη-8ωρη απασχόληση 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέες 
τεχνολογίες 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη  
προκλήσεις 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

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

Η εταιρεία LINK2U A.E. ως εξουσιοδοτημένος αντι-
πρόσωπος του ομίλου Forthnet – Nova, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Υπάλληλους  
Τηλεφωνικού Κέντρου 

(πλήρης και μερική απασχόληση)

Για την στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου θα 
έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια εξερχόμενων 
κλήσεων. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Θετική σκέψη και χαμόγελο 
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα 
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Ωράριο εργασίας 4ωρο, 6ωρο, 8ωρο  
εναλλασσόμενο 
•Εύκολη πρόσβαση με τον ΗΣΑΠ  
(σταθμός Αμαρουσίου) 
 
Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: hr@link2u.gr 
•Fax: 211 106280 
•Τηλ.Επικοινωνίας: 21110 62800

Η Aerotel είναι μία από τις δυναμικότερες εταιρείες 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρε-
σιών 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 εξυπηρέ-
τησης 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 ομά-
δα 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 ακόλου-
θα 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. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@aerotel.gr. LinkedIn,  Foursquare, Twitter,  
Facebook, GooglePlus.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η εταιρεία MeliAlice, από τις ταχύτερα αναπτυσσό-
μενες εταιρείες υπηρεσιών Marketing & Προώθησης 
Πωλήσεων, ζητά για λογαριασμό πελατών της, μεγά-
λων Ελληνικών & Πολυεθνικών Εταιρειών:

Προωθήτριες Προϊόντων  
(κωδ. GrS-02.2014)

Η θέση αφορά προώθηση προϊόντων των εταιρειών 
σε μεγάλες αίθουσες super market, καταστήματα 
καλλυντικών (Hondos Center, Sephora) και επιλεγ-
μένα φαρμακεία. Η απασχόληση μπορεί να είναι κα-
θημερινή ή part-time (Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο).

Απαραίτητα προσόντα: Οι υποψήφιοι που θα στε-
λεχώσουν τις συγκεκριμένες ενέργειες, θα πρέπει να 
είναι τυπικοί, επαγγελματίες και το σημαντικότερο να 
έχουν ταλέντο στις πωλήσεις καθώς η ενέργεια συνδέ-
εται με πωλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστι-
κά των ομάδων που θα δημιουργηθούν είναι τα εξής:

•Ελληνική γλώσσα: άριστα ομιλούμενη 
•Ξένες γλώσσες: Αγγλικά (επιθυμητή αλλά όχι  
απολύτως απαραίτητη) 
•Χαρακτηριστικά: ευχάριστη προσωπικότητα, 
επικοινωνιακή δεξιότητα & ευχέρεια λόγου, πειθώ, 
συνέπεια, ακεραιότητα 
•Εμφάνιση: απαραίτητα περιποιημένη και  
προσεγμένη 
•Προϋπηρεσία: τουλάχιστον 2 έτη σε προώθηση 
εντός των super market ή/και καταστήματα καλλυντι-
κών (στις κατηγορίες που έχουν προωθήσει πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται καλλυντικά, ιδανι-
κά περιποίηση προσώπου και σώματος και προϊό-
ντα οικιακής χρήσης). Η προϋπηρεσία σε φαρμακεία 
είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη 
•Ηλικία: 22 - 35 ετών 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός συν ασφαλιστική κάλυψη 
•Bonus επί των πωλήσεων 
•Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικές πώλησης 
•Ευχάριστο περιβάλλον απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρα-
καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, ανα-
γράφοντας τον κωδικό GrS-02.2014 μέσω e-mail 
στο: info@melialice.gr ή να καλέσουν στα τηλέφω-
να: 211-18.28.239, 693-44.22.897 (10:00-15:00) για 
ραντεβού.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η εταιρεία ΗΡΑ ζητά:

Υπεύθυνη  
για το Κατάστημα των Μελισσιών

Καθήκοντα 
•Διασφάλιση άψογης εξυπηρέτησης πελατών  
και διαδικασιών καταστήματος 
•Στελέχωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη της ομάδας 
εργασίας 
•Παρακολούθηση προϋπολογισμού καταστήματος 
και στοχοποίηση πωλήσεων 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•5ετή εμπειρία σε θέση υπεύθυνου καταστήματος 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Γνώσεις Αγγλικών 
•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής εκπαίδευσης 
•Δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα  
επικοινωνίας και οργάνωσης
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@irabebe.gr,  
fax: 210 9885706.

Η νέα και αναπτυσσόμενη εταιρεία καταστημάτων 
λιανικής ‘1001 Γεύσεις’ εμπορεύεται ξηρούς καρ-
πούς, αποξηραμένα φρούτα, μπαχαρικά, βότανα και 
άλλες εξειδικευμένες γεύσεις από την Ελλάδα και τον 
κόσμο.

Οι ‘1001 Γεύσεις’, για το δεύτερο κατάστημα λιανικής 
της επιχείρησης στη Νέα Ιωνία Αττικής ζητούν:

Υπεύθυνο Καταστήματος

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Δεν απαιτείται εργασιακή εμπειρία. 
•Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει πτυχίο τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης οποιουδήποτε αντικειμένου. 
•Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
•Διάθεση για μάθηση και ενδιαφέρον για το αντικεί-
μενο της πώλησης των καρπών και γεύσεων. 
 
Καθήκοντα: 
•Εξυπηρέτηση πελατών. 
•Διαχείριση παραγγελιών, αποθεμάτων και ταμείου. 
•Διοίκηση προσωπικού. 
 
Ο επιλεχθείς θα εκπαιδευθεί σε όλους τους τομείς 
πριν αναλάβει τα καθήκοντά του. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: cv2@skywalker.gr

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Πωλήτρια Καταστήματος 

Kάτω των 25 ετών για πλήρη απασχόληση,  
για το υποκατάστημα Αγίου Στεφάνου. 
 
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 
•Ηλικία έως 25 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές  
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και  
ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Άγι-
ος Στέφανος Αττικής, 145 10. Τηλ. 210 6217691, fax: 
210 8140802 ή μέσω e-mail: etousouni@dexim.gr με 
κωδικό αγγελίας:1001.

Κατάστημα Κινητής Τηλεφωνίας ζητεί: 

Συνεργάτη 

•Mε σημαντικές ικανότητες στην πώληση, γνώσεις 
στην τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας - internet , 
δυνατότητα καλής επικοινωνίας και μεγάλη συνέπεια. 

