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

θέσεις εργασίας

156 θέσεις εργασίας  
στην Εστίαση σελ. 16-17, 31

1.945
σελ. 3
Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα

25.000 Αντίτυπα

σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων 

σελ. 6
Λογιστές,  
Οικονομικά Στελέχη, 
Μηχανογράφηση, 
Προγραμματιστές

σελ. 8
Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση 

σελ. 10
Promotion Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων 

σελ. 12-13
Ιατροί, Νοσηλευτές, 
Δικηγόροι, Εκπαίδευση, 
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Τεχνίτες, Τεχνικοί, 
Μηχανικοί, Βιομηχανία,  
Logistics, Οδηγοί, 
Τουρισμός

σελ. 14
Τουρισμός

σελ. 18
Αισθητικοί, Μόδα

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



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

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Ελένη Κούτσικου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Αθανάσιος Λογαράς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING: Αθανασία Τσουκαλά

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Μηνάς Ξανθόπουλος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΗΣ: Χαρίδημος Βασιλάκης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Βάσω Καδά

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ειρήνη Μήτση

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαρία Γκούνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΡΟΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Γεωργία Παναγιώταρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Ευσταθία Χρυσοβέργη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Κορνέλια Καραγιαννίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Γωγώ Δίγκα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Κώστας Τσουράκης

ΔΙΑΝΟΜΗ: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ειρήνη Τσικνιά - Αριστέα Δημητρούση

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

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

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

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

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

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

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

•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Αλληλεγγύης

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

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

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

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

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

Χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

Καθημερινή ανανέωση με screening θέσεων και αγγελιών

Δυνατότητα στόχευσης θέσεων και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο

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

Πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για την καριέρα

Ο μεγαλύτερος ελληνικός δικτυακός χώρος 
αναζήτησης εργασίας

www.skywalker.gr

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

Franchising Γνωρίζοντας τον εαυτό μου
✔  Η συνοδευτική επιστολή θα 

πρέπει να είναι σύντομη (μέχρι 
12-15 σειρές) με συγκεκριμένες 
πληροφορίες και να συνδέεται  
με τη θέση εργασίας που μας 
ενδιαφέρει.

➤  Οι σχολές Ψυχολογίας και 
Εκπαίδευσης του Mediterranean 
College και το Mediterranean 
Professional Studies  
(Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2) 
διοργανώνουν ανοιχτή διάλεξη 
με θέμα: «Η σημασία  
της προσωπικής θεραπείας 
για τους μελλοντικούς 
επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας», 
την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014,  
ώρα 18:00-20:00.

✔  Στο βιογραφικό σημείωμα:  
Η εμφάνιση έχει σημασία  
και ο τρόπος γραφής επηρεάζει 
τον αναγνώστη.

✔  Κατά την αναζήτηση εργασίας 
χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα: 
Job Sites, Ιστοσελίδες συμβούλων 
επιχειρήσεων, Εφημερίδες 
και Δίκτυο Γνωριμιών (φίλοι, 
συγγενείς, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, συνέδρια, ημερίδες, 
εκδηλώσεις).

✔  Ο εθελοντισμός βοηθάει  
στην επαγγελματική εξέλιξη  
με την απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας και την ανάπτυξη  
του κοινωνικού μας δικτύου.

➤  Την Τετάρτη 30/4/2014 
στην ΕΠΑΣ Μοσχάτου απο 
τις 9.30 έως τις 14.30 θα 
πραγματοποιηθεί το Εργαστήριο 
Ενεργοποίησης Κινητοποίησης 
Ανέργων στο Νομό Αττικής, 
που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
www.oaed.gr

✔  Πριν τη συνέντευξη: 
Ξαναδιαβάστε την αγγελία, 
ενημερωθείτε για την εταιρία, 
δουλέψτε στις πιθανές απαντήσεις 
που πρέπει να δώσετε, χαλαρώστε, 
συγκεντρωθείτε και σκεφτείτε 
θετικά.

➤  Το Γραφείο Διασύνδεσης  
του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, διοργανώνει 13-15 
Μαΐου (9.00-13.00) εργαστήριο 
με θέμα: «Τεχνικές Προσέγγισης 
της Αγοράς Εργασίας II».  
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://career-office.uoa.gr/

✔  Στο Linked In πρέπει 
οπωσδήποτε να προσθέσετε  
μια περίληψη στο προφίλ σας.  
Η περίληψη είναι πολύ 
σημαντική, γιατί από εκεί  
θα εξαρτηθεί, αν θα διαβάσει 
κάποιος το υπόλοιπο προφίλ σας.

Σας ενδιαφέρουν!

Το Franchising είναι ένα σύστημα προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών που 
βασίζεται σε στενή και συνεχή συνεργασία μεταξύ νομικά και οικονομικά ξεχω-
ριστών και ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τον Δικαιοπάροχο και τους κατ΄ ιδίαν 
Δικαιούχους.
Ο Δικαιοπάροχος παρέχει στους κατ’ ιδίαν Δικαιούχους το δικαίωμα και επιβάλλει 
την υποχρέωση να ασκούν συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα 
με το πρότυπο του Δικαιοπάροχου.
Ειδικότερα, έναντι οικονομικής αντιπαροχής που καθορίζεται με σχετική σύμβαση, 
ο κάθε Δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία ή/και το εμπορικό σήμα 
του Δικαιοπάροχού του και ο Δικαιοπάροχος αναλαμβάνει την υποστήριξη του 
Δικαιούχου στην οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησής του (σχεδιασμός 
χώρων εργασίας, δημιουργία τεχνολογικής υποδομής, εκπαίδευση προσωπικού, 
διάθεση πρώτων υλών ή/και εμπορευμάτων, διαφήμιση, κ.ά.).
Οι συμβάσεις για franchising έχουν συνήθως διάρκεια αρκετών ετών προκειμένου 
να επιτρέψουν στους συμβαλλόμενους και κυρίως στους Δικαιούχους να 
αποσβέσουν τις επενδύσεις τους.
Σε κάθε σύμβαση για franchising πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στους 
όρους που θα αναφέρει σχετικά με τη λύση της, όταν για οποιοδήποτε λόγο κάποιο 
από τα συμβαλλόμενα μέρη απαιτήσει την πρόωρη διακοπή της συνεργασίας.
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης μέσω  
franchising είναι τα εξής:

• Η νέα επιχείρηση σχεδιάζεται και υλοποιείται από το έμπειρο προσωπικό του 
Δικαιοπάροχου, σε συνεργασία με το Δικαιούχο, που κατ΄αυτόν τον τρόπο εκπαι-
δεύεται.
• Η λειτουργία της νέας επιχείρησης γίνεται με βάση δοκιμασμένες διαδικασίες 
και κατόπιν εκπαίδευσης του προσωπικού.

Σημειώνεται πάντως ότι, το απαιτούμενο καφάλαιο για επιχειρηματική δραστη-
ριοποίηση μέσω franchising είναι συνήθως αρκετά μεγάλο.
*Οδηγός Ίδρυσης, Οργάνωσης και Λειτουργίας Μικρών Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο τέλος των προπτυχιακών 
σπουδών όλοι βρισκόμαστε 
στο ερώτημα:
«Και τώρα τι γίνεται;
Πρέπει κανείς να υποβάλλει 
στον εαυτό του ορισμένες 
ερωτήσεις που θα τον βοη-
θήσουν να κατανοήσει καλύ-
τερα τις προτιμήσεις και τις 
ανάγκες του και να κάνει μια σωστή επιλογή. Μερικές απ’ αυτές τις ερωτήσεις 
μπορεί να είναι οι ακόλουθες:
Είμαι πρόθυμος να δεχτώ συμπληρωματική εκπαίδευση για να εξασφαλίσω 
καλύτερη θέση; Εδώ υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτεί κανείς. 
Πρώτα απ’ όλα αν ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακά. Αν όχι, υπάρχουν πολλές 
εταιρίες που προσφέρουν συστηματική εκπαίδευση στους εργαζομένους τους, 
είτε εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας.
Μ’ αρέσει να είμαι εργοδότηες του εαυτού μου ή θα’ θελα να εργαστώ με κάποιον 
άλλον; Αν κανείς ενδιαφέρεται να δημιουργήσει δική του δουλειά, θα ήταν καλό 
να απασχοληθεί στην αρχή σε κάποια επιχείρηση του κλάδου που προτιμά για 
να πάρει τις απαραίτητες γνώσεις.
Μ’ αρέσει εργασία ομαλή, προκαθορισμένη, ρουτίνας ή με εναλλαγές, αιχμές, 
εκρήξεις ενεργητικότητας; Παρακολουθώντας γνωστούς και φίλους σε διάφο-
ρους εργασιακούς χώρους ο υποψήφιος μπορεί να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα 
των σχετικών απαιτήσεων.
Είμαι πρόθυμος να εργαστώ μακριά από το σπίτι μου ή να μετακινούμαι για 
μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα; Πολλές επιχειρήσεις ζητούν από τους 
νεοπροσληφθέντες να ταξιδεύουν σε όλη τη χώρα ή στο εξωτερικό. Επίσης 
υπάρχουν εργασίες που από τη φύση τους περιλαμβάνουν πολλές μετακινήσεις, 
όπως αυτή του πωλητή.
Είμαι πρόθυμος να εργαστώ για λιγότερα χρήματα αλλά σε μια δουλειά που μ’ 
αρέσει; Συχνά συμβαίνει να επιλέγει κανείς μια εργασία με χαμηλότερο μισθό 
από άλλες γιατί πιστεύει ότι αποτελεί σημαντική προϋπηρεσία γι’ αυτό που θέλει 
να κάνει στο μέλλον.
Έχω μια προτίμηση μεγέθους επιχείρησης, τομέα (ιδιωτικό ή δημόσιο) ή είδους 
επιχείρησης (βιομηχανία, παροχής υπηρεσιών, εμπορική); Αν κάποιος έχει κάνει 
μια αρχική επιλογή μπορεί να εστιάσει τις προσπάθειές του στο να γνωρίσει 
καλύτερα και να προσεγγίσει το συγκεκριμένο χώρο.
Φαντάζομαι τον εαυτό μου ν’ αλλάζει συχνά εργασιακό περιβάλλον ή προτιμών 
μια πιο σταθερή δουλειά; Υπάρχουν επιχειρήσεις ή οργανισμοί που προσφέρουν 
προοπτικές ανάπτυξης στους εργαζομένους, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη 
εργασιακή ασφάλεια.

*Συμβουλευτικός Οδηγός Σταδιοδρομίας του Οικονομικού, Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναζήτηση εργασίας μέσα από τα Social 
Media: H περίπτωση του Twitter
Ως φοιτητής, θυμάμαι, περιμέναμε το εβδομαδιαίο φύλλο της εφημερίδας με τις 
αγγελίες για να ενημερωθούμε σχετικά με τις κενές θέσεις και να στείλουμε το 
Βιογραφικό μας. Ο παραδοσιακός τρόπος με τον οποίο κάποτε αναζητούσαμε την 
επόμενη εργασιακή μας στέγη, έχει περάσει, μάλλον ανεπιστρεπτί. Ναι, υπάρχουν 
ακόμα αυτές οι εφημερίδες, μάλιστα όλο και περισσότερες πλέον βάζουν εξαιρετικά 
χρήσιμα ειδικά ένθετα για την εργασία, ωστόσο σε καθημερινή βάση, πολλές αγγελίες 
“κυκλοφορούν” μόνο μέσω διαδικτύου. Αν επιχειρήσει κάποιος να καταγράψει τις 
ιστοσελίδες που σήμερα δημοσιεύουν Θέσεις Εργασίας, θα διαπιστώσει ότι κατά 
πάσα πιθανότητα ξεπερνούν τις 50, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών 
εκδόσεων των παραδοσιακών εκείνων εφημερίδων.
Τα Social Media, αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής δε θα μπορούσαν παρά 
να αποτελούν και εκείνα ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση. 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι αυτό ακριβώς που ορίζει ο τίτλος τους: ένας 
δυναμικός τρόπος για να δικτυωθούμε και συνεπώς ένα ακόμα σημαντικό όπλο για 
την Αναζήτηση Εργασίας, το οποίο σίγουρα δε θα πρέπει να αγνοήσουμε. Πώς όμως; 
Αν για το Linkedin και το Facebook, μπορούμε να βρούμε πληθώρα αναφορών για 
το πώς να τα χρησιμοποιήσουμε, δεν συμβαίνει το ίδιο και για το Twitter.
Κατά τις αρχές του περασμένου Οκτώβρη, ένας χρήστης του Twitter, o Δημήτρης, 
είχε μια ιδέα. Δημιούργησε το hashtag #aggeliesergasias, μέσα από το οποίο θα 
δημοσιεύονταν όλες οι ισχύουσες αγγελίες με σκοπό την ενημέρωση όσο το δυνατόν 
περισσότερων ανθρώπων που αναζητούν εργασία. Το hashtag ουσιαστικά είναι μία 
λέξη ή φράση, της οποίας προηγείται μια δίεση (#), που βοηθά στην κατηγοριοποίηση 
των δημοσιεύσεων. Ο χρήστης κάνοντας κλικ στο hashtag μπορεί να δει tweets 
του ίδιου θέματος. Εκμεταλλεύτηκε, εν ολίγοις, την αμεσότητα και την δύναμη του 
συγκεκριμένου μέσου και το κατέστησε ένα δυνατό δίαυλο έκφρασης συλλογικότητας 
για ένα κοινό σκοπό. Στο Twitter, για τους μη χρήστες του, υπάρχει η δυνατότητα με 
τη χρήση του Retweet να φτάσει μια ανάρτηση στο χρονολόγιο χιλιάδων χρηστών, 
όπως ευτυχώς και συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Άμεσα ο τουιτερόκοσμος ευαισθητοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε. Εκατοντάδες 
αγγελίες δημοσιεύθηκαν με ραγδαία ταχύτητα, εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της Αναζήτησης Εργασίας άρχισαν να αναρτούν χρησιμοποιώντας το 
#aggeliesergasias.
Και θα ρωτήσει κάποιος, μα καλά, είχε αποτέλεσμα κάτι τέτοιο;
Σήμερα, σχεδόν 5 μήνες μετά, περισσότεροι από 60 άνθρωποι, τουλάχιστον τόσους 
γνωρίζουμε, βρήκαν την επόμενη δουλειά τους επειδή ενημερώθηκαν μέσα από 
το Twitter. Αν αναλογιστεί κανείς πως αυτοί οι άνθρωποι πιθανότατα δεν θα είχαν 
από αλλού την πληροφόρηση για τις θέσεις που διεκδίκησαν, τότε ναι, προφανώς 
είχε αποτέλεσμα και μάλιστα σημαντικό.
Το hashtag συνεχίζει να υπάρχει. Ένα πραγματικό #success_story συνεχίζεται...

*Νίκος Πατσέλης, Σύμβουλος Απασχόλησης, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Career In Progress

O εθελοντισμός από το μύθο  
στη σύγχρονη πραγματικότητα

Ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής, σύμφωνα με τον 
ελληνικό αξονικό μύθο, ήταν ο Προμηθέας, ο τιτάνας 
που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε 
στους ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και 
τις τέχνες. 
Ο Δίας, ως πατέρας και αρχηγός των θεών, τον τι-
μώρησε, στέλνοντας τον Ήφαιστο να τον σταυρώσει 
στον Καύκασο, κρατώντας τον εκεί καρφωμένο σ’ ένα 
βράχο. Αιώνες μετά, σύμφωνα πάλι με έναν αξονικό 
μύθο της ελληνικής μυθολογίας, ένας άλλος μεγάλος 
εθελοντής, ο ημίθεος Ηρακλής θα τον απελευθερώσει.

Το μύθο αυτό τον ανέδειξε, ως γνωστόν, ο μεγάλος Έλληνας τραγικός ποιητής 
Αισχύλος, στην τριλογία του «Προμηθέας δεσμώτης», «Προμηθέας λυόμενος» 
και «Προμηθέας πυρφόρος» και μπορούμε να θεωρήσουμε πως συμβολίζει ότι 
η θεμελιακή πηγή της γνώσης οφείλεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια 
που απελευθερώνει πολύτιμες αξίες της γνώσης για τον άνθρωπο.Σε κάθε εποχή 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο μύθος αυτός συναντιέται με την πραγματικότητα. 
Το πνεύμα και η γνώση έχει μια προμηθεϊκή σχέση με τον εθελοντισμό και την 
προσφορά. Η γνώση στην πηγή της δεν προσφέρεται από το κράτος, την εξουσία 
και την αγορά.Το κράτος μπορεί να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες και 
αγορά να πολλαπλασιάσει το προϊόν της γνώσης. 
Η αλληλεγγύη όμως και ο αλτρουισμός είναι κοινωνική ευαισθησία και ορα-
ματισμός. Έτσι η γνώση περί του ευ ζην δεν αποτιμάται σε χρήμα, αλλά προσφέρεται 
ως δωρεά στην κοινωνία από τους σοφούς, τους συγγραφείς, τους πνευματικούς 
ανθρώπους κι αυτό καθορίζεται από το ρόλο της διανόησης σε κάθε εποχή.Ο 
εθελοντισμός δεν έχει κίνητρο το προσωπικό κέρδος, όπως έχει η αγορά, αλλά 
το κοινωνικό όφελος. 
Εάν η αγορά έχει την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή των υλικών αγαθών, το 
κράτος στην πρόνοια και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, ο εθελοντισμός 
έχει να κάνει με τη δημιουργία και προώθηση της γνώσης.Η γνώση δεν έχει 
τους υλικούς περιορισμούς που έχουν τα υλικά αγαθά, λειτουργεί όπως π.χ. 
την πολλαπλασιαστικότητα ενός βιβλίου και ενός μηνύματος. Ο εθελοντισμός 
τροφοδοτεί τη γνώση και η γνώση δίνει ώθηση στον εθελοντισμό. 
Ασφαλώς υπήρξαν ιστορικοί, υλικοί περιορισμοί στη διάδοση της γνώσης που 
σήμερα δεν υπάρχουν με την έκρηξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Σήμερα 
υπάρχουν άλλου είδους περιορισμοί: η μονοπώληση των μέσων επικοινωνίας. 
Γι’ αυτό νομίζω ότι το κλειδί για την ουσιαστική και οργανωτική ανάπτυξη του 
εθελοντισμού είναι η ανάπτυξη της επικοινωνίας των εθελοντικών οργανώσεων. 
Η δικτύωση μεταξύ τους.

*Βασίλης Τακτικός

ΧΡΗΣΙΜΑi
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συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται στην Κω, 
ζητά για τη σεζόν 2014:

Υπάλληλο Γραφείου 
 Κρατήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση & χρήση Η/Υ 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
με πρόσφατη φωτογραφία στο Φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr

Randstad Hellas is seeking to employee Collection 
Agents on behalf of its client.

Responsibilities 
•Collect payment on past due bills (bucket 3) 
•Overcome stalls and objections and suggest money 
sources for debt payment 
•Decide on the correct action when negotiating payments 
•Set up repayment plans and new terms of sale 
•Follow strict Company policies and procedures at all 
times, ensuring that legislative requirements are met  
 
Requirements 
•Must have proven relevant experience as a collection 
agent 
•Problem solving skills 
•Be persuasive, persistent and self-motivated 
•Strong negotiation skills 
•Ability to multi-task 
•Demonstrable communication skills 
•Computer literate

Randstad is one of the leading HR services company in the 
world with a presence in the Greek market for over fourteen 
years. Our international experience combined with our 
successful presence in the local market guarantees the 
quality of our HR services. 

Send your cv’s to the following e-mail: http://www.randstad.
gr/index.php?pageid=55&pubID=3683. Follow us on: 
Linkedin, Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr

Το Korea Business Center ζητεί να προσλάβει :

2 Υπαλλήλους Γραφείου 

Για 2μηνη εργασία, ένα (1) για την προώθηση κορεατικών 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα μέσω επιχειρηματικών ραντε-
βού σε εμπορικές εκδηλώσεις  και ένα (1) με πείρα στις 
πωλήσεις στο ναυτιλιακό τομέα.

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και πληροφορικής 
με ευελιξία λόγου / τηλεφωνικής επικοινωνίας, ευχάρι-
στοι χαρακτήρες, δυναμικοί, συνεργάσιμοι και προϋπηρε-
σία στις πωλήσεις είναι απαραίτητα.

Βιογραφικά στην Αγγλική Γλώσσα. Όσα βιογραφικά 
σταλούν στα Ελληνικά δεν θα ληφθούν υπ΄ όψιν. Τα 
Βιογραφικά να αποστέλλονται έως 30/04/2014 στο e-
mail: kotraath@gmail.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η αναπτυσσόμενη τουριστική εταιρεία “Kalamaki 
Accommodation and Car Rental”, η οποία βρίσκεται 60 
χλμ. νότια του Ηρακλείου, ζητεί: 

«Γραμματέα Διεύθυνσης  
με Γνώσεις Λογιστικής»

Προφίλ υποψηφίου: 
Προϋπηρεσία: 
•τουλάχιστον 1 έτους εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
 
Μόρφωση: 
•πτυχίο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ. 
 
Γνώσεις/δεξιότητες: 
•γνώσεις λογιστικής 
•γνώσεις οργάνωσης γραφείου 
•άριστη χρήση εφαρμογών Office 
•καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•επιθυμητή (όχι απαραίτητη) η γνώση της Γερμανικής 
γλώσσας 
 
Προσφέρουμε:  
•εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον 
•προοπτική σταθερής συνεργασίας 
•αορίστου σύμβαση 
 
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού με 
συνημμένη φωτογραφία στο e-mail: info@krm.gr

Μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης με έδρα την Αθήνα 
ζητεί:

Άτομο για  
Γραμματειακή Υποστήριξη / Reception

Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency) 
•Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Windows, MS Office) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα εργασίας 

•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
 
Προσφέρονται:  
•Σύγχρονο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Μισθός αναλόγων προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους υπ’ όψιν: κου Χ.Α στο e-mail: infoath@nefrologiko.
gr & στο Fax: 210 9374841. Για όλα τα βιογραφικά θα 
τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

WELLABY’s, an innovative export oriented FMCG 
company based in the Industrial Area of Kilkis, is currently 
seeking to recruit an:

Administrative Assistant

With the main duty to provide administrative support to the 
management and the company departments in a prompt and  
professional manner.

Desired Profile 
•Graduate in Business Studies or equivalent 
•Effective written and oral communication in English 
•1 to 2 years experience in administrative positions, 
ideally in export environments 
•Organisation skills and attention to detail; ability to be 
proactive and take initiative 
•Communication skills, friendliness and team building skills 
 
CV’s should be forwarded to the following e-mail:  
cv2@skywalker.gr including the REF: AA0414.

Secretary 

Employer Type: Guilty Beach 
website: www.guiltybeach.com 
Club-Restaurant 
Location: Mykonos 
Period: On the Go, from Jan 10th to 30-4-2014 
From 1-5-2014 to 15-09-2014 established at 
Mykonos island 
Salary: Be Negotiated

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

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

Specific responsibilities include but are not limited to: 
•Prepare and manage correspondence, reports and 
documents 
•Maintain high standards of personal appearance and 
grooming 
•Be a part of philosophy of excellence 
•Take, type and distribute minutes of meetings 
•Implement and maintain office systems 
•Arrange and confirm appointments 
•Handle incoming mail and other material 
•Set up work procedures 
•Collate information 
•Maintain databases 
•Communicate verbally and in writing to answer inquiries 
and provide information 
•Liaison with internal and external contacts 
•Coordinate the flow of information both internally  
and externally 
•Operate office equipment 
•Manage office and other supplies 
•Other duties as required 
 
Requirements 
•Relevant training or qualification 
•Knowledge and experience of relevant software 
applications - spreadsheets, word processing,  
and database management 
•Knowledge of administrative and clerical procedures  
•Knowledge of business principles 
•Proficient in spelling, punctuation, grammar  
and other English language skills 
•Proven experience of producing correspondence  
and documents 
•Proven experience in information and communication 
management  
•Required typing speed 
•Friendly and approachable 
•To have a great personality and be genuine, attentive 
and instinctive 
•To love people 
•Able to work flexible hours  
 
Key Competencies 
•Verbal and written communication skills 
•Attention to detail 
•Confidentiality 
•Planning and organizing 
•Time management 
•Interpersonal skills 
•Customer-service orientation 
•Initiative 

•Reliability 
•Stress tolerance 
•We don’t need a good Secretary for this position,  
we need The Best Secretary 
•Don’t forget to send (attached) your name,  
photo and to write down your region   
Benefits  
•Meals on duty 
•Accommodation 
•Parking

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

Η NEF-NEF A.E,: εταιρία με ηγετική θέση και 50 χρόνια 
παρουσία στον χώρο των λευκών ειδών, με έδρα το Μενίδι 
αναζητά:

Γραμματεία Πωλήσεων

Περιγραφή εργασίας: 
•Εξυπηρέτηση και διαχείριση εταιρικού δικτύου λιανικής 
•Λήψη, καταχώρηση, διεκπεραίωση και παρακολούθηση 
των παραγγελιών 
•Επικοινωνία και ενημέρωση των υπευθύνων λιανικής 
•Παρακολούθηση πωλήσεων και αποθεμάτων 
•Διαχείριση αρχείου ειδών 
•Αρχειοθέτηση – Οργάνωση γραφείου  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτη ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Επιτυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε ανάλογη 
θέση 
•Άριστη χρήση του MS Office (powerpoint, word, excel, 
outlook, internet) 
•Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων ERP (Softone) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διεκπεραίωσης ταυτόχρονων αρμοδιοτήτων 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας υπό πίεση 
•Επικοινωνιακά και οργανωτικά χαρίσματα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Κάτοχος μεταφορικού μέσου  
Παροχές: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Δυνατότητα εξέλιξης  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@nef-nef.gr

Κορεάτικη ναυπηγική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει κο-
πέλα για τη θέση της:

Γραμματέως

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 30 χρόνων 
•Απόφοιτος πανεπιστημίου 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη χρήση των MS office 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας

Διάστημα πρόσληψης: μέχρι 7 μήνες. Επιθυμητή η απο-
στολή φωτογραφίας. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στα αγγλικά στο e-mail 
της εταιρίας: hanjin.gr@gmail.com. Θα επικοινωνήσουμε 
εμείς με όσους πληρούν τις προδιαγραφές της θέσεως για 
συνέντευξη.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
H ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE αναζητά υποψήφιο για 
να στελεχώσει τη θέση Product Manager για το τμήμα 
αγορών με έδρα την Μεταμόρφωση.

Η ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE είναι μια δυναμική 
αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται 
από το 1962 στην ελληνική αγορά στους εξοπλισμούς 
καταστημάτων και στην εμπορία και διανομή τεχνικών 
προϊόντων.

Περιγραφή Ρόλου: 
•Συμμετοχή στην αγορά προϊόντων από προμηθευτές  
του εξωτερικού και της εγχώριας αγοράς 
•Συντονισμός και διαχείριση stock των προϊόντων 
ευθύνης του σε σχέση με τις πωλήσεις της εταιρίας 
•Συμβολή στην αποτελεσματική προβολή των προϊόντων 
στα κανάλια πώλησης 
•Συμμετοχή στην εκπαίδευση των πωλήτων στα νέα 
προϊόντα 
 
Προφίλ Υποψηφίου: 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε τεχνικά 
προϊόντα. 
•Απόφοιτος ΑΕΙ με κατεύθυνση σπουδών στα Οικονομικά, 
Marketing ή Διοίκηση Επιχειρήσεων 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, Outlook, Word, Excel, 
Power Point) 
•Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
διαπραγμάτευσης 
•Οργανωτικές ικανότητες και ανάληψη πρωτοβουλιών 
•Ικανότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης 
προβλημάτων 
 
Προσφέρονται: 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 
•Ανταγωνιστικό σύστημα αποδοχών 
 
Τα βιογραφικά να αποστέλλονται με e-mail μόνο  
στη διεύθυνση: customer3.ath@voyatzoglou.gr

Στέλεχος Εξαγωγών με άριστα Ρωσικά  
(SSG04) για Απασχόληση σε Project

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 
•άριστη γνώση Ρωσικών 
•άριστη γνώση χειρισμού Internet Explorer 
•αντίληψη, ευελιξία και ταχύτητα
 
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η έρευνα αγοράς 
μέσω του Διαδικτύου και η επικοινωνία με φορείς/ 
οργανώσεις στη Ρωσία.

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

Leader in the manufacturing and trading of Complete Lift 
Systems, is seeking to fill the following position:

Marketing Specialist 
(code 10314)

Required Qualifications: 
•Bachelor in marketing or business administration 
•MSc in marketing or MBA 
•Excellent knowledge of English (Proficiency level) 
•4-5 years experience in relevant positions 
 
Key Responsibilities: 
•Participation in the development, writing and design  
of marketing plans, creative briefs and presentations. 
•Maintenance and updating of the company’s brand style 
guide according to strict brand guidelines. 
•Tracking and analyzing the response and engagement of 
marketing efforts, producing campaign analytic reports 
as required. •Managing project deliverables and reports. 
•Writing, editing, designing and production of 
promotional literature, newsletters, direct marketing, 
e-mail, advertising and digital marketing projects. 
•Managing, monitoring and engaging with communities 
on social media platforms on behalf of the company 
in accordance with a communication plan. Liaise with 
various internal teams and/or external clients to assist 
with projects and initiatives. 
•Maintenance and updating content for the company 
website and work with vendors to develop added 
functionality. 
•Participation in the planning, logistics and execution  
of marketing events. 
•Managing outside vendors including advertisers, 
printers, designers and photographers.

The company offers an excellent working environment, 
training and career development opportunities, as well as 
a competitive remuneration package.

Please e-mail your cv to the following e-mail: cv@
kleemann.gr including the position reference code to 
the attention of Mrs Chrissa Kolotsiou. Website www.
kleemannlifts.com

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει: 

Social Media Expert

O Social Media Expert Διοικητικά θα ανήκει στην διεύ-
θυνση operations και θα είναι υπεύθυνος για την υλοποί-
ηση και παρακολούθηση των καμπανιών Facebook στους 
πελάτες του Χρυσού Οδηγού.

Αντικείμενο εργασίας: 
•Να σχεδιάζει της καμπάνιες Facebook και να συντονίζει 
την προετοιμασία του υλικού από τα επιμέρους τμήματα 
(δημιουργικό, copywriting). 
•Να δημιουργεί και να παρακολουθεί τις Facebook  
καμπάνιες στον Power Editor. 
•Να εκπονεί και αποστέλλει στους πελάτες Facebook 
Reports (insights). 
•Να παρακολουθεί τα προγράμματα των πελατών 
(Facebook Campaigns) και να προτείνει βελτιώσεις. 
•Να ενημερώνει τα συστήματα παρακολούθησης σχετικά 
με τις ημερήσιες δραστηριότητες. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•2+ έτη εμπειρία σε social media marketing  
και search engine marketing. 
•Aποδεδειγμένη εμπειρία στην δημιουργία και διαχείριση 
Facebook & Adwords Campaigns. 
•Καλή και σε βάθος γνώση των SΕΜ, SMM υπηρεσιών 
στην Ελληνική αγορά. 
•Καλή γνώση σε Google Analytics, Facebook Insights, 
Google Adwords, Hootsuite etc. 
•Χρήση προγραμμάτων Microsoft Office. 
•Κριτική σκέψη και ικανότητα λύσης προβλημάτων 
•Εξαιρετικό προφορικό και γραπτό λόγο, εμπειρία  
σε παρουσιάσεις. 
•Ομαδικό πνεύμα και δυνατότητα εργασίας  
σε οργανωμένο περιβάλλον. 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής. 
 
Η Εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογο με τα προσόντα του υποψηφίου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγρα-
φές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους 
Σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Γ. Αβέρωφ 26-
28, 142 32, Νέα Ιωνία-Περισσός. Fax: 210 9204172, e-
mail: hr@yellowpages.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια 
στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.
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συνέχεια στη σελ. 8

Από τον όμιλο εταιρειών «Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ» 
ζητείται για άμεση πρόσληψη με αποκλειστική απασχόλη-
ση στην περιοχή της Ξάνθης: 

Εργαζόμενος για τη θέση  
του Τεχνικού Διευθυντή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Μηχανολόγος Μηχανικός ελληνικού ή ξένου  
πανεπιστημίου 
•Ηλικία 30-40 ετών 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε βιομηχανία 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση προκρίνει  
την υποψηφιότητα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με ένδειξη «Τεχνικός 
Διευθυντής» στο e-mail: tofea@thraceplastics.gr.   
Πληροφορίες στο τηλ: 25410 45668.

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εται-
ρίες Πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά στην Αθήνα:

Προϊστάμενο Τμήματος Consultants 
(κωδ.: HRCONS.ATH02)

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Συμμετοχή σε υλοποίηση έργων μισθοδοσίας / HR. 
•Διοικητικές ικανότητες 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Καταγραφή αναγκών και σύνταξη τεύχους ανάλυσης  
παραμετροποίησης. 
•Παρουσιάσεις (Prasales), σε υποψήφιους πελάτες. 
•Εκπαιδεύσεις χρηστών. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση εφαρμογών Payroll & HR. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, τουλάχιστο 5 έτη. 
•Άριστη γνώση εργατικής νομοθεσίας. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Πτυχιούχος (ΤΕΙ / ΑΕΙ) ανάλογης κατεύθυνσης. 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους υποψήφιους) 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογρα-
φικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: info@epsilonnet.
gr. Τηλέφωνο Επικοινωνίας 211 5007000. Όλες οι υποψη-
φιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελμα-
τισμό. Τα βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν 
το σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Στέλεχος Εξαγωγών

O υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας στελεχώνοντας το τμήμα 
Πωλήσεων. 
Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση (διατήρηση & ανάπτυξη) υπάρχοντος 
πελατολογίου 
•Σύναψη νέων συνεργασιών και συμφωνιών 
•Ανάπτυξη νέων αγορών 
•Έρευνα αγοράς-Έλεγχοs και ανάλυση του ανταγωνισμού  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε πωλήσεις 
εξωτερικού 
•Πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση της αγγλικής. Γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας θα εκτιμηθεί 
•Γνώση Η/Υ, MS Office  
Η θέση απαιτεί: εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, 
οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα,  
δημιουργικότητα.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών           

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@tzanos.gr. (Υπ’ 
όψιν Κου Τσουρέ). Tηλ. επικοινωνίας: 210 2828603, 
fax: 210 2819210. Αναφέροντας τον κωδικό θέσης 
ΠΕΞ/3.

Θέση: Operator Rail Department, Imp Exp, Athens branch 
Τόπος: Καλλιθέα / Αθήνα 
Πλήρης Απασχόληση 
 
Περιγραφή θέσης:  
•Έλεγχος εγγράφων ανά αποστολή σύμφωνα  
με την αναγγελία (pre-advice) 
δημιουργία φακέλου (μερίδα)  
•Επικοινωνία με πελάτες, ενημέρωση 
•Αλληλογραφία με ανταποκριτές 
•Άμεση ενημέρωση ανταποκριτή σε περίπτωση έλλατον/
προβληματικής αποστολής   
•Διεκπεραίωση φακέλου 
•Ενημέρωση αποθήκης για παραλαβές-παραδόσεις  
και τυχόν ιδιαιτερότητες αποστολής (SFA) 
•Έκδοση τιμολογίων σε πελάτες βάσει γενικών 
•Συμφωνιών ή ειδικών προσφορών (SFA). 
•Εντολές φορτώσεων προς Ανταποκριτές - follow up. 
•Έλεγχος/ αναγνώριση εισερχομένων τιμολογίων από 
ανταποκριτές 
•Μηνιαίος έλεγχος φακέλου / έκδοση τιμολογίου  
στον εκάστοτε ανταποκριτή ανά μερίδα 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής, Γερμανικής (optional) 
•Πολύ καλή γνώση εργαλείων Microsoft Office 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
 
Προσφέρονται: 
•Εργασία σε μεγάλο πολυεθνικό οργανισμό 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία 
μπορείτε να απευθυνθείτε στο site: www.dbschenker.com/gr. 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: john.stamatopoulos@
schenker.gr

Η εταιρία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ, ζητά:

Τεχνολόγο Τροφίμων
Αρμοδιότητες 
•Τήρηση ποιοτικών συστημάτων ISO 9001:2008, ISO 
22000:2005, ISO 14001:2004 
•Παρακολούθηση & διασφάλιση διαδικασιών παραγωγής. 
•Εκπαίδευση & επίβλεψη προσωπικού 
•Συμβολή στον προγραμματισμό της συντήρησης  
του μηχανολογικού εξοπλισμού 
•Τήρηση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας  
των παραγόμενων προϊόντων 
•Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας  
στους χώρους της παραγωγής 
 
Προσόντα 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ με ειδικότητα τεχνολόγος τροφίμων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών με αντίστοιχη εμπειρία 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ & Αγγλικών 
•Εμπειρία σε καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα και στην επίλυση 
προβλημάτων 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@gefsinus.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η εταιρεία Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 
βιομηχανική μονάδα εξόρυξης – επεξεργασίας – εμπορίας 
μαρμάρου με έδρα τη Δράμα, ενδιαφέρεται να προσλάβει 
άμεσα άτομο, για το τμήμα:

Λογιστηρίου / Οικονομικής 
 Διεύθυνσης της Εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής/οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένο 
λογιστήριο 
•Κατά προτίμηση εμπειρία σε καταχώρηση και 
παρακολούθηση εγγραφών γενικής λογιστικής 
•Βασικές γνώσεις ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, εγγραφών γενικής 
λογιστικής 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ηλικίας έως και 35 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Εργατικότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια 
•Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, τήρηση κανόνων 
•Ιδιαίτερη διάθεση για εργασία, προσφορά, απόκτηση 
γνώσεων-εμπειριών και εξέλιξη σε ένα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης σε όλο το φάσμα των λογιστικών/
οικονομικών υπηρεσιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
ΜΑΡΜΑΡΑ, ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ, Τέρμα Ευξείνου Πόντου, Τ.Κ 
66100 Δράμα. Τηλ. επικοινωνίας: 25210 60112, fax: 
25210 60110, e-mail: mkoutsikidou@lazaridismarmor.gr. 
Υπόψιν: Κας Κουτσικίδου Μαρίας.

Η εταιρεία DRAPA chemie βιομηχανία χρωμάτων και 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας 
συστημάτων δόμησης StoAG με έδρα τον Ασπρόπυργο 
Αττικής, ζητεί:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, χρηματοοικονομικών 
θεμάτων και εισαγωγών 
•Η γνώση ERP Atlantis θα θεωρηθεί προσόν

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ: 210 5570191, fax: 210 5593945, 
e-mail: drapa1@otenet.gr. Website: www.drapa.gr, www.
stohellas.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
SOL Consulting SA, a rapidly developing consultancy 
firm, is looking for an experienced individual who will 
assume the role of:

Senior Consultant in our Financial Advisory  
 Line of Service

As a Senior Consultant you will be working as a Team 
Leader in Transaction and Restructuring related 
engagements gaining exposure to a variety of sectors and 
assignments.

Responsibilities: 
•Leads and directs team members from initial contact  

to finalization of client engagements 
•Produces reports on client/engagement status 
•Participates in engagement budgeting 
•Participates actively in business development 
 
Qualifications: 
•Bachelor’s degree in business, finance or equivalent 
•Master’s degree in finance or MBA 
•Full or partial completion of relevant professional 
qualification (CFA, ACCA, ACA or other) will be considered 
a significant advantage 
•At least 3 years of previous working experience in 
a corporate finance and/or management consulting 
environment 
•In depth theoretical and practical knowledge of business 
and project valuation, business planning, financial 
restructuring and M&A 
 
Skills: 
•Excellent analytical and quantitative skills 
•Team player 
•Dependable and hardworking 
•Comfortable working in a deadline oriented environment 
•Excellent communication Skills (oral and written) in both 
Greek and English 
•Expert Use of MS office applications 
 
What we offer: 
•Competitive remuneration package 
•Excellent opportunity for career development in a 
rapidly developing organization

Send your cv’s to the following e-mail: k.vasilaki@solae.gr

Υπάλληλος Controlling 
στη Θεσσαλονίκη

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

Τα καθήκοντά σας: Ανήκετε στον τομέα controlling και ερ-
γάζεστε στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις, στη Θεσσαλονί-
κη. Δημιουργείτε και επεξεργάζεστε τις τακτικές αναφορές 
του τομέα. Αναλύετε και ερμηνεύετε τους ενδοεταιρικούς 
οικονομικούς δείκτες. Επεξεργάζεστε, αναπτύσσετε και 
διεκπεραιώνετε τις οικονομικές αναλύσεις.

Το προφίλ σας: Είστε απόφοιτος-η ανώτατης εκπαίδευσης 
οικονομικής κατεύθυνσης, με επιθυμητή προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Γνωρίζετε απαραίτητα Γερμανικά σε άρι-
στο επίπεδο και χειρίζεστε με ευχέρεια εφαρμογές του MS 
Office. Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι σημαντικά για 
εμάς. Σας διακρίνουν ικανότητα συνεργασίας, αξιοπιστία 
και προθυμία.

