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Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Γραµµατείς, Λογιστές, 
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Εµποροϋπάλληλοι, Εκπαίδευση

σελ. 6
Θετικές Επιστήµες, Προγραµµατιστές

σελ. 8
Call Center, Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10
Στελέχη Επιχειρήσεων, Ιατροί,
Νοσηλευτές

σελ. 12
Πωλητές Υγείας, Βιοµηχανία,
Μηχανικοί, Μηχανικοί Πωλήσεων

σελ. 14
Μηχανογράφηση, Οικιακοί Βοηθοί,
Αποθηκάριοι, Τεχνικοί, Εστίαση

σελ. 15
Τουρισµός, Αισθητική,
Promotion-Merchandisers

16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα

Μπες στο www.enter.net.gr, 
κάνε την εγγραφή σου και συσχετίσου 
µε διαθέσιµες θέσεις και επιχειρήσεις 

των προγραµµάτων Voucher 29.
(οπισθόφυλλο)

www.enter.net.gr

ΜΠΕΣ

ΣΤΟ

ΚΟΛΠΟ

Η Skywalker.gr και η 01 Πληροφορική - Εκπαιδευτική δηµιούργησαν 
ένα νέο σηµείο συνάντησης επιχειρήσεων και υποψηφίων για εργασία µε 
την αξιοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης και απασχόλησης. 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ
 
• ∆ιάγνωση Αναγκών
• Προσαρµοσµένη Εκπαίδευση
• Στοχευµένη Τοποθέτηση
• Υποστήριξη και Εποπτεία

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ
 
• Μέγιστη Αξιοποίηση Πόρων
• Έµφαση στο Αποτέλεσµα
• ∆ιαχείριση ∆ιαδικασιών

Πληροφορίες: www.enter.net.gr • E-mail:mailbox@enter.net.gr • Τηλ: 211 1064600

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Δράσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, 
για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της κατάρτισης στο 
θεματικό αντικείμενο που τους ενδιαφέρει και πρακτικής άσκησης σε 
πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι Δράσεις περιλαμβάνουν:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 5 μηνών

Ωφελούμενοι είναι:

• Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών
• Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και  
   μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών

Οι παροχές για τους δικαιούχους ανέργους είναι:

• Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης αξίας 400 €
• Επίδομα πρακτικής άσκησης 2.300 € & 2.000 € για τις δύο 
   κατηγορίες ωφελουμένων αντίστοιχα
• Ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη αυτών, 
   έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής 
   άσκησης

«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών» και 
«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο 
του τουρισμού έως 29 ετών»
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 
τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ: 210 9730280
site: www.skywalker.gr
e-mail: fpress@skywalker.gr

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

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

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

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά

Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία

Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Κάτω Πατήσια

Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

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

Δημαρχείο Μοσχάτου - 
Ταύρου

Δημαρχείο Κορυδαλλού

Δημαρχείο Νίκαιας - Αγίου 
Ιωάννου Ρέντη

Δημαρχείο Πειραιά

Δημαρχείο Αλίμου

Δημαρχείο Περιστερίου

Δημαρχείο Αιγάλεω
(Γραφείο Υποστήριξης 
Ανέργων)

Δημαρχείο Παπάγου - 
Χολαργού
 
Δημαρχείο Αμαρουσίου
 
Δημαρχείο Πεντέλης

Mediterranean College 
Athens Campus

ΙΕΚ Ξυνή Γλυφάδας

ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας

ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά

City Unity College

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος
αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας 
σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση
με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων 
και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας
σε πραγματικό χρόνο

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

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία
για την καριέρα

Software Developer

The Software Developer will work under the supervision of the Software Architect and will be 
accountable for developing and maintaining key modules of the Cortex Platform. The incumbent 
must be familiar with Java programming, SQL databases and Linux operating systems.

Job Description 
Technical Tasks 
•Designs, develops and modifies modules based on functional and system requirements.  
•Work closely with the Team Leader, Business Analyst and Product Owner for understanding the 
functional and system requirements.  
•Work closely with the Software Architect to ensure architectural integrity and product quality.  
•Participate in testing process through unit testing and bug fixes.  
 
Other Tasks 
•Participate in daily scrum meetings  
•Participate in sprint planning  
•Work closely with the development team manager to ensure quality and punctual software 
development within his/her responsibilities.  
 
Qualifications Required 
•University degree in Computer Science or equivalent.  
•Very good Java development skills.  
•Good understanding of J2EE application architecture  
•Experience in Java web presentation tier software development (Servlet, html, css)  
•Good understanding of relational databases (MySQL, Oracle)  
•Reasonable understanding of Swing  
 
Nice to have 
•Experience in J2EE application server software development (EJB, JMS, JTA)  
•Experience with Application Servers (i.e. IBM Websphere, JBoss AS, Apache Karaf)  
•Experience with Eclipse IDE  
•Experience with BPMN2 and BPEL  
•Understanding of Hibernate framework  
 
Interpersonal skills 
•Self motivated, team player, action and results oriented  
•Well organized, good communication and reporting skills  
•Ability to successfully work under tight project deadlines 

Organizational Considerations: We are seeking a team player who enjoys technical challenges 
within a fast paced environment, applies sound judgment in successful task planning and execution, 
meets deadlines, and communicates the highest standards of professionalism in his/her appearance 
and work habits.

All CVs will be treated with strict confidentiality. Interested candidates should send their CVs to the following 
email: info@app-art.gr.

Ο όμιλος CENTRONET που δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπωλήσεων & της εξυπηρέτησης 
πελατών. Με έδρα στο κέντρο της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Στελέχη cal lcenter (CAG15) 
για 4ωρη-5ωρη-6ωρη-8ωρη πρωινή ή απογευματινή απασχόληση

•Με ευχέρεια & άνεση στην επικοινωνία  
•Τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου  
•Προϋπηρεσία Επιθυμητή  
 
Προσφέρει 
•Σταθερό μισθό  
•Υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ  
•Ανταγωνιστικά Bonus  
•Συνεχή Εκπαίδευση  
•Προοπτική Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας  
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο: hr@bankfs.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης ή καλέστε στο 
210 3619279.
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προσλάβει:

Υπάλληλο Γραφείου  
για την περιοχή της Δυτ. Θεσσαλονίκης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Ηλικία έως 30 ετών. 
 
Προωθήστε τα βιογραφικά σας στο 
e-mail: aksa_cv@yahoo.gr. 

Από γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων 
ζητούνται Υπεύθυνοι Γραφείου για: 
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ, ΑΜΟΡΓΟ και ΜΥΚΟΝΟ για 
εργασία από 1/6/2013 έως 30/9/2013 με ευχέρεια 
λόγου και πρωτοβουλιών, αυστηρός απαραίτητα 
προσόντα, χρήση υπολογιστή, δίπλωμα 
οδήγησης, και αγγλικά.

Προσφέρονται αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
 
Θα εκτιμηθούν γνώσεις στο αυτοκίνητο, δεύτερη 
ξένη γλώσσα, εμπειρία στα τουριστικά. 
 
Παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικά 
σημειώματα στο e-mail: dimitra_198281@
hotmail.com. 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Αλυσίδα Λιανικής Ηλεκτρικών Συσκευών 
ζητάει για άμεση πρόσληψη:

Πωλητές-Πωλήτριες 
στο τμήμα των ψηφιακών προϊόντων και 

προϊόντων τεχνολογίας

 
Απαραίτητα προσόντα 
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής 
επικοινωνίας,  
•Ευγενική παρουσία και δραστήρια 
προσωπικότητα  
•Επαγγελματική εμφάνιση  
•Εμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών  
•Επικοινωνιακή ευχέρεια, ικανότητα 
συνεργασίας και διακριτικότητα  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Πολύ καλή γνώση των προϊοντικών κατηγοριών 
τεχνολογίας  
•Επιθυμητή η εμπειρία  
•Έως 35 ετών 

Η εταιρία προσφέρει ένα ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, δυνατότητες εξέλιξης, bonus, διαρκή 
εκπαίδευση και εξαίρετο εργασιακό περιβάλλον.

Αποστολή βιογραφικών: cvkservices@
hotmail.com.

Αλυσίδα Λιανικής Ηλεκτρικών Συσκευών 
ζητάει:  

Υπεύθυνο Αγορών 
στο Τμήμα Μαύρων Συσκευών 

Εικόνας – Ήχου και Ψηφιακών Προϊόντων

Αρμοδιότητες 
•Έρευνα αγοράς  
•Κεντρική Διαχείριση stock  
•Αξιολόγηση Προσφορών και Διαπραγμάτευση  
•Δημιουργία Παραγγελιών  
•Έλεγχος αγορών  
•Διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης – 
σεμιναρίων επάνω στη συγκριμένη προϊοντική 
ομάδα  
•Συνεργασία με το διευθυντή πωλήσεων για 
σωστή προβολή και διαχείριση της προϊοντικής 
του κατηγορίας (σωστή προβολή τοποθέτηση 
προϊόντων στα καταστήματα, οργάνωση 
προωθητικών ενεργειών κτλ)  
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
χρόνια στο κλάδο των ηλεκτρικών συσκευών  
•Επικοινωνιακός  
•Ικανότητες οργάνωσης, προγραμματισμού και 
συνέπειας  
•Ικανότητα Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης 
προσφορών  
•Πολύ καλή γνώση αγοράς  
•Πολύ καλή γνώση των προϊοντικών κατηγοριών 
τεχνολογίας  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Προφίλ Εταιρείας: Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ ειναι 
μια εταιρια με συνεχη παρουσια 40 ετων στο χώρο 
της παραγωγής και διάθεσης εξειδικευμένων 
πλαστικών φύλλων για την κάλυψη των 
πιο απαιτητικών γεωργικών καλλιεργειών. 
Επενδυει σε τεχνολογια αιχμης και αναπτυσσει 
εξειδικευμενη τεχνογνωσια, τοσο για τον ελλαδικο 
χωρο οσο κια για τις αγορες του εξωτερικου και 
πρωτιστως για τις αγορες της δυτικης Ευρωπης. 
Στα πλαισια της αναπτυξιακης της πορειας η Δαιος 
Πλαστικα αναζητα ανθρώπους που με όραμα και 
ενθουσιασμό θα συνεχίσουν την πετυχημένη εως 
τώρα πορεία της, μέσω της ενεργής συνεισφοράς 
τους στην εκπλήρωση των στόχων της.

Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτη ΤΕΙ / ΑΕΙ  
•Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη, αλλά 
προηγούμενη εμπειρία σε ανώνυμη εταιρία θα 
εκτιμηθεί θετικά.  
•Άριστη  γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
Επιπλέον γλώσσες αποτελούν πλεονέκτημα  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS-
Office και Ιnternet καθώς και γνώση λογιστικών 
προγραμμάτων και ERP επιθυμητή  
•Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και 
πελατοκεντρικός προσανατολισμός  
•Οργανωτικός & φιλόδοξος χαρακτήρας με 
αυτοπεποίθηση  
•Καλή παρουσία και επαγγελματισμός  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Ευχάριστο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον 
εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
i.tsakiris@daiosplastics.com. 

Ζητείται από ΕΠΕΥ έμπειρο και 
πιστοποιημένο, από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς:

Γραμματεία BackOffice

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος τίτλου οικονομικού Πανεπιστημίου,  
•Άριστα Αγγλικά (κάτοχος Proficiency),  
•Άριστος χειρισμός προγραμμάτων Ms Office,  
•Ευχέρεια στην γραπτή και προφορική 
επικοινωνία,  
•Ηλικία έως 30 ετών  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό Πακέτο Αποδοχών  
•Φιλικό και άνετο περιβάλλον  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: zotos@
zotos.gr ή στο fax: 2310244462.

To Μητροπολιτικό Κολλέγιο στα πλαίσια της 
συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά για την 
Αθήνα και τη Θεσ/κη:

Υπεύθυνο/η Γραμματείας Τμήματος 
(Registry) 

(κωδ. θέσης REG13)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:  
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός), 
κατά προτίμηση από αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο  
•Να γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα 
(επίπεδο Proficiency, σε περίπτωση μη 
αγγλόφωνου πτυχίου)  
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα, σε γραπτό και προφορικό 
λόγο  
•Δυναμική, ευχάριστη προσωπικότητα, με 
οργανωτικές δεξιότητες  
•Τουλάχιστον 4 χρόνια προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση (προηγούμενη εργασιακή 
εμπειρία στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν) 
 
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει: 
•Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης  
•Δυναμικό, ευχάριστο και δημιουργικό 
περιβάλλον εργασίας 

συνέχεια στη σελ. 06

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: cv@amc.edu.gr. 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, 
το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό 
συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να 
προσλάβει με έδρα στο Πόρτο Καρράς:

 Υπάλληλο Λογιστηρίου (Code: ACCPC)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ Λογιστικής Κατεύθυνσης. 
Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή Ά 
Τάξεως  
•10ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση επιθυμητή σε ξενοδοχεία και σε μεγάλες 
τουριστικές μονάδες  
•Γνώση ΔΛΠ και reporting  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
(Word, Excel κλπ)  
•Άριστη γνώση και ευχέρεια στην χρήση SAP  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 

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

Βοηθός Λογιστή

Προφίλ Εταιρείας: Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ ειναι 
μια εταιρια με συνεχη παρουσια 40 ετων στο χώρο 
της παραγωγής και διάθεσης εξειδικευμένων 
πλαστικών φύλλων για την κάλυψη των 
πιο απαιτητικών γεωργικών καλλιεργειών. 
Επενδυει σε τεχνολογια αιχμης και αναπτυσσει 
εξειδικευμενη τεχνογνωσια, τοσο για τον ελλαδικο 
χωρο οσο κια για τις αγορες του εξωτερικου και 
πρωτιστως για τις αγορες της δυτικης Ευρωπης. 
Στα πλαισια της αναπτυξιακης της πορειας η Δαιος 
Πλαστικα αναζητα ανθρώπους που με όραμα και 
ενθουσιασμό θα συνεχίσουν την πετυχημένη εως 
τώρα πορεία της, μέσω της ενεργής συνεισφοράς 
τους στην εκπλήρωση των στόχων της.

Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ επιθυμεί να καλύψει τη 
θέση του βοηθού λογιστή.

Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ Χρηματοοικονομικών ή 
λογιστικής  
•Επιθυμητή η γνώση των Διεθνών λογιστικών 
προτύπων  
•Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη, αλλά 
προηγούμενη εμπειρία σε ανώνυμη εταιρία θα 
εκτιμηθεί θετικά.  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
Επιπλέον γλώσσες αποτελούν πλεονέκτημα  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS-
Office και Ιnternet καθώς και γνώση λογιστικών 
προγραμμάτων και ERP επιθυμητή  
•Καλή παρουσία και επαγγελματισμός 
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Ευχάριστο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον 
εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
i.tsakiris@daiosplastics.com. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπεύθυνη έως 30 ετών ζητείται για το 24ωρο 
συντονιστικό κέντρο των SOS IATPΩΝ. 
 
Απαιτούνται: Proficiency, άριστη γνώση 
Η/Υ, πτυχίο Πληφορικής. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.
gr. Περισσότερες πληροφορίες στο Τηλ. 210 
8212611 και στην ιστοσελίδα μας: www.
sosiatroi.gr. 

Εταιρεία Aνακύκλωσης επιθυμεί να 

•Έως 40 ετών  
 
Προσφέρονται: 5ήμερη εργασία - ευχάριστο 
περιβάλλον - μισθός - ασφάλιση – bonus. 
 
Αποστολή βιογραφικών: cvkservices@
hotmail.com. 

Η εταιρία Evous Ε.Π.Ε. ζητεί για το κατάστημά 
της στο Χαλάνδρι:

Πωλητή –τρια Λιανικής 
Μερικής Απασχόλησης (Part Time)

Τυπικά Προσόντα 
•Απόφοιτος/η λυκείου 
•Γνώση αγγλικών  & βασικών εφαρμογών 
microsoft office  
•Δυναμική & ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια 
λόγου & επικοινωνίας  
•Ηλικία έως 25  
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
•Προϋπηρεσία στο χώρο της ένδυσης & 
υπόδησης επιθυμητή  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 
τους άνδρες)  
 
Προσφέρονται 
•Βασικός Μισθός με προοπτικές βελτίωσης 
βάσει επίτευξης στόχων  
•Ευχάριστο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
με δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης  
 
Αποστολή Βιογραφικών, Υπόψη κας Μαρίας 
Καπνιά, e-mail: maria.kapnia@isc.gr, Φαξ: 210 
6741011.

Αλυσίδα Λιανικής Ηλεκτρικών Συσκευών 
ζητεί:

Υπεύθυνο Αγορών 
στο Τμήμα Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών

Αρμοδιότητες  
•Έρευνα αγοράς  
•Έλεγχος αποθεμάτων των υποκαταστημάτων  
•Αξιολόγηση Προσφορών και Διαπραγμάτευση  
•Δημιουργία Παραγγελιών  
•Έλεγχος αγορών  
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
χρόνια στο κλάδο των ηλεκτρικών συσκευών  
•Επικοινωνιακός  
•Ικανότητες οργάνωσης, προγραμματισμού και 
συνέπειας  
•Ικανότητα Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης 
προσφορών  
•Γνώση αγοράς  
•Έως 40 ετών  
 
Προσφέρονται: 5θήμερη εργασία – ευχάριστο 
περιβάλλον – μισθός – ασφάλιση – bonus. 
 
Αποστολή βιογραφικών: cvkservices@
hotmail.com.

Αλυσίδα Λιανικής Ηλεκτρικών Συσκευών 
ζητεί για άμεση πρόσληψη:

Πωλητές - Πωλήτριες 
στο τμήμα λευκών οικιακών συσκευών

Απαραίτητα προσόντα 
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής 
επικοινωνίας 
•Ευγενική παρουσία και δραστήρια 
προσωπικότητα  
•Επαγγελματική εμφάνιση  
•Εμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών  
•Επικοινωνιακή ευχέρεια, ικανότητα 
συνεργασίας και διακριτικότητα  
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Επιθυμητή η εμπειρία  
•Έως 40 ετών 

Η εταιρία προσφέρει ένα ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, δυνατότητες εξέλιξης, bonus, διαρκή 
εκπαίδευση και εξαίρετο εργασιακό περιβάλλον.

Αποστολή βιογραφικών: cvkservices@
hotmail.com.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Elementary School Teacher (ESL)

 
ACS Athens, A World Class International School 

H εταιρεία PlusMedica Α.Ε. είναι μέλος του 
ομίλου εταιρειών (techs2Life.com), οι οποίες 
δραστηριοποιούνται από το 1994 σε 4 χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Ελλάδα, 
Βουλγαρία και Κύπρο) και με συνολικό αριθμό 
απασχολούμενων επαγγελματιών  πάνω από 
500 άτομα, παρέχοντας σε  χιλιάδες ασθενείς 
καινοτόμες ιατρικές τεχνολογίες καθώς επίσης 
και  εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

ζητά να καλύψει τη θέση: 

Clinical Sales Specialist 
Cardiovascular Care

Υπευθυνότητες: Η θέση αναφέρεται στον 
Υπεύθυνο Τμήματος Πωλήσεων & Marketing 
και έχει κύριες υπευθυνότητες:

•Να υποστηρίζει στο χειρουργείο τους γιατρούς 
που χρησιμοποιούν τα προϊόντα ευθύνης  
•Να εκπαιδεύει τους γιατρούς στη λειτουργία 
και χρήση των προϊόντων ευθύνης  
•Να δημιουργεί, να αναπτύσσει και να διατηρεί 
καλές σχέσεις στα Νοσοκομεία ευθύνης  με 
τους επαγγελματίες υγείας και τις αρμόδιες 
διοικητικές υπηρεσίες  
•Να πραγματοποιεί συναντήσεις με πελάτες 
με σκοπό την επίτευξη των στόχων στον τομέα 
ευθύνης   
•Να συμμετέχει στην διενέργεια και οργάνωση 
Workshops – Συνεδρίων  
•Να συμμετέχει στην ολοκλήρωση φακέλων 
Διαγωνισμών

Η εταιρία προσφέρει: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε μια ταχέως 
αναπτυσσόμενη εταιρία στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη  
•Bonus παραγωγικότητας και ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών  
•Άριστη και συνεχή εκπαίδευση  
•Εταιρικό Κινητό Τηλέφωνο  
•Εταιρικό Αυτοκίνητο  
•Laptop  
 
Ελάχιστα επιθυμητά προσόντα 
•Απόφοιτος  ΤΕΙ  (προτιμάται Απόφοιτος  
Σχολής Βιοιατρικής Τεχνολογίας)  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στο 
χώρο των χειρουργείων - Επιθυμητή η 
εξιδειδίκευση σε περιστατικά καρδιάς-
θώρακος-αγγείων  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Ικανότητα επικοινωνίας με όλες τiς βαθμίδες 
της ιεραρχίας της εταιρίας  
•Ικανότητα διενέργειας παρουσιάσεων στη 
Διοίκηση και σε Τρίτους  
•Ικανότητα να χειρίζεται με ευχέρεια το γραπτό 
και προφορικό λόγο  
•Ικανότητα να διαχειρίζεται εμπιστευτικές 
πληροφορίες  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
cv@skywalker.gr.

Job Title : Junior Business Consultant - 
Ref: JBC /2013-4 
Location: Athens 
Company Profile

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

Junior Business Consultant

Position Requirements: The ideal candidate 
will be part of  a technical solution team (Payroll 
sw) and his responsibilities include but are not 
limited to the following activities:

•Provide continuous customer support related 
to the proper usage of sw (payroll system) 
•Meeting clients to determine requirements and 
to overcome technical problems 
•Collaborate closely with sw team in case 
further implementation is required to the 
system 
•Providing training to customers 
•Finding and resolving technical issues 
•Designing, testing, installing and monitoring 
new modules 
•Production of technical documentation 

Participation in business/ technical meetings 
 
Candidate Profile 
•University Degree in Computer Science, 
Information Technology or Finance from a 
Greek or foreign institute 
•At least two years previous professional 
experience in customer support for sw solution, 
payroll solution preferably 
Knowledge of HR, HRIS, Labor Law will be a 
plus 
•Excellent language skills in English 
•Very good knowledge of MS-Office 
applications 
•Outstanding communications skills, with 
strong customer service orientation 
•Career motivation and a willingness to 
continue to further knowledge and skills;  
•Fulfilled military obligations (for male 
candidates) 
•Available to travel to customers site  
 
Remuneration 
Company offers: A competitive remuneration 
package based on qualifications and 
experience.

Contact Details: Candidates who meet the 
above requirements may forward an English 
version of their CV quoting the reference 
code JBC /2013-4 at: careers@unisystems.gr. 
All applications will be treated in the strictest 
confidentiality. 

MetLife Alico, a major International Life Insurance Company 
and its Regional European Management Center for Eastern & 
Southern Europe (ESE), is seeking a high potential individual to 
join our Head Office based in Athens, for the position of:
 

Regional Executive, Promotion & 
Communications

(Code: PC)
 

He/she will report to the MetLife Head of Communications & 
Branding, Eastern & Southern Europe (ESE) in Athens and will 
support the implementation of the Promotion & Communications 
Strategy in Greece and in the rest of ESE. 
 
The right candidate should possess:  
•University degree in Business Administration or Marketing  
•Minimum 8 years of professional experience in related fields  
•Strong Advertising and Promotion experience  
•Experience in designing and handling PR campaigns  
•Fluency in English  
•Excellent knowledge of MS Office  
•Excellent knowledge of Google Analytics, Google Adwords, 
SEO, SEM, on-line advertising  
•Knowledge of Social Media environment and business 
practices  
•Strong communication skills, both written and verbal  
•Strong organizational skills  
•Ability to travel abroad 

The Company offers a competitive compensation package, 
which includes additional Life, Accident, Medical and 
Pension insurance and the prospect to work in a dynamic 
international environment with a great potential for further 
career development.
 
Please apply with a full CV in English, (quoting code 
PC), to: resumes.hr@metlifealico.gr. MetLife Alico, 
Human Resources department 119 Kifissias Avenue, 151 
24 Marousi By fax to: 210 6123728.

Ο όμιλος PEPSICO στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την 
TASTY FOODS, στον τομέα παραγωγής και πώλησης Snacks 
& την PepsiCo–HBH στα μη αλκοολούχα ποτά αντίστοιχα. Στην 
TASTY FOODS ζητάμε να καλύψουμε τη θέση του/της:

 Πωλητή -τριας  
Για την προώθηση των προϊόντων της στα 

μικρά σημεία πώλησης στο 
Νομό Αρκαδίας 

Κωδικός SALARK0413
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις Καταναλωτικών Προϊόντων  
•Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο Ανώτερης εκπαίδευσης  
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, 
εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές 
υποχρεώσεις  
•Μόνιμη κατοικία στο Νομό Αρκαδίας  
 
Προσφέρεται: 
•Δυναμικό και προκλητικό περιβάλλον εργασίας  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων  
•Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης  
•Αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο εταιρείας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη SALARK0413, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση [www.pepsicocareers.gr] ή στο φαξ με 
αριθμό 210 6218479 ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: 
TASTY FOODS ΑΒΓΕ, 22o ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Άγιος 
Στέφανος, 14565. Τηλεφωνικό κέντρο: 210-6298000, Υπόψη: 
H.R. με την ένδειξη SAL-ARK0413.

Quality Control Manager
Knauf USG Systems is seeking Quality Control Managers to 
cover the needs of production plants located in Volos Greece as 
well as in Iserlohn Germany. The appropriate candidate will report 
to the Plant Manager.