•Προσφέρονται μισθός, bonus, ασφάλιση,  
extra παροχές, αρχική και συνεχής εκπαίδευση. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobsource@hotmail.com

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

Υπάλληλο  
για Boutique

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε μονάδες πολυτελείας

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

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο Α. Συνεταιρισμός Ανατολή στα πλαίσια ανάπτυ-
ξης των δραστηριοτήτων του ζητεί να προσλάβει 
δύο (2):

Υπεύθυνους 
Πωλήσεων Κηπευτικών

Mε έδρα την Ιεράπετρα (γραφεία Συνεταιρισμού) και 
την Αθήνα (την κατοικία του - home based). 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τουλάχιστον διετή εμπειρία σε πωλήσεις νωπών 
κηπευτικών  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Δυνατότητα μετακίνησης  
•Πολύ καλή Γνώση Η/Υ (Excel, Word) 
•Ικανότητες επικοινωνίας 
 
Ο Α.Σ προσφέρει: 
•Εταιρικό αυτοκίνητο (για την Αθήνα) 
•Ανταγωνιστικό μισθό  
•Laptop, εκτυπωτή, κινητό τηλέφωνο 
•Ευχάριστο Περιβάλλον Εργασίας

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

Από επιχείρηση πρώτων υλών αρτοποιίας -  
ζαχαροπλαστικής ζητείται:

Στέλεχος Πωλήσεων
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
•Εμπειρία στο χώρο 
•Οργανωτικό πνεύμα    
•Άνεση ταξιδιών στην ελληνική περιφέρεια 
•Να έχει διατελέσει προϊστάμενος σε αντίστοιχο  
τμήμα πωλήσεων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο email:  
info@korakakis.gr

 Ευκαιρία Καριέρας  
στις Πωλήσεις 

με έδρα την Αθήνα
Η Εταιρεία Bolton Hellas Α.Ε.Β.Ε. εμπορεύεται και 
διανέμει μια ευρεία σειρά καταναλωτικών προϊόντων 
υψηλής ποιότητας όπως  Rio Mare, Wc Net, Merito, 
Overlay, Omino Bianco, Neutro Roberts, Softex.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (οικονομική κατεύθυνση) 
•Γνώση Αγγλικής & ευχέρεια χειρισμού Η/Υ 
•Ηλικία από 22 έως 27 ετών 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου  
 
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη γιατί οι νέοι πωλητές 
θα εκπαιδευτούν στα συστήματα της Εταιρίας.  
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρα-
τιωτικές τους υποχρεώσεις.  
 
Η Εταιρεία προσφέρει: 
•Aνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,  
•Bonus βάσει στόχων,  
•Εταιρικό αυτοκίνητο,  
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση για ανάπτυξη 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα με fax: 210 4897833 ή 
με email: igiamalaki@boltonhellas.boltongroup.gr.  Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

A leading multinational company in the areas of 
Personal Care and Cosmetics, to further support its 
Pharmacy Division, is seeking to recruit:

Sales Marketing Representatives 
(Ref: Smrs)

For Cosmetic Products, Located in Attiki. 
 
Candidate Profile: 
•University Degree AEI or TEI  
(in the area of Business Administration). 
•2 years of relevant experience. 
•Strong Communication and negotiation skills. 
Customer oriented. Excellent knowledge of MS 
Office. 
•Excellent command of the English language.  
Age up to 28 years old. 
•Driving license. 
•Military obligations fulfilled (for male candidates). 
 
Benefits and Remuneration: 
•Competitive remuneration package. 
•Professional development & career opportunities. 
•Training. 
•Company Car.

Contact Details: All Applicants should send their CVs 
to the following address mc09gr@yahoo.gr, quoting 
reference code (SMRS) by January 31st, 2014. All 
applications will be treated as strictly confidential.

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό Συ-
γκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει 
για εποχική απασχόληση με έδρα στο Πόρτο 
Καρράς:

Υπάλληλο Τμήματος Πωλήσεων  
(Code: SL)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή αντίστοιχης σχολής  
με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
απαραίτητη στον ξενοδοχειακό ή τουριστικό κλάδο 
•Γνώση ξενοδοχειακής αγοράς 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση Ρώσικων  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 

•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιθυ-
μητή η γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
τους αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμή-
ματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail 
στο: hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρη-
θούν εμπιστευτικά.

Ο πελάτης μας, μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές 
επιχειρήσεις δομικών υλικών, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων  
Χρωματοπωλείου (SΑSA01) 
με έδρα τα Νότια Προάστια

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ   
•Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση χειρισμού μηχανής χρωματισμού,  
προϊοντική γνώση χρωμάτων & χημικών κατασκευής 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
•Καλές επικοινωνιακές & διαπροσωπικές ικανότητες

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η εξυπη-
ρέτηση των πελατών λιανικής και των επαγγελματιών 
(συνεργείων).

•Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασια-
κό περιβάλλον.

Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστείλατε 
C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: Θεσ-
σαλονίκη:  Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 - Fax: 2310 – 
271025, Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια - Fax: 210 
-7470380, e-mail: skywalkerathens@createandact.gr. 
Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη εχε-
μύθεια είναι αυτονόητη.

H ACTION LINE ζητά:
Πωλητές 

(Κωδ. Θέσης: ACT_DO_1113)
Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευρυ-
ζωνικών υπηρεσιών, στην Ρόδο και το Αγρίνιο. 
 
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 
 
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.

Πωλητής Χονδρικής (Δ.Π.Υ) 
 (SAL 0122) Αθήνα

Περιγραφή: Οινοποιητική εταιρεία με σημαντική πα-
ρουσία στην Βόρεια Ελλάδα, επιθυμεί την περαιτέρω 
ανάπτυξη της στην αγορά της Αττικής και αναζητά 
Πωλητή Χονδρικής, κάτοχο Δ.Π.Υ

Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος συνεργάτης θα 
ασχοληθεί με την χαρτογράφηση και ανάπτυξη της 
αγοράς της Αττικής, την αναζήτηση συνεργασιών 
τόσο σε χονδρεμπόρους (κάβες κλπ) όσο και σε ση-
μεία εστίασης, με την μορφή εξωτερικής συνεργασί-
ας (ποσοστά επί των πωλήσεων) και την προοπτική 
επέκτασης της συνεργασίας σε μισθωτή εργασία

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία στις πωλήσεις κατά  
προτίμηση στον κλάδο των FMCG 
•Γνώση της αγοράς χονδρικής και λιανικής του  
κλάδου ποτών, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Κάτοχος Ι.Χ αυτοκινήτου (η εταιρεία καλύπτει όλα τα 
έξοδα λειτουργίας και μετακινήσεων) 
 
Αποστολή βιογραφικού: Ε-mail: cv@anadeixi.gr

Η εταιρεία Mega Systems ζητά για τη στελέχωση του 
υποκαταστήματός της, στη Κύπρο, με έδρα τη Λευ-
κωσία, Υπεύθυνο Πωλήσεων.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέ-
τουν: 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Μεθοδικότητα και οργάνωση 
•Γνώση Η/Υ   
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
•Παρακολούθηση στόχων 
•Καθημερινή οργάνωση ομάδας 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό περιβάλλον 
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συνέχεια στη σελ. 12

•Μισθό & ασφάλιση 
•Αρχική & συνεχή εκπαίδευση 
•Επαγγελματική εξέλιξη
Για πληροφορίες (αναγράφοντας τη περιοχή εν-
διαφέροντος) και αποστολή βιογραφικών, e-mail: 
ktselekidou@megasystems.gr & fax: 211 10 99599.