Τι προσφέρουμε: Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργα-
νωμένο περιβάλλον. Αμείβεστε με ελκυστικές αποδοχές, 
αξιόλογες παροχές και επιπρόσθετη ιδιωτική ιατρική 
ασφάλιση. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας είστε 
έτοιμος-η να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και 
να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε 
το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο 
του βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) στην online φόρμα, 
μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-
FF05DB4B-053AF396/lidl_gr/hs.xsl/4193_39503.htm. 
Θα σας απαντήσουμε σύντομα για την παραλαβή του βιο-
γραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη αγ-
γελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες θέσεις ή περιοχές.

Βιομηχανία ζητά:

Πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών 
Κωδ. Θέσης: ΙΚΟΝ

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

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Συνεργάτες

Η SYSCO Α.Ε. Εταιρία Πληροφορικής, από τους μεγαλύτε-
ρους Integrators στο χώρο Μηχανοργάνωσης Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων, αναλαμβάνει σημαντικά έργα στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Επεκτεινόμενη, ζητάει στελέχη Υποστήριξης – 
Εγκατάστασης Εφαρμογών (Implementation-Support) για τις 
δραστηριότητες της στον Ξενοδοχειακό Τομέα.

Υπάλληλος Τμήματος Υποστήριξης Hotel  
Business Εφαρμογών Λογισμικού

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ Ξενοδοχειακών σπουδών 
•Γνώση εφαρμογών λογισμικού Sysco Epitome PMS ή/και 
Sysco Medallion PMS. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε ξενοδοχείο με 
χρήση των ανωτέρω συστημάτων Λογισμικού. 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ & Windows – Ms Office. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος.

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον, 
μεγάλους ορίζοντες εξέλιξης σε συνδυασμό με ελκυστικό 
πακέτο αποδοχών & Bonus, ανάλογα με την εμπειρία & 
την απόδοση.

Στείλτε βιογραφικό σημείωμα στην: S Y S C O Α.Ε., Εφέ-
σου 6 & Λεωφ. Συγγρού - 171 21 Νέα Σμύρνη. Τηλ: 210 
9319551, fax: 210 9319662, e-mail: info@sysco.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
AW - .NET Software  

Engineer

Περιγραφή Θέσης: Η Αllweb Solutions ζητά ταλαντού-
χους μηχανικούς λογισμικού για απασχόληση, με αποδε-
δειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανικού πληροφορικής ή / και λογισμικού  
•Αποδεδειγμένη άριστη γνώση Αγγλικών 
•Αποδεδειγμένη 3ετη εμπειρία σε εφαρμογές .NET 
•Άριστη γνώση .NET Framework, και σχετικών  
τεχνολογιών και πλατφορμών όπως ASP.Net, VB.Net, 
Visual Studio, C++, C#, Team Foundation Server. 
•Άριστη γνώση SQL / σχεδιασμού σχεσιακών βάσεων 
δεδομένων σε περιβάλλον SQLServer 2008, Oracle 10g.  
•Κατανόηση και ενασχόληση με BIG DATA technologies 
(Hadoop, Cloudera)  
•Άριστη γνώση Web Services, με χρήση τεχνολογιών 
REST, XML, JSON (JavaScript Object Notation)  
•Πολύ καλή γνώση HTML, CSS και των διαφορών  
μεταξύ browsers. 
•Άριστη γνώση εργαλείων μοντελοποίησης όπως UML 
και μεθοδολογιών ανάπτυξης εφαρμογών όπως SCRUM, 
MSF, RUP, DSDM, AGILE DEVELOPMENT 
•Άριστη γνώση διαλειτουργικότητας με άλλες εφαρμογές 
και συστήματα 
•Ικανότητα έρευνας και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών  
•Ικανότητα για αποτελεσματική εργασία τόσο ανεξάρτητα 
όσο και σαν μέρος ομάδας. 
•Ικανότητα σύνταξης τεχνικών κειμένων, ανάλυσης  
προδιαγραφών τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά 
και παραγωγή use case models. 
•Portfolio προηγούμενων έργων. Οι υποψήφιοι  
πρέπει να παρουσιάσουν ένα project τουλάχιστον  
(που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι) με την χρήση  
της τεχνολογίας .NET. 
 
Η εταιρία παρέχει: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα projects, 
προοπτικές εξέλιξης, ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον  
εργασίας. 

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα τη-
ρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Στείλτε το βιογραφικό σας μαζί 
με portfolio των projects σας στο e-mail: jobs@allweb.gr

Athens Technology Center S.A. wishes to recruit:

ERP Consultant Working Abroad 
(Ref: ERPC/2013)

Required qualifications: 
•University degree  
•Experience in implementing international ERP systems 
•Ability to analyze customer requirements & complete 
functional specifications 
•Fluency in written communication, adaptability and team 
work spirit 
•Excellent verbal communication and presentation skills 
•Excellent knowledge of spoken & written English 
•Strong organization, planning and problem solving skills 
•Possibility of long-term stay abroad 
 
Desired qualifications: 
•Additional languages 
•Basic Knowledge of SQL language 
 
The company offers competitive salary, insurance 
coverage in Greece. 
 
Please send your CV to our e-mail address hr@atc.gr

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

Rails Web Developer

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

Required skills 
•Experience in MVC web development 
•Experience in JavaScript development 
•Knowledge of Ruby and the Rails framework 
•Knowledge of HTML5/CSS3 
•Familiarity with Linux/Unix environments 
 
Desired skills 
•Familiarity with version control systems, particularly Git 
•Experience with relational databases 
•Experience in test-driven development 
 
Candidates that do not meet the criteria as per points 1-5 
above will not be considered. 

Please send your CV to: careers@navarino.gr with 
reference DAIN-WEB03

Μηχανογραφημένο
Σύστημα Διαχείρισης
Επιταγών Κατάρτισης
Τύπου Voucher

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
“Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 

για άνεργους νέους έως 29 ετών”

“Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 
για άνεργους νέους στον κλάδο  

του Τουρισμού έως 29 ετών”

Site: www.point0.gr
E-mail: info@point0.gr
Τηλ: 210 9730280
Fax: 210 9709464

Κάνε τώρα την εγγραφή σου και συνδέσου  
με χιλιάδες ενδιαφερόμενους για  
άμεση ή μελλοντική συμμετοχή 
σε προγράμματα Voucher.
Μείνε ενημερωμένος και ενεργός 
σε έναν νέο χώρο με δυναμική 
και ευκαιρίες.

Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου
στην αγορά εργασίας;
 
Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά 
προγράμματα Voucher 
εισόδου στην αγορά εργασίας;

Έχεις επιχείρηση που ενδιαφέρεται να δώσει

σε νέους την ευκαιρία να μπουν δυναμικά

στην επαγγελματική τους πορεία,

χωρίς οικονομική επιβάρυνση, διαδικασίες

ή ενημερότητες;



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

ΤΡΙΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20148

Junior Software Developer  
(JSD-MATH.14) 

Full-Time | Kato Scholari, Greece

Our company develops innovative technologies in the area 
of Computer Aided Engineering investing on its engineers 
who are its most valuable asset. We are looking for hard 
working and enthusiastic young people with team spirit 
that will enhance our Script/AI department.

Job Summary 
•The mathematical support of Artificial Intelligence 
methods 
•Algorithmic solution of problems 
•Computational Geometry  
Key Qualifications 
•Higher education degree in applied sciences, preferably 
mathematics 
•Strong skills in computational geometry and differential 
geometry 
•Strong skills in numerical analysis and statistics 
•Good knowledge of the English language 
•Fulfilled military service obligation (where applicable)  
Desired Skills 
•Data Clustering algorithms knowledge 
•Applied mathematics knowledge 
 
Benefits 
•Attractive remuneration package 
•Bonus according to performance 
•International travel insurance during business trips 
•Private health insurance 
•Continuous training in new technologies related  
to the CAE industry 
•Excellent team and creative working conditions 
•Free lunch, coffee and snacks 
•Up to date hardware and software 
•Flexible working hours, with full respect  
to the employees rights 
 
To submit your CV, please visit: http://careers.beta-cae.
gr. Expires: 11.5.2014

Software Developer

Responsibilities 
•Website (User-Level tier) Development. 
•Experience with user Interfaces. 
 
Required Qualifications 
•Knowledge of Joomla/Wordpress. 
•Intermediate PHP/HTML/CSS/Javascript technologies 
knowledge. 
•Little Database and SQL knowledge. 
•Good knowledge of Photoshop or Adobe illustrator. 
•Very good command of the English language. 
•Analytical and communication skills. 
 
Optional Qualifications 
•Programming in iPad/iPhone or Android platforms. 
•Portfolio with an example of at least one complete 
website paradigm.

Send your cv’s to the following e-mail:  
john.kitsos@veriah.com

Προγραμματιστής PHP 

Στο πλαίσιο ανάπτυξης πλατφόρμας CMS – eCommerce 
η Telematica Electronics, αναζητά Developer για πλή-
ρη απασχόληση. Η θέση εργασίας αφορά προγραμματιστή 
όπου θα ενταχθεί στην ομάδα ανάπτυξης της πλατφόρμας 
online πωλήσεων της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:  
•Πτυχίο ΑΕΙ - TEI Θετικής κατεύθυνσης ή μηχανικού 
•Εμπειρία σε PHP 5 
•Εμπειρία σε MySQL και σχεσιακές βάσεις δεδομένων 
•Εμπειρία σε HTML 5 / CSS / Javascript / AJAX 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν:  
•JavaScript και jQuery, XHTML Strict, CSS2.1 και XML 
•Wordpress 
•HTML 5 
•Photoshop 
 
Αποστολή βιογραφικών στο: info@telematica.gr

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

Experienced and Senior  
Java Developers

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

In case: 
•you are a software engineer with a passion for writing 
software, 
•you like to take on new challenges, 

•you like to produce and discuss good, creative ideas, 
•you like to cooperate with others within a multi-national 
team, 
•you are flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s mentality, 
•you like to be part of a very dynamically working 
company, 
 
and you cover the following set of skills:   
•University Degree in Computer Science or relevant 
discipline 
•Proven experience in following technologies/areas/
frameworksAbility on new technologies research – 
integration 
•Java JSE, Java JEE 
•JPA, JSF, Spring 
•Web Services (Rest, SOAP) 
•MySQL 
•Jasper Reports 
•Maven, Eclipse 
•HTML5, JavaScript, Ajax, JQuery, XPages 
•IBM Lotus and Domino 
•Ability to work autonomous and within a team 
•Processes orientation, familiarity with software 
development processes 
•Fluency in English (spoken, written)

Please, apply for an interview, sending your detailed CV in 
English, quoting reference ref: PR/03/14 to the following 
e-mail address: hr@softcom-int.com, not later than 
30.04.2014.

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

Senior Web Designer

24 Media is Greece’s largest digital publishing group, 
managing over 20 premium content brands across different 
platforms, such as web, mobile and Smart TV, with a total 
audience of close to 7 million unique browsers per month. 
For more information please check out www.24media.gr.

Joining as Senior Web Designer you will design high quality 
creative work that reflects the core nature of the business. 
By working closely with the content and marketing team, 
you will design cross browser and platform compatible 
pages and other assets as well as improvements to the 
existing websites and apps functionality and structure. 
It will also be your duty to stay abreast of all new online 
trends and technologies and identify opportunities to 
include them in your work.

The Senior Web Designer will: 
•Lead the design input, execute design directions  
and manage the design process 
•Effectively inspire the team through ideas, designs  
and quality mindset 
•Be responsible for pixel-perfect visual appearance  
and design style of our projects 
•Give daily feedback and direction to the team 
 
To qualify you must have: 
•Minimum 3 years of experience driving the design 
process and direction of projects for Web and other 
digital platforms. •Experience in digital advertising  
will be consider as a plus 
•Expert knowledge of Photoshop, Illustrator, HTML5, 
CSS3. 
•Experience creating and designing interactive 
advertising/marketing campaigns across multiple 
platforms 
•A strong online portfolio, showcasing executed ranges 
of design skills and styles 
•Good insight into current web design trends and related 
creative spaces 
 
Please submit cover letter and CV to cv@24media.gr 
quoting Ref.: SWD-0414S.

ACTA Ltd for its telecom OSS/BSS implementation projects, 
is looking for software engineer for the customization, 
deployment, operations and support of ACS/TR-069 
application platforms, at its customers. Successful candidates, 
after following the required training, will become members of 
the team performing customer implementation projects.

Software Engineer 
(code: SE-1)

 Required Qualifications: 
•Python Programming 
•Transfer Protocols (HTTP, SOAP, XML-RPC). 
•Web Technologies (HTML, CSS, Ajax/JavaScript). 
•Relational Database Systems (MySQL). 
•Linux OS (Debian, Redhat). 
•Fluency in English (spoken, written) 
 
Desired Qualifications: 
•Concept and principles of Ethernet Networks, Firewalls, 
Load Balancing. 
•Concept and principles of TR-069, TR-081, TR-135. 
 
Contact details: 
•Tel: 210 6003302  
•Fax: 210 6083113 
•E-mail: hr@acta.com.gr

AMD Telecom is among the best companies worldwide 
in the telecommunications industry, with international 
presence and offices in Greece (Thessaloniki and Athens), 
Spain, France and India. The company specializes in SMS 

marketing campaigns and our clients are huge corporations 
from around the world. (For example banks, airlines, multi-
stores, e-shops). We are constantly expanding our activities 
and our personnel all over the world. For this purpose we are 
looking to recruit for our offices in Thessaloniki:

IT Operations Manager 
for our headquarters 
in Liti Thessaloniki 

(Derveni area)
Responsibilities 
•Responsible for overseeing all IT daily operations, 
•Creates and implements operation policies and 
procedures of IT department, 
•Oversees and delegates tasks related to production 
processes, 
•Oversees staff members of IT team in India and 
coordinates specific job tasks, 
•Facilitation of evolution planning across multiple 
projects, 
•Co-ordination and prioritization of work and resources 
among several projects 
•Uses the demands and feedback of sales department to 
determine which products and services needs to develop, 
•Following projects’ deliverables and propose strategies 
to optimize the company’s development strategy 
 
Required skills 
•Proven experience in successfully running software 
development projects, preferably using Scrum and other 
Agile methodologies, 
•A solid technical knowledge of software development, 
preferably mobile and web based SaaS applications, 
•Should have risk analysis, management, software 
estimation and project planning skills, 
•Must be able to work with product owner located 
remotely. Must have experience in managing distributed 
teams, 
•Should show leadership and team-building capabilities, 
•Should have good time management and history  
of making sound decisions quickly under stress, 
•Should be focused on the delivery of customer value 
 
The company offers 
•Monthly salary upon qualifications and bonus scheme, 
•Friendly and challenging working environment, 
•Opportunities for further growth and development, 
remuneration package.

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

Junior Web Developer  
(Full-time contractor)

Remuneration: Competitive 
Location: Athens, Greece 
Closing date: 15 May 2014 
Overview:Stratagem Technologies is seeking a Junior 
Web Developer with a passion for solving difficult 
problems.

Company Description: Stratagem Technologies is a 
financial technology company focused on cutting-edge 
research, analysis, trading and tools for the sports betting 
market. Founded in late 2012, Stratagem represents the 
culmination of knowledge and expertise derived from a 
wealth of experience in the financial markets and sports 
betting industry. Our focus and ongoing commitment is to 
combine outstanding people with innovative technology to 
become an industry leader. We aim to set the standard in the 
sophistication of trading strategies and analytical research 
in the field of sports betting and sports performance analysis.

By combining the domain expertise of its subsidiary 
Onside Analysis with extensive data and the very latest 
statistical modelling and analysis techniques, Stratagem 
is uniquely positioned to provide premium quality services 
for analytical and data-driven sports betting traders. Our 
products include the StatPlat platform for professional 
football betting traders, a tool that we are continuously 
and significantly enhancing. By additionally harnessing 
our financial trading expertise to build automated trading 
capabilities, we are creating a truly multi-layered business.

Our business is based on 3 fundamental principles: 
•we position ourselves at the leading edge  
of technological innovation; 
•we seek and work with the most talented people  
we can find; and 
•we reward on merit.

The Role: We are seeking a passionate full-stack web 
developer to work on a set of challenging large scale web 
projects. The successful candidate will participate in the 
full software life-cycle, from researching the problem to 
implementation, deployment and production monitoring.

As part of the development team, you will have responsibility 
for developing and maintaining the critical technology that 
underpins the Stratagem approach, including real-time data 
analysis applications and automated trading software. As 
a member of a small but growing team you will have the 
opportunity to make a significant contribution to business-
critical software.

The position will initially be offered on a full-time contractor 
basis, with the longer-term goal being a full-time position as 
a Stratagem employee.

Your Profile: Most of all you will enjoy coding and take 
real pride in developing high-quality software. You will 
enjoy learning and probably like to experiment with new 
languages, technologies and libraries outside of your day 

job. Adopting best practices (such as AGILE workflows, 
source control, extensive testing and code reviews) will 
come naturally to you. 

We think you should have: 
•A minimum of 1 year of commercial web development 
experience 
•Significant experience with Javascript along with  
at least one Javascript framework (e.g. AngularJS) 
•Significant experience with at least one web 
development platform (e.g. node.js) 
•Experience working with critical software where bugs 
can directly cost money and attention is paid to testing, 
staged releases and redundancy 
 
We would like you to have: 
•Experience with Python 
•Experience with continuous integration servers  
(e.g. Jenkins, Teamcity) 
•Experience with Mongo DB

We appreciate that not everyone gets to the same place 
by the same path. If you feel you are an ideal candidate but 
don’t meet one or two of these requirements please apply 
and provide additional details as required.

How to apply: To apply for the role please email your CV 
and a covering letter (with the job title in the Subject of the 
e-mail) recruiting@stratagem.co.Tell us why you would 
be a good fit for the Stratagem team and how working 
for Stratagem will help achieve our goals and yours. 
Shortlisted candidates will be invited for interview and 
will be required to demonstrate proficiency by completing 
a recruitment exercise. We respectfully note that we will 
not be using recruitment consultants for this position 
and will simply not reply to unsolicited applications or 
enquiries from such parties.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
H Career In Progress (www.careerinprogress.gr) είναι 
εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους το-
μείς της αναζήτησης εργασίας, του επαγγελματικού προσα-
νατολισμού και της ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας. Για 
λογαριασμό Εταιρείας Διοργάνωσης Εκδηλώσεων στην 
Αθήνα, ζητά:

Graphic Designer

Απαραίτητες Προϋποθέσεις: 
•Έως 35 ετών 
•Πτυχίο γραφιστικής 
•Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικών σε επίπεδο Proficiency 
•Excellent knowledge Photoshop, Illustrator, In Design, 
Office 
•Δείγμα εργασιών (portfolio) 
•Προαιρετική γνώση Flash, Corel, Max Premier θα ληφθεί 
θετικά υπόψη 
•Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα ενισχύσει 
την υποψηφιότητα

Η θέση θα καλυφθεί από άτομο οργανωτικό, δημιουργικό, 
γρήγορο, με δεξιότητες αποδοτικότητας υπό συνθήκες πίε-
σης και με ομαδικό πνεύμα.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα και 
δείγμα εργασιών στο e-mail: info@careerinprogress.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η εταιρεία LINK2U A.E. ως εξουσιοδοτημένος αντιπρό-
σωπος του ομίλου Forthnet – Nova στα πλαίσια της δυνα-
μικής και ραγδαίας ανάπτυξής της αναζητά:

Υπάλληλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(Μερική απασχόληση)

Για την στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου θα έχουν ως 
αντικείμενο τη διενέργεια εξερχόμενων κλήσεων σε υπάρ-
χον και νέο πελατολόγιο με στόχο την πώληση ή αναβάθμι-
ση υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Θετική σκέψη και χαμόγελο 
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία με έμφαση στο αποτέλεσμα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Bonus αποδοτικότητας 
•Εύκολη πρόσβαση με τον ΗΣΑΠ (σταθμός Αμαρουσίου) 
 
Αποστολή βιογραφικών: 
1. E-mail: hr@link2u.gr 
2. Fax: 211 1062801 
3. Τηλ. επικοινωνίας: 21110 62800 
4. https://www.facebook.com/pages/
LINK2U/243117042413932 
5. https://twitter.com/link2ugr 
6. http://www.linkedin.com/profile/
view?id=156386568&locale=en_US&trk=tyah2&trkInfo
=tas%3Alink2%2Cidx%3A1-1-1

Από κέντρο αισθητικής στο Σύνταγμα ζητούνται:

Τηλεφωνητές / Τηλεφωνήτριες 
για Τηλεφωνικό Κέντρο

Βιογραφικά στο e-mail: athens@figura.com.gr και τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 210 3232325, (υπ’οψιν κας Καβου-
κοπούλου).

συνέχεια στη σελ. 10

www.voluntaryaction.gr
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συνέχεια στη σελ. 12

Εταιρικό προφίλ MEDIATEL A.E.: H Mediatel A.E. δημι-
ουργήθηκε το 1995 και είναι μία από τις μεγαλύτερες εται-
ρίες στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Το πιστοποιημένο 
με ISO 9001:2008 Call Center τηςιδρύθηκε τον Ιούνιο του 
1999, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Η πολύχρονη εμπειρία της Mediatel σε έργα υψηλών απαι-
τήσεων την έχουν καθιερώσει ως ένα από τα μεγαλύτερα 
Call Centres στην ελληνική αγορά.

H Mediatel αναζητά:

Πωλητές  
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 

(Κωδικός θέσης, ΚΩΔ:2)

Το αντικείμενο απασχόλησης είναι η τηλεφωνική προώθη-
ση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Διάθεση για εργασία 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη και τα νόμιμα δώρα και επιδόματα 
•Αξιοπιστία & συνέπεια στις πληρωμές 
•3 ειδών διαφορετικά μπόνους, βάσει επίτευξης  
στοχοθεσίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης (Team Leader, Supervisor) 
•Σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον 
•Εύκολη προσβασιμότητα (3’ απόσταση από το μετρό  
Πανόρμου)

Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη τμήματος προσωπικού. 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές, 
e-mail: hr@mediatel.gr, φαξ 214 214 80 90, τηλ. επικοι-
νωνίας: 214 214 8000 (Επιλογή 1). Διεύθυνση εργασίας: 
Λ. Κηφισίας 125 - 127, Αμπελόκηποι, Αθήνα, (στάση 
μετρό Πανόρμου).

Ζητάμε για άμεση πρόσληψη: 

8 Υπαλλήλους Τηλεφωνικού Κέντρου

Για την στελέχωση του τηλεφωνικού μας κέντρου που θα 
έχουν ως αντικείμενο την διαχείριση εξερχομένων κλήσε-
ων (προώθηση) σε νέο project τηλεφωνίας που αλλάζει  
τα δεδομένα της αγοράς στο χώρο των τηλεπικοινωνιών 
στην Ελλάδα.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Απαραίτητη εμπειρία 
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευγένεια 
•Θετική σκέψη και χαμόγελο 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα 
 
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Αποδοχές πολύ υψηλότερες του βασικού μισθού  
600-850 8ΩΡΟ 350-450 5ΩΡΟ 
•Ασφάλεια μέσα από μία εταιρεία που επενδύει  
στους εργαζόμενους της 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Ασφάλιση ΙΚΑ.Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•Μηναίο, εβδομαδιαίο, ημερίσιο, bonus για όλους  
τους εργαζόμενους 
•Επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη  
(Supervisor, team leader) 
•Ωράριο εργασίας: 4ωρο - 5ωρο- 6ωρο πρωί ή 4ωρο 
απόγευμα, 8ωρο πρωί.

Τηλέφωνο για ραντεβού 213 0285343, 210 4836421, 
6975 683998. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sales@salein.gr. Βρίσκεται δίπλα σε ΗΣΑΠ και όλα  
τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει: 

Promoters (PR01)

Που θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο των fmcg για πολύ 
σημαντικά brands για τις περιοχές: Αττικής, Θεσσαλονίκης, 
Λάρισας

Οι υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας & προώθησης 
•Ομαδικότητα 
•Ικανότητες παρουσίασης 
•Καινοτομικό τρόπο σκέψης 
•2 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις ή προώθηση σε fmcg

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την ένδειξη PR01  
στο e-mail: west@westsa.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλήτρια Boutique  

Ρούχων & Αccessories

Το ξενοδοχείο Kivotos μέλος των Leading Hotels of the 
World δίνει την δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, να συμ-
μετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και φέτος τις 
υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία ως πωλήτρια σε κατάστημα λιανικής,  
κυρίως γυναικείων ενδυμάτων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εμφανίσιμη με τυπική συμπεριφορά 
•Επικοινωνιακή με ικανότητα στις πωλήσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
 
Αποστολή βιογραφικών με ολόσωμη φωτογραφία: 
•Fax: 210 6749299  
•E-mail: accounting@kivotosmykonos.com 
•Συστάσεις απαραίτητες 

Δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών, ζητά:

Product Manager Μαύρων  
Συσκευών και Πληροφορικής 

(Κωδ. PR02)

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για: 
•Συμμετοχή στη πολιτική αγορών και marketing 
•Έρευνα αγοράς 
•Ενημέρωση δικτύου 
•Διαπραγμάτευση με προμηθευτές 
•Διατήρηση στατιστικών στοιχείων 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία και Εμπειρία στο συγκεκριμένο κλάδο 
•Άριστη γνώση Η/Υ (excel, powerpoint κλπ) 
•Ιδιαίτερη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης 
•Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, εργατικότητα 
 
Γνώση Αγγλικών επιθυμητή. 
 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2724415 & 210 
2724416 
•Fax: 210 2724424 
•E-mail: elenitsa@bestelectric.gr

Κορυφαίος χώρος ομορφιάς στην Κηφισιά Αττικής  
αναζητά άτομο για:

Υπεύθυνο-η Καταστήματος

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

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητούνται:

Πωλητές – Πωλήτριες

•Έως 35 ετών. 
Περιοχή: Καλλιθέα και Πεντέλη 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού 
ζητά:

Υπεύθυνη 
και Συνυπεύθυνη για Αττική.

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

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

Εταιρεία με υλικά για αξεσουάρ μόδας και δώρων ζητά 
για τα καταστήματα χονδρικής στο κέντρο της Αθήνας:

Έμπειρους Πωλητές-τριες 
 
•Ηλικίας 20 έως 35 ετών, για πλήρη απασχόληση  
με προϋπηρεσία  
•Στο χώρο των υλικών και των αξεσουάρ μόδας.  
•Επιθυμητό προσόν η γνώση κατασκευής κοσμημάτων.  
 
Ωράριο συνεχές  
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο fax: 210-3233544 ή e-mail: 
ath1@nikolisgroup.com . Υπόψη: Κας Βασιλοπούλου.

Εταιρεία με υλικά για αξεσουάρ μόδας και δώρων ζητά για 
τα καταστήματα χονδρικής στο κέντρο της Αθήνας:

Υπάλληλο  
για τη Θέση του Ταμείου

•Ηλικίας 20 έως 35 ετών,  
•Για πλήρη απασχόληση με προϋπηρεσία και γνώσεις 
λογιστικής, 
•Η/Υ και συστήματος σε περιβάλλον ERP.  
•Επιθυμητό προσόν η πανεπιστημιακή εκπαίδευση  
και η γνώση ξένων γλωσσών. 
 
Ωράριο συνεχές 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο fax: 210-3233544 ή e-mail: 
ath1@nikolisgroup.com . Υπόψη: Κας Βασιλοπούλου.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
FRANCHISE SUCCESS (www.franchise-success.gr - 
www.franchiseporτal.gr)

Κλαδικό περιοδικό και Portal επεκτείνουν τις δραστηριό-
τητες τους και ζητούν για τη στελέχωση τους:

Παραγωγό Διαφήμισης -  
Πωλητή διαφημιστικού χώρου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τριετής τουλάχιστον και αποδεδειγμένα επιτυχής 
εμπειρία σε πωλήσεις διαφημιστικού χώρου 
•Άνεση στην γραπτή επικοινωνία, πολύ καλή γνώση 
της αγοράς του internet και του webmarketing 
•Όρεξη για δουλειά, δημιουργικότητα, ευχάριστη  
και δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας με σαφή προσανατολισμό 
στα αποτελέσματα 
•Σημαντική εμπειρία στη δυναμική πώληση  
«face to face» και σε τηλεφωνικές πωλήσεις 
•Άριστη επικοινωνία και υψηλή διαπραγματευτική 
ικανότητα 
•Υψηλό βαθμό αυτοπαρακίνησης 
•Ψυχολογία «winner» 
•Σπουδές στους τομείς διαφήμισης, επικοινωνίας  
και μάρκετινγκ θα ληφθούν υπόψη 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Συστάσεις απαραίτητες 
 
Παρέχονται: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον 
•Σταθερός μισθός και ανταγωνιστικό πακέτο bonus

Αποστείλατε αναλυτικό βιογραφικό με πλήρη αναφορά 
στη μέχρι σήμερα εμπειρία σας και στα αποτελέσματά 
σας (Κωδ. Θέσης FS3): TFC Ανάπτυξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ, 
Παπανικολή 100-102,15232 Χαλάνδρι, fax: 2106752864, 
e-mail: pgr@tfc.gr. Κωδ. Θέσης: FS3

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

Sales and Front Office Executive 
(Code SFOE CRETE)

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

Qualifications 
•2-3 years minimum experience as a Sales-Reservations 
agent preferably in a Luxurious Boutique Hotel. 
•Degree in Hospitality/ Tourism. 
•Excellent command of both English and Greek language 
is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign language  
will be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic, budgets and numbers 
oriented. 
•Excellent knowledge of any PMS-IDS,  
MS Office-Computer skills. 
•Negotiation and excellent Communication Skills. 
•Well groomed with strong interpersonal skills. 
 
An attractive package of benefits is offered according  
to qualifications.

Should you wish to be a member of HotelBrain team, please 
send us your CV with a photo at hr@hotelbrain.com. All 
applications will be treated in the strictest confidence.

Η ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE αναζητά υποψήφιο για 
να στελεχώσει τη θέση Σύμβουλος Πωλήσεων για τον Ν. 
Δωδεκανήσων με έδρα την Ρόδο.

Η ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE είναι μια δυναμική ανα-
πτυσσόμενη ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται από 
το 1962 στην ελληνική αγορά στους εξοπλισμούς καταστη-
μάτων και στην εμπορία και διανομή τεχνικών προϊόντων.

Περιγραφή Ρόλου 
•Διαχείριση και ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου 
•Αναζήτηση νέων πελατών 
•Διαχείριση των εισπράξεων των πελατών 
•Ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών 
•Παρακολούθηση τάσεων και συνθηκών της αγοράς  
και του ανταγωνισμού 
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 ετών, ιδανικά 
στην πώληση τεχνικών προϊόντων σε αντίστοιχη εμπειρία 
του κλάδου  

•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Outlook, 
Word, Excel, Internet) 
•Πολύ καλή γνώση της τοπικής αγοράς 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου 
•Οργανωτικός, υπεύθυνος, φιλόδοξος και ακέραιος  
χαρακτήρας 
 
Προσφέρονται 
•Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση στην γκάμα των προϊόντων  
και τις τεχνικές πωλήσεων 
•Ανταγωνιστικό σύστημα αποδοχών 
 
Τα βιογραφικά να αποστέλλονται μόνο με e-mail και 
μόνο στη διεύθυνση: customer3.ath@voyatzoglou.gr

Η Χρωστική Α.Ε., με έδρα το Κορωπί και με αντικείμενο 
εργασιών την παραγωγή και εμπορία χημικών προϊό-
ντων για τη βιομηχανία πλαστικών και εκτυπώσεων, 
η οποία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας πι-
στοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000, 
σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην ερ-
γασία πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα OHSAS 
18001:2007 και ΕΛΟΤ 1801:2002 και σύστημα περι-
βαλλοντικής διαχείρισης επαληθευμένο σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού EMAS, εν-
διαφέρεται να προσλάβει:

Υπεύθυνο Υποστήριξης Πωλήσεων 
(REF: M-42-14-04)

Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Πωλήσεων. 
 
Βασικά καθήκοντα: 
•Η διαχείριση της επικοινωνίας και της αλληλογραφίας  
με τους πελάτες. 
•Η προώθηση των αιτημάτων των πελατών στα τμήματα 
της Εταιρίας και η παρακολούθησή τους. 
•Η διαχείριση των αρχείων του τμήματος πωλήσεων. 
•Η διαχείριση των τιμοκαταλόγων, εκπτώσεων  
και προσφορών της εταιρίας. 
•Η διαχείριση και ο έλεγχος των παραγγελιών.  
Η συγκέντρωση και η αποστολή όλων των εγγράφων  
που συνοδεύουν τις παραγγελίες. Η πληροφόρηση  
των πελατών, αντιπροσώπων και του τμήματος  
πωλήσεων για την κατάσταση των παραγγελιών. 
•Η διαχείριση των ναύλων και ο προγραμματισμός  
και έλεγχος της μεταφοράς των προϊόντων. 
•Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών  
για τη συμμετοχή της εταιρίας σε εμπορικές εκθέσεις. 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής διοίκησης  
επιχειρήσεων ή marketing. 
•Πολύ καλή γνώση MS OFFICE. Επιθυμητή  
η γνώση του SolutionERP (CompakWIN). 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση  
σε βιομηχανική και εξαγωγική εταιρία πιστοποιημένη  
κατά ISO 9001. 
•Ευχέρεια στη γραπτή και προφορική επικοινωνία,  
συνέπεια και ικανότητα απόδοσης σε πιεστικές συνθήκες 
εργασίας. 
•Κατά προτίμηση κάτοικος Ανατολικής Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφι-
κό σημείωμα, αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στην διεύθυνση Ζήνωνος 15–17, 19400 Κορωπί ή 
με φαξ στο 210-6623873 ή e-mail personnel@chrostiki.
gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία 
μας επικοινωνήστε τηλεφωνικά στον αριθμό 210 6624692 
ή επισκεφθείτε το site μας: www.chrostiki.gr

Υπεύθυνοι Πωλήσεων HO.RE.CA 
(κωδ.: SAF-02)

Μεγάλη Ελληνική Εταιρεία, leader στο χώρο των Τροφί-
μων, ζητά να προσλάβει νέους με προϋπηρεσία στις Πωλή-
σεις HO.RE.CA με έδρα την Αττική.

Προσόντα που απαιτούνται: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι στη διοίκηση επιχειρήσεων  
– μάρκετινγκ – επικοινωνία 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις HO.RE.CA. ιδανικά στο χώρο 
των αλλαντικών, τυροκομικών ή και κατεψυγμένης ζύμης 
•Γνώση Η/Υ & δυνατότητα ταξιδίων εκτός Αττικής  
κρίνεται απαραίτητη 
•Εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Office) 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη 
•Προοπτικές ανάπτυξης σε ευχάριστο και δυναμικό  
περιβάλλον εργασίας 
•Αυτοκίνητο / εταιρικό τηλέφωνο 
•Bonus

Εφόσον πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, στείλτε 
μας το σύντομο βιογραφικό σας (αναφέροντας εμφανώς 
τον κωδικό SAF-02) στο e-mail: hr@exceed.gr. Διεύθυν-
ση: EXCEED CONSULTING S.A., Λεωφ. Ποσειδώνος 67 
166 74 Γλυφάδα, τηλ: 210 8983610, fax: 210 8983450.

Η Makemeup Cosmetics είναι εταιρία στον κλάδο της 
ομορφιάς με επώνυμα ποιοτικά brands.

Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρίας, αναζη-
τούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για να καλύψουν άμεσα τις 
παρακάτω θέσεις, με έδρα τη Θεσσαλoνίκη και την Αθήνα: 
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Εξωτερικές Πωλήτριες-ες  
σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα

Αρμοδιότητες Υποψήφιου: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα  
(όχι σε ιδιώτες, αλλά σε επιχειρήσεις) 
•Προώθηση / πώληση προϊόντων ομορφιάς 
•Εύρεση & διεύρυνση πελατολογίου 
•Διαχείριση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος και νέου  
πελατολογίου 
•Διερεύνηση, εντοπισμός και ικανοποίηση αναγκών  
πελάτη 
•Διαπραγμάτευση με τον πελάτη με σκοπό την επίτευξη 
της πώλησης 
•Επίτευξη στόχων βάσει πλάνου πωλήσεων 
•Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης  
με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες 
 
Προσόντα Υποψηφίου: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη 
& διαχείριση πελατολογίου, με σκοπό την επιτυχημένη 
πώληση 
•Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε πωλήσεις καλλυντικών 
•Εμπειρία στον χώρο των καλλυντικών 
•Εξαιρετικές επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ευελιξία, όρεξη για 
δουλειά 
•Πολύ καλή γνώση & χρήση της Ελληνικής & Αγγλικής 
γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office & Internet 
•Εμφανίσιμη-ος και απαραίτητη συνημμένη φωτογραφία 
•Συνεχής δυνατότητα ταξιδιών 
•Ερασιτεχνική άδεια οδήγησης 
•Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης & συντονισμού  
δραστηριοτήτων
Προσφέρονται: Η εταιρεία παρέχει υποχρεωτική εκπαι-
δευτική υποστήριξη, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, δυ-
νατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

•Σταθερός Μηνιαίος Μισθός και bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται αυστηρά μόνο βιο-
γραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κιόσης Γιώργος, τηλ 6947 
949366, e-mail: COSMETICS@MAKEMEUP.GR

Η McCain Hellas ζητά:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Αγοράς  
για τη Μαζική Εστίαση 

Η θέση έχει έδρα τα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα, 
με περιοχές ευθύνης Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και τα Νησιά 
Κέρκυρα και Λευκάδα.

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Area Manager 
Δυτικής Ελλάδας και θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη 
της περιοχής και την αποτελεσματική εφαρμογή της εταιρι-
κής στρατηγικής.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε θέση πωλήσεων  
στη Μαζική εστίαση 
•Πανεπιστημιακό τίτλο Ανώτατης/ανώτερης Εκπαίδευσης 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και ευχέρεια στη χρήση Η/Υ. 
•Δυνατότητα ταξιδιών >50% του χρόνου εργασίας

Η εταιρία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη και προοπτικές εξέλιξης 
σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλώ, προωθήστε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση mccainhellas@mccain.com

Η εταιρεία TEFACO A.E.B.E. με έδρα τον Άγιο Στέφανο 
Αττικής και αντικείμενο το εμπόριο χάρτινων και πλα-
στικών ειδών μιας χρήσης, ειδών catering και ειδών 
οικιακής χρήσης ενδιαφέρεται για:

Υπεύθυνο Πωλήσεων στο  
Τμήμα της Χονδρικής Πώλησης

Ο ιδανικός υποψήφιος διαθέτει τα εξής προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Υ/Η και internet 
applications 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων 
•Αυξημένη Ικανότητα πώλησης και διαπραγμάτευσης 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επιθυμητή ηλικία έως 35 ετών

Η εταιρία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, συνε-
χή εκπαίδευση, δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και 
ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών.

Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη και διεύρυνση της αγοράς με σκοπό την επίτευ-
ξη των στόχων της εταιρίας. 
•Εξεύρεση και ανάπτυξη νέων ομάδων προϊόντων σε 
συνεργασία με τον προϊστάμενο του τμήματος. 
•Ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8140005, 8142637, 
6216332. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@
tefaco.gr ή στο fax: 210 8142636.

Εξωτερικοί Πωλητές B2B

Όνομα πελάτη: Eταιρεία παραγωγής και εμπορίας καλλυ-
ντικών (με πελάτες καταστήματα λιανικής, S/M, Mini/M, 
καλλυντικών, κομμωτηριακών προιόντων)
Περιοχή ευθύνης: Αττική – Πειραιάς – Στ. Ελλάδα,  
Πελοπόνησσος, Νησιά Αιγαίου. 
Αμοιβή / Παροχές: Μισθός και Bonus  
Κλάδος: Cosmetics-Consumer Goods 
Τύπος θέσης: Μόνιμη
Περιγραφή εργασίας 
Αναζητά εξωτερικούς πωλητές με τις παρακάτω  
αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου 
και εύρεση νέου 
•Επισκέψεις σε δυνητικούς πελάτες με σκοπό την πώληση 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με πελάτες 
•Αποτελεσματική επικοινωνία σε εταιρικό αλλά  
και πελατειακό επίπεδο 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε πωλήσεις Β2Β, ιδανικά 
στον κλάδο των καλλυντικών (κανάλια αγοράς Drug  
& Food) 
•Καλές γνώσεις Αγγλικών 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Τουλάχιστον απόφοιτος λυκείου 
 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Αναλυτική σκέψη και πελατοκεντρική αντίληψη 
•Οργανωτικότητα και μεθοδικότητα 
 
Προσφέρονται 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Bonus (σύμφωνα με τους στόχους πωλήσεων –  
εισπράξεων) 
•Αυτοκίνητο και έξοδα κίνησης 
•Εταιρικό τηλέφωνο 
 
Στείλετε το βιογραφικό σας στο email:  
hpbusiness@gmail.com. Παρακαλούμε υποψήφιοι  
μόνο με την ανάλογη προϋπηρεσία.