Main Responsibilities: 
•Plans, coordinates, and directs quality control program designed 
to ensure continuous production of products consistent with 
established standards  
•Develops and analyzes statistical data and product specifications 
to determine present standards and establish proposed quality 
and reliability expectancy of finished product.  
•Formulates and maintains quality control objectives and 
coordinates objectives with production procedures in cooperation 
with other managers to maximize product reliability and minimize 
costs  
•Plans, promotes, and organizes training activities related to 
product quality and reliability  
•Ensure continuous quality control over materials, facilities, and 
products  
 
Qualifications: 
•University Degree in Engineering or equivalent discipline  
•At least 5 years of relevant working experience. (Previous Quality 
Supervisory experience would be an asset).  
•Knowledge of raw materials, laboratory instruments, testing 
methods  
•Familiar to Quality Assurance procedures  
•Knowledge of English language is a requirement for the position 
in Volos.  
•Knowledge of German language is a requirement for the position 
in Germany.  
•Excellent knowledge of MS Windows and MS Office (word, excel, 
power point)  
•Excellent communication, problem solving, managerial and 
organizational skills  
 
The Company offers: 
•Competitive salary package.  
•Friendly and challenging working environment 

CV’s in English should be forwarded until 31st of May 2013 
to e-mail: mzoiopoulou@knauf-usg-systems.com or to 
PO BOX 1438, 38110, Volos, Greece. 
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Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Γεωπονίας  
•Προϋπηρεσία απαραίτητη  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
Επιπλέον γλώσσες θα εκτιμηθούν θετικά  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS-
Office και Ιnternet  
•Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και 
πελατοκεντρικός προσανατολισμός  
•Διαπραγματευτικές δεξιότητες  
•Δυναμικός & φιλόδοξος χαρακτήρας με 
αυτοπεποίθηση  
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση των 
πελατών και στην επίτευξη των στόχων  
•Καλή παρουσία και επαγγελματισμός  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Kάλυψη εξόδων μετακίνησης  
•Κινητό τηλέφωνο  
•Επιπρόσθετες αποδοχές βάσει επίτευξης 
στόχων  
•Συνεχής εκπαίδευση στο χώρο των πωλήσεων  
•Ευχάριστο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον 
εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
i.tsakiris@daiosplastics.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Qualco is a software house and an IT 
professional services provider. The company 
designs and develops state-of-the art software 
solutions and integrated IT systems, aimed at 
systematic improvements in the profitability of our 
customers. This is achieved through a substantial 
and measurable increase in the efficiency of 
business processes, and the timely provision 
of clear information to management. Qualco is 
active in the following fields:

•Development and support of Software 
Solutions for the wider financial and 
construction sectors  
•Design, implementation and support of 
complex Business Intelligence and MIS 
systems  
•Provision of a wide range of IT Infrastructures 
related services  
•Provision of Custom Software Development 
services  

Software Product Manager 
(Code: PR-QW-1305)

Overview: The successful candidate shall 
be responsible for the evolution of Qualco 
CenterPoint, a customer treatment and sales 
management platform designed for optimal 
customer service which allows customer 
centric monitoring and enables active decision 
making through a flexible and modular reporting 
environment. The solution itself builds on a highly 
configurable functionality that provides among 
others extensive monitoring capabilities of budget 
achievement and a numerous key performance 
indicators, a unified customer position and a 
complete contact management interface.

Key Accountabilities 
Product Strategy  
•Partner with product C–level management, 
innovation team, domain experts in a high level 
vision for how the product drives the business 
model and competes against competition.  
•Partner with product marketing & Bus Dev 
team performing Market Research to support 
product vision  
•Look at the wider market and at competitors. 
They need to attend trade shows and read trade 
journals, watch competitors’ activities and talk to 
customers of competitors.  
•Combine all the above inputs into product 
roadmaps and strategy  
 
Product management  
•Responsible for the development and 
maintenance of product roadmap.  Interface 
with: Maintain a functional definition of the 
product throughout its lifecycle, changing and 
expanding that baseline in response to customer 
needs, market changes and product growth 
expectations  
•Key accounts  & domain experts about  product 
co-creation process  
•Client managers about Customer requirements  

από Εκδοτική Εταιρεία για πλήρη 
και μόνιμη απασχόληση (14 μηνών). Πτυχίο 
εξωτερικού Αγγλόφωνης χώρας επιθυμητό. 
Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. Τηλ: 210 
2280270 ώρες 09:00 π.μ. - 09:00 μ.μ. Αποστολή 
CVs στο: pvschools@ath.forthnet.gr.

Καθηγητές Αγγλικών (Native - Billingual) 
Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου ζητούνται 
από Κέντρο Ξένων Γλωσσών.  Τηλ: 210 2280270 
ώρες 09:00 π.μ. - 09:00 μ.μ. Αποστολή CVs στο: 
pvschools@ath.forthnet.gr.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Εταιρία επεξεργασίας κρέατος με έδρα τον 
Ασπρόπυργο Αττικής ενδιαφέρεται να εντάξει 
στο δυναμικό της:

Τεχνολόγο Τροφίμων

Προκειμένου να εκπαιδευτεί για να 
αναλάβει την οργάνωση της παραγωγής 
κρεατοκατσκευασμάτων. 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει τα εξής προσόντα: 
•Άνδρας, ηλικίας έως 30 ετών, με εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Κάτοχος πτυχίου Τεχνολογίας Τροφίμων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
αλλά όχι απαρίτητη. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
bellmeat@otenet.gr.

Μηχανικός/ Χημικός/ Τεχνολόγος 
Τροφίμων (TEC 418) 

 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή εταιρεία τροφίμων αναζητά 
Μηχανικούς όλων των βαθμίδων (Χημικοί, 
Μηχανικοί, Τεχνολόγοι Τροφίμων) με εμπειρία 
από τον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας 
(απαραίτητη).

Καθήκοντα Θέσης: Oι κατάλληλοι υποψήφιοι 
θα υποστηρίξουν οργανικές θέσεις της εταιρείας, 
ανάλογα με την σχετική προυπηρεσία τους στον 
κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Kάτοχος σχετικού πτυχίου Ανώτερου ή 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  
•Σχετική επαγγελματική εμπειρία από τον κλάδο 
της γαλακτοβιομηχανίας  
•Καλές γνώσεις Αγγλικών και χειρισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών  
 
Αποστολή Βιογραφικού: cv@anadeixi.gr.

Γεωπόνος - Στέλεχος Πωλήσεων

Προφίλ Εταιρείας: Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ ειναι 
μια εταιρια με συνεχη παρουσια 40 ετων στο χώρο 
της παραγωγής και διάθεσης εξειδικευμένων 
πλαστικών φύλλων για την κάλυψη των 
πιο απαιτητικών γεωργικών καλλιεργειών. 
Επενδυει σε τεχνολογια αιχμης και αναπτυσσει 
εξειδικευμενη τεχνογνωσια, τοσο για τον ελλαδικο 
χωρο οσο κια για τις αγορες του εξωτερικου και 
πρωτιστως για τις αγορες της δυτικης Ευρωπης. 
Στα πλαισια της αναπτυξιακης της πορειας η Δαιος 
Πλαστικα αναζητα ανθρώπους που με όραμα και 
ενθουσιασμό θα συνεχίσουν την πετυχημένη εως 
τώρα πορεία της, μέσω της ενεργής συνεισφοράς 
τους στην εκπλήρωση των στόχων της.

Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ αναζητά γεωπόνο 
για την ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη του 
δικτύου πωλήσεων της.

Περιγραφή Θέσης 
•Τεχνική υποστήριξη του δικτύου πωλήσεων της 
εταιρίας  
•Διαχείριση του υπάρχοντος και ανάπτυξη νέου 
πελατολογίου  
•Προετοιμασια και παρακολουθηση των στοχων 
πωλησεων/budgets  
•Προετοιμασία reports εμπορικής 
δραστηριότητας  
•Μελέτη των καλλιεργητικών συνθηκών των 
φυτών υπο κάλυψη  
•Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση του 
ανταγωνισμού  
•After sales support  

- Leading Innovation in Education, is seeking 
to recruit an Elementary School Teacher to 
teach English as a Second Language (ESL) to 
grades 1-5 for the academic year 2013-2014.  
The Teacher reports to the Elementary School 
Principal.
 
Duties: 
•Provides learning experiences while creating 
an environment that is conducive to student 
learning and involvement 
•Monitors students' understanding of the 
curriculum effectively and adjusts instruction, 
materials, or assessments when appropriate 
•Evaluates, utilizes innovative approaches, 
and refines instructional strategies, including 
the effective use of technologies available to 
teachers such as interactive boards, to increase 
student learning, involvement, and confidence 
to learn for the social, emotional, and academic 
well – being 
•Demonstrates appreciation for and sensitivity 
to the diversity among individuals and strives 
to ensure equitable opportunities for student 
learning 
•Demonstrates positive and effective classroom 
management skills 
•Maintains and improves professional 
competence through attendance of professional 
development events 
•Shares responsibility for accomplishing the 
goals and priorities of his/her grade /team/ 
department 
•Plans for student field trips that are aligned with 
the existing curriculum 
•Other duties, as assigned 
 
Qualifications:  
•Teaching License or equivalent in ESL 
Education 
•Academic degrees from an accredited 
University/College in Elementary Education 
•At least two years of teaching experience in 
ESL teaching 
•Previous teaching experience in the US school 
systems will be preferred 
•Ability to clearly and effectively communicate, 
both orally and written, in English to students 
•Commitment to remain current in content 
knowledge and teaching strategies

APPLICATION PROCEDURE: To be considered 
for this vacancy, please reference the specific 
job title and your last name in the subject line 
(e.g. RE: ESL TEACHER_SMITH), and submit 
in English:
•Cover letter, which should include a statement 
of your educational philosophy;  
•Resume, which should contain valid licensure/
certification information; and  
•Three professional references.  
 
Submit the above required information to 
Human Resources at jobs@acs.gr. Deadline: 
Thursday, May 31, 2013.

To Μητροπολιτικό Κολλέγιο στα πλαίσια της 
συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά για την 
Αθήνα και τη Θεσ/κη:

Σύμβουλο Εκπαίδευσης 
(κωδ. θέσης ADV13)

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα έχει ως κύρια 
καθήκοντά του να καθοδηγεί τους φοιτητές ώστε 
να επιλέξουν το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών 
και να τους παρέχει κατευθύνσεις και συμβουλές 
για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών 
τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει: 
•Να κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός)  
•Να έχουν εμπειρία στον χώρο της Εκπαίδευσης  
•Προηγούμενη εμπειρία στον χώρο της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης (Κολλέγια) θα θεωρηθεί πρόσθετο 
 
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει: 
•Δυνατότητες  επαγγελματικής ανέλιξης  
•Δυναμικό, ευχάριστο και δημιουργικό 
περιβάλλον εργασίας 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: cv@amc.edu.gr. 

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος (Καθηγητής 
Αγγλικών έως 35 ετών) ζητείται 

συνέχεια στη σελ. 08

•Product innovation & implementation team 
about what is technologically possible  
•Prioritize requirement anticipating the trade-off 
between customer intimacy requirement and 
product long term viability and success.  
•Trigger the preparation of prototypes  
by product innovation team in order to  
communicate and demonstrate the  solution 
to business, obtain customer feedback , gain 
inside  
•Partner with product marketing 
 
Product Delivery  
•Negotiate product requirements and priorities 
with release managers, assessing tradeoffs 
between scope and schedule  
•Transitioning the requirements to 
implementation team, and ensure them have 
a clear and complete understanding of the 
requirements  
•Assist in translating requirements into test 
conditions and expected results for product, 
performance and user acceptance testing.  
•Participate in quality management reviews 
– in particular, reviews of the designs and 
prototypes developed  to ensure they fulfill the 
requirements as articulated  
•Assist in the coordination, planning and 
execution of release  
 
Skills & Qualifications 
•4+ years experience as a Software Product 
Manager for Banking products or Customer 
Relationship Management  applications ;  
•Domain expertise on at least one of the 
Banking or CRM areas;  
•Demonstrated success defining and launching 
software products;  
•Proven track-record in designing & delivering 
business critical applications;  
•Technical background, with software design / 
development experience and knowledge of non-
functional requirements related to enterprise 
software;  
•Proven ability to influence cross-functional 
teams without formal authority;  
•Excellent communication skills written and 
verbal in English ,  
•Excellent analytical and problem-solving skills;  
•Bachelor's degree (MBA preferred);  
•Experience with User Experience / User 
Centered Design is a strong plus.  
 
Send your cv to e-mail: jobs@qualco.gr.

ΙΟS-Android Developer

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 
•Πολύ καλή γνώση και εμπειρία JavaScript , 
HTML, PHP, CSS, MySql   
•Αποδεδειγμένη εμπειρία με mobile frameworks 
(π.χ. Kendo, Corona, PhoneGap, Sencha)  
•Εμπειρία με τεχνολογίες AJAX, JSON, XML  
•Αρκετά καλή γνώση versioning control (i.e. Git)  
•Γνώση Αγγλικών σε επίπεδο Lower 
τουλάχιστον (γραπτά και λεκτικά)  
•Εμπειρία στην ανάπτυξη iOS & Android native 
εφαρμογών θα συνεκτιμηθεί 

Ο υποψήφιος καλείται να εργαστεί ως μέλος 
ομάδας, συμμετέχοντας στο σχεδιασμό και 
την υλοποίηση συστημάτων, καθώς και 
συνεισφέροντας στην επίλυση προβλημάτων, 
προσεγγίζοντας τεχνικού είδους προκλήσεις με 
ανοικτό μυαλό και επιθυμία για καινοτομία. Η 
ικανότητα επικοινωνίας όσο και η διεκπεραίωση 
projects μέσα σε στενό χρονικό περιθώριο, 
κρίνεται απαραίτητη. Το αντικείμενο εργασίας 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη συντήρηση, την 
πρόσθεση λειτουργιών, το debugging κ.α. σε ήδη 
υπάρχοντα κώδικα.

Ο υποψήφιος καλείται κατά την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος να παραθέσει και το porftolio 
των mobile/non mobile projects στα οποία είχε 
σημαντική συμβολή ως προγραμματιστής.

Παρακαλώ στείλτε βιογραφικά στo e-mail: 
careers@admine.eu. 

H αναπτυσσόμενη εταιρία διαδικτυακών 
παιχνιδιών Tamasencο, αναζητά:

Senior PHP/MySQL Developer  
για ανάπτυξη απαιτητικών Web εφαρμογών.  