Η Hygiene Service, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία 
στο χώρο των Υπηρεσιών Υγιεινής και η μοναδική 
που διαθέτει Δίκτυο 40 καταστημάτων σε όλη την 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, Πιστοποίηση κατά 
ISO 9001:2008 και Απολυμαντικά προϊόντα εγκεκρι-
μένα από τον ΕΟΦ, αναζητά:

Area Manager

Περιγραφή Θέσης 
•Έλεγχος καταστημάτων franchise 
•Συντονισμός και διοίκηση του υποκαταστήματος 
Αθηνών 
•Επίτευξη των εμπορικών στόχων  
του υποκαταστήματος 
•Διαχείριση προσωπικού 
•Ανάπτυξη πελατολογίου και έρευνα αγοράς 
•Διαχείριση των μεγάλων λογαριασμών της εταιρίας 
στην Αθήνα 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια στη Νότια Ελλάδα 
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Τουλάχιστον (5) πέντε έτη εργασιακής εμπειρίας σε 
οργανωμένο τμήμα πωλήσεων, εκ των οποίων δύο 
(2) έτη σε θέση ευθύνης ως προϊστάμενος πωλήσε-
ων, Key Account Manager ή Area Manager 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία πωλήσεων στο κανάλι του 
B2B ή/ και του Horeca 
•Πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης με ειδίκευση στη 
διοίκηση επιχειρήσεων θεωρείται επιθυμητό προσόν 
•Επιθυμητή η καλή γνώση καναλιών πωλήσεων 
όπως κεντρικές συμφωνίες 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών Ms Office 
•Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διαπραγ-
ματευτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων με προσή-
λωση στο αποτέλεσμα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και μεθοδικότητα 
 
Παροχές Εταιρίας 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Εταιρικό notebook

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: info@hygiene-service.gr ή μέσω fax στον 
αριθμό: 2310 755648. Όλες οι αιτήσεις θεωρού-
νται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ φαρμακευτική ζητεί: 

Συνεργάτες

•Για χώρους φαρμακείων, στο νομό Αττικής. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση: Προϋπηρεσία στο 
χώρο των φαρμακείων. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@emergyproducts.gr  
ή στο fax: 210 6654554.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Πωλητής Φαρμακείων 

Δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία εμπορίας προϊό-
ντων προσωπικής φροντίδας και υγιεινής στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό, επιθυμεί να προσλάβει Πωλητή 
για το χώρο του φαρμακείου με έδρα την Αττική.

Κυρία Καθήκοντα: 
•Προώθηση των προϊόντων της εταιρίας μας  
σε επιλεγμένα φαρμακεία. 
•Υλοποίηση πλάνων ενεργειών και προβολής  
προϊόντων 
•Καταγραφή ενεργειών ανταγωνισμού και  
δημιουργία προτάσεων ανάπτυξης πελατών 
•Διασφάλιση και ισχυροποίηση της συνολικής  
συνεργασίας με τους πελάτες

Προφίλ / Δεξιότητες Υποψήφιου: 
•Απόφοιτος Λυκείου - Πτυχίο Ανώτερης-Ανώτατης 
σχολής (επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-4 χρόνων σε αντίστοι-
χη θέση. Εμπειρία στον κλάδο των καλλυντικών/
προσωπικής φροντίδας και υγιεινής είναι επιθυμητή 
•Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, πειθούς  
και διαπραγμάτευσης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ευελιξία  
και προσωπική παρακίνηση 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Power Point) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών

Η εταιρεία προσφέρει μισθό αναλόγως προσόντων, 
bonus, πρόσθετες παροχές και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: beka@
malef.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν απόλυτα 
εμπιστευτικά και όσοι υποψήφιοι θα επιλεγούν προς 
συνέντευξη θα ειδοποιηθούν εντός 2 εβδομάδων.

Εταιρία Συμπληρωμάτων Διατροφής ζητεί:
Ιατρικό Επισκέπτη 
με έδρα την Αθήνα 

Προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα 
επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι 
•Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο 
•Εμπειρία στο χώρο της ιατρικής ενημέρωσης 
 
Προσφέρονται: μισθός ανάλογα με τα προσόντα, 
bonus, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απο-
στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
iatrikosep@skywalker.gr

Η CUBE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ζητά:

Ιατρικούς Επισκέπτες 
(Κωδ.: ΙΕΔΤ/ΑΤΤ)

Η Εταιρεία CUBE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ που δραστηρι-
οποιείται στο χώρο των φαρμάκων, των συμπληρω-
μάτων ειδικής διατροφής και των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρικούς Επι-
σκέπτες για τα προϊόντα - διαιτητικά τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς – στην περιοχή: Αττική.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πολυετή εμπειρία στις ειδικότητες των παιδιάτρων, 
γαστρεντερολόγων 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα επικοινωνίας 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής 
•Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
 
Κάθε υποψηφιότητα θα θεωρηθεί εμπιστευτική.

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

ΙΑΤΡΟΙ
Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας «Pomegranate Spa 
Hotel» ζητεί για τη σεζόν 2014:

Ιατρούς  
Γενικής Ιατρικής

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και Ρώσικων 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail:  
info@pomegranatespahotel.com 
Website: www.pomegranatespahotel.com

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

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

Ζητείται από μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο:

Ιατρός Νευρολόγος
•Απόφοιτος Ελληνικού Πανεπιστημίου και άριστος 
γνώστης ηλεκτρομυογραφήματος και εγκεφαλογρα-
φήματος για πλήρη απασχόληση.

Στοιχεία επικοινωνίας: Fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

Ζητείται από μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο:

Ιατρός Καρδιολόγος
•Απόφοιτος Ελληνικού Πανεπιστημίου για πλήρη 
απασχόληση. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: Fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

Ζητείται από μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο:

Ιατρός Βιοπαθολόγος
•Απόφοιτος Ελληνικού Πανεπιστημίου για πλήρη 
απασχόληση. 

Στοιχεία επικοινωνίας: Fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες,  

Επισκέπτες Υγείας  
(part time) (HEALTH 1312)

Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα, 
Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Βέροια, Γιαν-
νιτσά, Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα, 
Ηγουμενίτσα, Βέροια, Κατερίνη, Τρίκαλα, Καρδίτσα, 
Άρτα, Πρέβεζα κ.ά.

Περιγραφή: Εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας 
επιθυμεί εξωτερική συνεργασία με Νοσηλευτές, Νο-
σηλεύτριες και Επισκέπτες Υγείας (κατόχους άδειας 
άσκησης επαγγέλματος) αποκλειστικά στις αναφερό-
μενες περιοχές.

(Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Καβά-
λα, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Βέροια, 
Γιαννιτσά, Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάν-
νινα, Ηγουμενίτσα, Βέροια, Κατερίνη, Τρίκαλα, Καρδί-
τσα, Άρτα, Πρέβεζα, Βόλος, Λαμία, Καρπενήσι, Αγρίνιο, 
Άμφισσα, Θήβα, Εύβοια, Χανιά, Ηράκλειο, Αγ.Νικόλα-
ος, Ρόδος, Κως, Σύρος, Χίος, Μυτιλήνη)
Καθήκοντα Θέσης: Εξωτερική συνεργασία στην 
υποστήριξη ασθενών 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ νοσηλευτικής ή πτυχίο ΤΕΙ επισκε-
πτών/τριών υγείας ή πτυχίο μέσης τεχνικής - επαγ-
γελματικής νοσηλευτικής σχολής Δημ. Νοσοκομείου 
ή πτυχίο ΤΕΕ βοηθών νοσηλευτών 
•Βασική προϋπόθεση η κατοχή άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Κάτοχος αυτοκινήτου και διπλώματος οδήγησης 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Νοσηλευτές/τριες ΤΕΙ
•Χωρίς γνώση Γερμανικών, ηλικία από 18-40  
για μόνιμη εργασία στη Γερμανία. 
 
•Παρέχονται δωρεάν μαθήματα Γερμανικής γλώσσας 
στην Ελλάδα. 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό  
στο e-mail: kariera@md-hellas.gr με κωδικό  
αγγελίας KRA EX 191113.