Βιομηχανία ανακύκλωσης περιοχή δυτική Θεσσαλονίκη, 
ζητά:

Νέο ως 35 ετών 
για το Τμήμα Πωλήσεων

Απαιτούνται: 
•Ερασιτεχνικό δίπλωμα, 
•προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη, 
•εκπληρωμένες στρατ. υποχρεώσεις  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: aksa_cv@yahoo.gr

Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ανάπτυξης 
πελατολογίου και προώθησης πωλήσεων, από τις πιο δυ-
ναμικά αναπτυσσόμενες στο χώρο των υπηρεσιών ζητά:

Συνεργάτες - Πωλητές

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα προωθούν υπηρεσίες  
«οικονομίας», δηλαδή υπηρεσίες που περιορίζουν  
τα έξοδα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SOHO-SME).
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου (Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ θα εκτιμηθεί 
και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν για προοπτικές 
εξέλιξης) 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Επαγγελματική εμφάνιση  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και πλήρη ασφάλιση ΙΚΑ 
•Μηνιαίο Bonus 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης 
(Team Leader, Εκπαιδευτής, Προϊστάμενος) 
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το μετρό Ακρόπολης.  
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός θέσης: DD55 
•Στο e-mail: hr@othisi.com.gr 
•Στο fax: 211 200 46 00 
•Τηλέφωνο για πληροφορίες: 211 200 45 00

Η εταιρεία Be Best, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην διοργάνωση 
Εμπορικών εκθέσεων, ζητά συνεργάτες με προϋπηρεσία, 
πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες και ευχάριστη προ-
σωπικότητα για τη στελέχωση του τμήματος Πωλήσεων 
εκθεσιακών χώρων.
•Προϋπηρεσία στον χώρο των Πωλήσεων στον κλάδο,  
θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν. 
•Oι υποψήφιοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Ι.Χ.  
Πλήρης και μόνιμη απασχόληση.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(Ασφάλιση-μισθός-bonus) 
•Συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση από ικανά στελέχη  
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
στη διεύθυνση info@be-best.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Από την εταιρεία Ιατρική Φροντίδα Κρήτης – Ιατρική Α.Ε. 
που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας στην Χερσόνη-
σο Ηρακλείου Κρήτης, ζητούνται:

Ιατροί άνευ Ειδικότητας ή  
Γενικοί Ιατροί & Παθολόγοι 

Για την περίοδο Απρίλιο – Οκτώβριο του 2014 με προ-
οπτική μόνιμης συνεργασίας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(η γνώση Γερμανικής ή/και ρώσικης γλώσσας  
θα θεωρηθεί προσόν), 
•Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιατρών, 
•Κάτοχοι PHTLS (θα θεωρηθεί προσόν) 
•Υπευθυνότητα, εργατικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές. 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Άριστες εγκαταστάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν βιογραφι-
κό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής τους 
εμπειρίας στο e-mail: pr@cretanmedicare.gr ή στο φαξ: 
28970 24064. Επίσης για επιπλέον πληροφορίες μπορούν 
να επικοινωνήσουν στο τηλ.: 6944542574 με τον κ. Αθα-
νάσιο Διαμαντάκη.

Από κέντρο αισθητικής στο Σύνταγμα ζητούνται:
Ιατροί (Δερματολόγοι ή άνευ Ειδικότητας)

Βιογραφικά στο e-mail: athens@figura.com.gr και τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 210 3232325, (υπ’οψιν κας Καβου-
κοπούλου).

Φυσιοθεραπευτής 

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

H GLOBALMEDIREC έχει μια άμεση θέση εργασίας για:

Οφθαλμίατρο, Specialty Doctor  
in Ophthalmology 

Σε κρατικό Νοσοκομείο NHS In Midlands.

Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις 
έχει αποκτήσει τον Τίτλο Ειδικότητας του ή είναι πολύ κο-
ντά στην λήψη αυτού, καθώς επίσης και για τα επόμενα 2-3 
χρόνια σαν Ειδικός.
Ετήσιος, μικτός μισθός ενός Specialty Doctor από £50000 
- £55000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). 
Ώρες εργασίας είναι 48/7 συμπεριλαμβανόμενες  
οι εφημερίες.  
Θέσεις με αρχικό συμβόλαιο ενός έτους και προοπτική 
ανανέωσης αν και εφόσον το επιθυμεί ιατρός-νοσοκομείο.  
Άμεση διαθεσιμότητα ιατρού προγραμματισμένες  
συνεντεύξεις 24 Απριλίου μέσω skype  
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς  
δωρεάν για τους ιατρούς.
Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνο-
νται: Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του 
Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την 
εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού τρα-
πέζης στην Αγγλία κτλ.
Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί 
μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις.
Κατερίνα Κοντάλιπου, GlobalMediRec. Τηλ: 6934 803930. 
E-mail: katerina.kontalipou@globalmedirec.com, link: 
www.globalmedirec.com/jobs/greek-doctors.htm

Η εταιρεία MD STUDIES & RECRUITMENT ως συνερ-
γάτης κορυφαίων γερμανικών εταιρειών που δραστηριο-
ποιείται στο χώρο του RECRUITING, ζητά για λογαριασμό 
πελάτη της:

Ειδικευμένους Ιατρούς

•αναισθησιολόγους με γνώση γερμανικής σε επίπεδο Β2/C1  
•γαστρεντερολόγους με γνώση γερμανικής σε επίπεδο C1 
•ψυχίατρους με γνώση γερμανικής σε επίπεδο C1+

Ειδικευόμενους Ιατρούς

•ψυχιατρικής με γνώση γερμανικής C1+  
Προφίλ υποψηφίου: 
Πτυχίο Ιατρικής 
Οργανωτικό πνεύμα 
Αξιοπιστία, Συνείδηση, Υπευθυνότητα, Εντιμότητα 
Ευελιξία  
Προφίλ θέσης:  
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστική αμοιβή βάση γερμανικής κλίμακας 
•Πλήρη απασχόληση  
Αποστολή βιογραφικών σε μορφή WORD στο:  
kariera@md-hellas.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας  
στο 2810 333450.

Κτηνίατροςγια το Κτηνιατρικό Κέντροστη Γλυφάδα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη 
•Συστάσεις επιθυμητές  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@petcity.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ο πελάτης μας, ιατρικό κέντρο, επιθυμεί να προσλάβει:

Μαία / Νοσηλεύτρια  
με Άριστα Γαλλικά (NURF04)

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

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

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
In-House Lawyer -  

Private Family Office

A well established Group of Companies located in the 
Northern suburbs of Athens, Greece with operations world-
wide is currently seeking an experienced In-House Lawyer 
with solid employment history to join the existing team.

The Role: The In-House lawyer will take on responsibility 
of all legal matters of the family office on the private, 
commercial, corporate, real estate and taxation side.

Requirements: 
•To be considered for this role, candidates should have: 
•5 years of relevant professional experience 
•Solid employment history in private practice or family 
office 
•Experience in the fields of corporate, property and tax 
laws in Greece and European Union. 
•Outstanding communication and interpersonal skills, 
positive and hands-on attitude 
•Excellent command of the English language

The ideal candidate will have commitment to excellence at 
every level, be passionate about delivering extraordinary 
levels of service, taking the initiative, getting to the root 
of an issue and seeing matters through to completion 
with a positive, can-do attitude. The family office offers 
an attractive remuneration package in a solid working 
environment.

To apply for this position, please send your cv  
to thecompanytowork@gmail.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Qualified Native /  

Bilingual English Teachers 

(holders of relevant BA) are required by a company  
for full time permanent position in Athens. 
 
Send your cv’s to the following e-mail:  
pvschools@ath.forthnet.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Sopray Ενεργειακή Α.Ε. αποτελεί μία από τις κορυφαίες 
εταιρείες στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
& των Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας και στα 
πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης & επέκτασης των δρα-
στηριοτήτων της αναζητά:

Μηχανολόγο Μηχανικό Πωλήσεων 
με Ειδίκευση στον Κλιματισμό

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Ελάχιστη προυπηρεσία 2 ετών στο χώρο του κλιματισμού 
(ειδικά στη διαχείριση μεγάλων πελατών) 
•Πολύ καλή γνώση Autocad & προγραμμάτων κλιματισμού 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Ευχάριστη & δυναμική προσωπικότητα 
•Δυνατότητα ταξιδίων εντός & εκτός Ελλάδας  
Επιθυμητά προσόντα 
•Γνώσεις Γερμανικών και/ή Γαλλικών
Όσοι υποψήφιοι πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείω-
μα στο aggelies@rocketmail.com με τον κωδικό PMC.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Η Αφοί Φιλοσίδη α.ε. εξουσιοδοτημένος έμπορος / 
συνεργάτης Service Kosmocar A.E. ζητά για άμεση 
πρόσληψη:

Φανοποιό Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Εμπειρία σε εκτιμήσεις ζημιών 
•Καλές γνώσεις Η/Υ 
•Ηλικίας έως 45 ετών  
Προσφέρονται: 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορ-
φότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό Συγκρότημα στην 
Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για εποχική συνεργασία 
για το Casino Porto Carras.

Τεχνικούς Επιτραπέζιων Παιγνίων 
Dealers / Croupiers (Κωδικός Θέσης DC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•Λευκό ποινικό μητρώο 
•5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση σε Black Jack, Stud Caribbean Poker, 
Texas Holdem και American Roulette 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ηλικία από 20 έως 35 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

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

MELTKO AE αντιπροσωπεία βιομηχανικού εξοπλισμού 
ζητεί:

Τεχνικό για Τμήμα Συντήρησης

•Μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο ΤΕΙ ή ΙΕΚ 
•Ηλικίας έως 28 ετών 
•Καλή γνώση Αγγλικής & Η/Υ 
•Προϋπηρεσία σε επισκευές ή συντηρήσεις μηχανημάτων

Η θέση εργασίας είναι μόνιμη και περιλαμβάνει εγκατάστα-
ση, προληπτική συντήρηση, επισκευές σε συστήματα κόλ-
λας, βαφής, infrared UV.

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

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εται-
ρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, ζητά να 
προσλάβει Στέλεχος για την ομάδα παροχής υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης προς τους πελάτες της. 

Τεχνικός Η/Υ 
(Κωδ. ΤΗΥ 0414)

Αντικείμενο εργασίας: Εγκατάσταση, αναβάθμιση και 
συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού: Pc, Laptop, 
Servers, Printers, Tablets, Κινητά, Fax, Scanners, Barcode 
Printers, Switches, Routers, Hub, Καλωδίωση Δικτύων
Προσόντα: 
•Πολύ καλές γνώσεις υποστήριξης: Η/Υ, Εκτυπωτών,  
Κινητών τηλεφώνων, Εξαρτημάτων Αναβάθμισης,  
Δικτύων, εγκαταστάσεις Λογισμικών. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2- 3 χρόνια σε ανάλογη θέση. 
•Πτυχίο σχολής ηλεκτρονικών ή συναφούς κλάδου. 
•Επιθυμητό δίπλωμα μοτοσυκλέτας και/ ή αυτοκινήτου. 
•Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

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

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θέση: Μελετητής/ επιβλέπων 
Τόπος: Αθήνα, Αγ. Παρασκευή

Απαραίτητα προσόντα: Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία 
σε σχεδιασμό βιομηχανικών πινάκων ισχύος και αυτοματι-
σμού, μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων, εμπειρία συστημάτων 
αυτοματισμού PLC και BMS, εξοικείωση με τον σχετικό 
εξοπλισμό και άριστη γνώση αγγλικών - Η/Υ.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Εμπειρία επίβλεψης Η/Μ 
έργων ή συμμετοχή στην κατασκευή τους. 
 
Καθήκοντα θέσης:  
•Συμμετοχή στον προκαταρκτικό σχεδιασμό των έργων 
•Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών λύσεων 
και εξοπλισμού 
•Υπολογισμός και σχεδίαση βιομηχανικών και κτηριακών 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα  
με διεθνή standard 
•Προετοιμασία προϋπολογισμών και τευχών  
δημοπράτησης 
•Επίβλεψη κατασκευής εγκαταστάσεων 
•Εκπροσώπηση σε συναντήσεις ομάδας έργου 
•Παρακολούθηση λειτουργίας και διενέργεια μετρήσεων 
•Προετοιμασία διαδικασιών εκπαίδευσης και συντήρησης

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στην σχεδίαση 
και κατασκευή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και 
συστημάτων επεξεργασίας νερού, με έμφαση σε βιομηχα-
νικές εφαρμογές και εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Πρό-
σθετες πληροφορίες στο www.sychem.gr.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται περιλαμβά-
νουν ενδεικτικά: 
•Κτηριακές & βιομηχανικές Η/Μ εγκαταστάσεις  
με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας 

•Μηχανοστάσια HVAC & DHW με χρήση τεχνολογιών γε-
ωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας και θερμικών ηλιακών 
•Ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις SPA και κολυμβητικών  
δεξαμενών 
•Συστήματα διαχείρισης (BMS) 
•Ενεργειακές μελέτες 
•Αντιδιαβρωτική καθοδική προστασία δοχείων νερού, 
αγωγών και θαλάσσιων κατασκευών 
•Συστήματα αφαλάτωσης νερού 
•Αντλιοστάσια  
Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sychem.gr  
ή στο φαξ 2106084942 με κωδικό SY-MS.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η Elvial S.A., βιομηχανία διέλασης αλουμινίου με έδρα 
το 25ο χλμ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, επιθυμεί να προσλάβει 
συνεργάτη για:

Σχεδιαστής Βιομηχανικού  
Προφίλ

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ βιομηχανικού σχεδιασμού 
•Γνώσεις solidworks,autocad,3D 
•Γνώση Αγγλικών και Γερμανικών 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ανάλογη προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί  
Προσφέρουμε: 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό σημεί-
ωμα στην παρακάτω διεύθυνση: «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε» Ν.Σάντα 
Κιλκίς, ΤΚ 61100, υπόψη κας Θεοχαροπούλου Κατερίνας, 
στο φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη «Τ.Σ» ή e-mail: hr@
elvial.gr

LOGISTICS
Προϊστάμενος Κέντρου Διανομής

Η Εταιρεία, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της, 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ζητεί: Προϊστάμενο 
στο Κέντρο Διανομής της με έδρα τα Οινόφυτα. Η θέση 
αναφέρεται στο Διευθυντή του Κέντρου Διανομής.

Καθήκοντα / Αρμοδιότητες: 
•Παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας  
των τμημάτων της αποθήκης 
•Έλεγχος των αποθεμάτων 
•Έλεγχος και διαχείριση αποστολών και παραλαβών  
των εμπορευμάτων  
•Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 
•Τήρηση διαδικασιών και παρακολούθηση της ορθής 
εφαρμογής τους  
Απαιτούμενα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε Logistics  
ή σε διαχείριση αποθήκης 
•Τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε συστήματα 
WMS 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
και καθοδήγηση μεγάλων ομάδων εργαζομένων 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (και νυχτερινή βάρδια) 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ απαραίτητο 
•Άριστη γνώση MS/Office 
•Εργασία κάτω από πίεση

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές (συμπε-
ριλαμβανομένου εταιρικού αυτοκινήτου), πρόγραμμα ιδιω-
τικής ασφάλισης, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέ-
λιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα μέσω του link: http://mycareer.metro.com.
gr. Κωδικός Θέσης: WMS07. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπι-
στευτικότητα.

Υπεύθυνος Τμήματος WMS

Η Εταιρεία, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της, δημι-
ουργεί νέες θέσεις εργασίας και ζητεί: Υπεύθυνο τμήμα-
τος WMS στο Κέντρο Διανομής της με έδρα τα Οινόφυτα. 
Η θέση αναφέρεται στο Διευθυντή του Κέντρου Διανομής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Τ.Ε.Ι ή Α.Ε.Ι 
•Καλή γνώση Αγγλικών, τουλάχιστον επιπέδου Lower 
•Άριστη γνώση MS/Office (Ms/Access, Excel, Word) 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών,  
σε αποθήκες ή κέντρα διανομής, κατά προτίμηση  
από τον χώρο των τροφίμων 
•Τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη εμπειρία  
σε συστήματα WMS 
•Εμπειρία στη διοίκηση και το συντονισμό πολυπληθών 
ομάδων εργαζομένων 
•Προσαρμοστικότητα 
•Εργασία κάτω από πίεση 
•Συνεχής παρουσία 
•Ομαδικότητα 
•Συνεργασία  
Κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων  
θα προτιμηθούν.

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές, πρό-
γραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και προοπτικές εξέλιξης σε 
μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα μέσω του link: http://mycareer.metro.com.
gr. Κωδικός Θέσης: WMS09. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπι-
στευτικότητα.

ΟΔΗΓΟΙ
Οδηγός 

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

Οδηγός Τουριστικών Λεωφορείων 
κωδικός θέσης: ΟΛ

Προσόντα: 
•Δίπλωμα οδήγησης Δ’ Κατηγορίας & κάρτα ηλεκτρονικού 
τακογραφου 
•Κατοχή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας  
για τουριστικά λεωφορεία 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδη προσωπικότητα 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας  
Τα λεωφορεία είναι ιδιοκτησίας μας, Mercedes Sprinter 
19 θέσεων, μοντέλα 2010.  
Προσφέρονται: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός αναλόγως προσόντων  
E-mail για αποστολή βιογραφικού:  
panayiotis.d@mykonosgrand.gr 

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

Front Office Manager
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: ypetasos@otenet.gr, 
website: www.petasos.gr

Στη Νoτιανατολική ακτή της Ρόδου βρίσκεται το ξενοδο-
χείο LINDIAN VILLAGE RESORT 5* Deluxe, το οποίο δια-
θέτει 5 διαφορετικά θεματικά εστιατόρια και μπαρ, καθώς 
επίσης και δωμάτια υψηλής αισθητικής.

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

Βοηθός Προϊσταμένης Ορόφων 
με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών

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

Το ξενοδοχείο CAVO TAGOO 5* στη Μύκονο ζητά για τη 
θερινή σεζόν 2014 (Μάιος - Οκτώβριος):

Βοηθό  
Προϊσταμένης Ορόφων

Η υποψήφια θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω  
προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτη σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5* 
•Εμπειρία στην άψογη εξυπηρέτηση πελατών υψηλού 
επιπέδου 
•Ικανότητα στην οργάνωση και διοίκηση προσωπικού 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό και φωτογραφία 
(απαραίτητη) στο e-mail: gm@cavotagoo.gr

E-Commerce Manager  
(ref. EC01)

Η εταιρία Ermia, επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της 
στη Θεσσαλονίκη E-Commerce Manager (EC01) για τη δια-
χείριση των ξενοδοχείων της.

Ο/Η υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της 
ηλεκτρονικής εικόνας και των ηλεκτρονικών πωλήσεων 
των ξενοδοχείων της εταιρίας.

O/H κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία στον τουριστικό κλάδο 
•Σπουδές στην διοίκηση επιχειρήσεων ή σε  
προγραμματισμό 
•Εμπειρία σε διαχείριση PPC καμπάνιας (Google AdWords 
και Facebook) 
•Εμπειρία σε Internet Marketing 
•Εμπειρία στα Social Media 
•Γνώση Google Analytics ή κάποιου άλλου προγράμματος 
στατιστικών 
•Επιθυμητή γνώση Content Management System 
•Θα εκτιμηθεί γνώση HTML (χωρίς να είναι απαραίτητη) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 

•Άριστη γνώση MS Office 
•Ομαδικό πνεύμα και αποτελεσματικότητα 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
 
Η εταιρία παρέχει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus παραγωγικότητας 
 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα 
στο: cv@shelby.gr

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe Resort στη Λίνδο 
ζητεί για τη σεζόν του 2014:

Night Auditor

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης  
με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα. 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών ( Γερμανικά, Ρώσικα, Ιταλικά,  
θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν) 
•Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ  
(κατά προτίμηση Protel) 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα  
συνεργασίας 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στον αντίστοιχο 
κωδικό. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
•E-mail: staff@maritour.gr 
•Fax: +30 22410 22751 
•Ταχ. διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται στην Κω, 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Front Office Manager
Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχείο  
άνω των 300 δωματίων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή η γνώση Γερμανικών ή Ρωσικών.  
Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Οργανωτικά και διοικητικά προσόντα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Επικοινωνιακές ικανότητες και διάθεση εξυπηρέτησης 
του πελάτη 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και προβλημάτων  
Καθήκοντα: 
Περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στα παρακάτω: 
•Έγκυρη και βέλτιστη κατανομή δωματίων για τις αφίξεις 
•Καθημερινός δειγματοληπτικός έλεγχος δωματίων 
•Άριστη συνεργασία με το housekeeping  
για την έγκαιρη διάθεση ετοίμων δωματίων 
•Εξασφάλιση άριστων σχέσεων με εκπροσώπους  
των tour operators 
•Συντονισμός και επιμόρφωση/εκπαίδευση  
του προσωπικού υποδοχής 
•Διασφάλιση ότι η υποδοχή παρέχει επαγγελματική  
και φιλική υπηρεσία για τους πελάτες 
•Διαχείριση και επικοινωνία με τους πελάτες,  
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων 
•Διαχείριση / επίλυση επειγόντων/έκτακτων περιστατικών 
•Προγραμματισμός βαρδιών προσωπικού 
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα  
Προσφέρονται:  
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive αναζητά για 
τα ξενοδοχεία της:

Υπάλληλο Υποδοχής

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

To ξενοδοχείο President της Αθήνας ζητεί για την παρακά-
τω θέση εργασίας:

Reception

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτατης τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Οργανωτικές ικανότητές 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
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Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό  
περιβάλλον 
•Μόνιμη εργασία 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία υπόψη Κου Μπού-
τα στην διεύθυνση e-mail: hr-manager@president.gr, fax: 
210 6924900.

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

Νυχτερινό Ρεσεψιονίστ 
(Νight Audit)

•Με γνώση Protel  
Αποστείλατε βιογραφικό και φωτογραφία  
στο e-mail: gm@cavotagoo.gr

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

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλογες υπη-
ρεσίες και προϊόντα και το 2014, ζητάμε συνεργάτες για 
Άμεση Πρόσληψη:

Υπάλληλος Υποδοχής

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Γνώση ξένων γλωσσών 
•Εξοικείωση με συστήματα PMS και κρατήσεων - Protel 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα) 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας  
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν  
στο hotelsaintjohn@gmail.com

Ο όμιλος ACROTEL AE στη Σιθωνία Χαλκιδικής επιθυμεί 
να προσλάβει για την επάνδρωση των ξενοδοχείων της 
για τη σαιζόν 2014 Αthenα Pallas Village, Elea Village, 
Lilyann Village, Lilyann Beach:

Receptionist 

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία  
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών, Ρωσικών ή Γερμανικών. 
•Γνώση προγράμματος PROTEL 
•Οργανωτικός/η, ευχάριστος /η προσωπικότητα.  
Παρέχονται διαμονή, γεύματα, ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης  
Αποστείλατε το βιογραφικό σας απαραίτητα με πρόσφατη 
φωτογραφία στο cv@athena-pallas.gr

Υπεύθυνος/-η Ορόφων 
(HSK.TL.14)

Ανακαλύψτε τη Μεσσηνία, ζήστε αυθεντικές εμπειρίες.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα The Romanos, A Luxury 
Collection Resort, βρίσκεται στην Costa Navarino στο 
νέο διεθνή προορισμό της Μεσογείου. Τα δωμάτια, οι σου-
ίτες και οι βίλλες του ξενοδοχείου προσφέρουν ένα ειδυλ-
λιακό ηλιοβασίλεμα με θέα το Ιόνιο Πέλαγος και το γκολφ. 
Με παραδοσιακό ελληνικό σχεδιασμό αλλά και σύγχρονες 
πινελιές, το The Romanos Resort ακολουθεί και σέβεται 
την ιστορία και την παράδοση της περιοχής.

Αν αγαπάς το τμήμα Οροφοκομίας, σου αρέσει η προσοχή 
στη λεπτομέρεια και θες να προσφέρεις εξαιρετική εξυπη-
ρέτηση στους καλεσμένους μας, η οποία υπερβαίνει κάθε 
προσδοκία, τότε η Costa Navarino είναι η ιδανική ευκαιρία 
καριέρας για εσένα.

Με το να γίνεις μέλος της ομάδας του Τμήματος  
Οροφοκομίας της CostaNavarino θα: 
Επιθεωρείς τις ανατιθέμενες περιοχές του ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος, φροντίζοντας να διασφαλίζονται  
τα πρότυπα και οι προσδοκίες ποιότητας ώστε  
να προσφέρεται η μέγιστη Εμπειρία φιλοξενίας. 
Συνεργάζεσαι με τα τμήματα Υποδοχής και συντήρησης 
ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη εξυπηρέτηση  
των επισκεπτών. 
Επιθεωρείς την απόδοση των καθαριστών και  
την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων και 
δωματίων ώστε να διορθώνεις τυχόν αποκλίσεις. 
 
Η επιτυχία στο ρόλο του Υπεύθυνου Ορόφων  
εξασφαλίζεται από: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστο χειρισμό Η/Υ. 
•Γνώση προγράμματος PMS. 
•Άριστες διαπροσωπικές ικανότητες. 
 
Η Costa Navarino προσφέρει: 
•Τη δυνατότητα ανάπτυξης σε μια από τις πιο καινοτόμες 
ξενοδοχειακές επωνυμίες στον κόσμο. 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη. 
•Διαμονή για τους μη Μεσσήνιους υποψηφίους. 
•Γεύμα κατά τη διάρκεια της βάρδιας. 
•Ιδιωτική ασφάλιση. 

•Χρήση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε 
πολιτικές.

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο email: 
career@costanavarino.com. Please note: CVs with no 
reference code and not fulfilling the above prerequisites 
won’t be taken under consideration.

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

Reservation Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ τουριστικών σχολών ή ανωτέρας σχολής 
•Έως 40 ετών 
•Προηγούμενη εμπειρία σε Leading hotels of the World  
ή Relais et Chateaux 
•Άριστη γνώση 2 ξένων γλωσσών 
 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα  
επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr. 
Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Ταξιδιωτικό γραφείο με έδρα την Αθήνα, αναζητά:

Έμπειρους  
Συνοδούς Ταξιδιών

Με επικοινωνιακές δεξιότητες για τη διαχείριση πελατών 
και προμηθευτών (ξενοδοχεία, εστιατόρια) και καλή γνώση  
της Ελλάδας και των αρχαιολογικών τόπων. 

•Απαραίτητη γνώση ξένης γλώσσας  
(Αγγλικών, επίπεδο Proficiency και άνω).

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου  
και εξειδικεύεται σε μεμονωμένους πελάτες και group. 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
katerinaa@originalsenses.gr

Το ξενοδοχείο NOVOTEL Athens επιθυμεί να προσλάβει 
για εποχική απασχόληση τις παρακάτω ειδικότητες και 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν 
την υποψηφιότητά τους: 

Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων

Για εργασία πλήρους απασχόλησης. 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι γυναίκες και να έχουν 
σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη 
θέση ξενοδοχείου 5* ή 4*. 
•Ηλικία μέχρι 40 ετών. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα αποσταλούν 
στα γραφεία του NOVOTEL Athens - διεύθυνση ανθρώ-
πινου δυναμικού -, Μιχαήλ Βόδα 4-8, 104 39 Αθήνα. Τηλ: 
210 8200716, fax: 210 8200777, e-mail: h0866-hr@
accor.com. Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως εμπι-
στευτικές.

Η εταιρία Aqua Vista Hotels επιθυμεί να προσλάβει:

Hotel Manager

Για ένα από τα ξενοδοχεία της, στη Σαντορίνη. 
 
Προσόντα υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία 3έτη σε ανάλογη θέση 
•Οργανωτικός, συνεργάσιμος, αποφασιστικός 
•Επιθυμητή η γνώση 2 ξένων γλωσσών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
Παροχές εταιρείας: 
•Άμεση πρόσληψη 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
 
Βιογραφικά στο: careers@aquavistahotels.com

Hostess

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

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

Specific responsibilities include but are not limited to: 

•Provide friendly, professional helpful and courteous 
service to the customer at all times 
•Maintain high standards of personal appearance and 
grooming 
•Be a part of philosophy of excellence 
•Take responsibility for the presentation and the smooth 
running of the restaurant with the attention paid to all 
sunbeds 
•Recognize to the needs and comfort of the customer 
throughout service and do not forget that we are a 
restaurant; our main focus is customer relation and 
satisfaction 
•Resolve guest issues promptly and with great care and 
effectiveness 
•Use of guest name & good eye contact with each guest 
•Greet all guests equally and warmly 
•Greet and escort guests to their tables 
•Ensure that tables are seated to best service the guests 
•Answer any guest queries accurately, following company 
standards 
•Other duties as required 
 
Requirements: 
•Educated to university level or equivalent hold  
a hospitality/travel, tourism qualifications 
•Excellent social and communication skills 
•Strong attention to detail 
•Radiant smile together with a charming and professional 
manner 
•Knowledge of live bookings systems 
•Passion for serving people 
•Friendly and approachable 
•To have a great personality and be genuine, attentive 
and instinctive 
•Height min 1,75m 
•To love people 
•Able to work flexible hours  
•Possess excellent level of verbal English face to face 
and on the phone 
•Have computer knowledge and skills 
•We don’t need a good hostess for this position, we need 
The Best Hostess

Benefits: 
•Meals on duty 
•Accommodation 
•Uniforms provided 
•Parking  
Send your CV (photo included) to: career@guiltybeach.com

We are looking for people to start immediately 
so please send your CV for consideration today. 
Unfortunately due to the volume of applications we are 
only able to respond to candidates we wish to interview.

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

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

Head Receptionist

•Relevant academic qualifications 
•Previous experience necessary 
•Fluent in English, knowledge of Russian will be considered 
an advantage

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

Το Surf Camp Keros στην Λήμνο, είναι μία πολυτελής μο-
νάδα θεματικού τουρισμού με έμφαση στα watersports, την 
yoga, το fitness και το Spa. Η διαμονή γίνεται σε μεγάλες 
(30τ.μ.) Safari tents, εξοπλισμένες πολυτελώς με ensuite 
λουτρό. Το πελατειακό κοινο αποτελείται από Ευρωπαίους, 
24-60 ετών, active travelers, upper/mid-upper financial 
status. Παρέχεται πλήρης ξενοδοχειακή υποστήριξη και 
υπηρεσίες. Το Surf Camp Keros αναζητεί:

Sports Animator

O/Η Sports Animator θα παρέχει υπηρεσίες διοργανωτή, 
πωλητή, εμπνευστή και οδηγού σε ψυχαγωγικού χαρα-
κτήρα αθλητικές δραστηριότητες όπως MTB rides, SUP, 
canoe, Beach volley, snorkeling running swimming κλπ. 
Επιθυμητή είναι η εξειδίκευση σε διαφορετικά σπορ και 
δραστηριότητες. Επίσης θα είναι υπεύθυνος συντήρησης 
του σχετικού εξοπλισμού.

Προσόντα 
Γενικές απαιτήσεις: 
•Πτυχίο σε συναφές αντικείμενο 
•Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών) σε αντίστοιχη 
θέση, σε επαγγελματικό περιβάλλον υψηλού επιπέδου  
& απαιτήσεων 
•Εμπειρία στην ποδηλασία βουνού και στην συντήρηση  
του εξοπλισμού της 
•Εμπειρία σε διαφορετικά σπορ και δραστηριότητες 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.  
Η γνώση Γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως 
•Ικανότητα πώλησης υπηρεσιών και δεξιότητα διαχείρισης 
πελατών 
•Προθυμία, ομαδικό και συναδελφικό πνεύμα 
 
Πρόσθετα & επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο σπουδών τουριστικών επαγγελμάτων 
•Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες 
•Εξειδίκευση σε outdoor activities 
•Επαγγελματικός προσανατολισμός σε health & fitness 
•Άριστη ικανότητα κολύμβησης, πτυχίο ναυαγοσώστη 

Σημειώσεις: 
•Αμοιβή ανάλογη προσόντων και δεξιοτήτων 
•Διαμονή και διατροφή καλύπτονται από την εταιρεία  
Εργασιακή περίοδος: 1η Ιουνίου - 15η Οκτωβρίου.

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

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

Καμαριέρες Δωματίων / Καθαρίστριες 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Γνώση Αγγλικής 
•Ηλικίες έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία αποτελεί επιπλέον προσόν  
Παρέχουμε διαμονή & πλήρη διατροφή.

Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: oplr@lindoshotels.com, fax: 22440 
32007, τηλ: 22440 32001, 6945 306949 (10:00–14:00). 

Barcelό Hotels & Resorts. 
We all have the opportunity to do something,  
this is how we think and face each challenge. 
We are a team of professionals and feel like part  
of Barcelό’s success. 
In Barcelό Group we think that the chance to grow  
is the best of gifts we can offer you. 
We want to offer you our hands, inspire you and share  
your illusion.

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

We believe in you.

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

And we know that, to offer our guests the best, we first need 
to offer our employees the best.

That’s why you’ll find exceptional work opportunities as:
Operations:  

Housekeeping Manager 
Qualifications: 
•Previous leadership experience required 
•Strong interpersonal and problem solving abilities 
•Computer literate in Microsoft Window, POS, SAP, 
applications required 
•Highly responsible & reliable 
•Ability to work well under pressure in a fast paced 
environment 
•Ability to work cohesively as part of a team 
•Communication skills in English, Italian, or French  
Ability to focus attention on guest needs, remaining calm 
and courteous at all times.

We expect: Hospitality attitude, service orientated, 
punctuality, flexibility, attentiveness, cooperation and 
communication, companied with work experience in similar 
Position in international Hotel Chains.

We offer: We offer you the opportunity to work in a young 
powerful team in a respectful environmental of Barcelό 
Hydra Beach for the summer season 2014.

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

Luxury Multi-Spaced Villa in Messinia, Peloponnese: For a 
luxury multi-spaced villa in Messinia, Peloponnese, inhabited by 
its owners and not by rental guests, we are currently seeking to 
recruit a super talented, young and dynamic woman professional 
with the ability and willingness to prosper for the position of:

Chief Stewardess or Housekeeper
Requirements: 
•STRICTLY woman 
•Preferably up to 35 years old 
•Photograph attached to the CV 
•Minimum 3 years of relevant experience  
Administration skills: 
•Housekeeping experience 
•Service oriented 
•English language qualifications and at least one more 
(preferably Russian 
•IT Literacy (MS Office) 
•Ability to delegate 
•Good communications, organization and diplomacy 
•Attention to detail 
•Able to work under pressure 
•Knowledge of flower and table decorations will be 
appreciated  
Prerequisite: 
•12 months employment and stay in Peloponnese 
(Messinia) 
•The Villa is inhabited by its VIP owners and is not used 
for rentals  
The employer offers: 
•12 month employment 
•Competitive remuneration package 
•Excellent business environment  
Send your cv’s to the following e-mail:  
makridakis@outlook.com

συνέχεια στη σελ. 18
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

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

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

Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που εξει-
δικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών 
μονάδων καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών. 

Ζητούνται επαγγελματίες για ξενοδοχειακό συγκρότημα 
που διαχειρίζεται η HotelBrain στην Κρήτη, για την πα-
ρακάτω θέση: 

Μάγειρας Α’  
(code CΚ CRE)

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής. 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Καλή γνώση Αγγλικών. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα και ευελιξία. 
•Προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις. 
 
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογα 
με τα προσόντα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, παρακα-
λώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με 
φωτογραφία hr@hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Πελοποννήσου, Νομού 
Ηλείας, ζητά για τη σεζόν 2014:

Α’ Μάγειρα a la carte

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική κατάρτιση 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης 
•Ανεκτικότητα, διαλλακτικότητα, ομαδικότητα 
•Επιμελής εμφάνιση, υγιής παρουσία 
•Ικανότητα και διάθεση για επικοινωνία. 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από μία 
πρόσφατη φωτογραφία στην παρακάτω διεύθυνση. 
Fax: 26230 95206, e-mail: info@kyllinibeach.com, 
website: www.kyllinibeach.com

A’ Μάγειρας

Για το ξενοδοχείο “Μικρά Αγγλία” στo νησί της Άνδρου. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής ή σχολής μαγειρικής τέχνης 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέσης 
•Γνώσεις κοστολογίου και αποθήκης 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση “a la carte” και μοντέρνα ελληνική κουζίνα 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή 
•Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@tresorhotels.com

Το ξενοδοχείο Πέτρα & Φως στο Οίτυλο Λακωνίας ζητά 
να προσλάβει:

Α΄ Μάγειρα 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•2ετής προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων ή αντίστοιχο 
•Ικανότητα συντονισμού και οργάνωσης 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση Αγγλικών

Στοιχεία Επικοινωνίας: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-
νται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με φωτογρα-
φία αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (PF7) στο: hotel@
schellas.gr

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe Resort στη Λίνδο 
ζητεί για τη σεζόν του 2014:

Σερβιτόρο Α’ / Β’

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε πολυτε-

λή εστιατόρια ή ξενοδοχεία 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν 
•Επαγγελματική παρουσία και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Οργανωτικός και συνεργάσιμος  
 
Για την εξέταση του βιογραφικού απαραίτητη  
η φωτογραφία.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
•E-mail: staff@maritour.gr 
•Fax: +30 22410 22751 
•Ταχ. Διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος

Το Ιαπωνέζικο-Fusion restaurant Inbi, που στεγάζε-
τε στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa Navarino της 
Μεσσηνίας, επιθυμεί να προσλάβει για την καλοκαιρινή 
σεζόν:

Sushi Chef /  
Μάγειρες Α’ - Β’

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2-5 έτη 
•Γνώση Αγγλικών 
•Να διαθέτει ομαδικό πνεύμα και να διατηρεί τα στάνταρ 
κάτω από συνθήκες πίεσης 
•Γνώση της Ιαπωνέζικης κουζίνας θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή 
•Άψογο, φιλικό, επαγγελματικό, και σταθερό περιβάλλον 
εργασίας. 
•Δυνατότητα και προοπτική εξέλιξης. 
•Ικανοποιητικό οικονομικό πακέτο.

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μόνο μέσω e-mail 
στο: careers@inbi.gr. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να 
προσάψουν απαραίτητα και φωτογραφία. Επισκε-
φτείτε μας στο website: www.inbicostanavarino.com & 
www.inbi.gr

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

Barista

Location: Santorini, Greece

Position summary: The ideal candidate should offer a 
high level of service in producing exceptional beverages. 
He/she will have a developed knowledge of coffee, and 
will be able to manage coffee quality and work flow in a 
faced paced environment.

Position requirements: 
•Experience as a barista in a Luxurious Boutique Hotel 
or Restaurant 
•Excellent Command both of the Greek and the English 
language 
•Strong interpersonal skills

Katikies hotels group offer: 
Accommodation, career development opportunities, 
competitive compensation package.

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

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα «Afitis hotel» & 
«Renaissance Hanioti Resort» στην Κασσάνδρα Χαλ-
κιδικής, μέλοι του ομίλου Exclusive Hotels, ζητεί να 
προσλάβει:

Pastry Chef
Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής ζαχαροπλαστικής & αρτοποιός 
•Τουλάχιστον 5ετης προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Άριστη γνώση εφαρμογής διεθνών κανόνων υγιεινής 
στην κουζίνα (HACCP & ISO) 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος 
ζαχαροπλαστικής 
•Παρασκευή διεθνών και ελληνικών γλυκισμάτων 
•Γνώση στησίματος patisserie σε buffet/ala carte/show 
fridges 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές/
Αναλογως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά 
μόνιμης θέσης εργασίας

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

Σε κάθε επιτυχημένη επιχείρηση, σημαντικό ρόλο παίζουν 
οι άνθρωποί της. Πόσο μάλλον στον τομέα της φιλοξενίας!

Γι’ αυτό κι εμείς στο Blue Dolphin Hotel, δίνουμε ιδιαίτερη 
σημασία στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, στελε-
χώνοντας κάθε τμήμα της επιχείρησης με ανθρώπους ξε-
χωριστούς, με όρεξη για δουλειά και διάθεση για εξέλιξη, 
πιστοί στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε συνεχώς 
καλύτερες και ποιοτικές υπηρεσίες! 

Ενταχθείτε κι εσείς στο δυναμικό του Blue Dolphin Hotel, 
και εργαστείτε μέσα ένα ευχάριστο περιβάλλον που προ-
ωθεί το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και την προσω-
πική εξέλιξη!