Απαραίτητα προσόντα:  
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει άριστη γνώση 

Περιφερειακός Διευθυντής
Αναφέρεται: στον Διευθυντή Λειτουργίας 
Επιβλέπει: τους Διευθυντές Καταστημάτων 
 
Αρμοδιότητες: 
•Επιβλέπει την καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων  
•Καθοδηγεί και ενδυναμώνει τα μέλης της ομάδας του  
•Διορθώνει τυχόν παρεκκλίσεις από τα standard και τις 
διαδικασίες της εταιρίας  
•Διαπραγματεύεται ανατιμήσεις και προτείνει νέες υπηρεσίες  
•Διαχειρίζεται το προσωπικό των υποκαταστημάτων  
•Υπεύθυνος για τα αποτελέσματα των καταστημάτων και την 
επίτευξη των στόχων του  
•Προϋπολογισμού και την ανάλυσή τους  
•Διενεργεί καθημερινούς ελέγχους ταμείων  
•Εκπαίδευση των Διευθυντών που θα διαχείριζεται  
•Τήρηση των κανόνων υγιεινής και διαχείρισης τροφίμων και 
γνώση του ISO 22000  
•Να διασφαλίζει πελατειακή ικανοποίηση  
•Ανάπτυξη και διατήρηση εγχειριδίου λειτουργίας 
υποκαταστημάτων και περιγραφής θέσεων  
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Γνώση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη στο χώρο εστίασης  
•Καλή γνώση Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Office  
•Κατανόηση βασικών αρχών οικονομικής ανάλυσης και 
λογιστικής 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Διοικητικές ικανότητες  
•Οργανωτικές ικανότητες  
•Ικανότητες διαχείρισης προβλημάτων  
•Γνώσεις σε πρακτικές εξυπηρέτησης πελατών  
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων  
•Ικανότητα χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών  
•Δυναμική προσωπικότητα και ικανότητα στην επικοινωνία  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ομαδικό Πνεύμα  
 
Η Γευσήνους προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
•Δημιουργικό περιβάλλον συνεργασίας  
•Ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν 
χώρο που αναπτύσσεται τάχιστα  
•Πακέτο Bonus με την επίτευξη των στόχων  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gtrapezari@gefsinus.gr.

Ο Όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή ζητά να προσλάβει:

Λογιστή (Code: ACC)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Λογιστικής Κατεύθυνσης. 
Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν  
•Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή Ά Τάξεως  
•Τουλάχιστον 10ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση  
•Εμπειρία σε φορολογικά θέματα  
•Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε Δ.Λ.Π. και reporting  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    
•Απαραίτητη η άριστη γνώση και η ευχέρεια στη χρήση SAP  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
•Ομαδικό πνεύμα 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπ’ 
όψη τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή στο e-mail: 
hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Job Openings
Founded in 2006, DEXTERA is a fast developing consulting 
company, based in Athens, Greece.  Our main activity includes 
providing innovative business services and ICT solutions, to 
private companies and public authorities, mainly in two broad 
fields i) Design, Funding and Implementation of ICT Projects and 
ii) Data Management and Business Intelligence. DEXTERA plans 
to expand its activity in cultural policy and cultural managment 
consultancy. In view of this plan, with co-funded project under 
the Program “Support of businesses for the employment of 
highly qualified personnel”, we are currently undertaking the 
R&D initiative SARASWATI: Local and International Effects of 
Cultural Capital on Regional Development in Greece. The aim 
of SARASWATI is to create in-house knowledge in the fields of 
culture-based development and transform it into practical toolkit 
for service and product development. For this purpose, we wish 
to recruite technical staff with the following characteristics:

Technical Staff-Regional Economics /Statistics

Position Description: 
•Work under the direct supervision of the Research Leader 
•Report weekly to the Managing Partner in charge of the 
SARASWATI Project 
•Provide techical data-managment support, facilitate database 
creation and its preparation for integration into a Managment 
Information System 
•Work closely with the Research Leader and responsible 
Managing partner for translating the scientific results into 
operational toolkits 
•Draft precise R&D-type toolkit appendix on techical service and 
product development 
 
Required Qualifications: 
•Master Degree (MA) in regional economics or ICT or Statistics 
combined with minimum 3-5 years experience in regional 
economic field applications 
•Bachelor Degree (BA) Economics or Regional Economics 
•Work experience with (cultural) data managment will be 
considered a strong asset 
•Fluency in oral and written English is required 
•Conversational knoweldge of Greek language is an additional 
prerequisite 
 
Location of position: Athens, Greece. 
 
Please send resume at e-mail: hr@dexteraconsulting.com.

Join the Leacer in Online Trading
 
FXCM is a leader in the rapidly expanding field of online currency 
trading services for retail and institutional traders. The firm 
operates out of offices in New York, Plano, San Francisco, London, 
Paris, Hong Kong, Milan, Berlin, Athens, Tokyo and Sydney. With 
substantial operations around the world, FXCM currently has 
over 174,000 live accounts trading via trading platforms offered 
by FXCM from over 180 different countries.  FXCM, a profitable 
and stable company, registered in NYSE, has a proven track 
record of reliability and success, executing on average 
6,700,000 trades per month accounting for $250 billion in 
notional trading volume. Additional information can be found 
at www.fxcm.com / www.fxcm.gr. FXCM HELLAS is the Greek 
division of FOREX CAPITAL MARKETS.  We offer complete 
FOREX services to our clients, promoting one of the most 
successful FOREX and CFD trading platforms in the world.  FXCM 
Hellas in order to meet the increasing demand for personnel, we 
are now seeking to cover a position regarding:

Marketing Coordinator 

Responsibilities: 
•Develop, monitor and evaluate online/offline marketing 
campaigns  
•Source advertising opportunities and place adverts in the media  
•Manage marketing materials, including newsletters, press 
releases, etc  
•Organize and attend events, such as conferences and 
exhibitions  
•Liaise with designers and printers  
 
Qualifications: 
•3 years of experience in a relevant position  
•Bachelor’s and/or Master’s Degree in Marketing  
•PC Literate with experience in SEO and Social Media  
•Fluency in English  
•Excellent written and verbal communication skills  
•Ability to manage multiple deadlines while working 
independently 

Our offer: You will work in a dynamic and friendly work 
environment where you will be able to showcase your skills and 
enthusiasm while coordinating various marketing, public relations 
and event planning activities. We offer a competitive salary and 
opportunities for career development.

Please, submit your CV to: hr@fxcm.gr. 

Το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» (www.
grandebretagne.gr) είναι από τα πιο ιστορικά ξενοδοχεία 
των Αθηνών, διεθνώς αναγνωρισμένο για την εξαιρετική 
ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών  και των παροχών 
προς τους φιλοξενούμενους. Η «Μεγάλη Βρεταννία» είναι 
μέλος της αλυσίδας Luxury Collection της Starwood 
Hotel’s & Resorts Worldwide, Inc, με περισσότερους 
από 350 συνεργάτες. Το ξενοδοχείο διαθέτει 320 
δωμάτια και σουίτες, μαγευτικούς χώρους δεξιώσεων, τα 
φημισμένα εστιατόρια GB Roof Garden και GB Corner, το 
πολυσύχναστο Wintergarden, το βραβεύμενο σε όλο τον 
κόσμο Alexander’s Bar, και το αναζωoγoνητικό GB Spa.

Στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία»  
ενδιαφερόμαστε να προσλάβουμε 

για τα εστιατόριά μας:

•Σερβιτόρους  
•Σερβιτόρες

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι ή Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων  
•3 - 4 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση (σε 
ξενοδοχεία 5* ή εστιατόρια πολυτελείας)  
•Γνώση Η/Υ (Συστημάτων Micros)  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε advanced ή 
proficiency level)  
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης 
χρόνου  
•Ευχάριστη προσωπικότητα 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία τους 
στην διεύθυνση:  Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, 
Ταχυδρομική Θυρίδα 3297, 10564, Αθήνα ή στο 
ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο: careers.grandebretagne@
starwoodhotels.com. Σε όλες τις  αιτήσεις θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.
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και προϋπηρεσία τριών (3) ετών στα 
παρακάτω: 
•PHP 5.x  
•MySQL 5.x  
•Javascript και AJAX  
•JQuery  
 
Καθώς και καλή γνώση 
•HTML Τεχνολογιών  
•CSS3  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Η γνώση και χρήση Triggers, Events και 
Partitions  
•Η γνώση και χρήση του Yii php Framework  
•Η προσκόμιση project σχετικού με τη χρήση 
όλων των παραπάνω τεχνολογιών.  
•Η πολύ καλή γνώση και χρήση του Facebook 
api  
 
Η εταιρία προσφέρει:  
•Υψηλές απολαβές βάσει προσόντων  
•Δημιουργικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον  
•Δυνατότητες εξέλιξης σε μια δυναμική και 
αναπτυσσόμενη εταιρία  
 
Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στη διεύθυνση: dev@
tamasenco.com.

Προγραμματιστής -τρια ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Γνώσεις σε εργαλεία της Oracle (Forms 6i, Reports 
6i) ή της Microsoft (.NET, C#, ASPx) και Βάσεις 
Δεδομένων Oracle ή SQL, με αποδεδειγμένη 
εμπειρία 1 έτους. 

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

Η εταιρία ΠΛΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ζητά:

Προγραμματιστή C# ως Εξωτερικό 
Συνεργάτη

Υποχρεώσεις & Καθήκοντα: 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη 
συντήρηση των προϊόντων λογισμικού  
•Ανάπτυξη νέων λειτουργιών  
•Εκτέλεση αναθεώρησης κώδικα  
•Δημιουργία και εκτέλεση σχεδίου δοκιμών  
•Δημιουργία και παρακολούθηση εγγράφων 
υποστήριξης  
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση Μηχανικού)  
•Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση 
C # και C + +  
•Πολύ καλή γνώση της πλατφόρμας .ΝET και 
SQL 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
στο hrm@plasisgroup.com ή στο fax: 210 
8053001.

G.N.T. Information Systems S.A., an IT 
company specialized in the development of 
custom enterprise software applications, is 
seeking: 

Java Developer (code JDEV)

Required skills: 
•2+ years of Java EE development experience  
•Experience in developing web applications , 
web services  
•Understanding of OOA/OOD and design 
patterns  
•Good knowledge on databases (Oracle, 
MySQL), Hibernate  
•Experience with JSF  
•Knowledge of Struts / Spring would be a plus.  
•Fluency in English and Greek  
 
This would be a plus: 
•Good communication skills  
•Ability to work productively without supervision 

Company offers a competitive compensation 
(either on contract basis or remuneration with full 
benefits package), based on qualifications and 
experience.  All applications will be treated as 
confidential. G.N.T. Information Systems S.A. 
Eleytherias Sq. 2-4, 15669 Papagou, Athens, 
Greece. T. 210-6560640, F. 210-6544993. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@gnt.gr. 

CALL CENTER
Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της εβδομάδας 
 
Για άνεργες μητέρες για άμεση τηλεφωνική 
απασχόληση 
 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο  
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Απολυτήριο λυκείου(πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
θα εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν 
προσόν για προοπτικές εξέλιξης)  
•Εμπειρία στις πωλήσεις (επιθυμητή)  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή     
 
Παρέχονται:  
!!! Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της εβδομάδας !!!  
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες 
αποδοχές  
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας  
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση  
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός 
αγγελίας WED221:   
•στο FAX: 211 101 8808  
•στο e-mail: hr@aerotel.gr 
•στη διεύθυνση: HR Department, Aerotel, Λ. 
Βουλιαγμένης 564, (κοντά στο σταθμό μετρό Αγ. 
Δημήτριος) 

H CIS S.A., στα πλαίσια της ταχύτατης ανάπτυξη 
της στο χώρο παροχής ολοκληρωμένων 
επιχειρησιακών λύσεων επικοινωνίας, δημιουργεί 
νέες θέσεις εργασίας δίνοντας έμφαση στο 
εξειδικευμένο και διαρκώς εκπαιδευόμενο 
ανθρώπινο δυναμικό. 

Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος για την θέση θα 
ενταχθεί στην διεύθυνση πωλήσεων της εταιρίας 
και οι αρμοδιότητες του θα περιλαμβάνουν την 
τηλεφωνική προώθηση και πώληση προϊόντων 
και υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι Λυκείου, Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι, Α.Ε.Ι  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε 
τηλεφωνικές πωλήσεις – τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση πελατών – τηλεφωνικό κέντρο 
(call center)  
•Με εργατικότητα και αυτοπεποίθηση  
•Με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
•Με ομαδικό πνεύμα  
•Με βασικές γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή  
•Με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (πρωινή – 
απογευματινή)  
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Βασικός μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ  
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων  
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις  
•Σύγχρονο ευχάριστο περιβάλλον  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@cis.
gr. Τηλέφωνο Eπικοινωνίας: 211 500 4065.

Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε., από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, ζητεί 
να προσλάβει χειριστές τηλεφωνικού κέντρου 
ως πωλητές πακέτων τηλεφωνίας.(Κωδικός 
θέσης, ΚΩΔ:02.)

Ο κατάλληλος υποψήφιος χρειάζεται να: 
•Είναι επικοινωνιακός.  
•Είναι παραγωγικός.  
•Πετυχαίνει τους ατομικούς στόχους απόδοσης.  
•Είναι συνεπής στους κανόνες της εταιρίας.  
 
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση >6μηνών, (θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Καλή γνώση Η/Υ  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Ευελιξία ωραρίου 

Η εταιρία προσφέρει, μισθό βάση ωρών εργασίας, 
bonus, άριστο περιβάλλον εργασίας, συνέπεια 

στην εργοδοσία, προσβασιμότητα δίπλα σε 
μετρό,  καθώς και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης 
σε έναν δυναμικό Οργανισμό.

Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη Τμήματος 
Προσωπικού. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την 
εταιρία μας είναι: email: hr@mediatel.gr, website: 
www.mediatel.gr , τηλ κέντρο: 214 214 80 
00, Fax: 214 2148090, Tμήμα Προσωπικού: 
Επιλογή1. Διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 
125-127, 115 24 Αμπελόκηποι Αθήνα, (στάση 
μετρό Πανόρμου) Εμπορικό Κέντρο Cosmos 
Center, 7ος όροφος.