Ζητείται από μεγάλο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο 
βορείων προαστίων:

Παρασκευάστρια - 
Αιμολήπτρια

•Απόφοιτη Τ.Ε.Ι, με άριστη γνώση αιμοληψιών  
και τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: fax: 210 6849210,  
e-mail: work@biotypos.gr

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Ζητούνται άμεσα για εργασία στη Γερμανία:

Τορναδόροι Μηχανικοί

Για την εταιρία Siemens: 
•Με γνώσεις Γερμανικών B2’ ή B1 (πολύ καλό  
επίπεδο) 
•Με εμπειρία σε siemens 840D / γνώση του software 
•Με γνώσεις τόρνευσης & φρεζαρίσματος  
(εμπειρικές γνώσεις) 
•Χειριστές μηχανημάτων (όχι προγραμματιστές) 
 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας, πολύ καλός μισθός, 
συμβόλαιο αορίστου χρόνου. 
 
Αποστολή βιογραφικού στη γερμανική γλώσσα 
σε μορφή Europass στο e-mail: info@md-hellas.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων  

Απόφοωιτοι ΤΕΙ
•Mε γνώση Γερμανικών επιπέδου Β1 για μόνιμη 
εργασία στη Γερμανία. 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο  
e-mail: kariera@md-hellas.gr με κωδικό αγγελίας 
ELEKBRDE 191113.

Η εταιρία Orthostatical κατέχοντας σημαντική θέση 
στον κλάδο των ορθοπεδικών & ειδών αποκατάστα-
σης ατόμων με αναπηρία επιθυμεί να προσλάβει:

Τεχνικό
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Απόφοιτος λυκείου, ΤΕI, ΙΕΚ, σε τεχνική  
κατεύθυνση 
•Τεχνική αντίληψη 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση H/Y και MS Office 

•Ομαδικό πνεύμα 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου/μηχανής 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα προτιμηθεί 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresource@orthostatical.gr,  
fax: 210 8256782. Θα τηρηθεί απολυτή εχεμύθεια. 

IT Engineer
Euronav owns, operates and manages a fleet of oil 
tankers.

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd is seeking 
an IT engineer to provide first line support & services 
to its fleet. The position will be based in Piraeus and 
will entail visits abroad to the vessels. Incumbent will 
report to IT Manager and Fleet IT Support Manager.

Requirements: 
•Bachelor’s degree college/university or equivalent 
in IT field 
•2 years of IT industry related experience; shipping 
industry experience is a plus 
•Ability to travel frequently and visit vessels 
worldwide 
•Fluent English written and spoken, any language 
additional to native is an asset 
•Persistency, flexibility, teamwork, results orientation, 
and ability to multitask and “switch gears” 
 
Technical skills: 
•Solid hardware and software installation and 
maintenance experience 
•Strong troubleshooting skills 
•Experience monitoring networks 
•Excellent documentation skills in providing frequent 
written reports 
•Basic knowledge of SQL database is preferred 
•Knowledge of Inmarsat and other satellite 
communication systems is a plus

Qualified candidates visit our website www.euronav.
com and send their CV in English to this e-mail:   
it.cv@euronav.com quoting IT Engineer by January 
31, 2014.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
H inAccess Networks A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Έμπειρο  
Μηχανικό Αυτοματισμών

Καθήκοντα 
•Εκπόνηση μελετών για συστήματα αυτοματισμού 
και τηλεμετρίας 
•Εγκατάσταση συστημάτων και επίβλεψη συνεργείων  
•Υπεύθυνος συντήρησης εγκατεστημένων  
συστημάτων 
•Τεχνική επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες 
•Αξιολόγηση νέων συνεργατών 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Εμπειρία σε συστήματα SCADA και BMS  
για τη διαχείριση Η/Μ εγκαταστάσεων 
•Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού  
Αυτοματισμών AEI 
•Καλή γνώση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
και AutoCad 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα καθήκοντα 3-5 έτη 
 
Προσφέρονται ικανοποιητικός μισθός και προοπτικές 
εξέλιξης. 
 
Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας  
στο e-mail: hr@inaccess.com

Μεγάλη Βιομηχανική Μονάδα Εξόρυξης – Επεξερ-
γασίας – Εμπορίας Μαρμάρου με έδρα τη Δράμα, 
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί άμεσα (ως Εξωτερικό 
Συνεργάτη πλήρους απασχόλησης) με:

Μεταλλειολόγο 
αποκλειστικά άνδρα  
για τα λατομεία της

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (απαραίτητο AutoCad) 
•Εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία στην ειδικότητα θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βι-
ογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Γ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μάρμαρα Δράμας ΑΕ, Τέρμα  
Ευξείνου Πόντου, Τ.Κ 66100 Δράμα. Τηλ.  
Επικοινωνίας: 25210 60112. Fax: 25210 60110. 
E-mail: kmayroydh@lazaridismarmor.gr.  
Υπόψιν: Κας Μαυρουδή Κατερίνας.
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συνέχεια στη σελ. 14

ΟΔΗΓΟΙ
Το ξενοδοχείο San Marco (www.sanmarcomykonos.com) 
στα Χουλάκια της Μυκόνου προετοιμάζεται για μια 
ακόμη επιτυχημένη σαιζόν βασισμένη σε μια άρτια 
ομάδα προσωπικού.

Επιδιώκουμε την άριστη εξυπηρέτηση πελατών μέσα 
από την οργάνωση μιας νεαρής και δυνατής οικο-
γένειας προσωπικού και μιας ζεστής ατμόσφαιρας 
εργασίας. Ζητούμε να προσλάβουμε για τη σεζόν 
2014 (Ιούνιο - Σεπτέμβριο): 

Οδηγό

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα παρα-
κάτω προσόντα και ικανότητες: 
Ατομικά χαρακτηριστικά και ικανότητες: 
•Δίπλωμα Δ’ κατηγορίας 
•Αγγλικά 
•Ευγένεια, εμπιστοσύνη, συστηματικότητα,  
υπευθυνότητα και προθυμία 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στη επίτευξη 
των στόχων 
•Η καθημερινή επαφή με τους πελάτες απαιτεί  
ευπρεπές παρουσιαστικό. 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Πιστοποιητικό παρακολούθησης σχετικών  
«σεμιναρίων» 
•Γνώση συστήματος HACCP για την κουζίνα 
•Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις 
 
Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Διαμονή 
•Γεύματα στο ξενοδοχείο 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογρα-
φία στο e-mail: sanmarco@sanmarco.gr ή στο fax: 
210 3218487.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
To Ξενοδοχείο Castello Boutique Resort & Spa***** 
ζητά:

Αποθηκάριο 
Κεντρικής Αποθήκης -  

Υπεύθυνο Παραγγελιών

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση. 
•Καλή γνώση και χρήση Η/Υ και προγράμματος 
Αποθήκης. 
•Καλή γνώση Αγγλικής. 
•Μόνιμος/η κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης. 
 