Το Blue Dolphin Hotel στην Μεταμόρφωση - Χαλκιδικής, 
επιθυμεί να προσλάβει για την καλοκαιρινή σεζόν 2014, 
φιλόδοξo/η και ταλαντούχo νέο/α για την παρακάτω θέση:

A & Β Σερβιτόρου

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4* 
•Γνώση Αγγλικών και Γερμανικών 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα  
συνεργασίας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί 
με φωτογραφία μέσω e-mail: cv@bluedolphinhotel.eu ή μέσω 
του link: http://bluedolphinhotel.eu/careers/2/ckforms. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 6978187279 Κος Γουσιόπουλος Γιώργος 
(από Δευτέρα μέχρι Σάββατο και ώρα από 19:00 με 22:00). 
Διεύθυνση: Blue Dolphin Hotel Τ.Θ. 113 Τ.Κ. 63088 Μετα-
μόρφωση - Σιθωνία Χαλκιδική – Ελλάδα. Τηλ: 23750 61483, 
61484, 61334, 61685, 61461. Φαξ: 23750 61421

Το Ξενοδοχείο Elies Resorts δημιουργήθηκε στη Σίφνο με 
τη φιλοδοξία να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε εγχώριο 
αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι σχεδιάστηκε ένα ιδιαί-
τερα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα με τις υψηλό-
τερες δυνατές προδιαγραφές και παράλληλα με απόλυτο 
σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και με την μι-
κρότερη δυνατή επέμβαση στο φυσικό τοπίο, αναδεικνύ-
οντας με αυτό τον τρόπο το χαρακτήρα του νησιού. Από το 
Ξενοδοχείο Elies Resorts στη Σίφνο ζητείται:

Α’ Σερβιτόρος  
για a la carte Εστιατόριο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχείο 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση της Γαλλικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί σας 
επιπλέον προσόν 
•Προσανατολισμός στη παροχή υπηρεσιών υψηλού 
επιπέδου. 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: info@eliesresorts.com

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαροπλα-
στεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για Βaristas για 
τα καταστήματα του Κέντρου και των Νοτίων Προαστίων.

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

Κύρια Καθήκοντα: 
•Προετοιμασία όλων των ειδών καφέ και ροφημάτων 
(espresso, cappuccino, φίλτρου, σοκολάτας κλπ) 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη στο χώρο του Bar, σε καφετέ-
ριες ή αρτοζαχαροπλαστεία 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Γνώση αγγλικών 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Βιβλιάριο Υγείας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Προοπτικές εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικού στείλτε μας e-mail στο jobs@
frankzepaul.com αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό 
FZP-ΒΑR-14/Κέντρο, FZP-BAR-14/ΝΠ, ανάλογα με την 
περιοχή που σας ενδιαφέρει.

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για:

Chef De Partie

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 24-35 ετών 
•Άριστη γνώση βασικού κορμού Γαλλικής κουζίνας 
•Προϋπηρεσία σε πόστο Κρύας Κουζίνας με έμφαση  
στην Ιαπωνική κουζίνα 
•Προϋπηρεσία εκτός Ελλάδος θα θεωρηθει μεγάλο 
προσόν 
•Γνώση και σεβασμός Ελληνικών πρώτων υλών 
•Ενασχόληση με μοριακή γαστρονομία 
•Έμπρακτη πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγελίες,  
παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσης-συντήρησης 
των τροφίμων 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Βασικές γνώσεις ζαχαροπλαστικής 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Σταθερό και μακροπρόθεσμο περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μόνο μέσω e-mail: στο 
ari.vezene@gmail.com. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να 
προσάψουν και φωτογραφία. Επισκεφτείτε μας στο www.
vezene.gr

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία του, 
προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, 
δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοσημείωτη πα-
ράδοση.

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

Σερβιτόροι -ες

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση ξένων γλωσσών 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα) 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
•Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν  
στο hotelsaintjohn@gmail.com

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

Μάγειρας Α΄ 
Για το Fine Dining Restaurant

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Καλή γνώση του A La Carte 
•Καλή αντίληψη, ακρίβεια και συνέπεια στην εκτέλεση 
συνταγών του Chef 
•Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων 
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό  
βιογραφικό σημείωμα, στο e-mail:  
melinaxomata@gmail.com. Όλα τα βιογραφικά  
θεωρούνται εμπιστευτικά.

Ο τουριστικός όμιλος ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΕΠΕ που εδρεύει στην 
Ίο, αναζητεί για τη θερινή σεζόν 2014:

Α’ & Β’ Μάγειρες

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο ιδιωτικής ή δημόσιας σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνια 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα  
συνεργασίας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Ασφάλιση, διαμονή και διατροφή 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: p.liakop39@gmail.com

To πολυτελές ξενοδοχείο «Radisson Blu Park Hotel 
Athens», μέλος της «Carlson Rezidor Hotel Group», 
της μεγαλύτερης up-scale ξενοδοχειακής αλυσίδας στην 
Ευρώπη, ζητά άμεσα:

‘Ατομα για κάλυψη θέσεων  
στο Τμήμα του Service και του Bar

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων 
•Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών / επιθυμητή γνώση 

επιπρόσθετης γλώσσας 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής και προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχο χώρο επιθυμητή 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Προσφέρονται: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Εκπαίδευση στα στάνταρ της Radisson Blu 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
giota.sakellaropoulou@rbathenspark.com και  
στο fax: 210-8216300. Tηλέφωνα επικοινωνίας:  
210-8894508, 210-8894503. Όλα τα βιογραφικά  
θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

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

Chef De Partie
Προσόντα: 
•Πτυχιούχος μαγειρικής σχολής 
•Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στη θέση Chef de partie,  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 4* ή 5* 
•Γνώστης ξένης γλώσσας (τουλάχιστον Αγγλικών) 
•Με πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας 
 
Παροχές: 
•Διαμονή & διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Εποχική απασχόληση (5-6μήνες) 
•Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογρα-
φικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
eleon-grand-resort.gr ή στο fax: 210 8252436. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6972 825263 (κος Βασίλης Κονταρίνης). Βι-
ογραφικά χωρίς φωτογραφία δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν 
για αξιολόγηση.

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

Chef
Απαραίτητα προσόντα: 
•Έως 40 ετών 
•Κάτοχος πτυχίου ελληνικής ή ξένης σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία 5 ετών σε ανάλογη θέση σε Leading 
hotels of the World ή Relais et Chateaux 
•Άριστη γνώση 2 ξένων γλωσσών 
 
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα  
επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr 
Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Το ξενοδοχείο LAGOS MARE HOTEL που εδρεύει στην 
Νάξο, αναζητεί για τη θερινή σεζόν 2014:

Σερβιτόρο/α και Μπάρμαν/γουμαν 
για το μπαρ και το εστιατόριο

•Προσφέρεται ασφάλιση, διαμονή και διατροφή. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας.

Παρακαλούμε τα βιογραφικά να συνοδεύονται απα-
ραίτητα από φωτογραφία και στοιχεία επικοινωνίας. 
Ε-mail: info@lagosmare.gr

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

Demi Chef De Partie

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

Τo βιογραφικό σας σημείωμα θα πρέπει πάντα να συ-
νοδεύεται από μια φωτογραφία ταυτότητας. E-mail: 
maria.kalliakou@clubmed.com

Το ξενοδοχείο Ανέμη στη Φολέγανδρο ζητεί:

Σερβιτόρους-ες
Προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής (επιθυμητό). 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχες θέσεις. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα  
συνεργασίας. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία. 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Δυνατότητα εργασίας ολόκληρης ή μέρους  
της τουριστικής περιόδου. 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας. 
•Ικανοποιητικές αποδοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογρα-
φία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: humanresources@
anemihotels.com ή στο Fax: 210-7254872.

Ο όμιλος ξενοδοχείων Ledra Hotels and Villas, με τα ξε-
νοδοχεία Domes of Elounda κατηγορίας 5* και Elounda 
blu κατηγορίας 4*, που βρίσκονται στην Ελούντα Λασιθίου 
Κρήτης, επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Barman
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτοι Τουριστικής Σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
 
Πληροφορίες Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00  
στο τηλ. 28410-41924

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων: Διεύθυνση, 
Ξενοδοχείο Elounda Blu, Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, ΤΚ 
72053 Τ.Θ. 34. Τηλ: 28410 – 41924. Φαξ: 28410 – 41816, 
e-mail: katerina.papadaki@ledrahotelsandvillas.com

Στη Νoτιανατολική ακτή της Ρόδου βρίσκεται το ξενοδο-
χείο LINDIAN VILLAGE RESORT 5* Deluxe, το οποίο 
διαθέτει 5 διαφορετικά θεματικά εστιατόρια και μπαρ, 
καθώς επίσης και δωμάτια υψηλής αισθητικής.

Για την σωστή επάνδρωση των τμημάτων του ξενοδοχεί-
ου ζητείται προσωπικό με εμπειρία, γνώση της ξενοδο-
χειακής τέχνης και υψηλούς στόχους, για την κάλυψη της 
παρακάτω ειδικότητας:

Αρχιζαχαροπλάστης  
με Προϋπηρεσία σε Ξενοδοχεία 5* Αστέρων

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

Bartender

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

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

Specific responsibilities include but are not limited to: 
•Mixing and serving drinks to guests 
•Mixes ingredients to prepare cocktails and other 
beverages according to recipe 
•Ensure cleanliness of bar and glassware 
•Ensure highest standards of customer care at all time, 
providing a friendly, courteous and professional service 
at all time 
•Understanding the flow of service in order to anticipate 
whenever possible 
•Ensure supplies/ingredients are properly stocked 
before, during and after shift 
•Accurate and timely delivery of orders to guests 
•Understand and adhere to the statutory food 
hygiene rules and regulations  
•Listen and Act 
•Answer any guest queries accurately, following 
company standards 
•Show real trust 
•Other duties as required 
 
Requirements: 
•High school diploma or equivalent hold a Hospitality/
Travel, Tourism Qualification 

•Previous experience in a 5 star resort or similar 
establishment desirable 
•Solid knowledge of international drinks and cocktails 
•A proven track record and background in a busy bar 
environment 
•Strong knowledge about wine and champagne 
•Excellent social and communication skills 
•Strong attention to detail 
•Must have excellent listening skills 
•The ability to work calm and well under pressure 
•Passion for serving people 
•Friendly and approachable 
•To have a great personality and be genuine, attentive 
and instinctive 
•To love people 
•Able to work flexible hours  
•Possess excellent level of verbal English face  
to face  
•Ability to deal with high profile clients  
in a professional manner 
 
Benefits: 
•Meals on duty 
•Accommodation 
•Uniforms provided 
•Parking

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

Από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητείται:
Αρτεργάτης

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

Καινούριο εστιατόριο ζητά: 

Έμπειρο Sous Chef  
με 3 χρόνια προϋπηρεσία στην θέση αυτή και 

 
Α’, Β’, Γ’ Μάγειρες  

για πλήρη απασχόληση

•Προϋπηρεσία στο εξωτερικό, εμπειρία στην ασιατική και 
ευρωπαϊκή κουζίνα θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν. 
 
Αποστολή βιογραφικών: h.cuines@yahoo.com

Ζαχαροπλάστης και  
Βοηθός Ζαχαροπλάστη 

•έως 30 ετών από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων. 
 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

H Brunchy, το νέο concept All Day Ιταλικής γρήγορης 
εστίασης, ζητά να προσλάβει για το νέο κατάστημα της 
στην πλατεία Αγίας Παρασκευής:

Άτομα για Προετοιμασία 
 και Service Καφέ & Ιταλικών Προϊόντων  

(Σάντουϊτς, Πίτσα, Ζυμαρικά) Σύμφωνα  
με τα Πρότυπα της Εταιρίας.

•Εμπειρία σε παρασκευή ζεστών και κρύων ροφημάτων 
καφέ (Cappuccino / Freddo) θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. 
•Δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης για 
άτομα που επιθυμούν καριέρα. 
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: info@brunchy.gr, website: www.brunchy.gr

Για λογαριασμό πελάτη μας, μεγάλης αλυσίδας αρτοζα-
χαροπλαστείων στην Σερβία, ζητάμε:

Προϊστάμενο/η Παραγωγής 
Τμήματος Ζαχαροπλαστικής 

με έδρα το Βελιγράδι.

Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση 
•Γνώση όλου του κύκλου της παραγωγικής διαδικασίας 
ζαχαροπλαστικής (πρώτες ύλες, συνταγές,  
προγραμματισμός παραγωγής, κοστολόγηση κλπ) 
•Απαραίτητη πολύ καλή γνώση Αγγλικών ή/και Σερβικών 
•Εργατικότητα και υπευθυνότητα, προσήλωση  
σε επίτευξη στόχων 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής διοίκησης προσωπικού 
 
Συμβόλαιο συνεργασίας ενός έτους, με δυνατότητα 
περαιτέρω επέκτασης. 
 
Προσφέρονται απόλυτα ικανοποιητικές αποδοχές και 
έξτρα παροχές, για τον/την κατάλληλο/η υποψήφιο/α.
Αποστολή λεπτομερών βιογραφικών σημειωμάτων 
στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά στο e-mail: bluegrass.
belgrade@yahoo.com. Θα υπάρξει επικοινωνία για συ-
νάντηση μόνο με τους κατάλληλους υποψηφίους /ες.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποιί-
ας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία “ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ”, διαθέτοντας ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 23 αρ-
τοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 
ζητά να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:

Ψήστη

Προφίλ υποψηφίων: 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της Διεύθυνσης Αν-
θρώπινου Δυναμικού στο e-mail: hr@apollonion-bakery.gr 
ή στο φαξ: 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης και του καφέ; Η 
εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια 
οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύ-
τερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλάβει για τα κατα-
στήματά της στο Κέντρο της Αθήνας για πλήρη απασχόληση:

Barista (Κωδ. S/B)

Προφίλ υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της Διεύθυνσης Αν-
θρώπινου Δυναμικού στο e-mail: hr@apollonion-bakery.gr 
ή στο φαξ: 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια.

Sani S.A. is currently seeking to recruit professionals 
for the position of:

Waiter / Waitress

Job Description: To serve food and beverage to guests 
and provide friendly service in order to maximize guest 
satisfaction consistent with hotel standards.

Candidate Profile: 
•At least 3 years of experience at the same position  
in a four/five star property 
•Excellent command of English language 
•Additional knowledge of a second foreign language 
would be considered as an asset (preferably German  
or Russian) 
•Knowledge of Micros or other P.O.S. appliances 
•Pleasant and friendly personality 
•Excellent communication and organizational skills 
 
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment.

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

Υπεύθυνος Κουζίνας

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στον χώρο της εστίασης, 
αναζητά Υπεύθυνο Κουζίνας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Απόφοιτος σχολής μαγειρικής 
•Γνώσεις σε ειδικά προϊόντα (σφολιάτες, κρουασάν, 
προϊόντα αρτοποιίας) θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα 
•Γνώση σε βασική ζαχαροπλαστική επιθυμητή 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Γνώση και σεβασμός πρώτων υλών 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας της κουζίνας 
•Έμπρακτη πείρα στις παραγγελίες, παραλαβές, σωστές 
συνθήκες αποθήκευσης συντήρησης των τροφίμων 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα  
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Ικανότητα διοίκησης ομάδας 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθαριότητα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
 
Προφίλ υποψηφίου / επιθυμητά προσόντα: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
•Ηλικία άνω των 25 ετών 
•Γνώσεις Η/Υ (excel, word) 
•Γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία σε καταστή-
ματα υγειονομικού χαρακτήρα (καθαρό ποινικό μητρώο 
και βιβλιάριο υγείας) 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@paulgreece.com



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Τo ξενοδοχείο πολυτελείας «Pomegranate Spa Hotel» 
ζητεί: Night Auditor

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 
•Επιθυμητός ο τίτλος τουριστικών σπουδών 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος protel 
•Πνεύμα συνεργασίας, καλή επικοινωνία και  
επαγγελματική συμπεριφορά 
•Απαραίτητη η γνώση Ρώσικης και Αγγλικής γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων

Βιογραφικά δίχως τα παραπάνω προσόντα δεν θα λη-
φθούν υπ ’όψιν. Απαραίτητη η αποστολή φωτογραφίας 
επισυναπτόμενα. Βιογραφικά με φωτογραφία στο  
e-mail: info@pomegranatespahotel.com, website:http://
www.pomegranatespahotel.com

Υπεύθυνη Υποδοχής Εστιατορίων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Ελληνικών, Αγγλικών και Ρώσικων

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους μέσω e-mail στο: efi@elysium.com.cy ή 
μέσω fax στο +357 26 910 875. Απαραίτητη πρόσφατη 
φωτογραφία. Τηρείται πλήρης εχεμύθεια.

Operation Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, ή στα Οικονομικά ή Ανώτερης σχολής  
με κατεύθυνση στα Τουριστικά Επαγγέλματα 
•3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη  
στον ξενοδοχειακό κλάδο σε boutique ξενοδοχεία 
•Γνώση ελληνικής και ευρωπαϊκής ξενοδοχειακής αγοράς 
για κλασικούς Tour Operators 
•Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών 
•Γνώση καναλιών προώθησης (IDS,GDS,OTA’s, websites 
τρίτων, booking engines, internet tour operators) 
•Γνώσεις Revenue Management 
•Γνώσεις Budgeting, Forecasting and Reporting 
•Γνώση χρήσης social media ως εργαλείο ενημέρωσης, 
προώθησης και πωλήσεων 
•Ικανότητες δημιουργίας δυναμικών πακέτων  
σε συνεργασία με Flash sales companies του εξωτερικού 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πείρα  
σε ξενοδοχειακά προγράμματα 
•Γνώσεις F&B management and costing 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές Ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr2@tresorhotels.com

 

Το ξενοδοχείο Vedema Resort, μέλη της Luxury Collection 
by Starwood Hotels & Resorts στη Σαντορίνη ζητά προσω-
πικό για την θερινή σεζόν 2014:

Room Service  
Κωδικός θέσης: R/S

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προυπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση τεχνικών service  
•Άριστη γνώση αγγλικών  
•Γνώσεις Micros POS και Microsoft Office 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Ευγένεια και ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση και  
ικανοποίηση του πελάτη  
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο Τουριστικής Κατεύθυνσης 
•Προυπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων  
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία με 
e-mail: fb@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά. 

Το ξενοδοχείο ATHENA PALLAS VILLAGE επιθυμεί να 
προσλάβει:

Υπάλληλο Κρατήσεων 

Απαραίτητα προσόντα:  
•Ευχάριστη & επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άπταιστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή δεύτερη γλώσσα

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: cv@athena-pallas.gr ή στο φαξ: 23750 81419

Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στη Σκιάθο, επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σεζόν 2014:

Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης  
γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα  
στο πρόγραμμα Protel 
•Βασικές γνώσεις μαθηματικών και λογιστικής 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Μάιο έως και Σεπτέμβριο

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα 
μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: kassandrabay@gmail.
com. Βιογραφικά χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα 
ληφθούν υπ’ όψιν. Kassandra Bay Resort website: www.
kassandrabay.com

Το ξενοδοχείο Electra Palace Αθηνών, μέλος του ομίλου 
Electra Hotels & Resorts, επιθυμεί να προσλάβει για 
6μηνη απασχόληση:

Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 4στερα ή 5στερα 
•Γνώση και χρήση ραπτικής μηχανής απαραίτητη 
•Όρεξη για δουλειά 
•Σοβαρότητα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα 
•Οι συστάσεις από άλλα ξενοδοχεία είναι απαραίτητες  
και θα χρησιμοποιηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κρι-
τήρια, παρακαλούνται όπως στείλουν άμεσα βιογραφικό 
στο e-mail: d.athanasiou@electrahotels.gr ή στο fax: 210 
3241875. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται στην Κω, ζητά 
να προσλάβει για τη σεζόν 2014 επαγγελματίες για τη θέση:

Spa Therapist  
(Αισθητικός / Μασέρ)

Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής – κάτοχος πτυχίου  
θεραπευτή/φυσικοθεραπευτή ή/και αισθητικού 
•Προηγούμενη εμπειρία σε θεραπείες προσώπου  
ή/και σώματος είναι απαραίτητη 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας 
– γνώση της Γερμανικής ή Ρώσικης γλώσσας θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας – ικανότητα  
στις πωλήσεις και προώθηση προϊόντων θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Γνώση μια γκάμας θεραπειών / μασάζ  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
με πρόσφατη φωτογραφία στο Φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr

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

Προσωπικό Spa με προϋπηρεσία

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

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορ-
φότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό Συγκρότημα στην 
Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για εποχική απασχόλη-
ση με έδρα στο Πόρτο Καρράς για τα κέντρα Θαλασσο-
θεραπείας - Spa:

Μασέρ - Θεραπευτές  
(Code: ΤΗΜ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο κέντρο,  
City spa ή πολυδύναμο κέντρο ομορφιάς, στην Ελλάδα  
ή στο εξωτερικό 
•Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα Υγιεινής 
και Ασφάλειας 
•Πολύ καλή γνώση του μηχανολογικού και άλλου  
εξοπλισμού των κέντρων Θαλασσοθεραπείας. 
•Απαραίτητη γνώση Ρώσικων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν ανα-
λυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους αναφέ-
ροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος προσωπι-
κού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail στο: hr@techol.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

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

Υπεύθυνοι Spa

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη ανάλογης σχολής 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση μανικιούρ / πεντικιούρ 

Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

Το ξενοδοχείο AFRODITI VENUS στο Καμάρι της Σαντορί-
νης, ζητά να προσλάβει:

Spa Therapist

Οι υποψήφιες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•Γνώσεις μανικιούρ-πεντικιούρ, μασάζ, θεραπείες  
προσώπου-σώματος και αποτρίχωσης 
•Γνώση Αγγλικών (γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών  
θα εκτιμηθεί) 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση 
 
Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη από πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: hr@afroditivenushotel.gr

A family of 1530 hotels worldwide.     
Start an internzational Career.   

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

Le Spa Beauty Therapist

•Relevant academic qualifications 
•Some experience necessary 
•Fluent in English, knowledge of Russian will be 
considered an advantage 

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

Το Surf Camp Keros στην Λήμνο, είναι μια πολυτελής μο-
νάδα θεματικού τουρισμού με έμφαση στα watersports, την 
yoga, το fitness και το Spa. Η διαμονή γίνεται σε μεγάλες 
(30τ.μ.) Safari tents, εξοπλισμένες πολυτελώς με ensuite 
λουτρό. Το πελατειακό κοινό αποτελείται από Ευρωπαίους, 
24-60 ετών, active travelers, upper/mid-upper financial 
status. Παρέχεται πλήρης ξενοδοχειακή υποστήριξη και 
υπηρεσίες. Το Surf Camp Keros αναζητεί:

Day Spa Therapist /  
Yoga Instructor

O/Η Spa Therapist/Yoga Instructor θα παρέχει υπηρεσί-
ες massage και facial-body treatments. Επιθυμητή είναι 
η εξειδίκευση σε διαφορετικά είδη massage. Επίσης θα 
διδάσκει yoga σε μια ωριαία ημερήσια τάξη με ιδιαίτερη 
έμφαση στην αποθεραπεία, το stretching και την μυϊκή χα-
λάρωση.

Προσόντα 
Γενικές απαιτήσεις: 
•Πτυχίο σε συναφές αντικείμενο 
•Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών) σε αντίστοιχη 
θέση, σε επαγγελματικό περιβάλλον υψηλού επιπέδου  
& απαιτήσεων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.  
Η γνώση Γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως 
•Ικανότητα πώλησης υπηρεσιών και δεξιότητα διαχείρισης 
πελατών 
•Προθυμία, ομαδικό και συναδελφικό πνεύμα  
Πρόσθετα & επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο σπουδών τουριστικών επαγγελμάτων. 
•Εξειδίκευση σε διάφορα είδη-σχολές yoga 
•Επαγγελματικός προσανατολισμός σε health & fitness 
•Γνώσεις γερμανικής γλώσσας  
Σημειώσεις: 
•Αμοιβή ανάλογη προσόντων και δεξιοτήτων 
•Διαμονή και έξοδα μετακίνησης καλύπτονται  
από την εταιρεία  
Εργασιακή περίοδος: 1η Ιουνίου – 15η Οκτωβρίου.

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

Κορυφαίος χώρος ομορφιάς στην Κηφισιά Αττικής ανα-
ζητά άτομο για:

Τεχνίτρια Άκρων / 
 Αποτρίχωση

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε κατάστημα 
(2 ή 3 έτη) 
•Άτομο επικοινωνιακό και εμφανίσιμο 
•Άριστη ικανότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
•Προαιρετική γνώση Αγγλικών 
•Εστίαση στην άριστη εξυπηρέτηση και διαχείριση  
των πελατών και του προσωπικού 
•Απαραίτητη φωτογραφία 

Παρέχονται 
•Υψηλός μισθός και σταθερή απασχόληση 
•Άψογο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φρύνη Τσάκωνα.  
Τηλ: 6945 413782, e-mail: info@bar-b.gr

Από κέντρο αισθητικής στο Σύνταγμα ζητούνται:

Απόφοιτοι ΤΕΙ Αισθητικής

Βιογραφικά στο e-mail: athens@figura.com.gr και τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 210 3232325, (υπ’οψιν κας Καβου-
κοπούλου).

Το NILAYA SPA στην Νέα Ερυθραία ζητεί:

Αισθητικό 
Κατά Προτίμηση με Προϋπηρεσία

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

Αποστολή μας υπήρξε από την πρώτη στιγμή η παροχή θε-
ραπειών για την επίτευξη της ισορροπίας πνεύματος και 
σώματος και την απόδραση του ανθρώπου από την υλιστι-
κή καθημερινότητα.
Ανακαλύψτε ιεροτελεστίες και μασάζ εμπνευσμένα από 
τον εξωτισμό της Ανατολής, υψηλού επιπέδου θεραπείες 
ιατρικής αισθητικής αλλά και ειδικές σειρές προϊόντων 
φροντίδας για το σπίτι, που θα σας προσφέρουν ομορφιά 
και ευεξία!
Πριν δέκα χρόνια ξεκινήσαμε μαζί σας ένα υπέροχο ταξίδι 
αναζωογόνησης σώματος και πνεύματος, στο πιο ζεν περι-
βάλλον της Αθήνας. Ο χώρος μας ανανεώνεται συνεχώς 
για να εξυπηρετήσει τις δικές σας ανάγκες. Οχτώ πολυτε-
λείς καμπίνες με μυστηριακή διακόσμηση και χρώματα, βα-
σισμένα στα ενεργειακά σημεία του σώματος και τη χρω-
ματοθεραπεία, σας περιμένουν για θεραπείες χαλάρωσης 
και ενεργειακής τόνωσης.
Επιλέξτε το αγαπημένο σας χρώμα και ζήστε την απόλυ-
τη εμπειρία αναζωογόνησης και ηρεμίας. Mystic Violet, 
Healing Blue, Nature Green, Sunny Yellow, Tropic Or-
ange και Royal Red! Τέλος, δύο κεντρικές ημικυκλικές 
καμπίνες σχηματίζουν το απόλυτο Yin Yang. 

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

Το ξενοδοχείο Lindos Imperial της εταιρείας Lindos 
Hotels, στην περιοχή Γλύστα στο Κιοτάρι, Ρόδου ζητεί για 
τη σεζόν 2014:

Spa Manager 

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Ικανότητα επικοινωνίας και εμπειρία στις δημόσιες 
σχέσεις 
•Ικανότητα στην προώθηση και πώληση προϊόντων  
& υπηρεσιών 
•Γνώσεις ξένων γλωσσών

Πληροφορίες καθημερινά πλην Κυριακής 10.00 – 15.00. 
Αποστολή Βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail:hr.imperial@lindoshotels.com, fax: 
22440 29200, τηλ: 22440 29209.

 Spa Therapist - Αισθητικός

Εργοδότης: Santikos Collection, Skiathos Princess 
Περιοχή: Σκιάθος 
Απασχόληση: Μάιο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική Απασχόληση  
Προϋποθέσεις 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνια είτε σε ξενοδοχείο  
4 ή 5 * ή σε αντίστοιχο spa 
•Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών 
•Άριστη γνώση θεραπειών προσώπου και σώματος, 
manicure, pedicure και μακιγιάζ.  
Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά τη διάρκεια της 
εργασίας σας στο ξενοδοχείο Skiathos Princess στην 
Σκιάθο.
Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται μέλος 
της ομάδας μας, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφι-
κό σας μόνο σε μορφή Word, PDF ή RTF χρησιμοποιώ-
ντας το παρακάτω e-mail:hr@santikoshotels.com. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα του Ομίλου www.santikoshotels.com 

ΜΟΔΑ
Showroom Models 

(Κωδ. Θέσης: Show/Mod)

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» αναζητά μοντέλα 
ημιεπαγγελματίες για δειγματισμούς επώνυμων σειρών 
ρούχων και αξεσουάρ για full-time & part-time απασχό-
ληση.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευπαρουσίαστη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Άριστη γνώση τάσεων μόδας 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Άνεση μπροστά στον φωτογραφικό φακό

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους συνοδευόμενο από φωτογραφίες στο e-mail: hr@
rakas.gr. Υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού. 
Website: www.rakas.gr

Η BODYTALK ζητάει: 

Σχεδιαστής/τρια
Ζητείται άτομο δημιουργικό με άποψη για την μόδα. 
Να έχει προϋπηρεσία πάνω σε σχέδιο μόδας, επιθυ-
μητές γνώσεις πατρόν και ραφής.

Βασικές γνώσεις σε: 
•Άψογη γνώση Corel Draw 
•Adobe 
•Ιnternet 
•Office 
•Άπταιστα Αγγλικά (ομιλία και γραφή) 

Αντίστοιχα προσφέρουμε: 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, 
προοπτικές εξέλιξης. 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων.

Στείλτε το βιογραφικό σας αναφέροντας την θέση 
εργασίας που επιθυμείτε στο e-mail: info@bodytalk.
com ή στο fax: 210 3400180. Τηλ. επικοινωνίας: 210 
3400000. Τα βιογραφικά πρέπει να έχουν απαραιτή-
τως φωτογραφία.

Η NeuroPublic είναι εταιρία παροχής συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής, με έδρα στον Πειραιά και 
παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρή παρουσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας και της συνεχούς πρωτοπορίας μας στην εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών στην παραγωγή ανταγωνιστικών και καινοτόμων λύσεων επιθυμούμε να προσλάβουμε:

Μηχανικό Αρχιτεκτονικής Πλατφόρμας  
Cloud Υπηρεσιών (Κωδ. Θέσης: CLOUD)

Ζητείται μηχανικός λογισμικού για να σχεδιάσει την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας και των δεδομένων ενός συ-
στήματος cloud υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον, ως υπεύθυνος της αρχιτεκτονικής θα συντονίζει τις ομά-
δες ανάπτυξης της πλατφόρμας και των υπηρεσιών αλλά και θα συμμετέχει στις ομάδες ανάλυσης απαιτήσεων.

Ο υποψήφιος απαιτείται να έχει βασικό πτυχίο μηχανικού λογισμικού, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε τεχνο-
λογίες λογισμικού καθώς και τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε θέση σχεδιασμού και ανάπτυξης έργων 
λογισμικού. Επίσης, απαιτείται να κατέχει όλες τις εξής δεξιότητες:

•Τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού (Semantic Web) 
•Design Patterns για την ανάπτυξη λογισμικού 
•Σχεδίαση και υλοποίηση αρχιτεκτονικών μεσισμικού (middleware architectures) 
•Σχεσιακές βάσεις δεδομένων (Relational Data Bases) 
•Procedural Programming Languages 
 
Επιπλέον, απαιτείται να κατέχει τουλάχιστον 2 από τις παρακάτω δεξιότητες: 
•Τεχνολογίες και πλατφόρμες Big Data 
•Προγραμματισμό χαμηλού επιπέδου 
•Συναρτησιακές γλώσσες προγραμματισμού 
•Τεχνητή νοημοσύνη 
•Ανάπτυξη γραφικών διεπαφών

Παρακαλείται ο υποψήφιος να συνυποβάλλει μαζί με το βιογραφικό του σημείωμα, ξεχωριστό κείμενο με-
γέθους το πολύ μισής σελίδας στο οποίο να τεκμηριώνει ένα προς ένα πως καλύπτει τα προσόντα και δεξιό-
τητες που απαιτούνται. Στο κείμενο μπορεί να βάλει αναφορές που να δείχνουν σημεία που περιέχονται στο 
βιογραφικό του σημείωμα. Αποστολή στο παρακάτω e-mail με αντίστοιχη αναφορά του κωδικού θέσης στο 
θέμα: cvnp@neuropublic.gr. Διεύθυνση: NeuroPublic A.E. Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Αιτωλικού & 
Σφακτηρίας 11,185 45 Πειραιάς, τηλ.: 210 4101010 - fax: 210 4101013.

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ: εισαγωγική εταιρεία βιομηχανικών εργαλείων.

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

Πωλητές με έδρα: Χαλκίδα  
(ΚΩΔ. ΠΩΛ.ΧΑΛ.01)

Ψάχνουμε τους καλύτερους πωλητές της αγοράς ικανούς να διεκδικήσουν υψηλά bonus. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε πωλήσεις 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων, με άριστη ικανότητα 
πώλησης σε καταστήματα λιανικής 
•Εμπειρία σε πωλήσεις με απαίτηση επίτευξης στόχων, ανάπτυξης και διαχείρισης περιοχής 
•Απόφοιτος λυκείου ή ανώτερο (τεχνική κατεύθυνση θα εκτιμηθεί) 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office Word, Excel & Internet 
•Δυνατότητα συνδιάσκεψης μέσω Skype 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτέρευσης εκτός έδρας 
•Ηλικία 30 – 40 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές, τεχνολογία και το do it yourself 
 
H Εταιρεία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό και δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλο bonus. 
•Αυτοκίνητο, κινητό, I-PAD και λοιπές παροχές. 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης.

9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού,έξοδος 4, Θέση Ρουπάκι Ασπρόπυργος, e-mail: Cv4@fournarakis.gr. 
(βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία και απαραίτητη η αναγραφή των κωδικών θέσης). Αποστολή 
βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν ακριβώς τα ζητούμενα προσόντα.

Our world, world of TUI, is driven by people. Are you ready to discover the World 
of TUI for yourself? TUI Hellas S.A., member of TUI Travel PLC, the largest international 
tourism Group in the world, is currently seeking to recruit:

Brach Office Supervisor Mykonos 
(based in Mykonos)

Main duties: 
•Secure the smooth and efficient operation 
of his/her region 
•Assist contracting process of Tour 
Operators visiting the area 
•Scout and suggest new areas,  
find new units or products 
•Negotiate with suppliers 
 
What we look for: 
•University / College degree in Tourism 
•Work experience of minimum 2 years 
•Knowledge of the industry and the 
destination  
•Fluency in English, both oral & written. 
Fluency in an additional language 
•Excellent MS Office knowledge 
•Excellent organizational and 
communications skills 

•Ability to work under pressure  
and multitask 
•Ability to create and lead a dynamic team 
•Ability to travel in Greece & abroad when 
necessary 
•Driving licence holder

Company offers: A competitive remuneration 
package including salary & bonus, laptop, travel 
expenses, private health insurance, company 
car and mobile within a dynamic and fast paced 
work environment with continuous training and 
career opportunities.

All applications will de treated in strict 
confidentiality. Does this sound like your 
world? If yes, please send your CV to 
the following link: http://www.tui-cv.gr/
apply.php?jid=84

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, 
με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά για το κατάστημα στην Ξάνθη:

Πωλητές/ τριες 
Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη εξυ-
πηρέτηση του πελάτη; Διακρίνεστε για το πάθος σας 
στον τομέα της τεχνολογίας;

Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια  
στην εξυπηρέτηση των πελατών; 
Αν ναι και: 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία και σας αρέσει 
να βοηθάτε τους πελάτες με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων πωλήσεων 
•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη 
 
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά. 
 
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας προ-
σφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & Bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώσεις - Χρήση Υ/Η 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άνδρες) 
•Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή πτυχίου 
ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης
Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤΣΟ-
ΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην 

Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε το 1950 
από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα λειτουργεί 
97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 1.700 εργα-
ζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, κάτοχος της 
πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι 
ο Όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη της 
‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια την έχει καταστή-
σει κυρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρικών ειδών στην 
Ελλάδα.
Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλι-
σμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και στις 
υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.
Σχετικά με τον Όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc εί-
ναι ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς ομίλους 
στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο Όμιλος εφαρμόζει 
μια πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική πώληση 
και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με περισσότερα από 
1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά καταστήματα σε 28 
χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. 
Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πε-
λάτες πραγματοποιούν τις αγορές τους online και μέσα 
από τα καταστήματα του Ομίλου Dixons.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους μέσω 
της ιστοσελίδας www.kotsovolos-careers.gr

Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

Συνεργάτη για Τμήμα Διεύθυνσης Παραγωγής
Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα: 
•Τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Γνώση αγοράς α’ & β’ υλών σε Ελλάδα  
& εξωτερικό 
•Γνώση υφασμάτων 
•Παρακολούθηση παραγγελιών σε Ελλάδα  
& εξωτερικό 

•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτώς/προφορικώς) 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
 
Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη  
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ» στο e-mail: m.tafidi@alouette.gr



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από εμπορική 
εταιρία για την ανάπτυξη και την εξυπηρέτη-
ση. Μισθός 800€. Βιογραφικά στο e-mail: 
neadoulia55@gmail.com, τηλ: 6972 900154.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ τη στελέχωση μεγάλης μονάδας 
διεθνούς ομίλου στο management-marketing-
finance-sales-banking. Άτομα με εργασιακή 
εμπειρία, άνεση επικοινωνίας, όρεξη για δου-
λειά. Εκπαίδευση, αξιοκρατική εξέλιξη, υψηλές 
προοπτικές. E-mail: pappam100@gmail.
com, τηλ: 210 6773990, Κύριος Μάλλας.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ Εξωτερική με καλή χρήση 
Η/Υ, Αγγλικά, ικανότητες επικοινωνίας, φιλό-
δοξη, ζητείται για επιχείρηση διεθνούς εμπο-
ρίου. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
jobslinks1@gmail.com, Κωδ: Syn-sk.

8 ΑΤΟΜΑ θα προσληφθούν άμεσα για το 
Τμήμα Εξυπηρέτησης νέων πελατών εταιρίας 
ψυχαγωγίας και επικοινωνίας με σταθερό μι-
σθό-ΙΚΑ-bonus. Άνω Πατήσια. Βιογραφικά στο 
e-mail: carriera123@yahoo.gr.

5 ΚΥΡΙΕΣ -οι θα προσληφθούν άμεσα σαν 
Σύμβουλοι Εταιρίας ψυχαγωγίας και επικοινω-
νίας. Προσφέρονται σταθερός μισθός - bonus 
και ΙΚΑ. Άνω Πατήσια. Βιογραφικά στο e-mail: 
carriera123@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με τουλάχιστον 2ετή 
εμπειρία στην Διαχείριση και Υλοποίηση Έρ-
γων, πτυχίο Ανώτατης σχολής, καλή γνώση 
Αγγλικών, άριστη γνώση MS Office. Βιογραφι-
κά στο e-mail: hr@masterkek.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης με αντίστοιχη εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: kekthessalonikis@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Στελέχωση Νεοσύστα-
του Τμήματος με σκοπό την προώθηση κάρ-
τας υγείας, βασικός μισθός, ευέλικτο ωράριο, 
ΙΚΑ, Πλατεία Αττικής, μισθός 330€. Τηλ: 211 
1088100, 6947 896573, ώρες επικοινωνίας 
10:00-21:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Στελέχη με 
εμπειρία για τη Διαχείριση Πελατολογίου. Τηλ: 
6980 880749.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται από εμπορική επιχείρηση 
για Δημιουργία, Οργάνωση και Διοίκηση νέων 
Τμημάτων Πωλήσεων. Ιδιαίτερα υψηλό πακέτο 
αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: arctium@
hol.gr, τηλ: 213 0276214.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για τη Διαχείρηση και 
Παρακολούθηση Ηλεκτρονικού Καταστή-
ματος E-Shop. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr, fax: 
210 5156268.

VODAFONE στο Πόρτο Ράφτη επιθυμεί να 
προσλάβει για πλήρη απασχόληση Business 
Advisor. Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυ-
νος για την Προώθηση Προϊόντων της εταιρίας 
σε μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις και την διαχεί-
ριση πελατολογίου. Τηλ: 6944 448820.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται από εμπορική επιχείρηση 
για Δημιουργία, Οργάνωση και Διοίκηση νέων 
Τμημάτων Πωλήσεων. Ιδιαίτερα υψηλό πακέτο 
αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: arctium@
hol.gr, τηλ: 213 0276214.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για το Εμπορικό και Οργα-
νωτικό Τμήμα, παρέχεται εκπαίδευση, όχι απα-
ραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
eftmor@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

Η AQUA Vista Hotels αναζητεί Hotel Manager. 
Προσόντα: Προϋπηρεσία 3έτη σε ανάλογη θέ-
ση-οργανωτικός-συνεργάσιμος-αποφασιστι-
κός, επιθυμητή η γνώση 2 ξένων γλωσσών. 
Παροχές: Άμεση πρόσληψη-ελκυστικό πακέτο 
αποδοχών. E-mail: careers@aquavistahotels.
com, τηλ: 22860 28866.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για μόνιμη απασχόληση σε συσκευ-
αστήριο βιολογικών φρούτων-λαχανικών, 
μόνιμος κάτοικος Αργολίδας, γνώστης της Γερ-
μανικής και Αγγλικης γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: biokarpos@gmail.com, τηλ: 6948 
870604.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται από εμπορική εταιρία 
για Στελέχωση Νέων Τμημάτων, απαραίτητες 
γνώσεις internet, μισθός 550€. Τηλ: 6986 
212664, ώρες επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΑΤΟΜΑ (3) ικανά για Κάλυψη Τμημάτων Συ-
ντονισμού, Οργάνωσης και Εποπτείας εμπο-
ρικής επιχείρησης, μισθός 650€. Τηλ: 6986 
212664, ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ-Συνέταιρος χωρίς κεφάλαιο, 
χρήστη Η/Υ, Αγγλικά, συντονιστικές και επι-

κοινωνιακές ικανότητες, φιλόδοξη, εργατική, 
ζητείται για νέα επιχείρηση διαφημιστικών-
προωθητικών εταιρικών υπηρεσιών πληρο-
φορικής. E-mail με φωτογραφία: euroreal1@
gmail.com, κωδ: A-Syn-sk.