Η σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία Protocol 
Internet Marketing που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο του διαδικτύου από το 2001 αναζητεί 
υποψήφιους για τη στελέχωση του CALL 
CENTER για 4ωρη πρωϊνή απασχόληση. 
Καθήκοντα 
•Επικοινωνία με σκοπό την εύρεση νέων 
πελατών που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες 
της εταιρείας.  
•Κλείσιμο ραντεβού για το τμήμα πωλήσεων.  
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Ανεση στην επικοινωνία  
•Ευχέρεια λόγου  
•Δυναμική προσωπικότητα  
•Προϋπηρεσία 1-3 χρόνια στην τηλεφωνική 
προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων  
•Καλή γνώση Η/Υ και Internet  
•Καλή γνώση Αγγλικών  
•Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων  
 
Η Εταιρία προσφέρει 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Μισθό  
•Ασφάλιση  
 
Όνομα πελάτη: Protocol Internet Marketing. 
Τοποθεσία: Μαρούσι, Βόρεια Προάστια. URL: 
www.protocol.gr 
E-mail: sonline@protocol.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία Mega Systems, με έδρα την Αθήνα, 
αναπτύσσει τις δραστηριότητές της και αναζητά 
Εξωτερικούς Πωλητές για τη περιοχή της 
Αθήνας.

Οι συνεργάτες θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Όρεξη για δουλειά  
•Ικανότητα στις πωλήσεις  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου & 
μοτοσυκλέτας  
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & 
διαπραγμάτευσης  
 
Παρέχονται: 
•Μισθός & Bonus  
•Ασφάλιση  
•Δυναμικό & ευχάριστο περιβάλλον  
•Συνεχής εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών fax: 211 1099599, 
e-mail: info@megasystems.gr.

Στελέχη Πωλήσεων

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης, η εταιρία 
NEODENT επιθυμεί την περαιτέρω στελέχωση 
του τμήματος πωλήσεων. Ανακοινώνει το άνοιγμα 
δύο -2- θέσεων εργασίας στο τμήμα «Εξωτερικές 
πωλήσεις» (για Ελλάδα - δεν αφορά το τμήμα 
Εξαγωγών).

Position Requirements 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ  
•Γνώση Η/Υ  
•Γνώση Αγγλικών  
•Ευελιξία Ωραρίου  
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Candidate Profile 
•Οργανωτικός  
•Δυναμικός  
•Ευέλικτος  
•Ευχέρεια και άνεση λόγου  
•Προσανατολισμένος στην επίτευξη στόχων  
•Πελατοκεντρικός χαρακτήρας  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις απαραίτητη  
•Προϋπηρεσία στον χώρο των οδοντιατρικών 

προϊόντων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 

Περισσότερες πληροφορίες για το εταιρικό 
προφίλ www.neodent.eu. Αποστολή 
βιογραφικών ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση: cv@neodent.eu.

Η εταιρεία ΠολυΦΡΟΝΤΙΣ, εμπορικός 
αντιπρόσωπος της Schein Orthopaedie 
Services, δραστηριοποιείται στο χώρο της 
εμβιομηχανικής-ορθοτεχνικής υποστήριξης του 
ποδιού από το 2003 και ζητά:

Επιστημονικό Συνεργάτη

Για να εργαστεί στον τομέα των πωλήσεων στην 
περιοχή της Αθήνας και να είναι υπεύθυνος 
να διαχειριστεί την ανάπτυξη τους στις 
ειδικότητες διαβητολόγων/ενδοκρινολόγων, 
αγγειοχειρούργων, ορθοπεδικών, ώστε σε 
σύντομο χρονικό διάστημα να αναλάβει την 
επέκταση τους.

Προσόντα υποψηφίου: 
•Eργατικότητα  
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Η/Υ  
•Επιχειρηματική αντίληψη/ανεπτυγμένες 
επικοινωνιακές ικανότητες  
•Έως 30 ετών  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  
•Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις στον χώρο της υγείας  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Προοπτική γρήγορης εξέλιξης  
•Bonus παραγωγικότητας και ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών  
•Άριστη και συνεχή εκπαίδευση  
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους σημειώματα e-mail: k.
kapsimani@polyfrontis.gr αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης ΕΠΣ.

Job Title: Solution Sales Manager - Ref: AMC 
/2013-2 
Location: Athens

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

Solution Sales Manager

Position Requirements: The ideal candidate will 
be part of Business Application’s Solutions Team 
and his job role aims to identify and maintain a rich 
sales funnel of qualified business opportunities 
by promoting cloud solutions (SaaS, PaaS). 
More specifically, his responsibilities include but 
are not limited to the following activities:

•Handling and developing existing and 
prospective clients  towards achieving agreed 
business aims  
•Developing a network of key contacts to 
establish strong customer relationships and 
long-term partnerships  
•Preparing proposals including S/W, H/W and 
Integrated IT solutions through internal liaison  
•Cooperating effectively with relevant 
departments in order to meet contractual 
obligations in terms of accuracy and timeliness  
•Mastering and maintaining vast knowledge 
of new solutions, competition, latest industry 
news/trends so as to optimise service quality, 
customer satisfaction and business growth  
 
Candidate Profile 
•University/College Degree in Computer 
Science, Information Technology, Engineering or 
other relative discipline from a Greek or foreign 
institute  
•5-7 years of proven track record in Business 
Development/Account Management/Solution 
sales in both software, services and hardware, 

ΙΜΕ&Ε

ΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης

Το ΙΜΕ&Ε είναι πιστοποιημένο Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ», από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(πρώην Ε.Κε.Πις), με έδρα στην Αθήνα και τρία
παραρτήματα στις πόλεις Ξάνθη, Θήβα και
Τρίπολη, στα θεματικά πεδία: Περιβάλλοντος,
Υγείας & Πρόνοιας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδαγωγικά,
Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουριστικά &
Παροχής Υπηρεσιών και Αγροτικά.
Το Ιανουάριο του 2006 η Διοίκηση του ΚΕΚ ΙΜΕ&Ε στο
πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της και με
προσανατολισμό την διαρκή βελτίωση, πιστοποιήθηκε στο
Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας DIN EN ISO 9001
(Αριθμ. Καταχ. Πιστοποιητικού: 331722QM) για τις
προσφερόμενες υπηρεσίες και ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες
εκπαίδευσης.

ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚ:
α) Έδρα, εμβαδού 444 τ.μ., στην οδό Ερατύρας 3, Σταθμός Λαρίσης, Αθήνα (στάση ΜΕΤΡΟ).
β) Παράρτημα 1, εμβαδού 245 τ.μ., στην οδό Λοξής Φάλαγγος 64, Θήβα.
γ) Παράρτημα 2, εμβαδού 170 τ.μ., στην οδό Λευκίππου 2Α, Ξάνθη.
δ) Παράρτημα 3, εμβαδού 160 τ.μ. στην οδό Καλαμών 89, Τρίπολη.

Οι δομές διαθέτουν:
 Αίθουσες Πληροφορικής και Διδασκαλίας, πλήρως εξοπλισμένες, με σύγχρονο τεχνολογικό

εξοπλισμό όπως video-projector, διαφανοσκόπιο, οθόνη προβολής, τηλεόραση, video-dvd.
 Γραφείο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
 Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο – Internet.

Όλοι οι χώροι των δομών είναι προσβάσιμοι από Άτομα με Αναπηρίες

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Αθήνα: 210-8259660-3
Θήβα: 22620-24249
Ξάνθη: 25410-66162
Τρίπολη: 2710-235544

Web Site:
www.imee.gr

E-mail:
imee@otenet.gr www.facebook.com/ImeeAe

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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preferably into cloud solutions  
•Excellent communications skills, strong service 
and customer orientation, team abilities, time 
management efficiency  
•Able to deliver results against highly 
challenging targets in a demanding environment 
that requires task-orientation and innovation  
•Outstanding written and verbal communication 
skills in both Greek and English  
•Excellent analytical, numerical and computer 
skills (including Excel and PowerPoint)  
•Bright, disciplined, results-oriented  
 
Remuneration 
Company offers: A competitive remuneration 
package based on qualifications and 
experience.

Contact Details: Candidates who meet the above 
requirements may forward an English version of 
their CV quoting the reference code AMC /2013-
2 at: careers@unisystems.gr. All applications will 
be treated in the strictest confidentiality.

Ζητoύνται Πωλητές για την πώληση χημικών 
προϊόντων και την ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
στον κλάδο της Βιομηχανίας, Ναυτιλίας & 
Εφαρμογών. Η πληρωμή θα είναι με προμήθεια 
επί των πωλήσεων.

Βιογραφικά στο e-mail: hatzikampouris@
marispolymers.gr. Τηλ. 6958-463581.

Κατηγορία: Πωλήσεις 
Τίτλος: Στελέχη Πωλήσεων - Σύμβουλοι 
Διαφήμισης 
 
H Reason to στα πλαίσια της επέκτασης 
του τμήματος WEB – MARKETING αναζητά 
Στελέχη. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
•Ηλικία έως 38 ετών  
•Δυναμικός χαρακτήρας  
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
•Γνώση Η/Υ/Internet  
•Αναλυτική σκέψη και προσήλωση στην 
επίτευξη στόχων 
•Φιλοδοξίες εξέλιξη  
 
Προσφέρεται: 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης στην οργάνωση του 
τμήματος  
•Σταθερός Μισθός  
•Ασφάλιση  
•Ποσοστά επί των πωλήσεων 
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική απασχόληση  
•Κινητό τηλέφωνο  
 
Τηλ: 210-34.69.007, Fax: 210-34.69.001, 
E-mail: info@practivities.gr. 

Η πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα 
B2Green.gr, εστιασμένη στις πράσινες 
τεχνολογίες, κατάφερε από τους πρώτους 
κιόλας μήνες λειτουργίας της, να καθιερωθεί στη 
συνείδηση των επαγγελματιών του χώρου & όχι 
μόνο. Στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξης της, 
η πλατφόρμα B2Green.gr επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα:

Υπεύθυνες Πώλησης Διαφήμισης & 
Διαδικτυακών Υπηρεσιών 
(Κωδικός θέσης: ΥΔ513)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ευχέρεια στη γραπτή & προφορική επικοινωνία  
•Διαπραγματευτικές ικανότητες  
•Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών & 
Αγγλικών  
•Δυναμική προσωπικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Προϋπηρεσία στην πώληση online διαφήμισης 
(επιθυμητή)  
 
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός & ασφάλιση  
•Μηνιαία προμήθεια επίτευξης πωλήσεων  
•Εκπαίδευση στον αναπτυσσόμενο κλάδο των 
πράσινων τεχνολογιών  
•Φιλικό & ευχάριστο περιβάλλον  
•Δυνατότητες προοπτικής  
 
Πληροφορίες σχετικά με το B2Green μπορείτε 
να βρείτε στο www.b2green.gr.  
Αποστολή βιογραφικών με κωδικό ΥΔ513 στο 

email: hr@b2green.gr.

Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής & 
Ανάπτυξης Α.Ε.

Η εταιρία μας, μια από τις  μεγαλύτερες στο χώρο 
των Συμβούλων Ανάπτυξης, αναζητεί Διευθυντή 
για την κάλυψη θέσεως εργασίας στα γραφεία 
της στην Αθήνα:

Διευθυντή Σύνταξης & Διαχείρισης 
Επενδυτικών Προγραμμάτων (κωδ. Δ.Σ.Δ.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης  
•Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Οικονομικής 
Κατεύθυνσης  
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη Σύνταξή, 
Υποβολή Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών 
Προγραμμάτων.  
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office.  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

Περιγραφή Θέσης: Σύνταξη, υποβολή 
προτάσεων υπαγωγής στο Επενδυτικό νόμο 
και σε προγράμματα 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 Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής 
& Ανάπτυξης Α.Ε. Υπεύθυνος Επικοινωνίας-
Αποστολή Βιογραφικών: Υπόψη κ. Αντώνη 
Καπλάνη. E-mail: kaplanis@noisisdev.gr.  

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Civitel Hotels & 
Resorts ζητά:

Βοηθό e-sales & Social Media Manager 
για όλα τα ξενοδοχεία του ομίλου

Αρμοδιότητες: 
•Διατήρηση καναλιών ηλεκτρονικής διανομής 
και περιεχομένου κοινωνικών δικτύων.  
•Συνεργασία με τους Διευθυντές των 
ξενοδοχείων και τον e-Sales Manager του 
ομίλου, για ανάπτυξη και παρακολούθηση 
προσφορών και άλλων πρωτοβουλιών 
μάρκετινγκ.  
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Διοίκησης 
Τουριστικών Επιχηρίσεων ή Μαρκετινγκ ή Η/Υ  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Γνώση Ξενοδοχειακού κλάδου (2ετής 
προυπηρεσία)  
 
Επιπλέον Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Γνώση καναλιών προώθησης (IDS, OTA, GDS) 
και χρήσης των συστημάτων τους  
•Άριστη γνώση Η/Υ  
•Γνώση χρήσης Social Media ως εργαλείο 
ενημέρωσης, προώθησης και πωλήσεων  
•Γνώση συστήματος C.R.M.  
•Επικοινωνιακές και Οργανωτικές Ικανότητες  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
στο: hr@civitelhotels.com. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Η ΖΕΒ ΑΕΕΥ στα πλαίσια της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης της ζητεί:

Σύμβουλο Αειφόρου Δόμησης 
Sustainable Building Consultant (κωδ. SBC1)

Αρμοδιότητες: 
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
στον πελάτη σε θέματα Αειφόρου Δόμησης  
•Υποστήριξη πελατών σε θέματα 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ σύμφωνα με διεθνή 
πρότυπα  
•Προώθηση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
μεγάλους πελάτες  
 
Υποχρεωτικά Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Άριστη Γνώση Αγγλικών  

•Άριστη Γνώση Χειρισμού Η/Υ (MS Office)  
•Καλή γνώση νομοθεσίας κτιρίων  
•Πολύ  καλή γνώση ΚΕΝΑΚ  
•Ενεργειακός Επιθεωρητής  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε 
ετών    
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικών  
•Κάτοχος πιστοποίησης (LEED/DGNB/
BREEAM/PASSIVE HOUSE)  
 
Προσφέρουμε: 
•Αμοιβή    
•Bonus βάσει στόχων  
•Εκπαίδευση    
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Ευχάριστο περιβάλλον  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης στο 
e-mail: hr@zeb.gr.