Προσωπικές Ικανότητες: 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Οργανωτική και δυναμική προσωπικότητα,  
με ευχέρεια στην επικοινωνία. 
•Ομαδικό πνεύμα, με ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 
 
Προσφέρεται: 
•Εργασία σεζόν (7 μήνες). 
•Εργασία 6ήμερη με συνεχόμενο ωράριο. 
•Διαμονή σε ανεξάρτητο διαμέρισμα ή μεταφορά. 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας. 
•Δυνατότητα εξέλιξης. 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία. Συστά-
σεις απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικού στο  
e-mail: kasmirlis@castellohotels.com

Αποθηκάριος
Ζητείται Aποθηκάριος για την κεντρική αποθήκη της 
εταιρείας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
•Παραλαβή εμπορευμάτων 
•Επικόλληση barcodes 
•Διαχωρισμός παραγγελιών 
•Συσκευασία και αποστολή εμπορευμάτων 
•Εξωτερικές εργασίες 
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο  
της ένδυσης 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικών 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Υπευθυνότητα - εργασία υπό πίεση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
account@sohosohosa.com

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Καινούριο Καφέ – Ζαχαροπλαστείο στο κέντρο 
του Κολωνακίου ζητεί:

Delivery 
•Άτομα για delivery με δίπλωμα μοτοσικλέτας  
& κάτοχοι μοτοσικλέτας. 

Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail: 
thewmedia@yahoo.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Το Wine Bar Restaurant Κλίμα Κλήμα στα Μελίσ-
σια ζητά:

Σερβιτόρους / ες  
για μόνιμη απασχόληση

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε εξελισσόμενο  
περιβάλλον

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά τα οποία 
συνοδεύονται από πρόσφατη φωτογραφία και απο-
στέλλονται μεσω e-mail. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: alexiou@mail.com

Το ξενοδοχείο Doryssa Seaside Resort που  
βρίσκεται στην Σάμο ζητάει να προσλάβει:

Captain  
Κεντρικού Εστιατορίου

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 4*- 5* all inclusive 
ξενοδοχείου της Ελλάδος. 
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση  
πελατών. 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης 
γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail:  
fbmanager@doryssa.gr. Απαραίτητες συστάσεις.

Το ζαχαροπλαστείο ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ στο Ν. Ψυχικό 
ζητάει για μόνιμη εργασία:

Βοηθό Ζαχαροπλάστη
Προσόντα 
•Πτυχιούχος σχολής ζαχαροπλαστικής & αρτοποιίας 
•3-5 έτη προϋπηρεσία σε εργαστήριο ζαχαροπλα-
στικής 
•Ηλικία ως 30-35 ετών 
•Πνεύμα συνεργασίας

Παροχές 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα στο e-mail: info@athinaikon.com.gr ή 
στο fax: 210 6741943.

Τo ξενοδοχείο Mystique, μέλος της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σα-
ντορίνη, ζητά προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2014: 

Captain  
(Κωδικός θέσης: Cap)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και προαιρετικά μιας δεύτε-
ρης ξένης γλώσσας 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Γνώσεις Micros POS και Microsoft Office 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση και ικανο-
ποίηση του πελάτη 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας τον κω-
δικό θέσης Cap, στο e-mail: manager@mystique.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Τα Ξενοδοχεία Πολυτελείας: “Myconian Villa Col-
lection” - Exclusive Villa Resort, “Myconian Utopia 
Resort” member of Relais & Chateaux, “Myconian 
Ambassador Hotel” member of Relais & Chateaux, 
Myconian Imperial Resort” member of the Lead-

ing Hotels of the World, “Royal Myconian Resort” 
member of the Leading Hotels of the World, “My-
conian K hotels” - Charming Hotels ζητούν για τη 
σεζόν 2014:

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

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

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

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά για τη σεζόν 2014:

Μάγειρα Α’  
με Εξειδίκευση στη Ζεστή  

κουζίνα
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο άνω των 400 δωματίων 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση

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

Service Manager /  
Υπεύθυνος Bars 

Ο υποψήφιος θα πρέπει: 
•Να είναι απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Να έχει προϋπηρεσία σε 5* ξενοδοχείο και  
σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση αγγλικών – γνώση επιπλέον γλωσσών  
θα μετρήσει θετικά 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
•Γνώση χειρισμού POS 
 
Bιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  
xenia.karozi@michelangelo.gr

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

Restaurant Supervisor  
για a la carte Εστιατόριο

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

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

Σερβιτόρους

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

To ξενοδοχείο Mediterranean Beach 4* στη Σαντο-
ρίνη επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για την 
περίοδο 2014:

Σερβιτόρους &  
Βοηθούς Σερβιτόρων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Εμφανίσιμη παρουσία και επαγγελματική  
συμπεριφορά 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
και σε ξενοδοχεία 4* 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
mediterraneansantorini@gmail.com.  
Τηλ: 22860 32532.Υπόψη κας Παπαϊωάννου.

Τo ξενοδοχείo Mystique, μέλος της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σα-
ντορίνη, ζητά προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2014: 

Bartender  
(Κωδικός θέσης: BAR)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Πολύ καλή γνώση ποτών και cocktail 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και προαιρετικά  
μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Γνώσεις Micros POS και Microsoft Office 
•Ευγένεια και ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο Τουριστικής Κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα ανα-
γράφοντας τον κωδικό θέσης BAR, στο e-mail:  
manager@mystique.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεω-
ρηθούν εμπιστευτικά.

Το ξενοδοχείο Kiani Beach Resort στην ευρύτερη 
περιοχή των Χανίων της Κρήτηςσυνολικής δυναμικό-
τητας 450 κλινών ζητεί να προσλάβει για την καλοκαι-
ρινή σεζόν 2014, από Απρίλιο έως Νοέμβριο:

Α’ Chef (κωδικός: C14) 
Sous Chef (κωδικός: S14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη σε 
ξενοδοχεία 5* και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο all inclusive 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας & υγι-
εινής τροφίμων 
•Γνώση HACCP 
•Γνώση και πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγελίες, 
παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσης - συ-
ντήρησης των τροφίμων 
•Γνώση και πείρα στην διαχείριση προσωπικού 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος 
προσωπικού στο fax: 28250 32260 ή με e-mail στο: 
info@kianibeach.com. Όλα τα βιογραφικά θα θεω-
ρηθούν εμπιστευτικά.

San Giorgio is a proud member of Design Hotel ™ in 
Mykonos.

San Giorgio’s management is seeking for associates 
who are willing to learn and develop a successful 
career in hospitality industry.

Experienced Hotel  
Breakfast Cook - Baker

Position Requirements: 
•Tourism or Hospitality degree 
•Minimum experience of 3 years in 5 star hotels in 
similar position 
•Breakfast cooking experience 
•Baking experience (breakfast pastries, cookies, 
breads, house desserts from established recipes) 
•Knowledge of English will be considered as an asset 

“Μεταμόρφωση Ζωής! Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον!”

http://thetapetra.cineartfestival.eu

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  210 7511572, 2741 303012, 697 2080441

Διήμερο σεμινάριο στην Αθήνα, 15 & 16 Φεβρουαρίου 
με την Ελληνοαμερικανίδα Θάλεια Αλεξίου

(Ολιστική θεραπεύτρια, Μάστερ Ρέικι Διδασκαλία, Καθοδήγηση Ευ Ζήν) 

Υπερβατικοί Διαλογισμοί, απελευθέρωση της παρελθοντικής μνήμης και του 
φωτεινού μέλλοντος, αρμονικές σχέσεις, ένωση με τη δίδυμη ψυχή, διδασκαλία 
της τεχνικής Quantum  – Βεβαίωση παρακολούθησης

Εγγραφές μέχρι 31 Ιανουαρίου: 119€ το άτομο!