ΑΜΕΣΑ για 3 - 5ωρη απασχόληση για το 
Εμπορικό και Οργανωτικό τμήμα, παρέχεται 
εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά στο 
e-mail: eftmor@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

EXPERIENCED in moving industry (2+ years), 
fluent Greek/English (extra language an 
asset). Enthusiastic, organized, team-worker, 
excellent computer and communication skills. 
International moving company, Filothei. CVs: 
kathy@celebrity.gr, fax: 210 2720105.

OPERATIONS Executive required. Minimum 
2 years experience in moving industry, 
fluent Greek-English (and other language), 
enthusiastic, organizational, team-working, 
self-motivated, excellent computer skills, 
excellent oral/written communication. CVs: 
contact@celebrity.gr, fax: 210 2720105.

ΑΤΟΜΑ υπεύθυνα ζητούνται για το Εμπορικό 
και Οργανωτικό Τμήμα, παρέχεται εκπαίδευ-
ση. Όχι απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφι-
κά στο e-mail: eftmor@yahoo.gr, τηλ: 6943 
702766.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος ζητά 5 Απόφοιτες -ους 
AEI-TEI θετικών επιστημών, με εργασια-
κή εμπειρία, για Στελέχωση Νευραλγικών 
θέ-σεων marketing-management-finance-
sales. E-mail: tsakiris1958@gmail.com, τηλ: 
210 6773990, κος Μάλλας.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο 
των Αρτοζαχαροπλαστείων, προκειμένου να 
στελεχώσει το νέο της κατάστημα στη Θεσσα-
λονίκη ζητά Προσωπικό Πώλησης, Υπεύθυνο 
Υποκαταστημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
foronliseis@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για συνεργασία ως Επικε-
φαλείς στους τομείς Ανάπτυξης - Οργάνωσης- 
Στελέχωσης. Ευέλικτο ωράριο, τιμή 900€. Βιο-
γραφικά στο e-mail: alazoergasia@gmail.com, 
τηλ:6972 900154.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργα-
νωτικές ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές εξέ-
λιξης, τιμή 650€. Τηλ: 6972 900154.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται από Εμπορική εταιρία για 
την Ανάπτυξη και την Εξυπηρέτηση, εισόδημα 
1.200€. Βιογραφικά στο e-mail: neadoulia55@
gmail.com, τηλ: 6992 551039.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από αναπτυσσό-
μενη εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και 
οργανωτικές ικανότητες, εξέλιξη, υψηλό πα-
κέτο αμοιβών 1.100€. Βιογραφικά στο e-mail: 
bizroute13@gmail.com, τηλ: 6951 670867.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κάλυψη Τμημάτων Συ-
ντονισμού, Οργάνωσης και Εποπτείας Εμπορι-
κής Επιχείρησης, εισόδημα 850€. Βιογραφικά 
στο e-mail: bizroute13@gmail.com, τηλ: 6951 
670867.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα την Πλατεία Μαβίλη επε-
κτείνει τις δραστηριότητές της και ζητεί νέους 
Συνεργάτες για τη Στελέχωση των Τμημάτων 
της. Αμεση συνεργασία, δυνατότητα για μερική 
ή πλήρη απασχόληση. Τηλ:6973 910604.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία Τροφίμων ζη-
τεί άμεσα άτομα για απασχόληση με ευέλικτο 
ωράριο, δυνατότητα εργασίας μέσω Η/Υ, σε το-
μείς Ανάπτυξης, Εποπτείας και Εξυπηρέτησης. 
Αποδοχές 400€ - 600€ μηνιαίως. Τηλ: 6973 
910604.

ΟΜΙΛΟΣ με πρωτοπόρο πορεία ζητά για άμεση 
πρόσληψη 4 δυναμικές-ούς Πτυχιούχους ΑΕΙ-
ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, για Στελέχωση Νευραλγικών 
Θέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: karram192@
yahoo.gr, κος Kαρράς.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Υπάλληλο Γραφείου, για Διοικη-
τική θέση. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση Αγγλι-
κών και άριστη χρήση Η/Υ. Εμπειρία επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.gr, 
τηλ: 210 6706000, κωδ: ΥΓ.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση με έδρα την 
Αθήνα ζητούνται 3 Στελέχη για πλήρη και μόνι-
μη απασχόληση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης. Βι-
ογραφικά στο e-mail: tour.org@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ Επαγγελματικής Κατάρτισης επιθυμεί 
να προσλάβει Στέλεχος Υλοποίησης Εκπαιδευ-
τικών Προγραμμάτων. Κάτοχος πτυχίου, εμπει-
ρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων, γνώση χειρισμού Η/Υ, καλά Αγγλικά, 
αυξημένη αντίληψη και ικανότητα, ικανότητα 
εργασίας υπό πίεση. E-mail: kek.epikentro@
gmail.com.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία τροφίμων ζητεί 
άμεσα άτομα για απασχόληση με ευέλικτο ωρά-
ριο, δυνατότητα εργασίας μέσω Η/Υ, σε τομείς 
ανάπτυξης, εποπτείας και εξυπηρέτησης πελα-
τών. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ 3 ζητούνται άμεσα από εταιρία τρο-
φίμων για το Oργανωτικό και το Eμπορικό της 
επιχείρησης. Πρωϊνές και απογευματινές ώρες 
4ωρη ή 8ωρη, άμεση συνεργασία. Τηλ: 6973 
910604.

Η ΜΑSTER AE επιθυμεί να προσλάβει Στέλεχος. 
Απαραίτητα προσόντα: Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
Εμπειρία στην Διαχείριση-Υλοποίηση Εκπαιδευ-
τικών Προγραμμάτων Συγχρηματοδοτούμενων 
Έργων, άριστη γνώση Η/Υ, καλά Αγγλικά, ικα-
νότητα γρήγορης αφομοίωσης πληροφοριών. 
Κιάτο. E-mail: master28@masterkek.gr.

Η WELLNESSNOW δραστηριοποιείται στο 
χώρο της Υγείας-Ευεξίας-Διατροφής και ζητά 
άμεσα Συνεργάτες για την στελέχωση των: 
Εμπορικό τμήμα, τμήμα οργάνωσης και διοίκη-
σης συνεργατών. Ε-mail: info@wellnessnow.
gr, τηλ: 6932 309100, 6986 219045.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα την Πλατεία Μαβίλη 
ζητεί νέους Συνεργάτες για τη στελέχωσή της 
στους τομείς: 1)διαχείρισης λιανικών πωλή-
σεων-εξυπηρέτησης πελατών, 2)διαφήμισης-
Marketing, 3)οργάνωσης δικτύου πωλήσεων. 
Ευέλικτο πρόγραμμα, δυνατότητα καριέρας. 
Τηλ: 6943 950447.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 1 Στέλεχος με 
γνώσεις computer, internet, και ανάλυση 
φωτογραφίας. Πλήρη πενθήμερη πρωινή απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: tour.org@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σύμβουλοι Οικιστικού και Επαγ-
γελματικού Ακινήτου, μεθοδικοί, επικοινω-
νιακοί, φιλόδοξοι, επαγγελματίες, με ή χωρίς 
προηγούμενη εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
arc@aspis-realestate.gr, fax: 210 3311022.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά για άμεση πρόσληψη 
6 δυναμικές-ούς νέες-ους, θετικής κατεύ-
θυνσης με εργασιακή εμπειρία, για στελέχω-
ση νέας διεύθυνσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
tsakiris1958@gmail.com, κα Τσακίρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης με διοικητική εμπει-
ρία, άνεση στην επικοινωνία, πτυχιούχο ΤΕΙ/
ΑΕΙ ζητάειμεγάλη εταιρία Β.Ελλαδος. Άρι-
στες συνθήκες εργασίας. Υψηλες αποδοχές, 
προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
anastpapagrigoriou@gmail.com.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΑΤΟΜΟ ζητείται για γραφείο εμπορικών συ-
ναλλαγών στην Σαντορίνη ως Γραμματέας. 
Μισθός έως 700€, αναλόγως προσόντων, 
διαμονή και εισιτήρια δωρεάν. Τηλ: 6984 
912603, 6944 768346.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία ζητά 1 άτομο, Απόφοιτο 
τουλάχιστον Λυκείου, επικοινωνιακό, εξω-
στρεφές, αισιόδοξο με γνώσεις πληροφο-
ρικής και διάθεση για δημιουργική δουλειά. 
Βιογραφικά στο e-mail: paivalis@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με τουλάχι-
στον 2ετή εμπειρία στον τομέα της Διαχείρι-
σης και Υλοποίησης Έργων, πτυχίο Ανώτα-
της Σχολής, καλή γνώση Αγγλικών, άριστη 
γνώση MS Office. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@masterkek.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση. Μισθός 
550€. Βιογραφικά στο e-mail: bizroute13@
gmail.com, τηλ: 6951 670867.

ΚΥΡΙΟΣ ζητείται άμεσα για εσωτερικές εργα-
σίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία, γνώ-
σεις internet σε επίπεδο απλού χρήστη δε-
κτές, (χωρίς Πτυχία). Βιογραφικά στο e-mail: 
neadoulia55@gmail.com, τηλ: 6972 900154.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματειακή Υποστήρι-
ξη Πωλήσεων. Άριστη γνώση Αγγλικών, επι-
θυμητή άριστη γνώση Ιταλικών ή Ισπανικών. 
Χειρισμός Η/Υ, ευχέρεια στην γραπτή και προ-
φορική επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: 
creative@multitank.net.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται από εταιρία 
διαφήμισης με ευχέρεια λόγου και δυνατότη-
τα επικοινωνίας. Προσφέρονται εκπαίδευση, 
μισθός, bonus, προοπτικές εξέλιξης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 210 
4082557, 09:00-17:00.

PERSONAL Assistant εμφανίσιμη ζητείται. Δυ-
νατότητα ταξιδιών, γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@webtveurope.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ εμφανίσιμη με άνεση στην 
επικοινωνία ζητείται από διαφημιστική εται-
ρία. Πλήρης απασχόληση, γνώσεις Αγγλι-
κών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
webtvcosmos.com, ΚΘ. 12.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην Kω, 
επιθυμεί να προσλάβει Front Office Manager. 
Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
και η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@aegeanview.gr, ref. code: 140395 0.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για θέση Ρεσεψιόν σε ξενο-
δοχείο Χαλκιδικής για την καλοκαιρινή σεζόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobopp@pellihotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για Υποστήρι-
ξη Back Office από εταιρία τηλεπικοινωνιών 
στην Αγία Παρασκευή. Ημιαπασχόληση, απο-
γευματινό ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
redcloudhellas@gmail.com.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της παροχής 
υπηρεσιών στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά 
Υπάλληλο Τμήματος Διαχείρισης Πελατών. 
Απόφοιτο Λυκείου και άνω. Καλή γνώση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: sotiria.menounou@
adecco.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Υπάλληλος Γραφείου, κά-
τοικος Ανατολικής Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος 
ΑΕΙ - ΤΕΙ, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
Προϋπηρεσία θα αξιολογηθεί. Απασχόληση 
πλήρης. Βιογραφικά και απαραίτητα φωτο-
γραφία στο e-mail: parousia6@yahoo.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από από μεγάλη Α.Ε 
με έδρα τη ΒΙΠΕ Αχαρνών για πλήρη απασχό-
ληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία καλή γνώση 
office και εφαρμογών γραφείου, δακτυλογρά-
φηση, Αγγλικά, επιθυμητή γνώση Ιταλικών. 
E-mail:cv_center@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλο οδοντιατρείο στο κέντρο 
της Αθήνας Γραμματέας, με ευχέρεια επικοινω-
νίας και καλή χρήση Η/Υ. Επιθυμητή η εμπειρία 
σε συναφή χώρο. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: omanou@dent.uoa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για πολυτελές συ-
γκρότημα στην Λήμνο με προϋπηρεσία σε 
συστήματα ξενοδοχειακών κρατήσεων και 
πολύ καλή γνώση Αγγλικής και μιας δεύ-
τερης γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
mtoanoglou@euroxenia.com.

ΝΕΟΙ –ες ζητούνται για Υποστήριξη Γραφείου, 
αμοιβή συζητήσιμη. Τηλ: 6936 020367, ώρες 
επικοινωνίας 08:00-19:00.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ζητεί Υπάλληλο για πλήρη απασχό-
ληση, άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ, να μιλά 
Κινέζικα, με εμπειρία στα social media και 
internet marketing, περιοχή Παλλήνη. Τηλ: 
210 6030160, 3944384060.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον ιατρικό τομέα, ζητά άτομο επι-
κοινωνιακό, ευπαρουσίαστο, με γνώσεις Η/Υ 
και σπουδές μάρκετινγκ για Διαχείριση και 
Ανάπτυξη Πελατολογίου μέσω επισκέψεων 
σε κλινικές και Ιατρούς, λοιπές εργασίες εξω-
τερικές και γραφείου. Προϋπηρεσία επιθυμη-
τή. E-mail: cvsdap@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική και κατασκευαστική 
εταιρία με έδρα το Κορωπί ζητά για άμεση 
πρόσληψη άτομο για Υπάλληλο Γραφείου με 
άριστη γνώση Αγγλικών και υπολογιστών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@geochem.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Υποδοχής ζητά ξενοδοχείο 4* 
στη Β.Α Αττική με απαραίτητη προϋπηρεσία, 
Γαλλικά και πρόγραμμα protel. Εξαιρετι-
κές συνθήκες εργασίας έως τέλη Οκτωβρί-
ου. E-mail: manager@goldencoast.gr, τηλ: 
22941 13001.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής ζητεί νέα εμφανίσιμη με 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ, ευχάριστη και επι-
κοινωνιακή προσωπικότητα για Γραμματεία 
Διεύθυνσης. Βιογραφικά με φώτο στο e-mail: 
email.focusplus.net@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας από φροντιστήριο μέ-
σης εκπαίδευσης στα Βόρεια Προάστεια. Τηλ: 
6958 459068.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Ιατρική Τηλεγραμματεία. 
Απαραίτητη η καλή χρήση Η/Υ και γνώση Αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο e-mail: secretary@
profclinic.com. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Corporate, Incentive, 
Outgoing με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών 
σε αντίστοιχη εταιρία, και πολύ καλές γνώ-
σεις Αγλλικών, Microsoft Office καθώς και 
Amadeus. Βιογραφικά στο e-mail: cv@frei.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος DMC-MICE με γνώσεις 
τουλάχιστον 7 -10 έτη στο συγκεκριμένο αντι-
κείμενο, με καλές γνώσεις Αγγλικών, Γαλλι-
κών, Microsoft Office. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@frei.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πωλήσεων αντιπροσωπίας 
αυτοκινήτων ζητείται, απαραίτητα προσόντα: 
Πολύ εμφανίσιμη, Πτυχιούχος, καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ, μικρή προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: vichou@kaltsounis.gr, 
fax: 210 2587060.

ΑΤΟΜΟ για Γραμματειακή Υποστήριξη, με 
πολύ καλή γνώση Η/Υ, τυφλό σύστημα, βασι-
κές γνώσεις λογιστικής. Τηλ: 6936 710420.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών ζητεί για άμεση 
πρόσληψη, 4 άτομα, παρέχεται βασικός μι-
σθός, ΙΚΑ, μπόνους παραγωγικότητας. Τηλ: 
212 6875717.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητεί 4 άτομα για πλή-
ρη απασχόληση, βασικός μισθός, ΙΚΑ, πριμ 
παραγωγικότητας. Τηλ: 210 6875700, 212 
6975710.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία εκπαίδευσης, 
για Θέσεις Γραφείου, με καλή επικοινωνία. 
Τηλ: 210 5147000, ώρες επικοινωνίας 09:00-
19:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ανεξαρτήτως ειδικότητας 
και ηλικίας, ευέλικτο ωράριο, ικανοποιητικές 
αποδοχές, αύξηση εισοδημάτων χωρίς να ρι-
σκάρετε την τωρινή σας εργασία. Βιογραφι-
κά στο e-mail: eftmor@yahoo.gr, τηλ: 6974 
559783.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα για μερική απογευ-
ματινή, εσωτερική απασχόληση γραφείο. Ευ-
έλικτο ωράριο, μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (3) άτομα. Ευέλικτο ωράριο, άμε-
σο ξεκίνημα, βασικές γνώσεις Η/Υ. Τηλ: 6973 
910604, ώρες επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΖΗΤΕIΤΑΙ Γραμματέας Διευθύνσεως, γνώ-
στης Ελληνικών, Αραβικών και Αγγλικών, για 
εργασία σε Αραβικό κράτος. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@domeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ με 2 έτη τουλάχιστον 
προϋπηρεσία, 2 γλώσσες για ξενοδοχείο στη 
Σαντορίνη. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: careers@aquavistahotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώση σύνταξης και δι-
αχείρισης φακέλων επιδοτήσεων ΕΣΠΑ από 
εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων. Βιογραφι-
κά στο e-mail: apasxolisicv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νυχτερινός Receptionist από ξενο-
δοχείο στην Σαντορίνη. Απαραίτητα προϋπηρε-
σία, άριστα Αγγλικά και γνώση προγράμματος 
ERMIS WIN. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Βιογραφικά απαραίτητα με φωτογραφία στο 
e-mail: takisskondr@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ για γραφείο στον Πε-
ρισσό, κοντά στον σταθμό του ηλεκτρικού. 
Τηλ: 210 9703396, 6072 499611.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5*στη Θάσο ζητά Υπάλληλο 
Κρατήσεων - Πωλήσεων με ανάλογη προϋπη-
ρεσία. Γνώση Αγγλικών θεωρείται δεδομένη. 
Επιπλέον γνώση βαλκανικής γλώσσας, Ρωσι-
κών ή Τουρκικών, θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@royalparadise.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5*στη Θάσο ζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής με ανάλογη προϋπηρεσία. Γνώση 
Αγγλικών θεωρείται δεδομένη. Επιπλέον 
γνώση βαλκανικής γλώσσας ή Τουρκικών 
ή Ρωσικών θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail:manager@royalparadise.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί νεαρό άτομο για 
ενημέρωση Ηλεκτρονικού καραστήματος, κα-
ταχώρηση παραγγελιών στο erp και λήψη τη-
λεφωνικών παραγγελιών. Απαραίτητα τα Αγ-
γλικά και πολύ καλός χειρισμός Η/Υ. E-mail: 
ccv95153@gmail.com.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις - 
Διαφήμιση
ΝΕΟΙ -ες με άνεση στον χειρισμό Η/Υ και 
internet ζητούνται από εμπορική εταιρία για ανά-
πτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου. Ωράριο 
ευέλικτο, ανεξάρτητη συνεργασία, δεν απαιτείται 
προηγούμενη εμπειρία. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ σοβαρά και δραστήρια για ανεξάρτητη 
συνεργασία ως Υπεύθυνοι Δημιουργίας και Επί-
βλεψης Δικτύου. Πλήρης εκπαίδευση και υπο-
στήριξη. Μεγάλες οικονομικές απολαβές. Εξαι-
ρετικό κλίμα συνεργασίας. Τηλ: 6973 910604.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Συνεργάτες για στελέχω-
ση τμήματος από την MPD Club ΑΕ. Βιογραφι-
κά στο e-mail: k.neratzi@mekarta.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για πρωινή 
ημιαπασχόληση στο τηλεφωνικό κέντρο εκ-
παιδευτικού ομίλου. Εργασία ευχάριστη με 
ικανοποιητικές απολαβές. Περιοχή Χαριλάου. 
Τηλ: 2310 307040.

συνέχεια στη σελ. 22

Η εταιρεία ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, μέλος του Ομίλου ΜΠΟΥΤΑΡΗ του κορυφαίου 
ομίλου παραγωγής και εμπορίας κρασιών (ΜΠΟΥΤΑΡΗ, ΚΑΜΠΑΣ), ζητά να καλύψει άμεσα την 
παρακάτω θέση στελέχους στα γραφεία της στο Πικέρμι Αττικής:

HR Assistant
Κύρια Καθήκοντα: 
•Υποστήριξη όλων των διαδικασιών και δραστηριοτήτων του τμήματος 
•Συμμετοχή στην υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ανθρωπίνου δυναμικού 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε σχετική θέση 
•Πτυχίο ΑΕΙ (μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού θα θεωρηθεί  
ως επιπλέον προσόν) 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) 
•Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
•Αυξημένες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης & συντονισμού δραστηριοτήτων 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, δυνα-
τότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών και πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν άμεσα βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: hr@boutari.gr,ή 
στο fax 210- 6039 852 (υπόψιν Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού). Όλες οι υποψηφιό-
τητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

MedNet International is a unique Information Technology company.

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

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

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

Requirements Engineer – RE 001
Profile: Candidates will be responsible for the 
methodical investigation, analysis and documentation 
of all or part of a business in terms of business 
functions and processes, and the information they use. 
Candidates will further have to define requirements for 
improving any aspect of the processes and systems; 
and, create viable specifications in preparation for the 
construction of information systems.

Qualifications: 
•University level degree (or higher education institute) 
in Computer Science, Information Technology or 
relevant field of study. 
•Minimum 5 years of experience in analysis of 
information systems. 
•Experience in insurance business and preferably 

health is considered an asset. 
•Excellent command of English language. 
•Ability to capture and document business 
requirements. 
•Excellent modelling, analytical and problem solving 
skills. 
 
We Offer: 
•Challenging international projects 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology 
 
Send your cv’s to the following e-mail:  
recruitment@mni.gr

«Kάνε τη σωστή κίνηση…»

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

Συνεργάτες
Ασχοληθείτε ως ελεύθερος επαγγελματί-
ας στο real estate και καθορίστε εσείς το 
μέλλον σας βασιζόμενοι στις δυνάμεις σας 
και στη μέθοδο του συστήματος RE/MAX 
Επένδυση Ακινήτων.
Ποιοι είμαστε: 
•Τα γραφεία μας ανήκουν στο πολυεθνικό 
κτηματομεσιτικό δίκτυο της RE/MAX  
με 6000 γραφεία σε 87 χώρες και  
περισσότερους από 90,000 συνεργάτες  
σε όλο τον κόσμο 
•Είμαστε το 1ο γραφείο της RE/MAX στην 
Αττική που λειτουργεί με δύο  
εγκαταστάσεις 
•Είμαστε ήδη το 1ο γραφείο της RE/MAX 
στα Βόρεια Προάστια και  
αναπαράγουμε το μοντέλο εργασίας μας 
στα Νότια Προάστια 
•Το γραφείο μας λειτουργεί από το 2003 
και κατέχει τη 3η και 2η θέση  
στην Ελλάδα σε πωλήσεις τα τελευταία 
χρόνια εντός του δικτύου της RE/MAX 
ΕΛΛΑΣ 
•Το 92 % των συνεργατών μας, είναι  
μαζί μας περισσότερο από 2 χρόνια 
•Πολλοί έμπειροι μεσίτες μας έχουν  
εμπιστευτεί και έχουν επιλέξει να  
συνεργάζονται με τα γραφεία μας 
•Δεν χρειάζεται να έχετε προϋπηρεσία  
ή ειδικές γνώσεις για να ασχοληθείτε,  
σας εκπαιδεύουμε εμείς 
 
Προφίλ υποψηφίων συνεργατών: 
•Δεν χρειάζεται να έχετε προϋπηρεσία  
ή εξειδικευμένες γνώσεις, σας  
εκπαιδεύουμε εμείς 
•Δεν υπάρχει όριο ηλικίας 
•Διάθεση να μάθουν το αντικείμενο 
•Ισχυρή θέληση για επιτυχία 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία 
•Μεταφορικό μέσο 
 
Προσφέρονται: 
•Εκπαίδευση από την RE/MAX ΕΛΛΑΣ 
καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης  
από τα γραφεία μας 
•Προμήθειες έως 80% επί των πωλήσεων 
•Ακίνητα - Αγοραστές παρέχονται  
και από το γραφείο 
•Υποστήριξη στο ξεκίνημα 
•Έντονη Διαφημιστική Προβολή  
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό 
•Διεθνείς συνεργασίες για προσέλκυση 
πελατών από το εξωτερικό 
 
Προσφέρουμε καθετοποιημένες  
λύσεις real estate εντός  
των γραφείων μας:
 
•Σύμβουλο Στεγαστικής πίστης 

•Σύμβουλο μηχανικό 
•Νομικές υπηρεσίες 
•Relocation services 
•Εκτιμήσεις ακινήτων 
•Πραγματογνωμοσύνες ακινήτων 
•Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες 
•Οργανωμένη προώθηση των ακινήτων 
σε αγορές του εξωτερικού και υπηρεσίες 
απόκτησης άδειας παραμονής  
σε αγοραστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
•Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 
•Εγκαταστάσεις στα Βόρεια και στα Νότια 
Προάστια 
 
10 πράγματα που πρέπει να ρωτήσετε 
πριν επιλέξετε ένα γραφείο για να 
συνεργαστείτε: 
•Τι πρόγραμμα και πλάνο έχει το γραφείο 
για εσάς που θα το εμπιστευτείτ; 
•Ποια είναι τα περιθώρια εξέλιξης μου; 
• Υπάρχουν συνεργάτες που έχουν  
εξελιχθεί; 
•Τι ποσοστό από τους νέους συνεργάτες 
μένουν και δεύτερο χρόνο; 
•Τι ποσοστό από τους νέους συνεργάτες 
αποχωρούν εντός ενός έτους; 
•Υπάρχει σύστημα αξιολόγησης των ακι-
νήτων που αναλαμβάνω ή τα αναλαμβά-
νω όλα και σε οποιαδήποτε τιμή; 
•Υπάρχει επιπλέον πρόγραμμα  
εκπαίδευσης για κάθε συνεργάτη  
μετά από την βασική εκπαίδευση; 
•Υπάρχουν διαφοροποιημένες υπηρεσίες 
στο γραφείο από τον ανταγωνισμό; 
•Υπάρχουν διεθνείς αποκλειστικές  
συνεργασίες για προσέλκυση  
αγοραστών από το εξωτερικό; 
•Υπάρχουν έμπειροι κτηματομεσίτες με 
πολλά χρόνια εμπειρίας στο γραφείο ή πε-
ρισσότεροι είναι καινούργιοι σαν και εσάς; 
•Μπορώ να συνεργάζομαι και με άλλους 
κτηματομεσίτες εκτός δικτύου για να  
αυξήσω τις πιθανότητες μου για επιτυχία;

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

“Στη κρίση πουλάνε οι ικανοί και όχι 
όλοι για αυτό.. ελάτε μαζί μας”.RE/
MAX - Επένδυση Ακινήτων - Βόρεια 
Προάστια, Λ. Πεντέλης 56, 152 33, 
Χαλάνδρι, τηλ: 210 6896940, fax: 
210 6897271. Για βιογραφικά e-mail: 
remax_hi@otenet.gr

Από κέντρο αισθητικής στο Σύνταγμα ζητούνται:

Διευθυντές και Υπεύθυνοι Πωλήσεων
Βιογραφικά στο e-mail: athens@figura.com.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3232325,  
(υπ’όψιν κας Καβουκοπούλου)

EXUS is looking for experienced:

Mobile Application Developers for Apple iOS 
(IOS-201401)

Our BU “Mobile Technology Solutions” specializes 
in delivering complex native apps to demanding 
customers in Greece and abroad. We have a variety 
of projects for third parties in the telecoms, banking, 
media, utilities and hospitality sectors and we are now 
rapidly expanding into developing our own branded 
apps, in targeted B2B areas.

Required Qualifications 
•Computer science or relevant discipline university 
degree. 
•At least 3 years of experience in software 
development. 
•Experience in developing iPhone / iPad applications 
in Objective C, with at least 1 fully completed 
commercial application. 
•Experience with Xcode/Interface Builder. 
•Proven knowledge of core data, and parsing data 
formats such as XML and JSON. 
•Deep understanding of memory management. 
•Understanding of multi-threading. 
•Ability to develop against a variety of web 
architectures and services such as SOAP, REST, XML 
RPC, JSON. 
•Experience using different mobile APIs for the iOS 
platform such as: SQLite, Accelerometer, Camera, 
Local Storage. 
•Animations, Google/Apple Maps, location services. 
•Proven knowledge of subversion version control 
software. 
•Full lifecycle experience, be highly technical and 
hands-on. 
•Good understanding of Object Oriented approach, 
processes and methods. 

•Be committed to design, build and deployment 
excellence. 
•Proactive, and willing to take on responsibility  
to progress issues. 
•Improve existing skills and acquire new knowledge 
through self-education, research and development. 
•App development record with examples  
of previous work. 
•Provide accurate timing estimates for work based 
on verbal and written specifications and use time 
effectively and meet commitments for quantity  
and quality of work. 
•Very good knowledge of English. 
•Ability to communicate effectively within  
a business environment. 
•Team spirit and self-motivation. 
•Analytical and problem solving skills. 
 
Preferred Qualifications 
•Experience in agile development methodologies  
(e.g. scrum). 
•Experience in change- and configuration 
management processes. 
•Sound knowledge of quality assurance and control 
techniques.

At EXUS we help our people to achieve excellent 
results by creating a work environment that encourages 
individual and team successes. If you are qualified and 
interested to discuss the possibility to join our team, 
please send us your CV quoting the job reference  
or upload your CV through our website: www.exus.
co.uk/en/careers. Send your cv’s to following e-mail: 
career@exus.co.uk
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ΑΤΟΜΑ ζητούνται ανεξαρτήτως προϋπηρε-
σίας για ανάπτυξη και διαχείριση πελατολο-
γίου, όχι ντίλερ-πλασιέ. Παρέχεται δωρεάν 
εκπαίδευση-συνεχής υποστήριξη, ανεξάρτητη 
συνεργασία και μέσω internet, δυνατότητα 
υψηλών εισοδημάτων-καριέρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
για το τμήμα marketing - πωλήσεων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@idplus.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για του-
ριστικό οδηγό. Βιογραφικά στο e-mail: info@
greek-advertising.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για πλήρη απασχόληση. 
Άμεσο ξεκίνημα, βασικές γνώσεις Η/Υ. Βιο-
γραφικά στο e-mail: popirodopoulou@gmail.
com, τηλ: 6949 291999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Ελεύθεροι Συνεργάτες 
να εργαστούν ως Πωλητές Διαφημίσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: office@whoiswho.gr, 
fax: 210 6017900, κωδ: Π800.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ όμιλος ζητεί άμεσα 2 Στελέχη 
Marketing για πώληση διαφημιστικού χώρου 
σε portals και εφημερίδες. Ικανότητα επικοι-
νωνίας, διαπραγμάτευσης, εξυπηρέτησης. 
Εμπειρία στην πώληση digital διαφήμισης 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
paraskhnio.gr.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ το εισόδημά σας σαν Ανε-
ξάρτητος Συνεργάτης γνωστής πολυεθνικής, 
προϋπόθεση σοβαρότητα, δωρεάν εκπαί-
δευση, ανταποδοτικό πλάνο αμοιβών, bonus, 
προώθηση δωρεάν κωδικού μέλους, από το 
χώρο σας, δυνατότητα καριέρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται στο χώρο του marketing, 
δημοσίων σχέσεων για έξτρα εισόδημα με 
ευέλικτο ωράριο, ανεξάρτητη συνεργασία και 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6972 481589.

ΕΜΠΕΙΡΑ Στελέχη ζητούνται από εταιρία δι-
αφήμισης με ευχέρεια λόγου και δυνατότητα 
επικοινωνίας. Προσφέρονται εκπαίδευση, 
μισθός, bonus, προοπτικές εξέλιξης. E-mail: 
hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 210 4082557, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τουριστικό Οδηγό από 
διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@greek-advertising.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Πωλητές για 
το τμήμα marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@idplus.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από γραφείο εμπο-
ρικής διαφήμισης για κάλυψη 4 θέσεων στα 
τμήματά της. Δυνατότητα μερικής απασχόλη-
σης, μισθός 750€. Τηλ: 6986 212664, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ-Συνέταιρος χωρίς κεφάλαιο, 
χρήστη Η/Υ, Αγγλικά, συντονιστικές και επι-
κοινωνιακές ικανότητες, φιλόδοξη, εργατική, 
ζητείται για νέα επιχείρηση διαφημιστικών-
προωθητικών εταιρικών υπηρεσιών πληρο-
φορικής. E-mail με φωτογραφία: euroreal1@
gmail.com, κωδ: A-Syn-sk.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με επικοινωνιακό προφίλ 
για μερική ή πλήρη απασχόληση. Ευέλικτο 
ωράριο. Τακτικά σεμινάρια και εκπαίδευση, 
προοπτικές επαγγελματικής καριέρας στο 
χώρο του marketing. Τηλ: 6993 275363.

Η SPYROU Holidays Club ιδιοκτήτρια 3 ξενο-
δοχειακών μονάδων με εξειδίκευση στις Ελλη-
νικές και Διεθνείς χρονομισθώσεις ζητά Υπεύ-
θυνο Marketing και Προωθητικών Ενεργειών 
με έδρα την Αθήνα, ως Εξωτερικό Συνεργάτη. 
E-mail: g.michalis@skopeloshotes.eu.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ατελιέ με πολύχρονη πείρα 
στο χώρο, ζητεί Πωλητή -τρια Διαφήμισης, 
με πολύ καλά ποσοστά, για τοπικό καινοτόμο 
οδηγό σε περιοχή Αχαρνών-Θρακομακεδό-
νων. Ε-mail: gpelekis@otenet.gr, τηλ: 210 
2713170, ώρες επικοινωνίας 11:00-16:00.

ΔΙΕΘΝΗΣ Όμιλος ζητά 5 Απόφοιτες -ους AEI-
TEI θετικών επιστημών, με εργασιακή εμπει-
ρία, για Στελέχωση Νευραλγικών θέσεων 
marketing-management-finance-sales. E-mail: 
tsakiris1958@gmail.com, τηλ: 210 6773990, 
κος Μάλλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ατελιέ με πολύχρονη πείρα 
στο χώρο, ζητεί Πωλητή -τρια Διαφήμισης, 
με πολύ καλά ποσοστά, για τοπικό καινοτόμο 
οδηγό σε περιοχή Αχαρνών-Θρακομακεδό-
νων. Ε-mail: gpelekis@otenet.gr, τηλ: 210 
2713170, ώρες επικοινωνίας 11:00-16:00.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομο για Γραμμα-
τεία - Δημόσιες σχέσεις. Άριστη εμφάνιση και 
επικοινωνία, χρήση Η/Υ, Αγγλικά. Δυνατότητα 
ταξιδίων. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: ΔΙ-
ΟΙΚΗΤΙΚΟ_ΓΡΑΜ.

ΟΜΑΔΑ Συμβούλων eBusiness και Media ανα-

ζητά ταλαντούχα άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες 
στο B2B Marketing και Communication για συ-
νεργασία. Βιογραφικά απαραίτητα με φωτογρα-
φία και LinkedIn profile στο e-mail: crisoseu@
gmail.com.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, Απόφοιτη ΑΕΙ/ΤΕΙ 
με κάρτα ανεργίας και καλές γνώσεις προ-
γραμμάτων Epsilon και Singular. Προϋπηρε-
σία προαιρετική. Παρέχεται βασικός μισθός 
και ασφάλιση. Τηλ: 6977 764033, Χριστίνα 
Τοπαλίδου.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ επιχείρηση στην περιοχή Μάν-
δρας Αττικής επιθυμεί να συνεργαστεί με Βοη-
θό Λογιστή. Προσφέρεται μόνιμη απασχόληση 
και σταθερό μηνιαίο εισόδημα. Βιογραφικά 
στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από ανώνυμη εται-
ρία telecom και security στο Μαρούσι. English 
spoken – written, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση είναι απαραίτητη. Γνώση 2ης ξένης γλώσ-
σας. Βιογραφικά στο e-mail: onoma@acci.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε εισαγωγική 
εταιρία ελαστικών (καλή γνώση Αγγλικών και 
χειρισμός Η/Υ). Μισθός ικανοποιητικός, προ-
ϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistikografeio190@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, Βοηθός Λογιστή με 2ετή 
προϋπηρεσία σε Λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατη-
γορίας καλή γνώση εγγραφών ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, 
ΦΠΑ, εργατικά, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
Επιθυμητή κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@powerservices.gr.

ΜΕΓΑΛΗ Φαρμακαποθήκη με έδρα το Μοσχά-
το Αττικής ζητεί ιδιαίτερα καταρτισμένο και 
ικανό Προϊστάμενο Λογιστηρίου ή πολύ έμπει-
ρο Βοηθό Λογιστή εξελίξιμο. Βιογραφικά στο 
e-mail: aggelies@lionpharma.gr, fax: 210 
4821825, κωδ:.Λ04-14.

ΜΕΓΑΛΗ Φαρμακαποθήκη με έδρα την ανατο-
λική Θεσσαλονίκη ζητεί ιδιαίτερα καταρτισμένο 
και ικανό Προϊστάμενο Λογιστηρίου ή πολύ 
έμπειρο Βοηθό Λογιστή εξελίξιμο. Βιογραφικά 
στο e-mail: aggelies@vitafarm.gr, κωδ: Λ04-14.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με προϋπηρεσία αρκετών 
χρόνων σε λογιστικό γραφείο ή ελεγκτική 
εταιρία, άριστες γνώσεις ανώνυμων εταιρι-
ών, μισθοδοσίας, βιβλίων Γ’ κατηγορίας, ισο-
λογισμοί, δηλώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxveto@gmail.com.

ΑΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ Γραφείο ζητείται Λογι-
στής-τρια-Υπεύθυνος-η Διοικητικής Υποστή-
ριξης. Απαραίτητα: Εμπειρία τήρησης βιβλί-
ων κατηγορίας Β’, γνώση μηχανογράφησης, 
άριστη χρήση Η/Υ (MS Office-Internet), πολύ 
καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, οργανω-
τικότητα, ευχαίρεια επικοινωνίας. E-mail: 
mbogris@bogris.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Βοηθό Λογιστή με 
προϋπηρεσία, γνώση προγραμμάτων αποθή-
κης επισιτιστικών επιχειρήσεων. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@kassandra-
palace.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με σχετική προϋπηρεσία 
για Λογιστικό Γραφείο στην Καλαμαριά Θεσ-
σαλονίκης για πλήρη πενθήμερη απασχόλη-
ση. Βιογραφικά στο e-mail: newcompanycv@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για λογιστικό γραφείο στην 
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης για πλήρη πενθή-
μερη απασχόληση. Επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: apasxolisicv@gmail.
com, τηλ: 6937 837289.

ΕΤΑΙΡΙΑ Διεθνών Μεταφορών στο Καλοχώρι 
Θεσσαλονίκης, ζητάει Βοηθό Λογιστή με πτυ-
χίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, με 3ετή εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: .thessaloniki@italylines.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια ΑΕΙ-ΤΕΙ Α΄Τάξεως με 
εμπειρία σε βιβλία κατηγορίας Γ’ για απασχό-
ληση σε ανώνυμη κατασκευαστική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr.geo.1@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σαντορίνη ζητά να 
προσλάβει άτομο με βασικές γνώσεις λογι-
στικής. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: logistikofira@yahoo.com.

ΒΟΗΘΟΙ Λογιστές Απόφοιτοι Οικονομικών σχο-
λών, προσλαμβάνονται σε επιχειρήσεις αφού 
αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε βιβλία Γ’ 
κατηγορίας και μηχανογράφηση. Ηράκλειτος 
Εγνατία 69 Θεσ/νίκη. Τηλ: 2310 275605.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από Λογιστικό Γραφείο της 
Θεσσαλονίκης για πλήρη πενθήμερη απασχό-
ληση. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobcvnow@gmail.com.