Ζητείται από ΕΠΕΥ έμπειρο και 
πιστοποιημένο, από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς:

Στέλεχος

Για το τμήμα Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών 
(πιστοποίηση Β-Β1-Γ-Δ). 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό Πακέτο Αποδοχών 
•Φιλικό και άνετο περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: zotos@
zotos.gr, ή στο fax: 2310244462.

ΙΑΤΡΟΙ
Τρείς θέσεις εργασίας για Ειδικό Παθολόγο, 
Consultant In International Acute Medicine

Η GlobalMediRec έχει τρείς άμεσες θέσεις 
εργασίας Κρατικό Νοσοκομείο NHS στο 
Λονδίνο.

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant 
είναι μεταξύ £74,504-£100,476 (αναλόγως 
προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  
37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες), με 
αρχικό συμβόλαιο ενός έτους.

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

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

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν 
σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω 
πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις. Κατερίνα 
Κοντάλιπου, GlobalMediRec, τηλ: 6934 803930, 
e-mail: katerina.kontalipou@globalmedirec.com. 

Μικροβιολόγοι & Βοηθοί 
Μικροβιολόγου (051122 HL) 

Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Εταιρεία παροχής ιατρικών 
υπηρεσιών με πανελλαδική παρουσία αναζητά 
Μικροβιολόγους & Βοηθούς Μικροβιολόγου 
για απασχόληση πεντάμηνης διάρκειας, μέσω 
του σχετικού επιδοτούμενου προγράμματος 
«Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας», με 
απαραίτητη προυπόθεση την κατοχή κάρτας 
ανεργίας ΟΑΕΔ.

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
απασχοληθούν σε σχετικές θέσεις εργασίας στα 
τοπικά ιατρικά κέντρα της εταιρείας.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή σχετικής με το 
αντικείμενο ιδιωτικής ή δημόσιας σχολής 
•Κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ 
•Ηλικία εως 29 ετών (απαραίτητη προυπόθεση 
για την ένταξη των εργαζομένων στο 
επιδοτούμενο πρόγραμμα) 
•Καλές γνώσεις Αγγλικών και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•Αιτήσεις αποδεκτές μόνον μέσω της 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:   
cv@anadeixi.gr. 

Ζητούνται για εργασία με σύμβαση αορίστου 
χρόνου στη Γερμανία:

Σταθερό ημερήσιο ωράριο, 5θήμερο. 
Γιατροί

•Ειδικευμένοι 
•Ειδικευόμενοι 
•Αγροτικοί Ιατροί 
•Πτυχιούχοι Ιατρικής Σχολής

Με 2ετη κλινική εμπειρία στην εσωτερική 
παθολογία, γενική ιατρική

Τηλεφωνο Επικοινωνίας για πληροφορίες: 
MD STUDIENT & VERMITTLUNG, 2810 330009 
(ώρες γραφείου: 09:00-14:00), Κα Βενιανάκη: 
6973 348931, Κα Καλπακτσή: 6973 326214.  
Αποστολή βιογραφικών στη Γερμανική 
γλώσσα σε μορφή Europass στη διεύθυνση: 
info@md-hellas.gr. 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ζητούνται από τους SOS 
IATPOYΣ της Θεσσαλονίκης. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο: sosiatroi@sosiatroi.
gr. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 867680 και η 
ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η Perikles Swiss Jobs είναι μία ελβετική 
εταιρία, που εξειδικεύεται στον τομέα εύρεσης και 
επιλογής κατάλληλα καταρτισμένουν ανθρώπινου  
δυναμικού από την Ελλάδα.  Στην Ελβετία υπάρχει 
μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού 
στον τομέα υγείας, σε νοσοκομεία, ιδρύματα 
χρονίων παθήσεων, καθώς και  οίκους ευγηρίας.  
Οργανώνουμε για όλους εσάς  τους επαγγελματίες 
στον τομέα της υγείας, που επιθυμείτε μια 
διεθνή καριέρα με άριστους όρους εργασίας, τις 
απαραίτητες διαδικασίες  για μια επιτυχημένη 
αλλαγή σε μια νέα επαγγελματική πρόκληση. 

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στα 
Γερμανικά, Ελληνικά και Αγγλικά. 
 
Αναζητούμε για διάφορους εργοδότες: 
 
Νοσηλευτές /Νοσηλεύτριες με την απαραίτητη 
επαγγελματική κατάρτιση  και σχετική 
προϋπηρεσία. 
 
Ειδικότερα ζητάμε Ειδικευμένο Προσωπικό 
για: 
•Γενική νοσηλεία  
•Eντατική και αναισθησιολογία  
•Χειρουργείο 
•Μαιευτική  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών  
•Πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας 
(τουλάχιστον επίπεδο Β2).  
•Σχετική προϋπηρεσία 

Επιδιώκουμε άμεση συνεργασία με 
διπλωματούχους νοσηλευτές, γεμάτους όρεξη για 
δουλειά και την επιθυμία να προοδεύσουν στον 
επαγγελματικό τους τομέα. Είναι αυτονόητο ότι 
σας βοηθάμε με όλα τα απαραίτητα διαδικαστικά 
έγγραφα. Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Εάν ναι, 
Στείλτε μας το βιογραφικό σας στη Γερμανική ή 
Αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
info@perikles.ch. 

Ζητούνται Νοσηλευτές/ Νοσηλεύτριες

ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ  
Εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και 

υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών  
προγραμμάτων.  

√ Μακροχρόνια εμπειρία 

√ Σύγχρονα εποπτικά μέσα και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας 

√ Διαρκή ανανέωση και εκσυγχρονισμό των προσφερομένων υπηρεσιών 

√ Παροχή σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης : Ηλεκτρονική 
Εκπαίδευση  (e-learning – blended learning) 

√ Ευρύ δίκτυο επιστημονικών συνεργατών με ειδίκευση 
σε μεγάλο εύρος θεματικών πεδίων 

√ Εξειδίκευση στους τομείς της Πληροφορικής- Υγιεινής 
Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Τεχνικών 
Επαγγελμάτων 

√ Συνεργασία με επαγγελματικές Ενώσεις, Εργατικά Κέ-
ντρα και οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Επιχειρή-
σεις 

√ Ευρύ δίκτυο συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης των Βαλκανίων και της Μεσογείου. 

Αττική 
Λ. Δημοκρατίας 457 & 
Ρέας 4, Ν. Ικόνιο-Πέραμα,  
Τηλ. 210 4014249 Fax: 210 
4000651 
pyxida@kekpyxida.gr 

www.kekpyxida.gr 
Κυκλάδες- Σύρος 
Άνω Μάννα- Ερμούπολη 
Σύρου, Τηλ/Φαξ: 22810-
81405 
syros@kekpyxida.gr 

Έβρος 
Παλαιό Δημ. Σχολείο       
Αρίστηνου,  
Αλεξανδρούπολη 
Τηλ/Φαξ: 25510 51071 
evros@kekpyxida.gr 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: INTEGRATION ΚΕΚ ΑΕ:

ΑΘΗΝΑ Λ. Βουλιαγμένης 223, Δάφνη (Πλησίον σταθμού μετρό Δάφνης) 
Τηλ.: 210 9760129 & 210 9715411 

 info@integration.gr,  www.integration.gr.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νικοπόλεως 59-61, Ιωάννινα 
Τηλ.: 26510 30338 
i  oandep  @  otenet  .gr  

ΡΕΘΥΜΝΟ Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο
            Τηλ.: 28310 55119 
   rethdep@otenet.gr 

Χτίζει

τα όνειρα σου…

για επαγγελματική 

γνώση, 

εργασία και καλύτερη 

ζωή!
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 14

Είστε απόφοιτος πανεπιστημίου/
νοσηλευτικής ανώτερης σχολής; Σκεφτήκατε 
ποτέ να εργαστείτε στην Γερμανία; 
Εάν ενδιαφέρεστε, δηλώστε συμμετοχή στο 
πρόγραμμα μας Work & Travel. Ελάτε στη 
Γερμανία και αρχίστε την καριέρα σας στον 
τομέα της νοσηλευτικής στην GIP Gesellschaft 
für medizinische Intensivpflege mbH. 
Η GIP Gesellschaft für medizinische 
Intensivpflege mbH είναι, από το 1996, μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών νοσηλείας 
και εξωτερικής περίθαλψης στην Γερμανία. Η 
παροχή υπηρεσιών μας καθώς και οι υπηρεσίες 
νοσηλείας μας, είναι υψηλής ποιότητας.

Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας  
•Ελκυστική αμοιβή  
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα 
σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία  
•Πλήρη απασχόληση  
•Εργασία κατά βάρδιες σε ομαδική απασχόληση  
•Δωρεάν προγράμματα ένταξης, τα οποία 
συμπεριλαμβάνουν εντατική εκμάθησης της 
γερμανικής γλώσσας - σε συνεργασία με το 
υπουργείο μετανάστευσης  
•Ανταμοιβή κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
ένταξης  
•Στην αρχική περίοδο, παρέχεται κατάλυμα 
στα διαμερίσματα μας στο Βερολίνο, του 
προγράμματος Work&Travel  
•Μόνιμη παρουσία σε δυσκολίες, απορίες και 
ερωτήσεις μέσω της διοίκησης μας  
•Επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματικές 
προοπτικές  
 
Τομέας αρμοδιοτήτων: 
•Εντατική παρακολούθηση  
•Εξωτερική περίθαλψη  
•Νοσηλευτική φροντίδα με τεχνητή αναπνοή με 
μηχάνημα για κάθε κατηγορία ηλικιών  
 
Προϋποθέσεις 
Προφίλ Υποψηφίων: 
•Απόφοιτος πανεπιστημίου/νοσηλευτικής 
ανώτερης σχολής  
•Πτυχίο ως Νοσηλευτής/τρια η ως Νοσοκόμα/ος  
•Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
•Διάθεση και ετοιμότητα να μάθετε την 
Γερμανική γλώσσα  
•Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και 
συνείδηση ευθύνης  
•Ετοιμότητα νοσηλευτικής φροντίδας για 
ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή 
με μηχάνημα 
•Αρωγή για ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 
εντατική παρακολούθηση 

Σε περίπτωση ενδιαφέρον, παρακαλείσθε να 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, 
την συνοδευτική επιστολή σας, καθώς και 
το πτυχίο σας (pdf/jpg) στην Ελληνική ή στη 
Γερμανική γλώσσα στη διεύθυνση: Christina.
Linou@gip-intensivpflege.de. Για περαιτέρω 
πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα: http://
www.nursing-career-europe.gr/. 

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εισαγωγική και κατασκευαστική εταιρία 
ορθοπεδικών ειδών με πολυετή εμπειρία στο 
χώρο ζητά:

Πωλητή - Ιατρικό επισκέπτη 
για την πώληση και επισκευή χειρουργικών 

εργαλείων. 
(κωδ. θέσης: ΙΑΤ 04/13)

Η Συνεργασία θα ειναι αρχικά αποκλειστικά 
με ποσοστά επί των πωλήσεων, με 
σκοπό να εξελιχθεί σε υπαλληλική σχέση. 
Δημιουργούμε νέα υπηρεσία για τα Ελληνικά 
δεδομένα, επισκευής χειρουργικών 
εργαλείων, με την υποστήριξη κορυφαίας 
αγγλικής εταιρείας, με δυνατότητα επισκευής 
άμεσα, αποτελεσματικά, και πολύ οικονομικά, 
οποιουδήποτε χειρουργικού εργαλείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
Απαραίτητη εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον 
στον χώρο των χειρουργείων.  
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ  
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Με υψηλό αίσθημα σωστής και 
αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης στο χώρο 
της υγείας  

•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, και 
δυνατότητα χρήσης ιδιωτικού μεταφορικού 
μέσου για διάστημα 2 μηνών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αρχικά ποσοστά επί τών πωλήσεων, και 
αναλόγως αποτελεσμάτων, εξέλιξη σε μόνιμη 
υπαλληλική συνεργασία αορίστου χρόνου  
•Εκπαίδευση  
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία  
•Εταιρικό αυτοκίνητο, μετά τούς 2 μήνες 
•Κινητό  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
christopher@kifidis-orthopedics.gr. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ergonomia - a leading consulting company in 
the field of occupational risk prevention and 
ergonomics, is seeking to collaborate with a PSE 
for the provision of Process Safety and Industrial 
Support Department and further expanding its 
corporate activities

The ideal candidate should:

• hold a Chemical Engineering degree and a title 
(M.Sc./Phd) in the field of Process Safety (PS)

• have a minimum of 3 years work experience in 
Process Safety, Explosion Protection, Major

Accident Prevention and Machine Safety 
Studies.