Ένα μέρος του συνόλου των εσόδων είναι δωρεά για το πρόγραμμα   
ψηφιοποίησης των βιβλιοθηκών για τυφλούς στην Ελλάδα.
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•Teamwork spirit 
•Professional appearance and behaviour 
•Up to 40 years old 
 
San Giorgio Hotel offers: 
•Accommodation 
•Excellent opportunities for career progression 
•Professional working environment 
•Competitive salary

Recommendations and recent photo required. 
Send your cv’s to the following e-mail:  
jobs@sangiorgio-mykonos.com

Καινούριο Καφέ – Ζαχαροπλαστείο στο κέντρο 
του Κολωνακίου ζητεί:

Pastry Chef 
•Απαραίτητη η ειδίκευση και προϋπηρεσία  
στην παρασκευή λουκουμιών. 
•Εμπειρία στη δημιουργία γλυκών κεράσματος. 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση και 
•Απόφοιτος από αναγνωρισμένη σχολή  
ζαχαροπλαστικής. 
 
Παρέχονται: Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως 
προσόντων 
 
Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail:  
thewmedia@yahoo.gr

Bartender 
 (Male / Female)

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

Requirements: 
•At least 3 years of experience at the same position 
in a five star property 
•Excellent command of English language 
•Additional knowledge of a second foreign language 
would be considered as an asset 
•Excellent communication and organizational skills 
•Team worker with a pleasant personality 
 
Please send your CV with a recent photo. Send 
your cv to the following e-mail: info@grecophilia.com

Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading 
hotel companies in Cyprus and Greece, is seeking 
to employ a:

Restaurant  
Service Manager

In our 5* star hotel ”Atlantica Aegean Blue” at 
Kolymbia Rhodes, to join our already highly successful 
Management Team:

•We are looking for young, enthusiastic, self-
motivated, customer-orientated graduates in Hotel 
Management or similar academic background with 
previous work experience in similar positions, of at 
least 5 years.

•Perfect Knowledge of English is essential and 
knowledge of German or Russian will be considered 
as an advantage. 
 
•The successful candidates should be able to work 
in a challenging and demanding environment within 
a team. 
 
•An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications. 
 
Send your cv to the following e-mail: 
aegeanblue@atlanticahotels.com

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

Executive Chef
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση μεσογειακής και διεθνής κουζίνας 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ds@petasos.gr, website: www.petasos.gr

Tο ξενοδοχειακό συγκρότημα Neptune Hotels***** 
στο Μαστιχάρι της Κω, επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Bar

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την ευθύνη 
της οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας των 8 
Μπαρ του συγκροτήματος.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση 
της Γερμανικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
 
Προσφέρονται 

•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και διαμονής σε ένα 
εξαιρετικά ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους σημειώματα, συνοδευόμενα 
απαραίτητα από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
agianozoglou@neptune.gr

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

Hotel Manager 
Fully Qualified and  

Experienced
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5* ξενοδοχείου 
της Ελλάδος ή του εξωτερικού. 
•Αντίστοιχη εκπαίδευση σε σχολή της Ελλάδας  
ή της αλλοδαπής. 
•Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών. 
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση  
πελατών.
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: 
atriumhotels@yahoo.gr. Όλες οι αιτήσεις διαχειρί-
ζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση 
θα γίνει τηλεφωνικά μόνο για τους υποψήφιους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

Το ξενοδοχείο San Marco (www.sanmarcomykonos.
com) στα Χουλάκια της Μυκόνου προετοιμάζεται για 
μια ακόμη επιτυχημένη σαιζόν βασισμένη σε μια άρ-
τια ομάδα προσωπικού.
Επιδιώκουμε την άριστη εξυπηρέτηση πελατών μέσα 
από την οργάνωση μιας νεαρής και δυνατής οικο-
γένειας προσωπικού και μιας ζεστής ατμόσφαιρας 
εργασίας. Ζητούμε να προσλάβουμε για τη σεζόν 
2014 (Απρ. - Οκτ.): 

Πρακτικά Ασκούμενους  
(Τουριστικής Σχολής)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα παρα-
κάτω προσόντα και ικανότητες: 
Ατομικά χαρακτηριστικά και ικανότητες: 
•Ευγένεια, εμπιστοσύνη, συστηματικότητα,  
τυπευθυνότητα και προθυμία 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στη επίτευξη 
των στόχων 
•Καλή γνώση Αγγλικών & Ελληνικών 
•Η καθημερινή επαφή με τους πελάτες απαιτεί  
ευπρεπές παρουσιαστικό. 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Τελειόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Πιστοποιητικό παρακολούθησης σχετικών  
«σεμιναρίων» 
•Γνώση συστήματος HACCP για την κουζίνα 
•Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις 
 
Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Διαμονή 
•Γεύματα στο ξενοδοχείο 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογρα-
φία στο e-mail: sanmarco@sanmarco.gr ή στο fax: 
210 3218487.

Άτομα  
για Πρακτική Άσκηση

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Φοιτητής/ τρια τουριστικής σχολής. 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
 
Προσφερόμενες Θέσεις Πρακτικής: 
•Εστιατόριο 
•Ρεσεψιόν 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη  
μία ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: Hr@hipcollection.gr

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

Φοιτητή/τρια ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ 
για Πρακτική Άσκηση

•Για το τμήμα της υποδοχής για τη σεζόν 2014 
(Απρίλιο – Οκτώβριο).
Βιογραφικά απαραίτητα με φωτογραφία στο  

e-mail: info@santorini-princess.com. Τηλ: 
210 8076292, Υπ’ όψιν Κου Τσιάρα Αλέξανδρου.

Το Porto Palace Hotel & Conference Center, το με-
γαλύτερο συνεδριακό ξενοδοχείο στη Βόρεια Ελλάδα, 
αναζητά:

Υπάλληλο Υποδοχής
Mε τα εξής προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Τριετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων 
•Γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών  
και ξενοδοχειακών προγραμμάτων (PMS) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, προαιρετική γνώση 
Ρώσικης ή Τούρκικης γλώσσας 
•Οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα,  
φιλοδοξία για ανέλιξη 
 
Το Porto Palace Hotel & Conference Center  
προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες ανέλιξης 
 
Βιογραφικά στο e-mail: k.mamada@portopalace.gr

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5* στην Χαλκιδική, 
μέλος της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Α’ Receptionist

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση Η/Υ (επιθυμητή η γνώση του τουρι-
στικού προγράμματος Protel) 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία. Τηλ.: 23740 20820. Φαξ: 
23740 20544. E-mail: manager-chal@aegeanstar.com. 
Υπόψη Διοίκησης του Ξενοδοχείου.