Η ΓΕΝΙΚΗ κλινική Άγιος Γεώργιος Έδεσσας 

ζητά να προσλάβει Νοσηλευτικό Προσωπικό 
(ΤΕΙ), Τεχνολόγους-Ακτινολόγους (ΤΕΙ) και 
Βοηθό Λογιστή (ΤΕΙ). Βιογραφικά στο e-mail: 
dioikisi@klinikiag.gr, τηλ: 23810 25401, 
23810 25403, κα Σταυρίδη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με προϋπηρεσία για 
πλήρη απασχόληση σε εμπορική εταιρία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: p_margie@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από νέα ασφαλιστική εταιρία Προϊ-
στάμενος Λογιστήριου. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία σε ασφαλιστική εταιρία.Βιογραφικά στο 
e-mail: taxofficce@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ζητείται με άδεια Α’ τάξης για μόνι-
μη εργασία σε Ε.Π.Ε. με έδρα την Αργυρούπο-
λη. Απαραίτητη γνώση του xLINE. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ilkat.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ -τρια ζητείται από οργανωμένο 
λογιστικό γραφείο ανατολικά, με προϋπηρε-
σία πάνω από 10 έτη σε λογιστικά γραφεία. 
Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων-κλείσιμο-
ισολογισμός χρήσης-εργατικά-φοροτεχνικά. 
Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
ekatos@link.com.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Βοηθό Λογιστή, 
πτυχιούχο ΤΕΙ με 3ετή προυπηρεσία σε Μη-
χανογραφημένο Λογιστήριο, γνώσεις ΚΒΣ, 
ΚΦΑΣ, ΕΓΛΣ, βιβλίων Γ’ κατηγορίας. Βιογρα-
φικά στο e-mail: alphatax@otenet.gr, fax: 210 
9580045.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Βοηθό Λογιστή με 
αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: ma@kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία Ανακύκλωσης, Λογι-
στής Α’τάξεως ως Προϊστάμενος Λογιστηρί-
ου. Πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ κατεύθυνσης Λογιστικής, 
5ετή προϋπηρεσία σε λογιστήριο με βιβλία 
Γ’κατηγορίας ΑΕ-ΕΠΕ, πολύ καλή γνώση 
ΕΓΛΣ-ΚΦΑΣ-ΦΠΑ-εργατικών-μισθολογικών 
θεμάτων-ERP-Office. E-mail: hr@eco-trans.
gr, κωδ: 0304. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην Παιανία ζητεί Διευθυντή 
Λογιστηρίου. Προϋπηρεσία οικονομικής διεύ-
θυνσης, φορολογικά και λογιστικά θέματα, Α’ 
τάξης, ικανότητα διοίκησης. Γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: ekatr@intell.gr.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εταιρία με έδρα τα Νό-
τια Προάστια αναζητά Λογιστή Β’ Τάξεως 
για Συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
businessprofessionals.gr@gmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται για Στελέχωση 
Τμήματος Μισθοδοσίας, από εκπαιδευτικό 
οργανισμό, με γνώσεις εργατικής νομοθεσίας, 
προσόν η γνώση προγράμματος μισθοδοσίας 
Data Communication. Βιογραφικά στο e-mail: 
account@poukamisas.gr.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ζητείται από οργανωμένο Λογι-
στικό γραφείο Ανατολικά. Προϋπηρεσία πάνω 
από 10έτη, με πολύ καλές γνώσεις ενημέρω-
σης και φορολογικών Β’κατηγορίας-Εργατι-
κών-Δηλώσεων. Πλήρης απασχόληση, καλές 
αποδοχές. E-mail: ekatos@link.com.gr.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητείται Λογίστρια 
γνώστης προγραμμάτων Soft One -Eplilon 
Net, και μισθοδοσίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxofficce@gmail.com.

ZHTEITAI από λογιστική εταιρία με πλήρη 
απασχόληση, γνώση χρήσης Η/Υ με υποχρεω-
τική, γνώση ΦΠΑ και μισθοδοσίας επιθυμητή, 
αμοιβή ανάλογη εμπειρίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: ep180599@hotmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία, με-
ταφορικό μέσο, μόνιμη συνεργασία. Πολύ καλή 
γνώση σε διπλογραφικά βιβλία, ΑΕ και ΕΠΕ. 
Βιογραφικά στο e-mail: petros@daidis.gr

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ του προγράμματος Voucher για 
ανέργους έως 29 ετών ζητούνται άμεσα από 
Λογιστικά Γραφεία για την πρακτική τους άσκη-
ση ως Βοηθοί Λογιστή. Τηλ: 210 9237232.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Λογιστηρίου αλυσίδας Super 
Market στην Αμοργό, γνώσεις της αγοράς, για 
αγορές, πωλήσεις, τιμολόγια, προϋπηρεσία 
3ετή, συστάσεις απαραίτητες, με όρεξη για 
εργασία, μόνιμη εργασία. Τηλ: 6974 029999.

Η MEGA Brokers ζητά Υπάλληλο Λογιστηρίου, 
Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Προϋπηρεσία σε Ασφα-
λιστική εταιρία ή Μεσιτικό γραφείο θα λη-
φθεί σοβαρά υπόψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
nharapi@megabroker.gr, fax: 210 9220967.

ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ Λογιστικό γραφείο Ανα-
τολικά, ζητείται Λογίστρια με προϋπηρεσία 
πάνω από 10έτη, με πολύ καλές γνώσεις 
ενημέρωσης και φορολογικών Β’κατηγορίας, 
εργατικών, δηλώσεων. Πλήρης απασχόλη-
ση-Καλές Αποδοχές.Βιογραφικά στο e-mail: 
ekatos@link.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος με καλή γνώση των 
Εμπορικών και Λογιστικών Λειτουργιών των 
Επιχειρήσεων. Γνώση SQL και java και εμπει-

ρία σε RDBMS επιθυμητή. Γνώση Entersoft 
ERP επιθυμητή. E-mail: mpar@efficient.gr, 
τηλ: 2392 066662, 69451 55806.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια Α΄ τάξης για τήρηση βιβλί-
ων γ΄ κατηγορίας και γραμματειακή υποστήρι-
ξη. ‘Aριστη γνώση ΚΦΑΣ, ΚΦΕ, ΦΠΑ, καθώς και 
προγράμματος Κεφάλαιο erp. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@maili.gr.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Τελειόφοιτοι Οικονομικών σχο-
λών ξεκινούν σταδιοδρομία ως Λογιστές 
αφού αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία προϋ-
πηρεσία. Καθοδήγηση Λογιστών βιβλία Β’ και 
Γ’ κατηγορίας μηχανογράφηση, φοροτεχνικά. 
Κέντρο λογιστικής Ηράκλειτος, Εγνατία. Τηλ: 
2310 275605.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Λογίστρια, οξυδερκής, που 
να μπορεί να εργαστεί υπό πίεση. Γνώση Κε-
φαλαίου, γνώση εμπορικής διαχείρισης και 
Office (Κέντρο, Θεσσαλονίκη). Βιογραφικά στο 
e-mail: irini.mms@gmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή, με δικό του μεταφορικό 
μέσο, ζητείται για εταιρία παροχής υπηρεσιών 
στο Φίλυρο. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio.
filiro@hotmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται για πρακτική άσκη-
ση, από λογιστικό γραφείο στο Ίλιον. Τηλ: 210 
2615101, 6974 379394.

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για μόνιμη απασχόληση πρώην Στέ-
λεχος Οικονομικής Διεύθυνσης με εμπειρία 
στην είσπραξη απαιτήσεων από νοσοκομεία 
του δημοσίου τομέα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@alcimos.com.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά Τραπεζικούς και άτομα με εμπει-
ρίες στις επενδύσεις αξιογράφων για τη Στελέ-
χωση Μονάδας του, εξειδικευμένης στο χώρο 
των επενδύσεων. Παρέχεται άμεση πρόσληψη 
και μεταπτυχιακό. Ε-mail: tsakiris1958@gmail.
com, τηλ: 210 6773990, κα Τσακίρη.

ΚΑΡΙΕΡΑ στο financial Planning σε: Επενδύ-
σεις, διαχείριση κινδύνου, τραπεζικά. Προ-
σόντα: Πτυχιούχες-οι με εργασιακή εμπειρία. 
Εκπαίδευση-αξιοκρατική εξέλιξη-προπτικές. 
Βιογραφικά στο e-mail: karram192@yahoo.
gr, τηλ: 210 6773990, κα Καρρά.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Οικονομικών Σχολών και Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων, με κάρτα ανεργίας, ζητού-
νται από επιχείρηση εστίασης. Βιογραφικά στο 
e-mail: klazaridou@outlook.com τηλ: 2310 
511340, κα Λαζαρίδου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Απόφοιτοι Οικονομικών σχολών 
και Διοίκησης Επιχείρησης με κάρτα ανεργί-
ας, από επιχείρηση εστίασης. Βιογραφικά στο 
e-mail: klazaridou@outlook.com, τηλ 2310 
511340, κα Λαζαρίδου.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητεί να προσλάβει: Στελέχη 
Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι πρέ-
πει να διαθέτουν: Πτυχίο Οικονομικού Πανεπι-
στημίου με κατεύθυνση Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. E-mail: apasxolisicv@gmail.com.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ παλαιότερα και πιο έμπειρα γρα-
φεία ασφαλειών ζητά Ασφαλιστικό Σύμβουλο 
με προϋπηρεσία για συνεργασία. Προσφέρεται 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, άριστο 
εργασιακό περιβάλλον, υποστήριξη γραφεί-
ου, άρτιο μηχανογραφικό σύστημα. E-mail: 
a.asimko@yahoo.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για χρηματοοικονομικά 
προϊόντα. Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: ttheos9@gmail.com.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΕΣ ζητούνται με ή χωρίς προϋ-
πηρεσία για προώθηση προϊόντων τραπεζικού 
και ασφαλιστικού τομέα. Υψηλές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: ttheos9@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Ανεξάρτητη Συνεργασία 
με γνωστή πολυεθνική αρωμάτων, προϊόντων 
μακιγιάζ, καθαρισμού σπιτιού, βιολειτουργι-
κων καφέδων, υψηλές αποδοχές, προώθηση 
δωρεάν κωδικού μέλους, ευκαιρία καριέρας, 
δωρεάν εκπαίδευση, μερική-πλήρη απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Αντιπρόσωποι γνω-
στής πολυεθνικής. Αν πιστεύετε ότι αξίζετε το 
καλύτερο, παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση, ευ-
καιρία καριέρας και αποκατάστασης εισοδή-
ματος, ανταποδοτικό πλάνο αμοιβών, bonus. 
Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα φιλόδοξα και δρα-
στήρια για Ανεξάρτητη Συνεργασία με γνωστή 

πολυεθνική, μερική-πλήρης απασχόληση, 
ανταποδοτικό πλάνο αμοιβών και bonus, δω-
ρεάν εκπαίδευση, δυνατότητα σοβαρής εξέ-
λιξης. Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@
gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για ημιαπασχόληση από 
το χώρο τους, για το χώρο της διατροφής, 
άμεση ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύ-
ντομη εκπαίδευση, αποδοχές 600 - 1.000€. 
Τηλ: 6973 910604.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ το εισόδημά σας σαν Ανε-
ξάρτητος Συνεργάτης γνωστής πολυεθνικής, 
προϋπόθεση σοβαρότητα, δωρεάν εκπαίδευ-
ση, ανταποδοτικό πλάνο αμοιβών, bonus, 
προώθηση δωρεάν κωδικού μέλους, από το 
χώρο σας, δυνατότητα καριέρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΕΡΓΑΣΙΑ από το σπίτι στο χώρο της υγείας και 
τη ευεξίας, ανεξάρτητη συνεργασία, ελεύθερο 
ωράριο, καλές υποδοχές. Τηλ: 6972 481589.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται για μερική ή ολική 
απασχόληση πανελλαδικά. Κοινωνικοί, εργα-
τικοί, συνεργάσιμοι, ομαδικοί, με όραμα και 
διάθεση προσφορά στον άνθρωπο. Τηλ: 210 
2618082, 6984 179712.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο στα Νότια Προάστια ζη-
τεί Συνεργάτη, κατά προτίμηση προηγούμενη 
εμπειρία. Τηλ: 210 8985156, 6932 764762.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ανεξαρτήτως ειδικότητας 
και ηλικίας, ευέλικτο ωράριο, ικανοποιητικές 
αποδοχές, αύξηση εισοδημάτων χωρίς να ρι-
σκάρετε την τωρινή σας εργασία. Βιογραφι-
κά στο e-mail: eftmor@yahoo.gr, τηλ: 6943 
702766.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (5) Συνεργάτες από ανώνυμη 
εταιρία, υψηλά μπόνους, προοπτική έμμισθης 
μόνιμης απασχόλησης. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: kalomoiraner@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα για Ανεξάρτητη 
Συνεργασία με γνωστή πολυεθνική για Πω-
λήσεις Προϊόντων Μακιγιάζ, Αρωμάτων, Σπι-
τιού, Καφέδων, Είδη Κατοικίδιων, Ανάπτυξη 
Πελατολογιου Χονδρικής και Συνεργατών. 
Ευκαιρία καριέρας. Εκπαιδευτικά σεμινάρια. 
Τηλ: 6945 915312.

ΕΤΑΙΡΙΑ μεγάλου Τραπεζικού Ομίλου αναζητά 
νέους Συνεργάτες. Προσφέρει μηνιαίες αμοι-
βές, προμήθειες, δυνατότητες εξέλιξης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: fvgeorgiadi@gmail.com.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα real estate ζητά Συνεργά-
τες για τις περιοχές Ζωγράφου, Ιλίσια, Γουδί, 
επικοινωνιακούς και φιλόδοξους. Βιογραφικά 
στο e-mail: arc@aspis-realestate.gr, fax: 210 
7777942.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα φιλόδοξα, με θετική 
σκέψη, διδάξιμα, για Στελέχωση Ελληνικής 
Εμπορικής Εταιρίας, για Ανάπτυξη Πελατολο-
γιου και Συνεργατών, όχι πωλήσεις, δωρεάν 
εκπαίδευση-υποστήριξη, ευκαιρία καριέρας 
και αποκατάστασης εισοδήματος. E-mail: 
ioannav77@gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα με θετική σκέψη, δι-
δάξιμα για Στελέχωση Ελληνικής Εμπορικής 
Εταιρίας, Ανεξάρτητη Συνεργασία, ελεύθερο 
ωράριο, όχι πωλήσεις, δωρεάν εκπαίδευση-
υποστήριξη, ανταποδοτικό πλάνο αμοιβών, 
ευκαιρία καριέρας. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@gmail.com.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ Δίκτυο, ζητά Συνεργάτες επικοι-
νωνιακούς, φιλόδοξους, με ή χωρίς προη-
γούμενη εμπειρία, για Κολωνάκι, Λυκαβηττό, 
Χίλτον. Βιογραφικά στο e-mail: arc@aspis-
realestate.grfax: 210 3311022.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα real estate ζητά Συνεργάτες για 
τις περιοχές Ζωγράφου, Ιλίσια, Γουδί, επικοινω-
νιακούς και φιλόδοξους. Βιογραφικά στο e-mail: 
arc@aspis-realestate.gr, fax: 210 7777942.

ΑΜΕΣΑ άτομα δραστήρια για Συνεργασία με 
Ελληνική εμπορική εταιρία για Ανάπτυξη Πε-
λατολογίου και Συνεργατών, όχι ντίλερ - πλα-
σιέ, δωρεάν εκπαίδευση - υποστήριξη, ικανο-
ποιητικές και αυξανόμενες αμοιβές. E-mail: 
ioannav77@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Ανεξάρτητη Συνερ-
γασία με ελληνική εμπορική εταιρία για 
Ανάπτυξη Πελατολογιου και Συνεργατών. 
Δωρεάν εκπαίδευση-υποστήριξη, ανταποδο-
τικό πλάνο αμοιβών. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ υπεύθυνα, με θετική σκέψη ζητούνται, 
για Ελεύθερη Συνεργασία με εμπορική εται-
ρία, Ανάπτυξη Πελατολογίου και Συνεργατών, 
όχι πωλήσεις, δωρεάν εκπαίδευση-υποστήρι-
ξη, αμοιβές πού εσείς θα καθορίσετε. E-mail: 
ioannav77@gmail.com.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Πρακτορείο ζητά Εκπροσώπους 
Προώθησης Ασφαλιστικών Προϊόντων, ανεξαρ-
τήτως προϋπηρεσίας για Ανάπτυξη Δικτύου Πω-
λήσεων. Μισθός και Bonus. Βιογραφικά e-mail: 
hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

συνέχεια στη σελ. 24

IRI is the leading global analytics partner to majority of the largest Consumer Product Goods, Retail and 
Healthcare companies in the world. Our innovative and disruptive industry heritage delivers growth for our 
clients across the globe by pinpointing what matters and illuminating how it can impact their businesses 
across sales and marketing. Our Analytics Centre of Excellence (ACE) is our global analytics hub situated 
in Athens that services our clients globally, and is one of the fastest growing companies in Greece. For us 
innovation is about our people and our culture, we believe that by empowering our people we empower our 
clients, and it is this highly successful formula which has led to our fast growth.

Joining us will entail working in a challenging, international but above all interesting environment with like-
minded people that are driven to deliver growth to our clients. If you are seeking for an international career 
in a fast growing organisation and you think you are a good fit then join us!

We are currently looking for a:

Web Developer / Software Engineer 
(WD/SE 02 2014)

This position involves being part of the European R&D team participating in the building of web based 
applications.

We are looking for outstanding web developers to be responsible for developing innovative, re-usable web-
based applications. Our web developers work closely with our project managers, strategists and design 
team members to develop specifications and make recommendations on the use of new and emerging 
technologies. The candidates should be capable of designing and coding from specifications, analyse, 
evaluate, test, debug, document, and implement complex software apps.

Responsibilities: 
•Creation of web application layout/user interface from provided design concepts by using latest Web 
standards 
•Development of robust and user-friendly Java-based web applications 
•Experience in designing and creating non/relational database schemas 
•Contribute in the Application framework design and requirements gathering 
•Routine daily maintenance of existing web applications 
•Attend project kickoff meetings with clients 
•Take ownership of daily project needs and communications 
 
Qualifications & skills: 
•BSc / MSc university degree in computer science or other related field 
•2+ years of rapid web development, using HTML, JavaScript, CSS 
•Knowledge of HTML5/CSS3, JavaScript, AJAX, jQuery, DOM manipulation 
•Familiar with one or more Javascript MV* frameworks 
•Candidates should have proven Java experience as well as a solid understanding of Object Oriented 
Design and Programming 
•Experience using Springsource and JEE technologies 
•Ability to write well-documented, re-usable code 
•A solid understanding of web application development processes, from the layout/user interface  
to database structures 
•Good knowledge of SOA, Web Services methodologies using RESTful or SOAP web services 
•Strong interest in emerging technologies and web trends 
•Ability to communicate directly with peers, managers while participating in the development  
of a successful solution 
•Ability to grow professionally in a highly flexible and fast-moving environment 
•Ability to clearly document features, technical specifications, and infrastructure requirements  
for self-produced technical work and job processes 
•Excellent written and oral communication skills 
•Desire and willingness to work in a collaborative, innovative, flexible and team-oriented environment 
•Excellent interpersonal and organizational skills, ability to handle diverse situations

The company offers unique career opportunities, competitive remuneration package, top class private 
medical insurance and continuous training within a stimulating and growing working environment.

C.Vs (in English only), including link to online portfolio, to be sent by e-mail  
to Maria.Anastasiou@iriworldwide.com

Would you like to help so as to create a better way for life?

Diversey is a leading provider of commercial cleaning, sanitation and hygiene solutions for business. We 
serve a wide range of industries like Food & Beverage, Food Service, Lodging, Building Service Contractors, 
Retail, Healthcare etc. With our innovative solutions - that combine chemical products, machines, utensils, 
paper, dosing and dispensing equipment - we optimize the results for our customers while reducing waste, 
water, energy consumption and protecting employees. Diversey is part of Sealed Air. Sealed Air is the new 
global leader who creates a world that feels, tastes and works better. In 2013, the Company generated 
revenue of approximately $7.7 billion by helping our customers achieve their sustainability goals in the face 
of today’s biggest social and environmental challenges. Our portfolio of widely recognized brands, including 
Cryovac® brand food packaging solutions, Bubble Wrap® brand cushioning and Diversey™ cleaning and 
hygiene solutions, ensures a safer and less wasteful food supply chain, protects valuable goods shipped 
around the world, and improves health through clean environments. Sealed Air has approximately 25,000 
employees who serve customers in 175 countries. 

Diversey Greece seeks for talented, passionate employees to join our TCS department: 

TCS Planner – WH Coordinator / IT Contact
reporting to TCS Manager Greece & Romania 
Based in Athens with client portfolio in Athens 
and other locations in Greece.

Main Responsibilities… 
•Plan reactive and preventative maintenance in line 
with agreed service levels. 
•Plan re-connections and installations in existing 
and new customers. 
•Prioritise service requests from  
customers. 
•Respond to and accommodate specific customer 
requirements concerning access for service 
delivery. 
•Monitor and co-ordinate 3rd Party customer 
appointments. 
•Co-ordinate use of subcontractors during 
excessive demand periods (above normal capacity) 
efficiently. 
•Arrange distribution of dosing and dispensers  
to required location. 
•Manage processes by effective communication 
and co-ordination of Engineers, Account managers, 
customers, and suppliers. 
•Use SAP or alternative ERP tools to plan 
efficiently. 
•Follow up new customers’ installations:  
Shares all related documentation / master data, 
monitoring & recording progress until  
completion 
•Updating & correcting on time files with 
customers’ details 
•Consulting & updating sales team with  
coming installation & reflection in workload 
consequence 
•Supports installations by creating & providing  
all related material, manuals e.t.c. 
•Seeks and recognizes improvement needs 
regarding installation procedure & intending 
proactively reaction 
•Creating regular & irregular reports for technical 
& sales team, regarding customers’ technical 
support & dosing equipment function 

•Recognizes unexpected dosing equipment needs 
& cooperates with sales team & Demand planning 
to place orders 
•Contacts dosing equipment providers regarding 
quality issues 
•Handles own consumption stock 
•Local IT contact: Supports communication of PC 
users with IT Service Desk (internal & outsourced) 
regarding IT issues, helps in implementation of IT 
projects’

The ideal candidate’s… 
Skills and abilities… 
•Self motivated and results oriented  
with excellent ability to organize, plan and 
implement own work 
•Perseverance & energy to achieve objectives 
•Fully operational in SAP OTP process 
•Country geography acknowledge 
 
Educational background 
•Degree in electrology or electronics will be 
considered as plus 
•Excellent command of English 
•Excellent use of Excel, Word, Power Point 
 
We offer… 
•A competitive compensation package including  
of a fixed salary & bonuses upon meeting targets 
•Private health & pension insurance, meal 
vouchers, company car, laptop, mobile phone, 
travel allowance 
•Multiple opportunities for on-line and classroom 
training and development 
•Work in a multinational environment with 
opportunities to advance your professional career 
inside and outside the country

If you believe the position matches your skills and 
expectations send your CV in English by e-mail  
to: kleopatra.kassara@sealedair.com with job 
code TCS0414-SKY. Please visit our sites to 
learn more about us: www.Diversey.com & www.
Sealedair.com

PAPPAS elevators & escalators, the leading Greek multinational company, in the provision of innovative 
products (elevators/ lifts, escalators and support-engineering for people with mobility difficulties) and 
services (engineering, design, to construction, installation and maintenance, as well as technical support, 
repairs, upgrade-renovation and the intended elevators’ certification) for safe transportation inside 
building, is looking for a:

Exports Specialist - Arab Countries
Main Accountabilities 
•Map and evaluate business opportunities in 
respective geographical areas 
•Explore and contact new potential customers and 
build client network for the respective region 
•Suggest sales and marketing plan to fit the needs 
of perspective clients, under the guidance of 
exports manager 
•Execute key account plans and account 
management through sales report analysis and  
by building strong relationship with the client 
•Run actionable and measurable sales plans. 
•Effectively use sales and marketing tools 
with the cooperation of Pappas Elevators and 
escalators sales and marketing teams, taking into 
consideration product and service portfolio, budget 
constraints and geographical particularities. 
•Support sales growth by identifying business 
opportunities and gaining new business while 
managing existing clientele. 
•Achieve exceptional levels of customer 
satisfaction through building effective relationship. 
•Conduct regular sales performance reports and 
provide proactive feedback. 
 
Qualifications needed 
•BSc in business administration / management 
•MSc in management/marketing/MBA optional 
•2 to 4 years’ experience in a relevant key 
account or exports role, working in an organized 
environment with measurable results 

•Excellent knowledge of the Arab language 
 
Skills required 
•Experience in mapping other markets 
•Excellent PC skills 
•Excellent knowledge of the English & Arab 
languages 
•Excellent communication skills. Ability to build 
trust over distance 
•Strong numerical and analytical ability 
•Results-oriented, ability to work according  
to agreed KPI’s. 
•Ability to influence internally for outstanding 
results, 
•Innovative spirit, willingness to introduce new 
approaches 
•Rigorousness and proactive state of mind in order 
to be able to shape trends 
•Customer centric, feel the importance of the 
customer and its link with the company vision 
•Attention detailed 
•Deep and vast know how in his/her area of 
expertise and interest in personal continuous 
improvement. 
•Respect in people and environment. Exhibit great 
ethical standards, team-spirit and human respect 
at all times. 
 
Please submit your application until Tuesday, 
April 15th, 2014. Send your cv’s to the following 
e-mail: hr@pappaslift.gr

About Huawei Technologies: Huawei Technologies Co., Ltd. is one of the leading players in the global 
telecom market based in China. Our products and solutions have been deployed in over 140 countries, 
serving more than one third of the world’s population. We have over 62,000 product and solution R&D 
employees, which comprise more than 44% of Huawei’s total employees worldwide.

Together with customers and partners, we endeavor to bring better communication services to more people 
to help them live a better life.

For further information, please visit us now at http://www.huawei.com 
 
We are offering a challenging position, the opportunity to grow with us!

Terminal Retail Manager
Responsibilities: 
•Retail management, including sell-out and inventory management, data analysis, projects risk warnings etc 
•Making out retail map including all channels 
•Monitoring and coordinating all in-store processes: store coverage, in-store recommendations etc 
•In-store display management: make out a unified display scheme basing on HQ’s “Shop Identity” standards 
monitor all countries implementation, including the merchandiser projects, demo videos output etc 
•BTL support for major campaigns and Roadshows 
•BTL materials management (samples, dummies, POSM, gifts): monitor orders, production process, 
distribution, utilization and materials ledgers 
•Performing regular business trip to support major BTL campaigns and perform in-store monitoring 
•Organizing and supporting local in-store sales trainings 
 
Candidate Profile: 
•University Degree in Marketing or Business Administration or telecommunication related 
•At least 3 years experience in Retail, Marketing, Merchandising or electronic channel sales,  
preferably in handsets vendors, distributors or Operators 
•Experienced in handset market analysis 
•Excellent communications and presentation skills 
•Able to work in a multicultural environment 
•Fluent in English (speaking, reading and writing) 
•Good MS Office knowledge 
 
The Company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development in a multinational company 
 
You can email your updated CV in English referring the job title of the position to cdorva@huawei.com
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Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
Η SOUTHEASTERN Ltd, ζητά Υπάλληλο Υπο-
στήριξης Δικτύου. Απαραίτητα προσόντα: Πο-
λυετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον ασφα-
λιστικό χώρο, άριστη χρήση προγράμματος 
ΒlueΒyte και Η/Υ, συντονιστικές ικανότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@seib.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφάλειας και τηλεπι-
κοινωνιών ζητά Τεχνικό Τηλεπικοινωνιών με 
γνώσεις τηλεφωνικών κέντρων, δικτύων και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr.

SENIOR Sales Engineers/Presales για Τμή-
μα Πωλήσεων/Έργων Πληροφορικής Σχε-
διασμός-υλοποίηση έργων πληροφορικής 
ιδιωτικού-δημόσιου τομέα (Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
τομέας Πληροφορική-Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων, Proficiency, προϋπηρεσία 2+ετών σε αντί-
στοιχες θέσεις. Αποδοχές ανάλογες επιπέδου 
και εξειδίκευσης. E-mail: sec@iid.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά, Τεχνικό Η/Υ με γνώσεις 
hardware-software-δικτύων-ms sql server, 
εμπειρία στην Τεχνική Υποστήριξη-εμπορικών 
και pos εφαρμογών. Θα εκτιμηθούν προϋ-
πηρεσία, γνώση σε εγκαταστάσεις. Κάτοχος 
μηχανής. E-mail: cv@somon.gr, τηλ: 2310 
252525, fax: 2310 252522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εγκαταστάτης Δορυφορικών Εγκα-
ταστάσεων από εταιρία τηλεπικοινωνιών στο 
Γέρακα. Απαραίτητη προϋπόθηση κάτοχος 
αυτοκινήτου, δελτίου παροχής υπηρεσιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@sequence.gr.

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ στο Μοσχάτο Αττικής, 
ζητά Μηχανικό Λογισμικού–Τεχνικό Υποστή-
ριξης με άριστη γνώση λειτουργικών συστη-
μάτων και τεχνολογίας, για την εγκατάστα-
ση και αναβάθμιση εφαρμογών της και την 
επίλυση προβλημάτων. E-mail: aggelies@
lionpharma.gr, τηλ: 210 4821825.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Powersales ενδιαφέρεται να προ-
σλάβει Τεχνικό με γνώσεις ηλεκτρονικών 
ισχύος (Ανορθωτές–UPS) με πτυχίο Ηλε-
κτρονικού ή Ηλεκτρολόγου ΤΕΙ-ΙΕΚ, γνώση 
Αγγλικών, προηγούμενη εμπειρία σε παρό-
μοια θέση, επιθυμητή κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ. 
E-mail: info@powerservices.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Μ ζητά Τεχνικούς Πεδίου, Από-
φοιτους ΙΕΚ, ΤΕΕ με ειδικότητα, σε τηλεπικοι-
νωνιακά δίκτυα, συστήματα ασφαλείας, BMS, 
KNX. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@rutech.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής ζητά Μηχανογράφο 
με γνώσεις Hardware, Software, δικτύων, ms 
sql server, εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη 
και υποστήριξη εμπορικών και Pos εφαρμο-
γών, με δίπλωμα δικύκλου και αυτοκινήτου, 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
E-mail: info@megasoft.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εξειδικευμένος Τεχνικός Η/Υ για 
πλήρη απασχόληση στη Σαντορίνη. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία.Βιογραφικά στο e-mail: 
xkartimpelis@coreit.gr.

EMERGING company engaging in innovative 
healthcare technologies seeks an Εmployee 
for Website Maintenance/Technical Network 
Support. Fluency in English and private 
transportation required. Cvs: vasiliki@viocare.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα πλήρους απασχόλησης στο 
Τμήμα Γεωπληροφορικής με αντικείμενο τον 
Προγραμματισμό/Scripting σε desktop και 
web εφαρμογές και περιστασιακά την τεχνι-
κή υποστήριξη (εξοπλισμό/λογισμικό. E-mail: 
hr@avmap.gr, κωδ: COMP33/2014.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ 
επιθυμεί να επιλέξει Συνεργάτη για την Τεχνική 
Υποστήριξη Χρηστών (επιτόπια και απομακρυ-
σμένη) σε θέματα υποδομών και εφαρμογών 
ΤΠΕ. Αιτήσεις ως τις 4/4/2014. E-mail: admin@
it.auth.gr.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των βασικών υπολογιστικών 
υποδομών (εξυπηρετητές, σταθμοί εργασίας, 
virtualization, storage) του Κέντρου Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ. Η υποβολή προτά-
σεων λήγει στις 11/4/2014. Βιογραφικά στο 
e-mail: admin@it.auth.gr.

ΓΡΑΦΕΙΟ Μελετών αναζητά υποψήφιους 
Διδάκτορες Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και 
Μηχανικούς Η/Υ για έργα: Ανάπτυξης-Τεκμη-
ρίωσης Εφαρμογών Διαδικτύου-Κινητής Τη-
λεφωνίας, Υπολογιστικής Μηχανικής (εργα-
ζόμενοι σε MATLAB και OPNET). Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πληροφορικής ΑΕΙ από 
ΑΕ, με έδρα την ΒΙ.ΠΕ.Θ. Απαιτείται εκπληρω-
μένη στρατιωτική θητεία. Επιθυμητή γνώση 
σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: odosimansi@tee.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος για Χυτήριο Αλου-
μινίου στο Ντουμπάι. Προηγούμενη εμπειρία 

σε ίδιο αντικείμενο υποχρεωτική. Δελεαστικό 
πακέτο με διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
panos@gutmannllc.ae.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ System Administrator με εμπειρία 
5ετών, για μόνιμη, μερική απασχόληση. Περι-
βάλλον Linux Web Servers. Βιογραφικά στο 
e-mail: a.tachoula@gmail.com.

ΝΕΟΙ με γνώσεις Η/Υ και Ήχου, ζητούνται από 
εταιρία τεχνικής κάλυψης εκδηλώσεων, με-
ρική απασχόληση. Τηλ: 210 7752945, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

UNIVESITY degree in Electrical & Computer 
Engineering Science. Experience in web 
technologies (XML, RDF, OWL, SPARQL). 
Programming-query Languages: MySQL, 
Java SE-EE. Wage: 40.000-45.000 per year. 
CVs: abe.manager.hellas@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ δικηγορική εταιρία στο Κέντρο της 
Αθήνας ζητά Υπάλληλο Μμηχανοργάνωσης, με 
άριστη γνώση εμπορικών εφαρμογών microsoft, 
βάσεις δεδομένων, εγκατάσταση, παραμετρο-
ποίηση, επίλυση προβλημάτων hardware, λει-
τουργικών συστημάτων λογισμικού. E-mail: 
elepap70@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός για εγκαταστάσεις 
κεραιών-δορυφορικών συστημάτων και cctv. 
Απαραίτητα κάτοχος Ι.Χ. Εμπειρία επιθυμη-
τή. Τηλ: 210 8617978 κος Κωστανίκος Ζου-
μπουρλής.

ΓΡΑΦΕΙΟ μελετών αναζητά Υποψήφιους 
Διδάκτορες Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και 
Μηχανικούς Η/Υ για έργα ανάπτυξης και τεκ-
μηρίωσης εφαρμογών διαδικτύου και κινητής 
τηλεφωνίας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
diplomatikes.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Aqua vista hotels ζητά IT με προ-
ϋπηρεσία για μόνιμη θέση εργασίας με εδρα 
τη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
aquavistahotels.com. 

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΑΝΑΛΥΤΕΣ - Προγραμματιστές ζητούνται από 
την εταιρία Link Technologies. Απαραίτητο 
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής-Προγραμμα-
τιστή-Μηχανικού Λογισμικού. Μεταπτυχιακό 
επιθυμητό. Βιογραφικά στο e-mail: info@link-
tech.gr.

DMX ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ή Ηλεκτρονικός ή 
Μουσικός με γνώσεις προγραμματισμού DMX 
ζητείται για part time εργασία σε εταιρία στη 
Μεταμόρφωση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
fontana.gr, τηλ: 210 8074517.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, εμπορική επιχείρηση στα 
Δυτικά Προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να 
προσλάβει Προγραμματιστή SQL-.NET. Από-
φοιτος αναγνωρισμένης σχολής Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και να γνωρίζει SQL/.ΝΕΤ. Βιο-
γραφικά στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι ή Απόφοιτοι ΑΕΙ-
ΤΕΙ Πληροφορικής για πλήρη-μερική απα-
σχόληση σε νέα εταιρία πληροφορικής για 
σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών Web k 
e-shops. Εμπειρία 2ετή απαραίτητη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: papali@hol.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ειδικός Ανάπτυξης Εφαρμογών 
Web, mobile apps, web sites και e-shop με 
5ετή εμπειρία, από εταιρία του εξωτερικού 
που ξεκινά δραστηριότητα στην Ελλάδα. Μι-
σθός, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, προο-
πτικές ανάπτυξης. E-mail: papali@hol.gr.

WEB Developers - Προγραμματιστές ικα-
νοί να κατασκευάζουν εξ’ αρχής λογισμικά σε 
PHP-AJAX-CSS3-HTML5-mysql-jqueries-
JavaScript, καλά Αγγλικά ζητούνται για επιχεί-
ρηση πληροφορικής. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία στο: webultradyn@gmail.com, θέση: Pr-sk.

WEB DEVELOPERS - Προγραμματιστές ικανοί 
να κατασκευάζουν-συντηρούν εξ’ αρχής λο-
γισμικά σε PHP-HTML5-css-mysql-jqueries-
Ajax-JavaScript, καλά Αγγλικά ζητούνται για 
επιχείρηση πληροφορικής. Βιογραφικά με 
φωτογραφία: webultradyn@gmail.com, θέση: 
Pr-sk.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά συνεργασία με Προγραμματιστή 
Αsterisk. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@pret-
a-beaute.com, κωδ: asterisk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Προγραμματιστής με γνώση 
desktop applications developement χρησι-
μοποιώντας object oriented γλώσσες προ-
γραμματισμού. Επιθυμητή η εμπειρία ή έστω 
γνώση σε Delphi development. Βιογραφικά 
στο e-mail: secretary@terasoft.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για την Ανάπτυξη 
Android App για εταιρία παροχής υπηρεσιών. 

Απαραίτητη η καλή γνώση Java, C++, Mysql κλπ. 
Βιογραγικά στο e-mail: saneco@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό με γνώση και 3 έτη 
εμπειρία για Διαχείρηση Ε-Shop και Site, δη-
μιουργία εντύπου καταλόγου και διαφημιστι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: info@skrekis.gr.

Η DYNAMΑRINE εταιρία Σύμβουλων Ναυπη-
γών ζητεί Σπουδαστή -τρια για πρακτική άσκηση 
σε WEB εφαρμογές για εταιρικούς πελάτες κα-
θώς και για τις ενδοεταιρικές εφαρμογές. Αντι-
κείμενο εργασίας: PHP HTML/CSS Javascript 
MySQL. E-mail: info@dynamarine.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής Ιστοσελίδων και 
e-shop ζητούνται άτομα με γνώσεις Η/Υ για το 
Τηλεφωνικό Τμήμα Πωλήσεων. Μισθός 383€ 
6ωρο, ΙΚΑ bonus. ΙΚΑ Bonus. Μετρό Κεραμει-
κός. Ε-mail: callcenter.exelixis@gmail.com, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.kalitixi.com αναζητεί 
part-time Website Administrator. Η θέση ερ-
γασίας είναι μέσω υπολογιστή από το σπίτι για 
2-4 ώρες καθημερινά. Απαιτούμενα προσό-
ντα: Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
Eλληνικής και Aγγλικής γλώσσας. Παροχή 
εκπαίδευσης. E-mail: info@kalitixi.com.

ΟΜΑΔΑ Συμβούλων eBusiness αναζητά Web 
Designers και Web Developers για συνεργασία. 
Aπαραίτητα καλές γνώσεις Magento ή Joomla. 
Βιογραφικά με online portfolio και LinkedIn 
profile στο e-mail: crisoseu@gmail.com.

H MICRONET Α.Ε. ζητά Senior Web Developer 
με 3ετή προϋπηρεσία. Άριστα ASP.Net, C#, 
HMTL, JQuery, CSS 3, AJAX, JSON. Θα εκτι-
μηθούν γνώσεις SQL Server. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@micronet.gr

ΖHTEITAI για συνεργασία Web Developer 
με γνώση HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX, 
mySQL. Γνώση προγραμματισμού PHP, JAVA, 
Linux/Unix, Microsoft Windows, Mac. Γνώση 
Αγγλικών ή Ιταλικών. E-mail: segreteria@
edilingua.it, fax: 210 5758903.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής ζητεί Προγραμμα-
τιστή για πλήρη απασχόληση απαραίτητη η 
γνώση Αγγλικών, δυνατότητα ταξιδίων στο 
Εξωτερικό. Βιογραφικά στο e-mail: info@
cruise-manager.com, τηλ: 210 9858580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Mobile Apps Developer IOS, 
Android, με 3-5 χρόνια εμπειρία καλή γνώση 
Javascript, Html5 και Indesign, για full time 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
vnet-ads.com.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εταιρία με έδρα τα Νότια Προά-
στια αναζητά Designer - Web Developer για Συ-
νεργασία με γνώσεις Html5, Css3, Seo, Google 
Analytics, WordPress, Joomla. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. E-mail: businessprofessionals.
gr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Τουριστική εταιρία online πω-
λήσεων ξενοδοχειών Web Designer με εμπει-
ρία σε Wordpess για Προώθηση Marketing. Bι-
ογραφικά στο e-mail: career@peopletravel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική άσκηση Φοι-
τητών ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, σε συσκευαστι-
κή εταιρία με προοπτική μόνιμης απασχόλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@apikyan.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Web Developers με γνώση 
OOP PHP5, MySQL, Facebook API’s, CSS3, 
JS και HTML5. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
socialdek.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με εμπειρία Λο-
γιστικών και Μεταποιητικών Πληροφοριακών 
Συστημάτων (ERP) για θέση Μηχανογράφησης 
και Τήρησης διαδικασιών ISO (παρέχεται εκ-
παίδευση). Κομοτηνή. Βιογραφικά στην: Τ.Θ. 
57, 69100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για Τμήμα Υπο-
στήριξης. Εμπειρία σε sql language, object 
oriented programming (.net >=4.0, VS>=10.0, 
c#,asp.net, mvc, JavaSript). Εμπειρία Ασφα-
λιστικού Business logic επιθυμητή. E-mail: 
info@diolkos.gr, τηλ: 6975 060041, 210 
9586302, ώρες επικοινωνίας 11:00-19:00. 