• have experience in the development of 
industrial Safety Management Systems

• be innovative and devoted in his/her scientific 
discipline

He/she should be able to conduct:

• industrial safety audits and inspections on 
industrial electro-mechanical equipment

• occupational risk assessments and Process 
Hazard Analysis

• explosion assessments and industrial safety 
studies

• training on PS, fire protection, major accident 
prevention, chemical safety and emergency

preparedness

Also, should be able to:

• demonstrate project management skills

• reinforce Ergonomia’s partnership with 
industrial clients

• exhibit a team attitude participating actively 
within a multi-disciplinary environment

CVs: Fax: 2102773322, e-mail: jobs@
ergonomia.gr, www.ergonomia.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η ELVIAL SA μια από τις  ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες εταιρεία στον κλάδο της 
διέλασης αλουμινίου αναζητά συνεργάτη για:

Τεχνολόγο Μηχανολόγο ΤΕΙ 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
Απόφοιτοι ΤΕΙ: 
•Άριστη γνώση σχεδιασμού 2D και 3D σε CAD 
συστήματα  
•Άριστη γνώση προγραμματισμού CNC 
εργαλειομηχανών  
•Γνώση Αγγλικών  
•Επιθυμητή γνώση Γερμανικών  
 
Απαραίτητη ανάλογη εμπειρία 3 ετών 
Η γνώση της Γερμανικής είναι πρόσθετο 
προσόν.

ή Χειριστή Εργαλειομηχανών CNC από 
τεχνικές σχολές ή ΙΕΚ

Απόφοιτοι ΙΕΚ: 
•Γνώση προγραμματισμού και χρήσης 
εργαλειομηχανών CNC  
•Γνώση μηχανουργικών κατεργασιών και 
εργαλείων κατεργασίας  
•Γνώση Αγγλικών  
•Επιθυμητή γνώση Γερμανικών  
 
Σχετική επαγγελματική εμπειρία θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα

«ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε», Αγ. Παντελεήμονας, Κιλκίς, 
ΤΚ 61100, Υπόψη Θεοχαροπούλου Κατερίνας 
ή e-mail: hr@elvial.gr. 

Μεγάλη Γερμανική εταιρεία ζητεί:

Πολιτικούς Μηχανικούς

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε σιδηροδρομικά 
έργα.

Για διετή εργασιακή απασχόληση στην Αφρική 
και τα επόμενα χρόνια στη Γερμανία. Απαραίτητη 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και 
προφορική).

Να αποσταλλούν βιογραφικά σε μορφή Europass 
στη Γερμανική ή Αγγλική γλώσσα με φωτογραφία 
και συννημένα έγγραφα που να πιστοποιούν 
σπουδές, μεταπτυχιακά και εργασιακή εμπειρία 
στη διεύθυνση: info@md-hellas.gr. Πληροφορίες 
MD Studien & Vermittlung. Ώρες γραφείου 
09:00 – 14:00 : 2810330009. Κα Βενιανάκη:  
6973348931, Κα Καλπακτσή: 6973326214.

Yπεύθυνος Τεχνικής Διεύθυνσης  
(Κωδ. Θέσης ΤD 3/13)

Προφίλ Υποψηφίου 
•Κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Μηχανολόγου 
Μηχανικού  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Εμπειρία σε κτιριακές εγκαταστάσεις 
(καταστήματα)  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία 
τροφίμων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν  
•Διοικητικές, τεχνικές Ικανότητες και 
προσανατολισμός στην επίτευξη 
αποτελεσμάτων τηρώντας χρονοδιαγράμματα  
•Υπευθυνότητα, Οργανωτικό & Ομαδικό Πνεύμα  
 
Καθήκοντα 
•Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Υλοποίησης 
Ανακαινίσεων Καταστημάτων  
•Αντιμετώπιση Τεχνικών Προβλημάτων & 
Συντηρήσεων Καταστημάτων  
•Εύρεση και συντονισμός συνεργείων 
συντήρησης διαφόρων ειδικοτήτων  
•Έκδοση οικονομικού προϋπολογισμού του 
έργου και διαπραγμάτευση για το καλύτερο 
δυνατό κόστος  
 
Προσφέρονται 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαρκή Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης 

Η θέση αναφέρεται στην Γενική Διεύθυνση της 
Εταιρείας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο πελάτης μας, εταιρία εμπορίας συστημάτων 
κλιματισμού & θέρμανσης, επιθυμεί να 
προσλάβει:

  Μηχανικό Πωλήσεων Έκθεσης (ASΑC05) 
για την έκθεση στην Κηφισιά

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης (ιδανικά 
μηχανολόγου)   
•3-5 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις  

•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ  
•Άδεια οδήγησης 

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: η 
εξυπηρέτηση πελατών, η χαρτογράφηση του 
πελατολογίου των κατασκευών της ευρύτερης 
περιοχής και η ανάπτυξη του πελατολογίου της 
έκθεσης.

Η εταιρία προσφέρει μισθό & bonus, αυτοκίνητο 
& κινητό.

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά 
βιογραφικά. Αποστείλατε C.V. με τον 
αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: 
(τυχόν παράληψη του κωδικού μπορεί 
να έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση 
επεξεργασίας του βιογραφικού) στη 
διεύθυνση:  Θεσσαλονίκη:  Λεωφόρος Νίκης 
3, 54624 -  Fax: 2310-271025. Αθήνα: Σεμιτέλου 
2Α, 115 28, Ιλίσια - Fax: 210-7470380, e-mail: 
cv@createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη 
φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια είναι 
αυτονόητη.

Η ΖΕΒ ΑΕΕΥ στα πλαίσια της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης της ζητεί:

Μηχανικό Πωλήσεων  
Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 (κωδ. SE1)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε  εταιρικούς  πελάτες (Β2Β)  
•Συγγραφή προτάσεων, μελετών και 
προσφορών.  
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
στον πελάτη  
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες  
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού  
 
Υποχρεωτικά Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ .Κατεύθυνση ενεργειακά 
συστήματα  
•Άριστη Γνώση Αγγλικών  
•Άριστη Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft office)  
•Καλή γνώση AUTOCAD  
•Καλή γνώση νομοθεσίας κτιρίων  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών 
ετών 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών   
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικών  
•Πολύ καλή γνώση ΚΕΝΑΚ 
 
Προσφέρουμε: 
•Μισθό  
•Bonus βάσει στόχων  
•Εκπαίδευση    
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Ευχάριστο περιβάλλον  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης στο 
e-mail: hr@zeb.gr. 

Job Title: Software Engineer – SW 03.13 
Location: Athens

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

Software Engineer

Position Requirements: As a member of a very 
competent software team, the ideal candidate is 
working closely with business consultants in order 
to meet customer expectations by implementing 
the system, according to the key requirements 
provided. 

More specifically, will be involved in:  
•Analyzing, designing and implementing 
software applications to meet clients 
requirements  
•Software Testing and fault finding  

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων
Εργαζομένων

Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Προγράμματα ΛΑΕΚ

Συνεργασία με επιχειρήσεις για την Πρακτική άσκηση

Γραφεία Διοίκησης:   Ν. Πλαστήρα 65 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, 
54250 – Τηλ: 2310.397713-715

Κεντρική Δομή –  Φυτειά, Δήμου Βέροιας, Ν. Ημαθίας, 59100 
Τηλ: 2310.397713-715

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Παράρτημα Χαλκιδικής-  Πετράλωνα, Δήμου Νέας Προποντίδας, 

Ν. Χαλκιδικής , 63080  
Τηλ: 23730.71352

Παράρτημα Έβρου –  Κισσάριο, Δήμου Σουφλίου , Ν. Έβρου,  
68004,  Τηλ: 25530.31170

Παράρτημα Γρεβενών –  Δοξαράς, Δήμου Γρεβενών, 51100 
Τηλ: 24620.87255

www.voluntaryaction.gr
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•Developing existing program by analyzing and 
identifying areas for modification  
•Technical coordination and management of 
customers needs according to maintenance 
contracts  
 
Candidate Profile 
•University Degree in Computer Science, 
Information Technology or other relative 
discipline from a Greek or foreign institute.  
•A three year solid PowerBuilder experience 
along with Delphi  
•Previous experience in developing HR and 
Payroll software will be an asset  
•Knowledge of  MS SQL Server, and any other 
web based frameworks will be a plus  
•Able to set and meet strict deadlines 
•Ability to work both independently and within 
multi-disciplined teams  
•Ability to travel abroad  
•Good knowledge of English language (verbal 
& written)  
•Career motivation and a willingness to continue 
to further knowledge and skills  
•Fulfilled military obligations (for male 
candidates) 
 
Remuneration 
Company offers: A competitive remuneration 
package based on qualifications and 
experience.

Contact Details: Candidates who meet the above 
requirements may forward an English version of 
their CV quoting the reference code SW 03.13 
at: careers@unisystems.gr. All applications will 
be treated in the strictest confidentiality. 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Η Διαφημιστική εταιρεία Green Promotions 
με έδρα στο Χαλάνδρι (πλησίον Μετρό Δ. 
Πλακεντίας για το νεοσύστατο τμήμα της, 
Green Web, αναζητεί Web Designer για πλήρη 
απασχόληση.

Web Designer (ref: WEBD)

Η θέση αναφέρεται στον Lead Developer. Ο 
κατάλληλος υποψήφιος θα συμμετέχει στον 
σχεδιασμό και την παραγωγή λογισμικού στα 
πλαίσια της ανάπτυξης των προϊόντων της 
εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης  
•Εργασιακή εμπειρία 3έτη  
•Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων  
•Ουσιαστική γνώση HTML5, CSS3, Javascript, 
Responsive Design patterns, Photoshop, Corel 
Draw  
•Απόλυτη υπευθυνότητα  
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
•Ευχέρεια επικοινωνίας  
•Δείγματα προηγούμενης εργασίας  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία και ταλέντο στον σχεδιασμό UI σε 
Web και Mobile Apps  
•Δημιουργία templates  
•Γνώσεις πάνω σε MVC Web Development 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αμοιβές βάσει προσόντων και 
στόχων  
•Δημιουργικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον  
•Δυνατότητες εξέλιξης σε μια δυναμική και 
αναπτυσσόμενη εταιρία 

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις 
της θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους μέσω e-mail στο groumis@
gmail.com.

Randstad Hellas is seeking to employ, on behalf 
of one of the largest retail companies in the 
country, an IT Specialist.

Responsibilities: 
•Executing all IT procedures related to monthly 
closure of data regarding stores retail sales and 
warehouses  
•Managing costing and warehouse processes 
from the IT perspective  
•Extracting information from the company’s 

databases, analyzing data, producing and 
distributing reports 
 
Requirements: 
•5 years experience in ERP systems, preferably 
in the retail sector  
•Profound knowledge of warehouse procedures  
•Proven knowledge in SQL language and ability 
of writing complex queries in this language  
•Advanced knowledge of Microsoft Excel  
•Excellent communication skills, team player, 
trustworthy  
•Able to Communicate with other departments, 
understanding their needs for data reporting and 
providing it accurately and on time  
•Optional knowledge of operating systems and 
application development in Unix / Windows  
 
Offer: 
•Competitive remuneration package  
•Friendly, modern working environment  
•Development potential  
 
Τel.: 210 6770523, Fax: 210 6770526. Follow 
us on: Facebook, LinkedIn, Twitter. Site: http://
www.randstad.gr. 

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ
Από οικογένεια ζητείται κοπέλα κάτω των 25 
ετών (κατά προτίμηση Νηπιαγωγός), για 
τη φύλαξη και τη δημιουργική απασχόληση 2 
μικρών παιδιών, για τριήμερη απασχόληση Τρίτη-
Πέμπτη-Σάββατο 13:30-20:00 το απόγευμα.  
Αμοιβή σύμφωνα με τον ισχύοντα νομοθετικώς 
καθορισμένο μισθό.

Αποστολή βιογραφικών στο: nannymst@gmail.
com. 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ Εισαγωγική εταιρεία 
βιομηχανικών εργαλείων. Η μεγαλύτερη 
εταιρεία Χονδρικής που δραστηριοποιείται 
στα καταστήματα «χρωμάτων – σιδηρικών – 
εργαλείων» ζητεί:

Υπεύθυνο Διακίνησης

Περιγραφή θέσης: Αναφέρεται στον Δ/ντή 
Αποθήκης και είναι υπεύθυνος διεκπεραίωσης 
όλων των διαδικασιών διακίνησης. Η έφεση του 
σε χρήση Η/Υ και ERP - συστημάτων θα είναι το 
μεγαλύτερο προσόν του για να ορισθεί “power 
user” για το τμήμα του.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση σε 
κέντρο διανομής μεγάλης εταιρείας ή εταιρείας 
3PL  
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή τεχνικής 
κατεύθυνσης επιθυμητό  
•Απαραίτητη Πολύ καλή γνώση  χειρισμού WMS 
κατά προτίμηση Mantis  
•Πολύ καλή γνώση ERP κατά προτίμηση 
ENTERSOFT  
•Έφεση στους υπολογιστές, συστήματα και 
τεχνολογία θεωρούνται απαραίτητα προσόντα  
•Καλή γνώση ΚΒΣ στο κομμάτι της Τιμολόγησης 
– Διακίνησης  
•Άνεση στον προφορικό και στο γραπτό λόγο  
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες  
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια 
εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον  
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
 
Παροχές:  
•Μισθός ανάλογα με τα προσόντα του 
υποψήφιου  
•Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με 
Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης 

9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού,έξοδος 
4, Θέση Ρουπάκι Ασπρόπυργος 19300, 
e-mail: cv3@fournarakis.gr  (απαραίτητη η 
αποτολή φωτογραφίας και η αναγραφή του 
κωδικού θέσης). Αποστολή βιογραφικών 
μόνο από όσους διαθέτουν τα ζητούμενα 
προσόντα.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Το Ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos 
Suites ζητά να προσλάβει για την σεζόν 
Ιούνιος - Αύγουστος 2013:

Τεχνικό Συντήρησης Ξενοδοχείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών, 
Συντήρησης Πισίνας  
•Καλή φυσική κατάσταση  
•Γνώση Αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως 
προσόντων  
 
Απαραίτητη φωτογραφίας. Συστάσεις 
απαραίτητες. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
eliasuites@hotmail.com.