Guest Relations
•Minimum experience of 2 years in a similar position 
in 5 star hotel is necessary 
•Hotel background 
•Fluently speaking of at least 2 languages  
ex. English, German, French & Russian 
•Strong communication and interpersonal skills 
•Pleasant personality 
•Excellent team working skills 
 
Send your cv to the following e-mail:  
xenia.karozi@michelangelo.gr

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

Guest Relation 
 Executive

Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετης προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 5* 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής  
γλώσσας 
•Επιθυμητή η γνώση της Ρωσικής γλώσσας   
•Ευπαρουσίαστη 
•Επικοινωνιακή, με ευχέρεια στο λόγο και θετική 
συμπεριφορά 
•Ευελιξία σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσιών 
•Ομαδικό πνεύμα και προσαρμοστικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία. H διαχείριση των βιογραφικών θα γίνει 
με απόλυτη εχεμύθεια. Τ: 22410 57306 - F: 22410 
86617 - E-mail: hr@rodospalladium.gr

Reservation  
(Code: SL13)

Danai Beach Resort & Villas is seeking selfmotivated 
professionals with the ability and willingness to 
prosper in a multinational environment.
Requirements: 
•At least 3 years work experience in the hospitality 
industry (hotels 5*). 
•English language qualifications and at least one 
more 
•Excellent Communication skills 

•IT Literacy (hospitality industry) 
•Familiar with the Greek and European hospitality 
industry 
•Up to 39 years of age 
 
Additional (not needed) requirements: 
•Russian language qualifications 
 
The hotel offers: 
•12 month employment 
•Excellent business environment 
•Οn going training and development opportunities 
 
Please send your CV with a recent photo to this 
e-mail: cv@danairesort.com

To ξενοδοχείο Mediterranean Beach 4* στην Σα-
ντορίνη επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για την 
περίοδο 2014:

Υπάλληλους Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής η Γερμανικής  
ή Ιταλικής ή γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Εμφανίσιμη παρουσία και επαγγελματική  
συμπεριφορά 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
και σε ξενοδοχεία 4* 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
mediterraneansantorini@gmail.com.  
Τηλ: 6976 036282.Υπόψη κου Νομικού Αντώνη.

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

Reservations Agent

Location: Santorini, Greece

Position Summary: The ideal candidate should 
be able to provide excellent customer service and 
to make sure that the highest quality standards are 
achieved. The role includes the preparation of weekly 
forecasts, ensures all rates are loaded in all systems, 
ensures parallel pricing and inventories and updates 
all rate sheets.

Position Requirements: 
•Experience working in hotel Reservations 
Department 
•Excellent command of both the English language 
and the Greek Language 
•Highly computer skilled 
•Excellent knowledge of multiple booking channels 
including; Online Travel Agents, Booking Engines, 
GDS, channel management

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

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

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα “Afitis hotel” & 
“Renaissance Hanioti Resort” στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής, μέλη του ομίλου Exclusive Hotels, ζη-
τεί να προσλάβει:

Housekeeping Manager 
Προσόντα: 
•Απόφοιτη Τουριστικής ή ανάλογης Σχολής 
•Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε τμήμα 
housekeepingσε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας & μιας  
τουλάχιστον ακόμη (η άριστη γνώση και  
της Γερμανικής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Outlook) & γνώση τουλάχιστον ενός  
PMS Software (Ermis, Protel, Fidelio) 
•Άριστη διοίκηση και οργάνωση όλων των τμημάτων 
του housekeeping 
•Άριστη γνώση εφαρμογής κανόνων υγιεινής 
(HACCP & ISO) 
•Εξαιρετική έμφαση και διάθεση σε όλες  
τις λεπτομέριες του Housekeeping 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Άριστη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων  
και επικοινωνίας εντός front house 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα  
διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες 

Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εxclusive Food & Beverage Benefits 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές/
αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά 
μόνιμης θέσης εργασίας

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr.Υπ’ 
όψιν Human Resources Department Of Exclusive 
Hotels. Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν 
πρόσφατη φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται από 
το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Όλα τα e-mail θα 
χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδι-
ωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Front Desk -  
Reservations Department 

κωδ. FDH
To Possidi Holidays Resort & suites hotel 5* βρί-
σκεται στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής «Κασσάν-
δρα», στο Ποσείδι πάνω στη θάλασσα.

Ανήκει στην κατηγορία πολυτελείας και διαθέτει 130 
πολυτελή δωμάτια και 15 σουίτες. Με σαφή προσα-
νατολισμό και στόχο στην παροχή άψογων και ποιο-
τικών υπηρεσιών κατόρθωσε να θεωρείται ένα από 
τα καλύτερα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής και μέσα στα 
πρώτα της Ελλάδας. Το ξενοδοχείο συγκαταλέγεται 
στα πρώτα που πιστοποιήθηκαν με ISO 9001 και 
Haccp. Χρησιμοποιεί πρόγραμμα ενεργειακής διαχεί-
ρισης και βραβεύτηκε από διεθνείς οργανισμούς για 
τα μέτρα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Εάν η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών σας 
εκφράζει ζητάμε προσωπικό για τη σεζόν Απρίλιος - 
Οκτώβριος. 
 
Προσόντα Θέσης: 
•Αγγλικά 
•Γερμανικά 
•Η γνώση Ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί 
•Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί 
•Γνώση Protel θα εκτιμηθεί 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα  
στο fax: 23740 42028 ή στο e-mail:  
personnel@possidi-holidays.gr αναγράφοντας  
τον κωδικό της θέσης.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, η 
οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη, τη Ρόδο και τη 
Δυτική Πελοπόννησο προσφέροντας ολοκληρωμέ-
νες και ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες αναζητά να 
καλύψει για τη ξενοδοχειακή της μονάδα στη Δυτική 
Πελοπόννησο για τη σεζόν 2014, τη θέση:

Παιδαγωγός / Ψυχαγωγός 
(κωδ. Θέσης ‘PAID_OV’)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής  
βρεφονηπιοκόμων ή νηπιαγωγών 
•Προϋπηρεσία 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της Ρωσικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής & Αγγλικής  
γλώσσας 
•Ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης 
•Φιλική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ηλικία έως 28 ετών 
 
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η Εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή & διατροφή εντός του ξενοδοχείου

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με μια φωτογραφία δηλώνοντας το κω-
δικό της θέσης, στο site μας μέσω του link: http://
aldemarformsen.applymycv.gr/mainsite/careers.
html. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπι-
στευτικότητα. Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά μόνο 
για τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις των θέσεων.

Amanresorts owns and manages small luxury resorts 
worldwide. Our mission is to offer a guest experience 
that is intimate and discreet while providing the 
highest level of service. Each resort and setting is 
unique, but certain elements characterize all of them 
— a beautiful natural location, outstanding facilities, 
exceptional service and a small number of rooms to 
ensure exclusivity and privacy. Take advantage of a 
chance to be part of this opportunity to join our family 
at the luxurious Amanzoe in Porto Heli. We are 
seeking to fill the position of:

Housekeeping Supervisor  
(code: HSKS-003-01)

Responsible to provide customer focused service 
to our guests, ensuring their stay will become an 
ultimate experience.

Qualifications 
•Up to 2 years of extensive hands-on experience in 
the housekeeping profession (preferably in hotel 5*) 
, with responsibility for 5 or more people 
•Degree in hospitality 
•Excellent written and verbal English and Greek 
communication skills 
•Willingness to assist housekeepers as needed 
•To understand budgets & financial statements 
•Excellent problem solving skills; strong ability to 
grow 
•Knowledge of Opera PMS or Fidelio and Ms Office 
is desirable 
 
The ideal candidate will be customer driven and 
an extremely proactive personality with strong 
interpersonal abilities

Please send CV with photograph to this e-mail: 
amanzoe.recruitment@amanresorts.com. Al l 
applications will be treated in the strictest confidence.