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητάει Σύμβουλο σε 
εφαρμογές ERP και WMS, πλήρη απασχόλη-
ση, αμοιβή ανάλογη εμπειρίας, γνώση SQL 
επιθυμητή, γνώση προγραμματισμού σε java 
και C# επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
ep180599@hotmail.com.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ έμπειρος με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ζη-
τείται για διαφημηστική εταιρία, μισθός 500€, 
συζητήσιμη. Τηλ: 6936 240678, 09:00 - 19:00, 
Νέα Ιωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ζητεί Junior Art. Απαραίτητα 
προσόντα: Mac, CS5, Αγγλικά, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας με δημιουργικές ανησυχίες. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@adrenalin.gr, κωδ: 
JAR2.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα από κατάστημα επιδι-
ορθώσεων στην Αγία Παρασκεύη. Τηλ: 216 
7004339, 6936 002286.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ζητείται με γνώσεις: Rhinogold 
ή Matrix gemvision και Magics envisiontec για 
την Παραγωγική Διαδικασία.Με κάρτα ανεργί-
ας να μην έχει εργασθεί το τελευταίο 12μηνο 
σε αντίστοιχη θέση αυτής της ειδικότητας. 
E-mail: digeniakrita@hotmail.com.

ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ –Πατρονίστ με άριστη γνώση συ-
στήματος Optitex, ζητείται από εταιρία γυναι-
κείων ενδυμάτων, προϋπηρεσία σε βραδινό 
ένδυμα και γνώσεις παραγωγικής διαδικασί-
ας απαραίτητες. Τηλ: 210 2855203, fax: 210 
2855203.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σαξοφωνίστας με πείρα και δικό 
του Η/Υ. Τηλ: 6982 064090, κος Βαγγέλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το τμήμα Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης από εταιρία βιομηχανικού 
εξοπλισμού στα Οινόφυτα. Πολύ καλή γνώση 
Autocad, 3D σχεδιασμού, Αγγλικών. Επιθυμη-
τή εμπειρία SolidEdge. Ε-mail: gdamaskos@
acmon.gr.

CANADIAN Company, seek experienced 
Interior Designers, preferably with a 
background in Kitchen Design 2-4 years.
AutoCAD, as well as SketchUp and Microsoft 
Office required skills and abilities. CVs: 
georgio@eurodesignkitchen.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας –τρια με εμπειρία για 
Δημιουργικό Τμήμα από εταιρία ldps. Bιογρα-
φικά στο e-mail: ldpssavvas@gmail.com.

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

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Οργανισμός ζητεί νέ-
ους -ες Τελειόφοιτους σχολών Γραφιστικής 
για Πρακτική Άσκηση στα site του, με άριστες 
γνώσεις Photoshop. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ: Portal - ΠΓ.

ΡΑΦΤΗΣ και Μοδίστρα ζητούνται για γυναι-
κεία ρούχα, περιοχή Βάρη. Τηλ: 210 8976263, 
6978 201735.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων, ζητεί 
Πατρονίστ με γνώση προγραμμάτων optitex, 
περιοχή Νέα Ιωνία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@makiphilosophy.gr, τηλ: 210 2771476.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ με γνώση σε καλό γυ-
ναικείο ένδυμα. Βιογραφικά στο e-mail: 
marilenave@hotmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Υπεύθυνο -η 
Animation για παιδιά. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

IN-HOUSE motion Graphic Design (2D & 3D) 
for some of the world’s most recognizable 
brands. Expert knowledge of After Effects. 
CV: armin.hoehn@aimsport.com.

ΕΠΩΝΥΜΗ εταιρία παιδικών ενδυμάτων ζητεί 
Πατρονίστ πεπειραμένη με γνώση χειρισμού 
Lectra. Τηλ: 211 1057700, κα Μαριάννα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία μας Γραφίστας με 
γνώσεις Σχεδιαστικών Προγραμμάτων Adode 
Photoshop Illustrator. Προϋπηρεσία θα εκτι-
μηθεί ιδιαίτερα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
diafimistikistamos.gr.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εταιρία με έδρα τα Νότια Προ-
άστια αναζητά Γραφίστα για Συνεργασία με 
γνώσεις Photoshop, Illustrator, InDesign, 
CorelDraw και απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: businessprofessionals.
gr@gmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται από επιχείρηση Γραφι-
κών Τεχνών με γνώσεις προγραμμάτων Corel 
Draw και Photoshop. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@markoglou.gr, τηλ: 2810 239400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Ηχολήπτης για πρακτική 
άσκηση από τηλεοπτικό κανάλι στο Ν. Ηρά-
κλειο Αττικής (Σταθμός ΗΣΑΠ Ειρήνη). Συ-
νέπεια κι ευελιξία. Βιογραφικά στο e-mail: 
praktikarios2014@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια με προϋπηρεσία. Να 
γνωρίζει Corel, Photoshop, Illustrator. Βιο-
γραφικά στο e-mail: sales@giako.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ pilot beach resort 5*, στην 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Γραφίστα -τρια με γνώση 
Αγγλικών και σχετική προϋπηρεσία. Bιογρα-
φικά στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer-Γραφίστας, Σχεδι-
αστής 3d max.skech up για ημιαπασχόληση. 
Αμοιβή αναλόγως προσόντων και προϋπη-

ρεσίας. Βιογραφικά στο e-mail: artnoisis@
gmail.com.

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ και Ανιματέρ ζητούνται από 
ξενοδοχείο 3 αστέρων στη Ρόδο. Τηλ: 6972 
607686.

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται άτομα για το Τμήμα 
του Call Center. θα εργαστούν σε εξερχόμενες 
κλήσεις για την προώθηση σταθερής τηλεφω-
νίας. Μισθός 383€, 6ωρο, ΙΚΑ, Bonus. Ωράριο 
09:00-15:00. Μετρό Κεραμεικός. Βιογραφικά 
στο e-mail: callcenter.exelixis@gmail.com.

8 ΑΤΟΜΑ θα προσληφθούν άμεσα για το 
Τμήμα Εξυπηρέτησης νέων πελατών εταιρί-
ας ψυχαγωγίας και επικοινωνίας με σταθερό 
μισθό-ΙΚΑ-bonus. Άνω Πατήσια. Βιογραφικά 
στο e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομα για το Τμήμα Πωλήσεων 
και εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις και 
εξυπηρέτηση πελατών (διαχείριση εισερχο-
μένων-εξερχόμενων κλήσεων). Απαραίτητη η 
ευελιξία στο ωράριο. Τηλ: 210 9943053, 210 
9988100 κωδ: sales14.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ πεπειραμένες, ζητούνται 
από επώνυμη εταιρία επικοινωνιών, με προϋ-
πηρεσία στο ίδιο αντικείμενο, μισθός, ασφάλι-
ση, μπόνους. Τηλ: 212 6875703.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ έμπειρες ζητούνται για 
το τμήμα Εξερχόμενων Κλήσεων με σκοπό 
Προώθηση Υπηρεσιών, κάρτα υγείας παρέχο-
νται ευχάριστο περιβάλλον, ασφάλεια, πλα-
τεία Αττικής, τιμή 330€. Τηλ: 211 0121710, 
6947896573, ώρες επικοινωνίας 10:00-21:00.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ζητείται από μεγάλη ασφα-
λιστική εταιρία. Τηλ: 6975 900155, κα Θεο-
δωράκη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο στα Σεπόλια, ζητεί 
πολύ έμπειρα άτομα, άμεση πρόσληψη, με 
σκοπό την Προώθηση γνωστής Εταιρίας Τη-
λεπικοινωνιών, πρωινό και απογευματινό 
ωράριο. Τηλ: 212 6875703.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται ως Τηλεφωνήτριες, από 
εταιρία τηλεπικοινωνιών στα Σεπόλια, άμεση 
πρόσληψη, πολύ καλές αποδοχές. Τηλ: 212 
6875703.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας ζητεί Τηλεφωνήτριες με εμπει-
ρία για πρωινή ή απογευματινή απασχόλη-
ση, παρέχεται βασικός μισθός-ΙΚΑ. Τηλ: 212 
6875700, 212 6875710.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ γνωστή εταιρίας τηλεπικοι-
νωνιών ζητεί άμεσα 3 άτομα, για Στελέχωση 
Τηλεφωνικού Κέντρου, παρέχεται βασικός 
μισθός, ΙΚΑ, μπόνους παραγωγικότητας. Τηλ: 
212 6875717.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Τηλεφωνική Έρευ-
να εν όψη των δημοτικών και νομαρχεια-
κών εκλογών. Παρέχοναι σταθερός μισθός 
και ασφάλιση, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
customerservice@winwin-vbm.gr, τηλ: 213 
0008790.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τηλεφωνική Διεξαγω-
γή έρευνας σε δημότες εν όψει των εκλογών. 
Παρέχονται: Βασικός μισθός και ασφάλιση, 
ΙΚΑ. 4ωρο πρωινό ή απογευματινό ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: customerservice@
winwin-vbm.gr, τηλ: 213 0008790.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναζητά άτομα για Τηλεφωνικές 
Πωλήσεις στο Ψυχικό. Μισθός και bonus. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 
210 6706000.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά άτομα δυ-
ναμικά και υπεύθυνα για το Call Center Δια-
χείρισης Ζημιών Αυτοκίνητων. Απογευματινή 
εργασία part time. Τηλ: 210 9988100, fax 210 
9949620, κωδ: Part2014.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα δυναμι-
κά και υπεύθυνα για το τμήμα Διαχείρισης 
Εισερχομένων Κλήσεων και Τηλεφωνικών 
Πωλήσεων. Η εμπειρία θα εκτιμηθεί ως επι-
πλέον προσόν. Τηλ: 210 9988100, fax: 210 
9949620.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για το 
Τηλεφωνικό Κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@idplusmedia.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ υγείας άσκησης, διατροφής, ευεξίας 
στην Άνω Γλυφάδα, ζητεί άτομα των γύρω 
περιοχών για Ενημέρωση Πελατολογίου. Τηλ: 
210 9690592, 210 9690594.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται άτομα για το τμήμα 
Call Center. Προώθηση Σταθερής Τηλεφωνί-
ας, στο Ψυχικό. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου για Στε-
λέχωση Τηλεφωνικού Κέντρου με σκοπό την 

συνέχεια στη σελ. 26

Η Hilti προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας, σε μία από τις 
επιτυχημένες εταιρίες παγκοσμίως στον κατασκευαστικό χώρο.

Μηχανικός Πωλήσεων 
(Μηχανολόγος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός) 

(Κωδικός Αγγελίας ΜΠ_Ath_04_14)
•Ως μέλος της ομάδας πωλήσεων θα δημιουργείτε ενθουσιασμένους επαγγελματίες πελάτες  
κάθε μέρα. 
•Οι ευθύνες σας θα περιλαμβάνουν πωλήσεις των καινοτόμων προϊόντων μας, καθώς  
και παροχή συμβουλών και λύσεων στους πελάτες μας με σκοπό τη μεγιστοποίηση  
της παραγωγικότητάς τους. 
•Θα υποστηρίζουμε την μακροχρόνια καριέρα σας στη Hilti προσφέροντας ολοκληρωμένη  
εκπαίδευση, συνεχή καθοδήγηση με ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο σε τοπικό επίπεδο,  
όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
 
Οι υπευθυνότητες 
•Σχεδιασμός και επίτευξη στόχων πωλήσεων των προϊόντων μας και υπηρεσιών μας 
•Πωλήσεις σε συγκεκριμένο πελατολόγιο περιοχής αποτελούμενο από πολυετείς πιστούς πελάτες 
•Δημιουργία νέων πελατών από εξασφαλισμένο πελατολόγιο με υποστήριξη στο εργοτάξιο  
και στα γραφεία τους 
•Πελατοκεντρική ομαδική εργασία με όλα τα τμήματα της Hilti  
 
Το προφίλ 
•Μηχανικός (Μηχανολόγος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός) 
•Υψηλή δέσμευση, υπευθυνότητα και επιδίωξη προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης  
καριέρας με αντίληψη αμοιβής βάσει απόδοσης 
•Πάθος για άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση επαγγελματιών πελατών με καινοτόμες λύσεις 
•Διαπραγματευτική ικανότητα, σωστή και επαγγελματική παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών 
•Άριστη χρήση PC (Ms Office και Access) 
•Απαραίτητα Αγγλικά, επιθυμητά Ιταλικά ή Γερμανικά

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αίτησή σας και την Hilti.  
T +210 2880600 / E Nikoleta.Georgantelou@hilti.com 
Hilti Ελλάς ΑΕΕ / Λεωφ. Κύμης 132 / 151 23 Μαρούσι / Αθήνα. A Conference & Events (C&E) Sales Executive with Hilton Hotels & Resorts will maximise revenue opportunities 

in the areas of conferences and events by driving sales leads and increasing conversions.

What will it be like to work for this Hilton Brand? One of the most recognized names in the industry, Hilton Hotels 
& Resorts offers travelers a world of authentic experiences. The brand continues to be the innovative, forward-
thinking global leader of hospitality. With products and services that meet the needs of tomorrow’s savvy global 
travelers, we shape experiences in which every Guest feels cared for, valued, and respected. If you understand 
the importance of upholding a brand’s reputation and value the effort it takes to provide a globally recognized 
hospitality experience, you may be just the person we are looking for to work as a Team Member with Hilton Hotels 
& Resorts. Because it’s with Hilton Hotels & Resorts where we promise an exceptional Guest experience every 
time. What will I be doing?

As C&E Sales Executive, you will maximise revenue opportunities in the areas of conferences and events by 
driving sales leads and increasing conversions. The C&E Sales Executive will interact frequently with Guests and 
customers with the intention of earning repeat and expanded business. Specifically, a C&E Sales Executive will 
perform the following tasks to the highest standards:

•Receive and convert incoming enquiries to achieve targets and maximize revenue 
•Seek opportunities to increase sales and conversions within the Team 
•Manage an events schedule to maximise yield 
•Focus on a consistently executed up-selling approach 
•Build strong relationships with customers to fully understand their need 
•Arrange and carry out Hotel show rounds 
•Ensure the complete administration and execution of all planned events 
•Participate in hotel promotional activities

What are we looking for? A C&E Sales Executive (1 year contract) serving Hilton Worldwide Brand hotels and 
vacations are always working on behalf of our Guests and working with other Team Members. To successfully fill 
this role, you should maintain the attitude, behaviors, skills, and values that follow:

•Degree from Hotel Management School or similar academic background 
•Previous working experience in similar position of at least 3 years 
•Excellent knowledge of Greek and English language. Knowledge of an additional language will be considered  
as an asset. 
•Very good knowledge of MS Office 
•Proven experience in planning and implementing meetings, events and initiatives to grow company’s revenue 
•Superior communication, sales and presentations skills; ability to relate a diverse range of people 
•Confident telephone manners 
•Commitment to delivering a high level of customer service 
•Excellent grooming standards 
 
It would be advantageous in this position for you to demonstrate the following capabilities and distinctions: 
Knowledge of the hotel property management systems

What benefits will I receive? Your benefits will include a competitive starting salary and holiday entitlement. 
As an employee you will become a member of the The Hilton Club which provides reduced hotel room rates in 
our hotels worldwide, plus discounts on products and services offered by Hilton Worldwide and its partners. We 
look forward to explaining in detail the range of excellent benefits that you would expect from a global hotel 
organization like Hilton Worldwide. Learn more now about Hilton Hotels & Resorts www.hiltonworldwide.com the 
global leader of hospitality. More than 500 locations and nearly 200,000 rooms across six continents Innovations 
include: pioneering the airport hotel concept, becoming the first coast-to-coast hotel chain in the US, and the first 
to install televisions in Guest rooms Innovations include: pioneering the airport hotel concept, becoming the first 
coast-to-coast hotel chain in the US, and the first to install televisions in Guest rooms Flagship brand of Hilton 
Worldwide with properties in more than 77 countries More than 70 world-class resorts and more nearly 200 full-
service spas Harris Poll EquiTrend®, Brand of the Year - Full Service Hotel for 2010 and 2011 Number one global 
brand awareness in the hospitality industry. 

You’re your cv’s to the following link: https://hilton.taleo.net/careersection/europe_external/jobdetail.
ftl?job=BUS013CH&lang=en&media_id=29232&src=TheNetwork_SkyWalker

ΤΟ COMPACT DISC CLUB ζητά:

Εκπρόσωπους Τηλεφωνικού Κέντρου
Αρμοδιότητες: 
•Εξυπηρέτηση εισερχομένων κλήσεων και προώθη-
ση μουσικών συλλογών αποκλειστικά στα μέλη μας. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε call center  
(τουλάχιστον 2 έτη) 
•Εμπειρία σε θέση πωλήσεων θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν 
•Εξοικείωση με Η/Υ 
•Ιδιαίτερη άνεση στην επικοινωνία 
•Διάθεση για αποδοτική εργασία 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων  

(self-motivation) 
•Έως 30 ετών 
 
Προσφέρουμε: 
•Άμεση πρόσληψη 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές για 6ωρη  
απασχόληση & bonus αποδοτικότητας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μοντέρνο και αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
Kanavaki@compactdisclub.gr

To πολυτελές ξενοδοχείο «Radisson Blu Park Hotel, Athens», μέλος της «Carlson Rezidor Hotel Group», 
της μεγαλύτερης up-scale ξενοδοχειακής αλυσίδας στην Ευρώπη, ζητά άτομο για κάλυψη της θέσης:

«Front Office Manager»
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* κατά προτίμηση 
αλυσίδας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών / επιθυμητή γνώση  
επιπρόσθετης γλώσσας 
•Γνώση λειτουργίας προγράμματος  
«Opera» 
•Εξαιρετική Β2Β επικοινωνία 

Προσφέρονται: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Εκπαίδευση στα στάνταρ της Radisson Blu 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
giota.sakellaropoulou@rbathenspark.com και  
στο fax: 210-8216300. Tηλέφωνα επικοινωνίας: 
210-8894508, 210-8894503. Όλα τα βιογραφικά 
θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

IN GROUP, one of the fastest growing human resource companies in Greece, certified according to ISO 
9001:2008 for recruitment and selection, is seeking on behalf of its client, a:

Marketing Executive 
(HR 21488)

Primary Responsibilities: 
•Liaising and networking with a range of 
stakeholders including customers, colleagues, 
suppliers and partner organisations 
•Sourcing advertising opportunities and placing 
adverts in the press - local, regional, national and 
specialist publications 
•Managing the production of marketing materials, 
including leaflets, posters, flyers, newsletters  
& liaising with designers and printers 
•Maintaining and updating customer databases 
•Organising and attending events such as 
conferences, seminars, receptions and exhibitions 
•Conducting market research, for example using 
customer questionnaires and focus groups  
& Monitoring competitor activity 
•Contributing to, and developing, marketing plans 
and strategies 
•Managing budgets 
•Evaluating marketing campaigns 

Education and Skills Required: 
•Bachelor’s degree in marketing/communication/ 
business/management 
•2+ Years marketing experience in a corporate 
marketing or agency marketing role 
•Excellent communication skills (verbal and written) 
•Analytical & problem solving skills 
•Creativity & flexibility 
•Influencing and negotiation skills 
•Ability to work under pressure 
•Prof experience with social media platforms will 
be consider as an asset 
 
Renumaretion: 
•Competitive salary & benefit package

If you believe that you have the above qualifications 
and this opening sounds challenging to you, please 
submit your CV quoting code (HR 21488)until 30/4, 
by e-mail to: cv@ingroup.gr, or by fax: 210 8210230.

Σύμβουλοι Εμπορικών & Λογιστικών Εφαρμογών SingularLogic
Η IT Force ΟΕ, είναι η πιο σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία υποστήριξης λογισμικού Registered 
Partner της SingularLogic.

Στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξής της αλλά και της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες  
της ζητά συμβούλους με εμπειρία σε τουλάχιστον μία από τις εφαρμογές:

•Business Omega ERP 
•Galaxy ERP 
 
Βασικά καθήκοντα 
•Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών 
•Καταγραφή, ανάλυση και υλοποίηση απαιτήσεων 
•Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων 
 
Προσόντα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση ή σε μηχανογραφημένο λογιστήριο 
•Γνώσεις εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης εταιρειών 
•Πτυχίο ανώτερης / ανώτατης σχολής οικονομικής κατεύθυνσης ή πληροφορικής 
•Δίπλωμα οδήγησης 
 
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα 
•Γνώσεις λογιστικής  
•Βασικές γνώσεις SQL, Transact SQL, Crystal Reports 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: geg@itforce.gr



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Προώθηση σταθερής τηλεφωνίας και τηλεο-
πτικών προγραμμάτων. Προσφέρεται μισθός, 
ασφάλεια, bonus επίτευξης στόχου. Θεσσα-
λονίκη, Τσαλουχίδη 20(περιοχή Κηφισιάς). 
E-mail: focusepe.hr@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται άτομα για το τμήμα 
Call Center. Θα εργαστούν σε εξερχόμενες 
κλήσεις για την Προώθηση Σταθερής Τηλε-
φωνίας. Μισθός 383€ 6ωρο, ΙΚΑ Bonus. Με-
τρό Κεραμεικός. Ε-mail: callcenter.exelixis@
gmail.com, ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΑΤΟΜΟ Συνταξιούχος με γνώσεις H/Y ζητεί-
ται από το Σωματείο, Στέγη Ελπίδας, για Τη-
λεφωνική Επικοινωνία σε προκαθορισμένο 
πελατολόγιο από παιδικούς σταθμούς (όχι 
telemarketing). Μισθός συν μπόνους. E-mail: 
work@haroumenapaidia.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία Τηλεπικοινωνιών στο 
κέντρο των Αθηνών αναζητά Υπάλληλους Τη-
λεφωνικής Ενημέρωσης. Απόφοιτοι Λυκείου 
και άνω, καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Πα-
ρέχεται μισθός,μπόνους και ασφάλεια. E-mail: 
hrgr@adecco.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δραστήρια άτομα για το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Πελατών. Βιογραφικά στο 
e-mail: joanna.r65@gmail.com, τηλ: 6947 
618732.

ATOMA ζητούνται από εταιρία για Τηλεφω-
νικό Κέντρο με ορθή χρήση λόγου, Απόφοι-
τοι τουλάχιστον Λυκείου, με άριστη γνώση 
υπολογιστή, Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
wholesale@tv-market.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Call Center με άνεση 
στην επικοινωνια, δυναμικό χαρακτήρα, γρή-
γορη αντίληψη και θετική δίαθεση. Προσφέρε-
ται βασικός μισθός και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@inmetron.gr, fax: 210 3211181. 

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για Εξυπηρέτηση, χω-
ρίς προϋπηρεσία, γνώσεις Internet επιθυμη-
τές, τιμή 750€. Τηλ: 6972 900154.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ζητούνται για ημιαπασχόληση σε 
Τηλεφωνικό Κέντρο Φροντιστηρίου. Εργασία 
σε ευχάριστο και σοβαρό περιβάλλον. Τηλ: 
2310 303118.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες 2 για πρωινή ή 
απογευματινή απασχόληση σε Εκπαιδευτικό 
Όμιλο. Τηλ: 2310 307040.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Περιστέρι ζητεί 4 άτομα για Στε-
λέχωση Τηλεφωνικού Κέντρου Σταθερής και 
Κινητής Τηλεφωνίας, πρωινή-απογευματινής 
εργασία, μισθός, μπόνους και ασφάλιση, 4ωρο 
ή 6ωρο. Τηλ: 213 0226116.

ΕΤΑΙΡΙΑ προσλαμβάνει άτομα με βασικό μι-
σθό για Τηλεφωνική Απασχόληση, επιπλέον 
παροχές ασφάλιση και bonus, προοπτικές εξέ-
λιξης, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων, μισθός 
750€. Τηλ: 6936 000207.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εξωτερικές εργασίες, Εξυπη-
ρέτηση Πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
tzaneti.n@gmail.com, τηλ:6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για 4ωρη απασχόληση 
από tηλεφωνικό κέντρο για Προώθηση Τηλε-
πικοινωνιακών Υπηρεσίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΣΤΕΛΕΧΗ ζητούνται με εμπειρία στις Τηλε-
φωνικές Πωλήσεις (εξερχόμενες) τουλάχι-
στον 2 χρόνια, πτυχίο ΑΕΙ, Ecdl, Proficiency, 
άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία. Προ-
σφέρεται: Σταθερές αποδοχές, ασφαλιστική 
κάλυψη. Τηλ: 2310 852000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από νεοσύστατη εταιρία 
για τη Στελέχωση Τμημάτων Πωλήσεων και 
Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης. Θα εκτιμη-
θεί η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitris_ptt@yahoo.gr.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από εμπορική 
εταιρία την Ανάπτυξη και την Εξυπηρέτηση, 
τιμή 650€, ραντεβού. Βιογραφικά στο e-mail: 
alazoergasia@gmail.com, τηλ: 6972 900154.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εξωτερικές εργασίες, Εξυπη-
ρέτηση Πελατολογίου. Τιμή 900€, ραντεβού. 
Βιογραφικά στο e-mail: alazoergasia@gmail.
com, τηλ: 6972 900154.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για Εσωτερικές – 
Εξωτερικές εργασίες, Εξυπηρέτηση, χωρίς 
προϋπηρεσία, περιοχή Κέντρο. Ραντεβού, τιμή 
1100€. Τηλ: 6972 900154.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από εμπορική εται-
ρία για την Ανάπτυξη και την Εξυπηρέτηση, 
τιμή 550€ ραντεβού. Βιογραφικά στο e-mail: 
alazoergasia@gmail.com, τηλ: 6972 900154.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από εμπορική 
εταιρία για την Ανάπτυξη και την Εξυπηρέ-
τηση, αμοιβή 750€. Βιογραφικά στο e-mail: 
neadoulia55@gmail.com, τηλ: 6992 551039.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από Εμπορική εται-
ρία για την Ανάπτυξη και την Εξυπηρέτηση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: bizroute13@gmail.com, 
τηλ: 6951 670867.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για Εσωτερικές ερ-
γασίες, Εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία, 
γνώσεις Ίντερνετ σε επίπεδο απλού χρήστη, 
δεκτές (χωρίς πτυχία). Βιογαφικά στο e-mail: 
bizroute13@gmail.com, τηλ: 6951 670867.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για Εσωτερική Εργα-
σία, Εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία, αμοιβή 
800€. Βιογραφικά στο e-mail: bizroute13@
gmail.com, τηλ: 6951 670867.

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται για απασχόληση πρωι-
νή ή απογευματινή, Εξυπηρέτηση Πελατολο-
γίου, αμοιβή 900€. Βιογραφικά στο e-mail: 
bizroute13@gmail.com, τηλ: 6951 670867.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία Τροφίμων ζητεί 
άμεσα άτομα για απασχόληση με ευέλικτο 
ωράριο, δυνατότητα εργασίας μέσω Η/Υ, σε 
τομείς Ανάπτυξης, Εποπτείας και Εξυπηρέτη-
σης. Αποδοχές 400€ - 600€ μηνιαίως. Τηλ: 
6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συστημάτων Ασφαλείας ζητεί άτο-
μο για Call Center με ευελιξία στο λόγο, 
επικοινωνιακά προσόντα, δυναμικό χαρακτή-
ρα για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@virtualinternational.gr, τηλ: 210 
5771997. 

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται στο χώρο της υγι-
εινής διατροφής, χωρίς προϋπηρεσία με 
ελεύθερη σχέση εργασίας. Μερική - πλήρης 
απασχόληση, ευέλικτο ωράριο, πολύ καλές 
αποδοχές. Τηλ: 6973 910604.

ΠΩΛΗΤΗΣ έμπειρος με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με 
δίπλωμα αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ζητείται 
για διαφημιστική εταιρία, μισθός 500€, συζη-
τησιμη. Τηλ: 6936 240678, 09:00-19:00, Νέα 
Ιωνία.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για συνεργασία ως Επικε-
φαλείς στους τομείς ανάπτυξης, οργάνωσης 
και στελέχωσης. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφι-
κά στο e-mail: alazoergasia@gmail.com, τηλ: 
6992 551039.

5 ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα. Μισθός 900€. Βιογραφικά 
στο e-mail: neadoulia55@gmail.com, τηλ: 
6972 900154.

ΕΠΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί Αντιπροσώπους (γυ-
ναίκες και άντρες) για μερική - πλήρη απασχό-
ληση, προώθηση δωρεάν κωδικού μέλους. 
Δυνατότητα καριέρας-υψηλών εισοδημάτων, 
εργασία από το χώρο σας, ευέλικτο ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα με διάθεση για εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: popirodopoulou@
gmail.com, τηλ: 6949 291999.

ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία δραστηριοποιείται στον το-
μέα του μαρκετινγκ και των πωλήσεων, ανα-
ζητά 3 νέους φιλόδοξους συνεργάτες για να 
στελεχώσει το τμήμα προώθησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: s_group@hotmail.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των καταναλω-
τικών αναζητά Merchandiser για την περιοχή 
της Ρόδου. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
τουλάχιστον 6 μήνες. Βιογραφικά στο e-mail: 
pashalis.troumpalos@adecco.com.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Πωλητής ζητείται για Πωλήσεις 
σε ξενοδοχεία της Χαλκιδικής και σε Σούπερ 
Μάρκετ μόνο με δικό του πελατολόγιο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: sm.tastyfoods@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα επικοι-
νωνιακά - εμφανίσιμα για την Προώθηση 
γνωστών Ποϊόντων σε καταστήματα super 
market. Απαραίτητη η κατοχή βιβλιαρίου υγεί-
ας και η προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Τηλ: 210 
2583656.

ΜΕΓΑΛΗ εισαγωγική-εμπορική εταιρία με 
έδρα την Θεσσαλονίκη ζητά έμπειρους Πω-
λητές -τριες για μόνιμη συνεργασία σε κα-
τευθυνόμενη, στοχοποιημένη πώληση, Βό-
ρεια Ελλάδα-Θεσσαλία. Απαραίτητα κάτοχοι 
ΙΧ αυτοκίνητου. Μισθός και ποσοστά. E-mail: 
nikfra@versa-sa.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ έμπειρες ζητούνται για 
το τμήμα Εξερχόμενων Κλήσεων με σκοπό 
Προώθηση Υπηρεσιών, κάρτα υγείας παρέχο-
νται ευχάριστο περιβάλλον, ασφάλεια, πλα-
τεία Αττικής, τιμή 330€. Τηλ: 211 0121710, 
6947896573, ώρες επικοινωνίας 10:00-21:00.

ΜΕΓΑΛΗ εισαγωγική εταιρία με έδρα Θεσ-
σαλονική ζητά για μόνιμη συνεργασία, απο-
δεδειγμένα έμπειρους Eξωτερικούς Πωλη-
τές-τριες με ΙΧ για Βόρεια Ελλάδα-νησιά. 
Στοχοποιημένη προώθηση πρωτοποριακού 

καινοτόμου προϊόντος. Αποδοχές πολύ ικανο-
ποιητικές. E-mail με πρόσφατη φωτογραφία: 
nikfra@versa-sa.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για ολική απασχόληση. 
‘Αμεσο ξεκίνημα, ευέλικτο ωράριο, απαραίτη-
τες γνώσεις χρήσης internet. Βιογραφικά στο 
e-mail: popirodopoulou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα, άμεσο ξεκίνημα, προο-
πτική εξέλιξης και καριέρας! Βιογραφικά στο 
e-mail: newopportunity@yahoo.gr, τηλ: 6945 
793272.

ΑΜΕΣΑ άτομα για Προώθηση δωρεάν εκπτω-
τικού κωδικού αγορών προϊόντων καθημερι-
νής χρήσης και περιποίησης σε τιμές υπερχον-
δρικης, μερική-πλήρης απασχόληση, δωρεάν 
εκπαιδευτικά σεμινάρια, ευκαιρία καριέρας, 
ικανοποιητικές αποδοχές με ποσοστά. Ε-mail: 
ioannav77@gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα για Προώθηση δω-
ρεάν εκπτωτικού κωδικού μέλους για προ-
ϊόντα καθημερινής χρήσης γνωστής πολυε-
θνικής, μερική-πλήρης απασχόληση, δωρεάν 
εκπαίδευση, ευκαιρία καριέρας αυξανόμενες 
αποδοχές, ελεύθερο ωράριο, ανεξάρτητη συ-
νεργασία. Ε-mail: ioannav77@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ για Προώθηση δωρεάν εκπτωτικού 
κωδικού για Αγορές Προϊόντων καθημερινής 
χρήσης, μακιγιάζ, αρώματα, είδη καθαρισμού 
σπιτιού, βιολειτουργικων καφέδων, για πα-
σίγνωστη πολυεθνική. Δωρεάν εκπαιδευτικά 
σεμινάρια, μερική-πλήρης απασχόληση, ικα-
νοποιητικές αμοιβές. Τηλ: 6945 915312.

ΑΤΟΜΑ (8) για άμεση πρόσληψη για Προώθη-
ση Πακέτου μεγάλου παρόχου σταθερής τηλε-
φωνίας, βασικός μισθός συν ΙΚΑ, δίπλα ΗΣΑΠ. 
Τηλ: 213 0285341.

ΑΤΟΜΑ (10), ζητούνται για άμεση πρόσληψη, 
για Τηλεφωνική Προώθηση Πακέτων μεγάλης 
σταθερής τηλεφωνίας, παρέχεται βασικός μι-
σθός, ασφάλιση, μπόνους, δίπλα σε ηλ. σταθ-
μό Μοσχάτου. Τηλ: 213 0285347.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων σε θέση 
προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων με διά-
θεση για εργασία, επικοινωνιακές ικανότητες 
και προσήλωση στο στόχο. Δυνατότητες ανέ-
λιξης. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε δίκτυο πω-
λήσεων. E-mail: manpetro@ath.forthnet.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί εμφανίσι-
μα-επικοινωνιακά άτομα για γευστική δο-
κιμή γνωστού προϊόντος σε καταστήματα 
super market. Επιθυμητή η προϋπηρεσία 
στο Promotion και στις Πωλήσεις. Τηλ: 210 
2583680, 210 2583620.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητεί άτομα 
για Ανεξάρτητη Σταθερή και Μόνιμη Συ-
νεργασία (όχι μισθωτούς) για Προώθηση 
και Διανομή Καφέ. Βιογραφικά στο e-mail: 
giouvanoudiss@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Προώθηση στα Αναλώ-
σιμα Υλικά-Ιατρικές Προμήθειες. Απαραίτητη 
γνώση Η/Υ, Αγγλικά. Επιθυμητή η προϋπηρε-
σία σε ανάλογη θέση. Πλήρης απασχόλησης. 
Παρέχονται κινητό τηλέφωνο και αυτοκίνητο. 
E-mail: info@madisonmedical.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται στην Ξάνθη από Δια-
φημιστική εταιρία για Προώθηση και Πώληση 
συγκεκριμένου project με στόχο επαγγελματι-
κούς χώρους, πληρωμή με ποσοστά. E-mail: 
print@ikaros-xanthi.eu, τηλ: 6933 482324. 

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Πωλητές και Πωλήτριες 
με εμπειρία για σύγχρονο αρτοποιείο - ζα-
χαραπλαστείο στον Άλιμο. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Διευθυντής Καταστήματος 
με πολυετή εμπειρία για σύγχρονο αρτοποιείο 
- ζαχαραπλαστείο στον Άλιμο. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια έμπειρος στην κινητή τηλε-
φωνία, ζητείται από κατάστημα Vodafone. 
Βασικός μισθός. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: hr@3wtrans.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κοσμημάτων ζητά έμπειρη Πωλήτρια 
για κατάστημα στο εμπορικό κέντρο Smart 
Park στα Σπάτα. Απαραίτητα Αγγλικά και προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά μόνο με φωτογραφία 
στο e-mail: mariapapani@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια, έμπειρος στην κινητή τηλε-
φωνία, ζητείται από κατάστημα Wind. Βασικός 
μισθός. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: job@lanelectronics.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Πωλήτριας ζητείται από κατάστημα 
αργυροχοΐας, χωρίς υποχρεώσεις, μισθός 
400€, ώρες καταστημάτων, κατά προτίμηση 
κάτοικος Χαλανδρίου και γύρω περιοχών. 
Τηλ: 210 6858022.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ -ες με εμπειρία, ζητούνται από 
κατάστημα ανδρικών και γυνακείων ενδυμά-
των στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2714070.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για καταστήματα κοσμημά-
των στο Porto Carras στη Χαλκιδική. Απαραί-
τητη η καλή γνώση Ρωσικών και Αγγλικών. 
Διαμονή εξασφαλισμένη. Βιογραφικά στο 
e-mail: antica@otenet.gr, τηλ: 23750 72120.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για καταστήματα κοσμημά-
των και δώρων στον Ν.Μαρμαρά Χαλκιδικής. 
Απαραίτητη η καλή γνώση Ρωσικών και Αγ-
γλικών. Διαμονή εξασφαλισμένη. Βιογραφι-
κά στο e-mail: antica@otenet.gr, τηλ: 23750 
72120.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής-Πωλήτρια για κατάστημα 
κινητής τηλεφωνίας στο Πόρτο Ράφτη. Απα-
ραίτητα προσόντα προϋπηρεσία και κάτοικος 
κοντινής περιοχής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@vfportorafti.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με εμπειρία, ζητείται από μεγάλη 
αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης 
εσωρούχων. Απαραίτητη προϋπηρεσία και 
γνώση Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@fogal.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ νέα, ευπαρουσίαστη, χωρίς οικο-
γενειακές υποχρεώσεις, ζητείται για εργασία 
σε pet shop, κάτοικος Βούλας, Γλυφάδας ή δι-
πλανών περιοχών. Απαραίτητα δίπλωμα οδή-
γησης, Αγγλικά και H/Y. Τηλ: 210 8991118.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοζαχαροπλαστείο 
στους Αμπελόκηπους, εμφανίσιμη, προϋπη-
ρεσία απαραίτητη στο ίδιο πόστο. Τηλ: 6983 
165907, ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έμπειρη για πρωινή 8ωρη απα-
σχόληση, ζητείται από αρτοποιείο. Περιοχή 
Άγιος Δημήτριος. Τηλ: 210 9760037.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για αρτοζαχαροπλαστείο. 
Ωράριο απογευματινό. Τηλ: 210 6849796.

ΕΤΑΙΡΙΑ ψευδοκοσμημάτων ζητά έμπειρη 
Πωλήτρια για το κατάστημα Κηφισιάς και 
Κολωνακίου, απαραίτητα Αγγλικά, τεκμηριω-
μένη προϋπηρεσία. Βιογραφικά μόνο με φω-
τογραφία στο e-mail: constantina.alexioy@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντιπρόσωπος Πωλητής από εται-
ρία καλλυντικών για τις περιοχές Θάσου, 
Χαλκιδικής και Κατερίνης. Μισθός ικανοποι-
ητικος. Παροχές: Αυτοκίνητο και μπόνους. 
Βιογραφικά στο e-mail: koyros02@otenet.gr, 
τηλ: 6973 552415.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πλήρους ή μερικής απασχόλη-
σης ζητείται για το κατάστημα Pink Woman 
Ν.Σμύρνης. Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία 
στο χώρο της πώλησης ενδυμάτων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: prossilia@gmail.comτηλ: 
210 9322201.

ΠΩΛΗΤΗ για το Νομό Αττικής αναζητά η 
Hygiene Service. Άριστη γνώση των πωλή-
σεων. Βιογραφικά στο e-mail: info.athens@
hygiene-service.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, Απόφοιτη Λυκείου, πρό-
θυμη για εργασία. Τηλ: 210 3222663, ώρες 
επικοινωνίας: 9:00-12:00, εσωτ: 607.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής καταστήματος, πτυχίο ΤΕΙ 
Ηλεκτρολογίας, απραίτητη προϋπηρεσία 3 
έτη στο αντικείμενο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@skrekis.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται για κατάστη-
μα ειδών Κομμωτηρίου δυτικά για ημιαπασχό-
ληση ή πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα Αγγλι-
κά και Η/Υ. Fax: 2310 726269, 2310 720674.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο 
των Αρτοζαχαροπλαστείων, προκειμένου να 
στελεχώσει το νέο της κατάστημα στη Θεσσα-
λονίκη ζητά Προσωπικό Πώλησης, Υπεύθυνο 
Υποκαταστημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
foronliseis@yahoo.gr. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Πωλητής -τρια ζητείται από 
εισαγωγική εταιρία ειδών δώρου διακό-
σμησης με προϋπηρεσία σε παρόμοια είδη 
για Τουριστικές περιοχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: olympiastella123@msn.com, fax: 210 
6927798.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες -οι για dvd-video club, 6ήμε-
ρη εργασία, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών. Μισθός, 
ασφάλιση, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
nea_ergasia@yahoo.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται, με αγάπη στο χειροποίητο 
κόσμημα, για κατάστημα στη Γλυφάδα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hantrocosmosglyfada@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Εμπορικού Τμήματος, με 
εμπειρία σε πωλήσεις. Επιθυμητές, τυχόν γνώ-
σεις σε website και e-shop. Βιογραφικά στο 
e-mail: wakolda@yahoo.gr, τηλ: 6970 107250, 
απογευματινές ώρες.