Τεχνικός Ανεμογεννητριών.

Εκπαιδευμένος και έμπειρος σε λειτουργία, 
βλάβες και συντήρηση ανεμογεννητριών, καθώς 
και σε κανονισμούς ασφαλείας. 
 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
 
Έδρα στην Αθήνα και ταξίδια για εργασία σε 
διάφορες τοποθεσίες στην Ελλάδα. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: 
windmechanic@mail.com. 

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

 Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων 
 (Κωδ. Θέσης EL 5/13)

Προφίλ Υποψηφίου 
•Κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
χρόνων σε αντίστοιχη θέση  
•Εμπειρία σε κτιριακές ή βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν   
•Υπευθυνότητα & Ομαδικό Πνεύμα  
 
Προσφέρονται 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Προοπτικές εξέλιξης 

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

Εταιρία Εκμετάλλευσης Ξενοδοχειακών 
Μονάδων με έδρα την Αθήνα επιθυμεί να 
προσλάβει:

Ψυκτικό 
σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Ζάκυνθο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν:  
•Δίπλωμα Ψυκτικού  
•Προϋπηρεσία  
 
Η εταιρία προσφέρει ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας, διαμονή και διατροφή.

Αποστολή αιτήσεων - βιογραφικών Υπόψη 
Κας Κορφιάτη Μ. στο fax: 26950 35030 ή e-mail: 
blueheavenzante@gmail.com. Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας: 26950 36029 και 6984 600113.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Βοηθός Μάγειρα

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  
•Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής Τέχνης  
•Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
•Γνώση Η/Υ  
•Ευχάριστος Χαρακτήρας  
•Ομαδικό Πνεύμα  
 

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας  
•Διαμονή και ημιδιατροφή  
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
 
Για αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
 hr@hipcollection.gr με απαραίτητη μία 
ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία.

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

Σερβιτόρο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής  
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
•Kαλή γνώση Η/Υ  
•Ηλικία μέχρι 30 ετών  
 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
•Μόνιμη εργασία  
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία 
στην διεύθυνση: hr-manager@president.gr, 
Fax: 210 6924900.

Το ξενοδοχείο ΑΤΗΕΝΑ PALLAS PALLAS 
VILLAGE 5*  στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητά να 
προσλάβει: 

Barman

Απαραίτητα Προσόντα:   
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Γνώση Γερμανικών και Ρωσικών  
 
Μόνο βιογραφικά με τα παραπάνω 
προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα με φωτογραφία  στο fax: 23750 81419 
ή με e-mail στο: cv@athena-pallas.gr.

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

Bartender

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση   
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής  
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
•Πολύ καλή γνώση παρασκευής κοκτέιλ  
•Kαλή γνώση Η/Υ  
•Ηλικία μέχρι 32 ετών  
 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον  
•Μόνιμη εργασία  
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση  
 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία 
στην διεύθυνση e-mail: hr-manager@
president.gr. Fax: 210 6924900.

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

Μάγειρας για Κρύα Κουζίνα

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στην κατωθι 
ηλεκτρονική διεύθυνση:   
hydrabeach.hr@barcelo.com στην Αγγλική και 
Ελληνική γλώσσα, απαραίτητη η φωτογραφία.

4* Hotel & Resort, in North Aegean Islands is 
seeking to recruit:

Head Waiter

Key accountabilities: 
•Resolve any complaints or conflicts that occur 
during the dining experience and maintain at all 
times good customer relationships  
•Be full aware of daily menus and specialties  
•Take reservations over the phone and organize 
designated areas for groups and special events  
•Train new wait staff  
•Organize and direct the work of the restaurant 
staff  
•Encourage and coach the department and 
develop teamwork and working practices to 
deliver excellent standards  
•Handle wait staff related problems and work to 
resolve them in a positive and professional way  
•Ensure all staff comply to the company’s 
appearance and uniform standards 
•Ensure the correct appearance of all the 
restaurant areas prior to service  
 
Qualifications required: 
•Great customer service skills  
•Able to problem-solve and negotiate  
•Good communication, organization and 
leadership skills  
•Effective listener  
•Capable of working under pressure  
•Dynamic, productive and hard working  
•Cooperate well with colleagues  
•Minimum of 2 years proven experience on a 5* 
or 4* hotel restaurant  
•Must speak Greek and English fluently  
•Proficient in Excel and Word  
•Second foreign language will be considered an 
asset (German or French)  
 
Company offers: Accommodation, Competitive 
compensation, and very good career 
advancement opportunities. 
 
If you possess all the above qualifications, 
please send your CV to: plom@skywalker.gr.

Μάγειρας Β’

Το ξενοδοχείο Petra, μέλος των ξενοδοχείων 
Small Luxury Hotels of the World, έχει ξεχωρίσει 
ως ο ιδανικός χώρος για πολυτελείς διακοπές 
στην Πάτμο, μαγεύοντας τους επισκέπτες που 
αναζητούν αυθεντική φιλοξενία, προσωπική 
φροντίδα και παροχή υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών. Για επιπρόσθετες πληροφορίες, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα   
www.petrahotel-patmos.com.

Αποστολή βιογραφικών στο:    
info@petrahotel-patmos.com.

Restaurant Manager

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 4*- 5* 
ξενοδοχείου της Ελλάδος ή του εξωτερικού.  
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση 
πελατών.  
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης 
ξένης γλώσσας  
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ  
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις  
 
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 ILIOMARE a 5* HOTEL & RESORTS στη 
Θάσο επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για 
την περίοδο 2013:

Κοπέλες για Bar Service - Beach Bar - Pool 
Bar

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Τουριστικής σχολής η σχολής 
Bartenders  
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία 4 
και 5 αστέρων  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και 

Ρωσική γλώσσα  
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας    
•Εμπειρία σε προγράμματα POS  
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Διαμονή και Διατροφή  
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στην 
ακόλουθη διεύθυνση: hrd@iliomare.gr ή Fax: 
25930 72085.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο Holiday Inn Athens Attica 
Avenue, Airport West ζητεί:

Bell Boy
Έως 30 ετών, με άριστη γνώση της Αγγλικής και 
δίπλωμα οδήγησης.

Αποστολή βιογραφικών στο email: 
tmarousopoulos@hiathens.com, Φαξ: 210 
6689500, υπόψιν Κου Μαρουσόπουλου.

Το ξενοδοχείο ΑΤΗΕΝΑ PALLAS PALLAS 
VILLAGE 5*  στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητά να 
προσλάβει: 

Υπάλληλο Υποδοχής 

Απαραίτητα Προσόντα  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•Γνώση Γερμανικών και Ρωσικών  
•Γνώση Προγράμματος Protel    
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
 
Μόνο βιογραφικά με τα παραπάνω 
προσόντα. 
Οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα με φωτογραφία στο fax: 23750 81419 
ή με e-mail στο: cv@athena-pallas.gr.

Η Barcelò Hydra Beach, μέλος γνωστής 
διεθνούς αλυσίδας με περισσότερα από 75 
χρόνια εμπειρίας στον ξενοδοχειακό τομέα, 
αναζητεί εργαζόμενους στις ακόλουθες θέσεις 
με πάθος στην υποδοχή, την εξυπηρέτηση, την 
ποιότητα, την επικοινωνία και την φιλοξενία.

Hostess

Με προϋπηρεσία στο ξενοδοχειακό τομέα και 
γνώση 2 ξένων γλωσσών. Προσφέρεται πέραν 
του μισθού διαμονή.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους στα Αγγλικά και τα Ελληνικά, 
στο ακόλουθο email:   
hydrabeach.hr@barcelo.com.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. επιθυμεί 
να προσλάβει άμεσα για πελάτη της:

Hostess για Σκάφος Αναψυχής

Η ιδανική υποψήφιος: 
•Γνώσεις πάνω στην ιστιοπλοία  
•Γνώση και πρακτική στις καταδύσεις 
(πιστοποίηση από αναγνωρισμένο καταδυτικό 
οργανισμό)  
•Άριστη γνώση Αγγλικών (επιπλέον γλώσσες θα 
συνεκτιμηθούν)  
•Επικοινωνιακή και ευχάριστη προσωπικότητα  
•Ευπαρουσίαστη 

Εάν σας ενδιαφέρει η ανωτέρω θέση αποστείλατε 
το βιογραφικό σας με φωτογραφία στο:  
hr@atlantisresearch.gr με κωδικό HOS1.

Receptionist 
Reference number: RE11

The individual in this position must be able to 
provide the best quality of service to our highly 
valued guests. 
 
Experience: Two or more years experience in 
comparable operation. 

Languages: 
•English required  
•Russian or French are an advantage  
 
Training: Professional training is required . 
 
Please send your CV with the reference 
code in the subject area to:   
humanresources@elounda-sa.com.

Ο όμιλος CIVITEL HOTELS & RESORTS, 
επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα του:

Receptionist

Για τo ξενοδοχείο των Αθηνών CIVITEL ATTIK

Αρμοδιότητες: Συμμετέχει σ’ όλες τις διεργασίες 
της υποδοχής. Οργανώνει την εργασία, 
εξυπηρετεί άμεσα και με προθυμία τους 
πελάτες, διαχειρίζεται τηλέφωνα και το ταμείο και 
συνεργάζεται - εξυπηρετεί συναδέλφους άλλων 
τμημάτων όπως και εξωτερικούς συνεργάτες.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων  
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος κατά 
προτίμηση OPERA  
•Άριστη Γνώση Αγγλική γλώσσας  
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα  
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες  
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας  
•Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ  
•Πτυχίο Τριτοβάθμιας Τουριστικής εκπαίδευσης    

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα υπ’ 
όψη τμήματος προσωπικού στο fax: 210 68 98 
196 ή με e-mail στο: hr@civitelhotels.com. Όλα 
τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ στο Παλαιό Φάληρο 
ζητά:

Προϊσταμένη Ορόφων  (Housekeeper 
Manager)

Με αντίστοιχη εμπειρία, πτυχίο, γνώσεις 
ξένων γλωσσών και υπολογιστών για μόνιμη 
εργασία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@
poseidonhotel.com.gr.

Το ILIOMARE a 5* HOTEL & RESORTS στη 
Θάσο επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για 
την περίοδο 2013:

Animateur, Ψυχαγωγό

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία 4 
και 5 αστέρων  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και 
Ρωσική γλώσσα 
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Διαμονή και Διατροφή  
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στην 
ακόλουθη διεύθυνση: hrd@iliomare.gr ή Fax: 
25930 72085.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Ο πελάτης μας είναι εταιρία εμπορίας καλλυντικών 
και προϊόντων αισθητικής. Στα πλαίσια της 
ενίσχυσης του καταστήματος λιανικής της 
εταιρίας, αναζητείται κατάλληλη υποψήφια με 
στόχο την κάλυψη της παρακάτω θέσης στη 
Θεσσαλονίκη:

Αισθητικός – Πωλήτρια Καταστήματος 
(κωδ SLT-13)

Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή στην 
αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος και 
στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Πτυχίο Αισθητικής των ΤΕΙ  
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε θέση προώθησης 
καλλυντικών εντός φαρμακείου  
•Προσεγμένη εμφάνιση  
•Ανετη χρήση Η/Υ και  ταμειακής μηχανής  
•Ικανότητα διαχείρησης χρημάτων  
•Ευγένεια, καλή επικοινωνία και συνεργασία  
•Εστίαση στην εξυπηρέτηση των πελατών  
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ωράριο 
καταστήματος λιανικής  
•Επαγγελματισμός και Αποτελεσματικότητα 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με φωτογραφία) αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης στο:   
careers@peopleatwork-hellas.gr.   
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με 
εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

PROMOTION 
MERCHANDISERS

H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Merchandisers 
που θα δραστηριοποιούνται στο χώρο των 

FMCGs

Περιοχές:  
•Καβάλα  
•Ξάνθη  
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων  
•Άπταιστα Αγγλικά  
•Γνώσεις Η/Υ  
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας& 
διαπραγματεύσεων  
•Ομαδικότητα  
•Ικανότητες Παρουσίασης  
•Καινοτομικό τρόπο σκέψης  
•2 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις ή 
merchandising σε FMCGs  
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
τους άντρες υποψήφιους  
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης  
•Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας  
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την ένδειξη 
Mercfmcg στο email: west@westsa.gr ή στο 
fax: 210 9735005.

Η GREEN PROMOTIONS μια από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες εταιρίες Below the line 
marketing στην Ελλάδα, ζητά:

 Εμφανίσιμες Προωθήτριες (Κωδ. Ρ1) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή εμφάνιση , με ύψος 1.75 και άνω 
•Επικοινωνιακή δεξιότητα, ευχέρεια λόγου 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άτομο με διάθεση να ενταχθεί σε νέο 
περιβάλλον και να εκπαιδευτεί 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο του 
promotion  
•18-30 ετών 
 
Προσφέρονται: 
•Υψηλές  αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο απασχόλησης  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις 
της θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους και φωτογραφίες μέσω e-mail 
στο: hr@greenpromotions.gr. 