Το ξενοδοχείο 5* Minoa Palace Resort & Spa στον 
Πλατανιά Χανίων, επιθυμεί να προσλάβει για τη σε-
ζόν 2014:

Βοηθό Κρατήσεων

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Γνώση  
2ης γλώσσας επιθυμητή. 
•Γνώση προγράμματος Fidelio θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
secretariat@minoapalace.gr

Kipriotis Hotels are seeking to employ a high 
calibre individual for the following position:

E - Commerce  
Manager

Job Description 
•Maintain, refresh and monitor hotel group’s website 
and social media network 
•Develop, setup and update / monitor the on line 
booking engines 
•Monitor competition and on line competitive 
activities 
•Monitor and reply to guests reviews on online travel 
portals 
•Conduct Yield Revenue Management Analysis 
 
Position Requirements 
•Excellent oral and written knowledge of the English 
language 
•Knowledge of website and social media applications 
as a mean to promote group sales 
•Experience in Yield Revenue Management Analysis 
•Sound previous experience in a similar position 
•Completed military obligations 
 
Position Benefits 
•Full year (12 months) position 
•Competitive salary benefits 
•Personal development opportunities

If you want to be part of our powerful team please 
send us your cv at: this e-mail: cv@kipriotis.gr with 
reference “E-Commerce Manager”.

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

Guest Relations
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ds@petasos.gr. 
Website: www.petasos.gr

Tο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό Συ-
γκρότημα 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 αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέρο-
ντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος προ-
σωπικού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail στο  
careers@portocarras.com. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Creta Maris Beach Resort is a 5* hotel situated in 
the beautiful location of Hersonissos in Crete. 
 
Position:  
•Russian speaking FO Assistant Receptionist 
 
Candidate Profile: 
•Proven track record as an Assistant Receptionist for 
min. 2 full years (or 3 seasons) in a 4 /5 star Hotel 
•Sound knowledge of English, Greek and Russian 
(speaking, reading & writing) 
•Sound computer skills 
 
The company offers: 
•Seasonal contract

Contact details: Please send your CV in English 
or Greek with photo attached to this e-mail:  
hrmaris@maris.gr. Only shortlisted candidates will be 
contacted. All applications are considered as strictly 
confidential.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Η ξενοδοχειακή εταιρεία Atrium Hotels (www.
atriumhotels.gr), ιδιοκτήτρια τριών πολυτελών ξενο-
δοχείων στη Ρόδο, επιθυμεί να προσλάβει για το ξε-
νοδοχείο Atrium Prestige στη Λαχανιά:

Spa Manager 
Fully Qualified and  

Experienced

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε Spa 
5* ξενοδοχείου. 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και εμπειρία στην 
οικονομική διαχείριση και στις δημόσιες σχέσεις. 
•Ικανότητα στις πωλήσεις και την προώθηση  
προϊόντων/υπηρεσιών. 
•Εμπειρία στην διοίκηση και ηγετικές ικανότητες. 
•Εμπειρία στην δημιουργία πακέτων θεραπειών  
και προσφορών, ανάλογα με τις ανάγκες  
της επιχείρησης. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας. Η γνώση Ρωσικής ή άλλων ξένων  
γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: 
atriumhotels@yahoo.gr. Όλες οι αιτήσεις διαχειρί-
ζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση 
θα γίνει τηλεφωνικά μόνο για τους υποψήφιους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

Εxperienced  
Thai Massage Therapist  

required

•Recognized qualification essential 
•Greek and English speaking 
•Good communication skills 
 
Please send CV to the following e-mail:  
efi@elysium.com.cy

Η MEDI SEI A.E παραφαρμακευτική εταιρεία ζητά να 
προσλάβει για την Αθήνα:

Αισθητικό
Mε εμπειρία έως 40 ετών, για προώθηση και πώλη-
ση καλλυντικών στο χώρο του φαρμακείου. 
 
Παρέχεται: 
•Εκπαίδευση 
•Μισθός 
•Ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα στο: fax: 210 9761872 ή 
e-mail: thomas@medisei.gr

Perched on Crete’s fabulous northeast coast, the 
Elounda Bay Palace Hotel brings classic island 
architecture to a luxury resort. Its superbly outfitted 
guestrooms and lush gardens overlooking Mirabello 
Bay make a visit here an exercise in relaxation 
and rejuvenation. Elounda Bay Palace Hotel 
provides guests the exceptional environment and 
the personalized attention that creates a singular 
experience. If you understand the value personalized 
attention and know how to treat even the most 
extraordinarily different experiences with the same 
rich level of customer service, you may be just the 
person we are looking for to work as a Team Member 
with Elounda Bay Palace Hotel. Because it’s with 
Elounda Bay Palace Hotel where we promise our 
Guests a single rich, experience of hospitality.

We are currently seeking Fitness Instructor to join 
our Wellness Club Team.

Job Description: As a Fitness Instructor you are 

responsible for safe, professional, effective and 
quality functioning of fitness programs carried out for 
hotels guests. You will be responsible for developing 
individual lesson plans, being familiar with various 
styles of class formats, supervising class participants, 
and leading instructional sessions.

Requirements: You should ideally be a well 
build, physically fit, trained and qualified Fitness 
Instructor with previous experiences, preferably 
within the hospitality industry. You must also have 
good command over English and Russian language 
and positively contribute to sales activities thereby 
maximizing revenue along with the ability to 
solve problems effectively. Computer skills are an 
advantage.

Please note that Bachelor/Licence are essential 
requirements. First aid and CPR qualification is a plus. 
 
Please send CV with photograph to the following 
e-mail: atzortzis@eloundabay.gr

Please only apply for this position if you are currently 
living in and have the right to work full time in Greece 
with no restrictions.

Please note that due to the number of responses we 
receive we will only contact those candidates we wish 
to interview. Please also note that the closing date 
may be subject to change without prior notification.

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά για τη σεζόν 2014:

Spa Manager

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση  
σε Spa ξενοδοχείου 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και εμπειρία  
στις δημόσιες σχέσεις καθώς θα αναλάβει την Spa 
reception 
•Ικανότητα στις πωλήσεις και την προώθηση  
προϊόντων/υπηρεσιών 
•Εμπειρία στην διοίκηση και ηγετικές ικανότητες 
•Εμπειρία στην δημιουργία πακέτων θεραπειών  
και προσφορών, ανάλογα με τις ανάγκες  
της επιχείρησης του πελάτη 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής  
γλώσσας. Η γνώση Ρωσικής ή άλλων ξένων  
γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 22420 
55656 ή μέσω email στο: cv@kipriotis.gr

Το ξενοδοχείο “Royal Paradise Beach Resort & 
Spa” 5* στη Θάσο ζητά για το καλοκαίρι 2014:

Spa Therapists
Προσόντα: 
•Πτυχιούχοι σχολής αισθητικής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 4*/  5* ξενοδοχείου 
•Γνώση Αγγλικής & άλλης ξένης γλώσσας  
(Γερμανικής / Ρωσικής / Ιταλικής) 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ & P.O.S. 
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση  
των πελατών 
•Ευχάριστη, φιλική & δυναμική προσωπικότητα 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
 
Παροχές: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή & διατροφή 
•Εποχιακή απασχόληση 
•Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο 
email: manager@royalparadise.gr ή στο fax: 25930 
52707.

•Η διαχείριση των βιογραφικών θα γίνει με απόλυτη 
εχεμύθεια 
•Βιογραφικά χωρίς φωτογραφία δεν θα λαμβάνονται 
υπ’ όψιν για αξιολόγηση 
•Απάντηση θα λάβουν μόνο τα βιογραφικά που  
θα προκριθούν για συνέντευξη

ΜΟΔΑ
Έμπειρη Πατρονίστ

•Με προϋπηρεσία και γνώσεις του προγράμματος 
investronica.

& Έμπειρη Γαζώτρια

•Για βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων με έδρα  
την Αθήνα. 
 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά στην διεύθυνση: 
dinamiki@otenet.gr