ΜΕΓΑΛΗ εισαγωγική εμπορική εταιρία με έδρα 

Θεσσαλονίκη ζητά έμπειρους Πωλητές -τριες 
μόνιμη συνεργασία σε κατευθυνόμενη, στοχο-
ποιημένη πώληση Βόρεια Ελλάδα Θεσσαλία. 
Απαραίτητα κάτοχοι ΙΧ αυτοκίνητου. Μισθός και 
ποσοστά. Ε-mail με πρόσφατη φωτογραφία: 
nikfra@versa-sa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α Πωλητής -τρια για κατά-
στημα κινητής τηλεφωνίας στους Αμπελόκη-
πους Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 741602, 6936 
730880.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Πωλητές -τριες για κατάστημα 
κινητής τηλεφωνίας. Τηλ: 2310 741602, 6934 
994433, Κος Νίκος.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται με αγάπη στο χειροποίητο 
κόσμημα για το κατάστημά μας στη Γλυφάδα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hantrocosmosglyfada@
outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Πωλητές και Πωλήτριες 
με εμπειρία για σύγχρονο αρτοποιείο - ζαχαρα-
πλαστείο στον Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannasproject@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια, έμπειρος στην κινητή τηλε-
φωνία, ζητείται από κατάστημα Wind. Βασικός 
μισθός. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: job@lanelectronics.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με ρουλεμάν στην Θεσσαλο-
νίκη ζητά Πωλητή για 5μερη εργασία εντός 
γραφείου, 8:00-16:00, με γνώσεις στο αντι-
κείμενο. Απαραίτητα: επικοινωνιακές δεξιό-
τητες, Η/Υ, Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
prosforaergasias20141@gmail.com.

 

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα από εμπορική επιχείρη-
ση για την κάλυψη διαφόρων τμημάτων. Δυ-
νατότητα πρωινής ή απογευματινής απασχό-
λησης. Τηλ: 6973 910604.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για να αναλάβει απο-
θήκη για πωλήσεις μεταχειρισμένων και νέων 
ανταλλακτικών μοτοσικλέτας, παλαιότερων 
μοντέλων Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, 
καθώς και ευρωπαϊκών. Απαραίτητη γνώση 
Η/Υ. Τηλ: 210 5620907, 210 5617620.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα. Ευέλικτο ωράριο, άμε-
σο ξεκίνημα, βασικές γνώσεις Η/Υ. Βιογραφι-
κά στο e-mail: newopportunity50@yahoo.gr, 
τηλ: 6984 428009.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 3 άτομα για άμεση 
συνεργασία. Μισθός 900€. Βιογραφικά στο 
e-mail: bizroute13@gmail.com, τηλ: 6951 
670867.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία μέσα από το 
χώρο του μέσω υπολογιστή. Εισόδημα πάνω 
από το βασικό. Μισθός 900€. Βιογραφικά στο 
e-mail: alazoergasia@gmail.com, τηλ: 6992 
551039.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κάλυψη τμημάτων συ-
ντονισμού, οργάνωσης και εποπτείας εμπορι-
κής επιχείρησης. Μισθός 680€. Βιογραφικά 
στο e-mail: neadoulia55@gmail.com, τηλ: 
6972 900154.

ΜΕΓΑΛΗ εμπορική εταιρία ζητεί Πωλη-
τές ή Συνεργάτες. Βιογραφικά στο e-mail: 
jbcafeshop@hotmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα για 3ωρη - 5ωρη 
απασχόληση για το εμπορικό και οργανωτικό 
τμήμα. Παρέχεται εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνη-
μα. Βιογραφικά στο e-mail: eftmor@yahoo.gr, 
τηλ: 6943 702766.

ΑΜΕΣΗ κάλυψη θέσεων για το τμήμα πω-
λήσεων, από εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. 
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με καλές επικοι-
νωνιακές ικανότητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
mor1924@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
για το τμήμα marketing - πωλήσεων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@idplus.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κάλυψη θέσεων για 
το τμήμα Πωλήσεων μεγάλης εταιρίας. Τηλ: 
24130 13782.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Εξωτερικοί με καλή χρήση Η/Υ, 
Αγγλικά, ικανότητες επικοινωνίας, φιλόδοξοι, 
ζητούνται για επιχείρηση διεθνούς εμπορίου. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο: jobslinks1@
gmail.com, κωδικός θέσης: Syn-sk.

5 ΚΥΡΙΕΣ -οι θα προσληφθούν άμεσα σαν 
Σύμβουλοι Εταιρίας ψυχαγωγίας και επικοι-
νωνίας. Προσφέρονται σταθερός μισθός - 
bonus και ΙΚΑ. Άνω Πατήσια. Βιογραφικά στο 
e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται για ιστοσελίδες με με-
γάλα ποσοστά και δυνατότητες εξέλιξης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@pcinfo.gr, τηλ: 6982 
881670.

συνέχεια στη σελ. 28

H RAINBOW WATERS, η μεγαλύτερη εταιρεία εμπορίας και διανομής ψυκτών νερού και οικιακών φίλτρων 
νερού, επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος στο Τμήμα Marketing, στα γραφεία της στις Αχαρνές, Αττικής:

Στέλεχος Marketing 
(κωδ. Θέσης: MA14)

Κύριες Αρμοδιότητες: 
•Συνεργασία στο σχεδιασμό και ανάλυση  
των προϊόντων της εταιρείας 
•Διοικητική υποστήριξη 
•Συμμετοχή στη κατάρτιση και ανάλυση  
ερωτηματολογίων έρευνας αγοράς 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. στο τομέα του Marketing  
και Επικοινωνίας 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Φαντασία 
•Άνεση στην επικοινωνία και συνεργασία 
•Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων MS-Office 

•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
•Γνώση Photoshop θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικός μισθός, συνεχής 
εκπαίδευση και δυνατότητα προσωπικής και επαγ-
γελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας.

Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απο-
στείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης, στο e-mail: hr@rainbowgroup.gr ή 
στο fax: 210 8003362. Θα απαντηθούν τα βιογραφι-
κά που ενδιαφέρουν την εταιρεία. Για όλα τα βιογρα-
φικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Junior Software Engineer 
(Code: JSE-SK-1404)

Overview: Qualco is looking for talented software developers. Successful candidates will join a team of 
highly qualified professionals and will be involved in the full software system development lifecycle for 
enterprise-class line-of-business applications.

Responsibilities: 
•Participate in the development phase of the software development process  
•Perform development in banking software, under the instructions and technical specifications provided 
by lead developers; the development platform is primarily based on CA Gen case tool in Windows 
environment with SQL Server 
•Create unit test plans and scenarios for development unit testing; and 
•Document new development, procedures or test plans as needed. 
 
Qualifications: 
•University degree in Computer Science or a relevant field of study 
•Programming & debugging skills in Object-Oriented programming and development principles within the 
.NET framework using C#, VB.Net, Asp.Net 
•Experience with Model Based Development and knowledge of CA Gen will be considered as a strong plus 
•Experience with SQL Server 2008/2012, Microsoft IIS (6.0 and 7.0) 
•Work experience in banking software development will be considered as a strong plus 
•Ability to work with cross-functional teams without formal authority; and 
•Excellent communication skills written and verbal in English.

If you are willing to become part of our team of professionals and make a difference, please send a detailed 
CV to careers@qualco.eu including the job code in the subject line.

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

Πωλητή / Πωλήτριας 
(Κωδικός SALSAN0314)

Για την προώθηση των προϊόντων της στα σημεία πώλησης της παραδοσιακής αγοράς και στα Super Market 
στη Σαντορίνη και Μήλο.

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 στη Σαντορίνη 
 
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 SALSAN0314, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepsicocareers.gr στο φαξ με αριθμό 2310649505 ή ταχυδρομικά στην 
ακόλουθη διεύθυνση: TASTY FOODS ΑΒΓΕ, Ιατρού Γωγούση & Τριποτάμου 2, Σταυρούπολη Θεσσαλονί-
κης, ΤΚ 56430. Τηλεφωνικό κέντρο: 2310-649500. Υπόψη: H.R. με την ένδειξη SALSAN0314.

Η FAMAR Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της πα-
ραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιο φαρμακευτικών στον Αυλώνα:

Quality Control Officer 
(QCO_042014)

Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Quality Control Manager και θα είναι υπεύθυνος/ή για την εύρυθ-
μη λειτουργία του τομέα ευθύνης του/της και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

•Διαχείριση προγράμματος αναλύσεων. 
•Έλεγχο και επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των πραγματοποιούμενων αναλύσεων.   
•Διασφάλιση συμμόρφωσης του QC με τις απαιτήσεις GMP και ΕΟΦ. 
•Έκδοση προδιαγραφών και διαδικασιών που αφορούν το τμήμα QC. 
•Αξιολόγηση και έλεγχο των αναλυτών του τμήματος

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχιούχος βιολόγος 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε μικροβιολογική ανάλυση φαρμακευτικών προϊόντων 
•Εμπειρία 2 - 5 ετών, σε αντίστοιχη θέση σε φαμαρκοβιομηχανία 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Εξοικείωση με εμπορικά πακέτα Η/Υ (Εxcell, Word, Power Point). Γνώση SAP επιθυμητή 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες. 
 
Προσφέρουμε:  
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας τον κω-
δικό της θέσης) στην παρακάτω διεύθυνση: ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, link: http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/
careers.html

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 Financial Analyst –  
Eastern & Southern Europe

His/her main responsibility will be working with the Regional Controller to provide support regarding all 
aspects of financial, management and regulatory reporting, as well as control environment and analytics.

The right candidate should possess: 
•A University Degree in Accounting & Finance and an accounting professional qualification (e.g. ACCA). 
•Minimum 3 years experience in financial accounting (preferably from an auditing firm or an insurance 
company). 
•Very good knowledge of IFRS and/or US GAAP. 
•Knowledge of Solvency II Pillar 3. 
•Be fluent in written and spoken English. 
•Excellent analytical and numerical skills. 
•Be proficient in MS Office applications and especially in Excel. Be familiar with ERP Systems. 
•Ability to work with multi disciplined professional teams at senior level 
•Some travel will be required.

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 FS-R), to: Metlife Alico, Human Resources 
department 119 Kifissias Avenue, 151 24 Marousi. By fax to: 210 6123728 or by e-mail to the address:  
resumes.hr@metlifealico.gr

Υπεύθυνος Αγορών
Απαραίτητα Προσόντα: 
•5ετή εμπειρία στον χώρο του κοσμήματος. 
•Τεχνικές γνώσεις κοσμήματος. 
•Εμπειρία με οίκους κοσμημάτων  
του εξωτερικού. 
•Οικονομική κατεύθυνση σπουδών. 

•Ισχυρή ικανότητα διαπραγμάτευσης. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
και Ιταλικών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@lilalo.gr

Η φαρμακευτική εταιρεία RAFARM ζητά:

Υπεύθυνο Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου
•Πτυχίο ανώτατης σχολής (Χημικού, Φαρμακοποιού) 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα ποιοτικού ελέγχου εκ των 
οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) σε θέση προϊσταμένου 
απαραιτήτως σε φαρμακοβιομηχανία 
•Πολύ καλή γνώση των γενικών αρχών GMP 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού 
εφαρμογών MS Office 

•Δυναμική προσωπικότητα με επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες

Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιο-
γραφικό τους (αναφέροντας τον κωδικό της θέσης) στο 
FAX: 210 6776552 ή στο e-mail: hr@rafarm.gr. Υπόψη 
κας Βαούτση.

Intelligen Inc., a US-based software company, active in the area of computer-aided design, modeling and 
scheduling of industrial processes, with presence and customers all over the world, seeks to hire for its office in 
Thessaloniki, Greece, a person for the following position:

Manufacturing Systems Integration Specialist
Responsibilities 
•Design and develop MES and MRP/ERP features  
for our process scheduling system 
•Design and develop interfaces to existing systems 
including batch process control, batch record systems, 
MES, MRP/ERP. 
•Work with development team and/or users  
to continuously improve our products. 
 
Qualifications 
•BS degree in computer science or information 
systems or BSin any technical field with equivalent 
demonstrated systems experience 
•Programming languages in order of importance:  
C#, SQL ,C++, VB, C++/CL 
•Technologies in order of importance: Windows Forms, 
ASP.NET, SQL Server, WPF, MFC 

Preferred Experience 
•Experience with MES 
•Systems integration experience 
•Experience with MRP/ERP systems 
•Experience with batch process control and batch 
records systems 
•Experience with regulated (CFR21 part 11)  
systems 
 
Personal 
•Excellent oral/written communication in English 
•Ability to work independently 
•Ability to work with a geographically  
diverse team 
 
Contact person: Dimitris Vardalis. Send your cv’s  
to the following e-mail: dvardalis@intelligen.com
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πωλήσεων αντιπροσωπίας 
αυτοκινήτων ζητείται, απαραίτητα προσόντα: 
Πολύ εμφανίσιμη, Πτυχιούχος, καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ, μικρή προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: vichou@kaltsounis.gr, 
fax: 210 2587060.

ΑΜΕΣΗ κάλυψη θέσεων για το Τμήμα Πω-
λήσεων, από εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. 
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με καλές επικοι-
νωνιακές ικανότητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
mor1924@yahoo.gr , τηλ 6943 702766.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται από εμπορική επιχείρη-
ση για Δημιουργία, Οργάνωση και Διοίκηση 
νέων Τμημάτων Πωλήσεων. Ιδιαίτερα υψηλό 
πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: 
arctium@hol.gr, τηλ: 213 0276214.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για το Εμπορικό και Ορ-
γανωτικό Τμήμα, παρέχεται εκπαίδευση, όχι 
απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: eftmor@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5*στη Θάσο ζητά Υπάλληλο 
Κρατήσεων - Πωλήσεων με ανάλογη προϋπη-
ρεσία. Γνώση Αγγλικών θεωρείται δεδομένη. 
Επιπλέον γνώση βαλκανικής γλώσσας, Ρωσι-
κών ή Τουρκικών, θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@royalparadise.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον 
χώρο των τηλεπικοινωνιών ζητείται επαγγελ-
ματίας Πωλητής (με μπλοκάκι). Παρέχονται 
σταθερός μισθός και bonus. Βιογραφικά μέχρι 
24/4 στο e-mail: hr@oxygengroup.gr.

ΑΕ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ μέσα προστασίας-εν-
δύματα ζητεί για το Εμπορικό Τμήμα Υπεύθυ-
νη για Διαχείριση Πελατολογίου. Προσφορές 
δημοσίου, έρευνα αγοράς, παρακολούθηση 
παραδόσεων. Απαραίτητα: Πτυχίο ΑΕΙ, Αγγλι-
κά, Microsoft office, H/Y. E-mail: trend1@ath.
forthnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση κάλυψη θέσεων 
για το Τμήμα Πωλήσεων, από εταιρία στο κέ-
ντρο της Αθήνας. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι 
με καλές επικοινωνιακές ικανότητες. Βιογρα-
φικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Almeco ζητά άτομο για ημιαπα-
σχόληση (άμεση πρόσληψη) με εμπειρία στις 
πωλήσεις και απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
και χειρισμό H/Y. Απαραίτητα κάτοχος Ι.Χ. Βιο-
γραφικά στο e-mail: almeco@almeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με προϋπηρεσία στις πω-
λήσεις τροφίμων από βιομηχανία παραγωγής 
καφέ, για μόνιμη εργασία, μισθός, ασφάλεια, 
ποσοστά και έξοδα μετακίνησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: dritsascoffee@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Πωλητές για 
το τμήμα marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@idplus.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Αγοράς 
με δελτίο παροχής υπηρεσιών για να καταρ-
τίσουν Τμήμα Πωλήσεων στο νομό Έβρου. 
Απόφοιτοι ΤΕΙ-ΑΕΙ, άριστες διαπραγματευ-
τικές δεξιότητες, κάτοχοι ΙΧ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@erythroforte.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Αγοράς 
με δελτίο παροχής υπηρεσιών για να καταρ-
τίσουν Τμήμα Πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη. 
Απόφοιτοι ΤΕΙ-ΑΕΙ, άριστες διαπραγματευ-
τικές δεξιότητες, κάτοχοι ΙΧ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@erythroforte.gr.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά ζητούνται για το 
Εμπορικό Τμήμα εταιρίας. Τηλ: 6939 791124.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Αγοράς 
με δελτίο παροχής υπηρεσιών για να καταρτί-
σουν Τμήμα Πωλήσεων στην Αθήνα. Απόφοι-
τοι ΤΕΙ-ΑΕΙ, άριστες διαπραγματευτικές δε-
ξιότητες, κάτοχοι ΙΧ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@erythroforte.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Πωλήσεων Εξωτερικού με 
εμπειρία και γνώσεις στον κλάδο θέρμανσης - 
ψύξης με απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών 
και κατά προτίμηση Αραβικών ζητείται από 
μεταλλουργική βιομηχανία. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv.societe@gmail.com.

ΑΜΕΣΑ για 3 - 5ωρη απασχόληση για το 
Εμπορικό και Οργανωτικό τμήμα, παρέχεται 
εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά στο 
e-mail: eftmor@yahoo.gr, τηλ: 6943 702766.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Κάλυψη Δικτύου Πωλή-
σεων, μισθός 800€. Τηλ: 6986 212664, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-20:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής, ζητά Υπεύθυνο Πω-
λήσεων για Ανάπτυξη και Διαχείριση Δικτύου 
Πελατών. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο AEI, 
εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, πολύ καλή γνώ-
ση Αγγλικών. E-mail: strnet@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση κάλυψη θέσεων 
για το Τμήμα Πωλήσεων, από εταιρία στο κέ-
ντρο της Αθήνας. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι 

με καλές επικοινωνιακές ικανότητες. Βιογρα-
φικά στο e-mail: mor1924@yahoo.gr, τηλ: 
6943 702766. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντιπρόσωπος Λιπαντικών από νε-
οεισερχόμενη εταιρία με ενισχυμένα συνθετι-
κά πρωτογενή λιπαντικά (Γαλλία). Τηλ: 6946 
437896, κος Βάϊος.

ΑΤΟΜΑ 5 κοινωνικά, εργατικά, ζητούνται πα-
νελλαδικά, για ανεξάρτητη συνεργασία προώ-
θησης προϊόντων πολυεθνικής εταιρίας, εισο-
δήματα εβδομαδιαία ανάλογα προσόντων, με-
ρική ή πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ζωής για όλους ζητά Tηλεφω-
νήτριες πώλησης καρτών υγείας, Πωλητές 
και Μάνατζερ που να μπορούν να δημιουρ-
γήσουν δίκτυα πωλήσεων. Αμοιβές συζητή-
σιμες. E-mail: info@poiotita-zois4all.gr, τηλ: 
2315 312130.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον ιατρικό τομέα, ζητά άτομο επι-
κοινωνιακό, ευπαρουσίαστο, με γνώσεις Η/Υ 
και σπουδές μάρκετινγκ για Διαχείριση και 
Ανάπτυξη Πελατολογίου μέσω επισκέψεων 
σε κλινικές και Ιατρούς, λοιπές εργασίες εξω-
τερικές και γραφείου. Προϋπηρεσία επιθυμη-
τή. E-mail: cvsdap@gmail.com.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ εταιρία στον χώρο της πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας ζητά άτομο με προ-
ϋπηρεσία, για να αναλάβει την Ανάπτυξη του 
Πελατολογίου της εταιρίας μέσω επισκέψεων 
σε Ιατρούς. Βιογραφικά στο e-mail: info@
iatrica.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής στον τομέα 
των Ανναλώσιμων Υλικών στο χώρο της 
Υγείας. Παροχές βάσει bonus επί των πωλή-
σεων. Τηλ: 6972 440454, Κος Νίκος.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας ορθοπεδικών εμφυτευ-
μάτων αναζητά: Ιατρικό Eπισκέπτη 3-5ετούς 
προϋπηρεσίας πωλήσεων σε νοσοκομεία-
κλινικές, πολύ καλά Αγγλικά και Η/Υ. Κά-
τοχοι ΙΧ. Δυνατότητα και ημι-απασχόλησης. 
Κάτοχοι κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ. E-mail: 
marketing@biogenesys.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ υγείας άσκησης, διατροφής, ευεξίας 
στην Άνω Γλυφάδα, ζητεί άτομα των γύρω 
περιοχών για Ενημέρωση Πελατολογίου. Τηλ: 
210 9690592, 210 9690594.

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ στο Μοσχάτο Αττικής, 
ζητεί Διευθυντή Πωλήσεων και έμπειρους 
Πωλητές Φαρμακείων. Άριστο εργασιακό 
περιβάλλον και μισθός αναλόγων προσό-
ντων. Βιογραφικά στο e-mail: aggelies@
lionpharma.gr, fax: 210 4821825.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραφαρμακευτικών προϊόντων για 
την περαιτέρω ανάπτυξή της ζητά έμπειρους 
Πωλητές αναλόγης προϋπηρεσίας για Αθήνα 
και Επαρχία. Άμοιβή με πολύ καλά ποσοστά. 
Εμπειρία φαρμακείου απαραίτητη. Fax: 210 
2388509.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ όμιλος ζητεί 3 Συμβούλους Υγείας, 
3ετή προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων, 
ωράριο πρωινό ή απογευματινό, προσφέρεται 
βασικός μισθός συν bonus, συνεχείς εκπαί-
δευση, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
fax: 211 7053610, τηλ: 211 7053600.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για το Τμήμα Πωλήσεων 
Αναλωσίμων -Ιατρικές Προμήθειες. Πλήρης 
απασχόλησης. Απαραίτητη προϋπηρεσία στο 
χώρο και γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Παρέχε-
ται κινητό τηλέφωνο και αυτοκίνητο. E-mail: 
info@madisonmedical.gr.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία στο Μαρούσι ζητά Πωλητή 
στον τομέα Σπονδυλικής Στήλης. Απαραίτητη 
γνώση Η/Υ, Αγγλικά. Απαραίτητη η προϋπηρε-
σία σε ανάλογη θέση. Πλήρης απασχόλησης. 
Παρέχονται κινητό τηλέφωνο και αυτοκίνητο. 
E-mail: info@madisonmedical.gr.

ΟΜΙΛΟΣ Εταιριών ζητά 3 άτομα με εμπειρία 
Ιατρικού Επισκέπτη, για Στελέχωση Νευραλ-
γικών Θέσεων του τομέα υγείας. Εκπαίδευ-
ση-γρήγορη και αξιοκρατική εξέλιξη. E-mail: 
tsakiris1958@yahoo.gr, τηλ: 210 6773990, 
κος Τσακίρης.

ΟΜΙΛΟΣ Εταιριών ζητά 3 άτομα με εμπειρία 
Ιατρικού Επισκέπτη, για Στελέχωση Νευραλ-
γικών Θέσεων του τομέα υγείας. Εκπαίδευ-
ση-γρήγορη και αξιοκρατική εξέλιξη. E-mail: 
tsakiris1958@yahoo.gr, τηλ: 210 6773990, 
κος Τσακίρης.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον ιατρικό τομέα, ζητά άτομο επι-
κοινωνιακό, ευπαρουσίαστο, με γνώσεις Η/Υ 
και σπουδές μάρκετινγκ για Διαχείριση και 
Ανάπτυξη Πελατολογίου μέσω επισκέψεων σε 
κλινικές και Ιατρούς, λοιπές εργασίες εξωτε-
ρικές και γραφείου. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
E-mail: cvsdap@gmail.com.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Υγεία - 
Διασώστες - Φαρμακευτική
ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, νοσοκομεία, κλινικές και 
ιδρύματα λοιπών δομών κοινωνικής πρόνοι-
ας, ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με συμ-
βάσεις αορίστου χρόνου με Νοσηλευτές και 
Νοσηλεύτριες για την Αυστραλία. Βιογραφικά 
στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, νοσοκομεία, κλινικές και 
ιδρύματα λοιπών δομών κοινωνικής πρόνοι-
ας, ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με συμ-
βάσεις αορίστου χρόνου με Νοσηλευτές και 
Νοσηλεύτριες για τη Μεγάλη Βρετανία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός για πλήρη απασχό-
ληση σε φαρμακείο Δυτικών Προαστίων, απα-
ραίτητο πτυχίο, άδεια ασκήσεως, μισθός 1.000 
ευρώ. Πετρούπολη. Βιογραφικά στο e-mail: 
farm.azv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός για καλοκαιρινούς μήνες 
στην Κεφαλονιά. Απαραίτητα Αγγλικά, δι-
αμονή παρέχεται. Βιογραφικά στο e-mail: 
dkoutresi@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φαρμακοποιοί, Αισθητικοί, Δια-
τροφολόγοι και Βοηθοί Φαρμακείου για Στε-
λέχωση Φαρμακείου στο κέντρο των Σερρών. 
Βιογραφικά στο e-mail: pharmacy.serres@
gmai.com, τηλ: 6937 296067.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ ή Τεχνολόγος, πλήρους απασχό-
λησης, ζητείται από διαγνωστικό εργαστήριο 
στην Πάτρα. Βιογραφικά στο e-mail: medical.
laboratory@yahoo.gr, fax: 210 2719256.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ζητείται από παιδικό Θε-
ραπευτικό κέντρο στην Χαλκίδα. Τηλ: 22210 
21881, 6948 685476.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ζητούνται από το Παιδα-
γωγικό Κέντρο για άμεση πρόσληψη, απογευ-
ματινό ωράριο, μπλοκ παροχής υπηρεσιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paidagogiko.
gr, τηλ: 6944 746530, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-14:00.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ έμπειρες ζητούνται από μο-
νάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Κηφισιά, 
τιμή 600€. Τηλ: 210 8081094, 6934 201005, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-19:00.

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται για καλοκαιρινούς και χειμε-
ρινούς μήνες από πολυϊατρείο στη Ζάκυνθο, 
αμοιβή 2.500 – 3.000€. Βιογραφικά στο 
e-mail: stefanosmet@yahoo.gr, τηλ: 6941 
553423.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ ή Τεχνολόγος, πλήρους απασχό-
λησης, ζητείται από διαγνωστικό εργαστήριο 
στην Πάτρα. Βιογραφικά στο e-mail: medical.
laboratory@yahoo.gr, τηλ: 210 2719256.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζώων στην Βοιωτία ζητεί Κτη-
νίατρο. Τηλ: 210 2527551, 210 2532118.

ΙΑΤΡΟΙ ειδικευμένοι ζητούνται για εφημερί-
ες σε γενική κλινική στο κέντρο της Αθήνας. 
6934 270157.

ΙΑΤΡΟΣ Παιδίατρος ζητείται από κατασκή-
νωση για καλοκαιρινή περίοδο. Τηλ: 210 
3301468.

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται για Εφημερία σε ψυχιατρική 
κλινική. Βιογραφικά στο e-mail: asamel@
otenet.gr, fax: 210 6810949.

ΟΜΙΛΟΣ Ιατρών ζητά άτομο με κάρτα ανερ-
γίας για Γραμματειακή και Ιατρική Απασχό-
ληση. Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Νοσηλευτι-
κής ή Μαιευτικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
klazaridou@outlook.com, τηλ: 2310 511340, 
2310 536218.

Η ΓΕΝΙΚΗ κλινική Άγιος Γεώργιος Έδεσσας 
ζητά να προσλάβει Νοσηλευτικό Προσωπικό 
(ΤΕΙ), Τεχνολόγους-Ακτινολόγους (ΤΕΙ) και 
Βοηθό Λογιστή (ΤΕΙ). Βιογραφικά στο e-mail: 
dioikisi@klinikiag.gr, τηλ: 23810 25401, 
23810 25403, κα Σταυρίδη.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, Νοσοκομεία, Κλινικές και 
Ιδρύματα λοιπών δομών κοινωνικής πρόνοι-
ας, ενδιαφέρονται να Συνεργαστούν με συμ-
βάσεις αορίστου χρόνου με Νοσηλευτές -τρι-
ες (για την Μεγάλη Βρετανία). E-mail: info@
appleday.gr.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ μας, Νοσοκομεία, Κλινικές και 
Ιδρύματα λοιπών δομών κοινωνικής πρό-
νοιας, ενδιαφέρονται να Συνεργαστούν με 
συμβάσεις αορίστου χρόνου με Νοσηλευτές 
-τριες (για την Αυστραλία). E-mail: info@
appleday.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άμεση πρόσληψη 10 Νο-
σηλευτές για Shropshire, Boston, Alford, 
Swansea με 12-13 λίρες /ωρα, 2ετές συμβό-
λαιο. Διαδικασία εγγραφής στο NMC. Αγγλικά 
καλά. Βιογραφικά στο e-mail: n.stamatiou@
spn-consultants.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεση πρόσληψη για 20 Νοση-
λευτές για Bawaria / Frankfurt / Stuttgart, 

Γερμανικά Β2 (Nursing Homes και Hospitals). 
Βιογραφικά στο e-mail: n.stamatiou@spn-
consultants.com.

ΝΕΑ πολυκλινική στη Μύκονο ζητά για μόνιμη 
εργασία Παθολόγο, Μικροβιολόγο, Καρδιολό-
γο και Παιδίατρο. Τηλ: 6940 669335.

ΒΟΗΘΟΣ Οδοντίατρου ζητείται απο Οδοντια-
τρείο στην περιοχή Αλίμου, πλήρης απασχό-
ληση, προϋπηρεσία προαιρετική. Βιογραφικά 
στο e-mail: dentalimos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Παθολόγος, γενικής ιατρι-
κής ή άνευ ειδικότητας για Συνεργασία στην 
Κασσάνδρα, Χαλκιδικής. Διαμονή εξασφα-
λισμένη. Γνώση Σέρβικα, Ρώσικα, Αγγλικά, 
Βουλγάρικα ή Ρουμάνικα. Τηλ: 23740 21250, 
69449 90051.

ΑΤΟΜΑ όλων των ηλικιών θα προσληφθούν 
άμεσα απο εταιρία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 
για Προώθηση Χαρτών και Πρώτων Βοηθει-
ών. Πληρωμή κάθε Παρασκευή. Προώθηση σε 
επαγγελματικούς χώρους. Τηλ: 210 8213596.

ΓΕΝΙΚΟΣ Ιατρός, Παθολόγος με νοσοκομει-
ακή εμπειρία και Καρδιολόγος με εμπειρία 
στους υπέρηχους-triplex ζητούνται από πολυ-
ϊατρείο και μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης στο 
Ναύπλιο, μισθός 1500€. Τηλ: 6973 509464.
 

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μεγάλη πολυεθνική 
εταιρία (πλησίον μετρό), πλήρους απασχόλη-
σης, για Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. 
Πολύ καλή γνώση Η/Υ και εμπειρία απαραίτη-
τη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.gr, 
τηλ: 210 6706000.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία επιθυμεί αποκλειστική 
συνεργασία, πλήρους απασχόλησης, απαραί-
τητη η προϋπηρεσία στο Τραπεζικό Δίκαιο και 
στην διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
από πιστωτικά ιδρύματα. Βιογραφικά στο 
e-mail: boskou@calavros.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μεγάλη Πολυεθνική 
εταιρία (πλησίον μετρό), πλήρους απασχόλη-
σης, για Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. 
Πολύ καλή γνώση Η/Υ και εμπειρία απαραίτη-
τη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassollar.
gr, τηλ. 210 6706000.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Μεταφραστές με επάρκεια 
γλώσσας, σε όλες τις γλώσσες, ζητούνται 
από εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: gr_
epihirimatias@otenet.gr, τηλ: 210 4110212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μεγάλη πολυεθνική 
εταιρεία (πλησίον μετρό), πλήρους απασχόλη-
σης, για Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. 
Πολύ καλή γνώση Η/Υ και εμπειρία απαραίτη-
τη. Βιογραφικά στο e-mail:hr@hellassollar.
gr, τηλ: 210 6706000.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί Υπάλληλο για Νο-
μική Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραί-
τητη σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερo, 6ωρo, 
σταθερός μισθός, ΙΚΑ, Bonus. E-mail: uman.
resources.ath@gmail.com, αναγράφοντας 
«Υπάλληλος Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθε-
σμων Οφειλών».

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί Υπάλληλο για Νο-
μική Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραί-
τητη σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερo, 8ωρo, 
σταθερός μισθός, ΙΚΑ, Bonus. E-mail: uman.
resources.ath@gmail.com, αναγράφοντας 
«Υπάλληλος Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθε-
σμων Οφειλών».

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μεγάλη πολυεθνική 
εταιρία (πλησίον μετρό), μερικής απογευμα-
τινής απασχόλησης, για διαχείριση ληξιπρό-
θεσμων οφειλών. Πολύ καλή γνώση Η/Υ και 
εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@hellassollar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη για Πολιτικό Κόμμα. 
Τηλ: 6947 565158.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
LTES is looking for In House, full time 
Translator, native speaker of English. Minimum 
requirements: 4 years experience in translations 
and/or translation degree, knowledge of CAT 
tools. CVs to zoeh@ltes-global.com.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ Φροντιστηρίων ζητείται Καθη-
γητής -τρια Αγγλικής για σοβαρή συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: language.schools@
yahoo.com, τηλ: 2310 827106.

ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ φροντιστήριο Ανάβασις, αυ-
ξάνοντας συνεχώς το μητρώο συνεργατών 
του αναζητά Εξωτερικούς Συνεργάτες όλων 
των ειδικοτήτων για την εκπόνηση δοκιμί-

ων. E-mail: info@anavasis.gr, τηλ: 6909 
902426, 2512 510888, ώρες επικοινωνίας 
8:00–21:00.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ Οίκος ζητά άτομα για Ελεύθερη 
Συνεργασία στο εξωτερικό κομμάτι για πραγ-
ματοποίηση συνεντεύξεων στο λεκανοπέδιο 
Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: office@
whoiswho.gr, fax: 210 6017900, κωδ: Σ800.

ΟΜΙΛΟΣ Εκπαιδευτηρίων Ξένων Γλωσσών 
αναζητά έμπειρους Καθηγητές Αγγλικής, Ιτα-
λικής, Γαλλικής γλώσσας με εμπειρία σε όλα 
τα επίπεδα και όλα τα πτυχία. Βιογραφικά στο 
e-mail: ktilemachou@gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ όλων των ειδικοτήτων με του-
λάχιστον 7ετή προϋπηρεσία ζητούνται από 
φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στα Βόρεια 
Προάστια Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
nanospant@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές όλων των ειδικο-
τήτων με 7 έτη τουλάχιστον φροντιστηριακή 
εμπειρία για φροντιστήριο στα Βόρεια Προ-
άστεια. Βιογραφικά στο e-mail: nanospant@
yahoo.gr, τηλ: 6958 459068.

ΧΗΜΙΚΟΙ και Βιολόγοι Kαθηγητές για τις τά-
ξεις Λυκείου ζητούνται από φροντιστήριο Μέ-
σης Εκπαίδευσης στο Χολαργό για συνεργασία 
με το νέο σχολικό έτος (2014-2015). Μισθός 
- ΙΚΑ. E-mail: ximbio@outlook.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ όλων των ειδικοτήτων (πρω-
τοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, επαγγελματικής 
και ξενόγλωσσης εκπαίδευσης) ζητούνται από 
το φροντιστήριο Κεχαγιάς στο Πέραμα του 
Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: fme-kex@
otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγική-παραγωγική ζητά Χημι-
κό ή Xημικό Mηχανικό με γνώσεις στο χώρο 
της αγοράς A΄υλών, αρωμάτων κλπ.Απαραί-
τητα προσόντα: Άριστα Αγγλικά και Η/Υ, δί-
πλωμα οδήγησης και επιθυμητή γνώση Γαλλι-
κών. E-mail: darnianne@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Γερμανικής Γλώσ-
σας με εμπειρία σε επίπεδα C2 από Εκπαι-
δευτικό Οργανισμό. Βιογραφικά στο e-mail: 
eduschoolscv@gmail.com, κωδ: (HR-232).

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέες 
-ους Απόφοιτους Δημοσιογραφίας για πρα-
κτική άσκηση στο Καλλιτεχνικό - Κοσμικό Ρε-
πορτάζ με δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paraskhnio.gr, 
κωδ: portal_ΚΚ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί 
έμπειρο Συντάκτη στο Καλλιτεχνικό - Κοσμι-
κό Ρεπορτάζ για μόνιμη συνεργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: 
portal_VS.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Site ζητεί Πτυχιούχους 
Δημοσιογράφους για Συνεργασία και Εκπαι-
δευση στο Πολιτικό και ελεύθερο Ρεπορτάζ 
με δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: 
portal_ΓΝ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικών έμπειροι, 
επικοινωνιακοί από κέντρο ξένων γλωσσών 
στην Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΚΗ εταιρία στη Μεταμόρφωση ζητά 
Δημοσιογράφους για Πρακτική με προοπτικές 
πρόσληψης και καριέρας. Μικροέξοδα πλη-
ρωμένα έως 150€. Βιογραφικά στο e-mail: 
personnelstr@gmail.com, κωδ: pra.

ΜΕΓΑΛΗ Εκδοτική εταιρία στη Μεταμόρφωση 
ζητά Δημοσιογράφους για μόνιμη απασχόλη-
ση (κείμενο, σύνταξη, internet, social media). 
Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@gmail.
com, κωδ: dim.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Οργανισμός ζητεί Πολι-
τικό Συντάκτη με εμπειρία για τη θέση της Αχι-
συνταξίας στο πολιτικό Site. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: PORTAL-AΠ.

ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Φροντιστήριο Μέσης Εκπαί-
δευσης στα Δυτικά Προάστια ζητούνται Καθη-
γητές όλων των ειδικοτήτων με εμπειρία και 
χωρίς. Βιογραφικά στο e-mail: petroupoli@
poukamisas.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ  Μεταφραστές με επάρκεια 
γλώσσας, σε όλες τις γλώσσες, ζητούνται 
από εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: gr_
epihirimatias@otenet.gr, τηλ: 210 4110212.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Οργανισμός ζητεί 
έμπειρους Δημοσιογράφους για Ελεύθερο και 
Δικαστικό Ρεπορτάζ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ: ΕΔΡ.

A PRIVATE elementary and kindergarten 
school seeks Native English Language 
Teachers for a 2-week summer day-camp, 
Mon-Fri 8.30-14.30 starting 16th June to 4th 
July, 2014. CVs: afentouli_p@yahoo.gr, tel: 
6972 614100.

συνέχεια στη σελ. 30

M&A’s and International Finance Manager / ICAP GROUP
ICAP Group – with €63 million revenues and 1.300 
employees - is the largest Business Services Group 
in Greece. The Group operates in 5 major cities 
in Greece, maintaining at the same time a strong 
presence in Southeastern Europe via subsidiaries 
in Bulgaria, Romania, Serbia, Cyprus and Turkey. 
Following its acquisition in the beginning of 2007 
from the SEEF Fund of Global Finance, the largest 
private funds company in Southeastern Europe, ICAP 
Group is rapidly developing into a multidisciplinary 
service provider, which has tripled its size. ICAP Group 
offers a wide range of services and products which 
are grouped into the following 4 major Business 
Lines: Credit Risk Services, Marketing Solutions, 
Management Consulting and People Solutions.

We are looking for an efficient individual who will 
work on a diverse set of tasks ranging from directing 
finance departments in our subsidiaries to ad-hoc 
operational analysis for ICAP’s existing products. It 
involves working on strategic financial plans, assessing 
performance across the various operating companies, 
ensuring effective allocation of capital across the group 
and working on any joint ventures and acquisitions 
which may take place. The ideal candidate will possess 
an ability to prioritize, multi-task and complete high 
quality work on tight time lines. The position reports 
to the Group CFO.

Responsibilities: 
•Leads and directs the finance departments  
in subsidiaries and compiles information and results 
from these sources. Acts as a point of support  
to country managers as far as the financial issues  
are concerned and provides data and information  
to serve business needs. Visits units abroad  
on a regular and ad hoc basis. 
•Acts as a contact person between the company and 
potential investors, handling all communication issues, 
providing data and all required information needed to 
satisfy all potential requests. 
•Prepares and coordinates all necessary resources for 
the in-depth study of all potential acquisition targets. 
Performs thorough evaluations and reports findings  
to management team. 
•Leads the research of ad hoc issues by preparing 
forecasts of future financial/business conditions using 
multiple scenarios. 
•Produces meaningful commentary and analysis of 
financial data. Reporting package on a monthly basis. 
•Assesses the profitability and the prospects of each 

Business Unit on a regular basis. 
•Creates financial models to analyse various business 
opportunities and cost savings initiatives. 
•Generates ideas and implementation of plans for 
process improvements throughout the operation. 
•Presents quarterly and annual results, analysis and 
insights to the Management Team and to the Board  
of Directors if required. 
 
Qualifications and know-how: 
•Bachelor’s degree in business or a related field 
•Master’s degree in finance, MBA or equivalent 
•Excellent command of English Language. 
•Advanced level MS skills in Excel,  
Word and Power Point 
•Minimum 7-8 years of experience in finance, 
reporting M&A and financial analysis 
•International or domestic working experience  
in a corporate finance environment. 
•In-depth understanding of accounting cycle  
month-end close process and flow of financial 
information within the General Ledger. 
•Familiarity with financial and accounting modelling 
and statistics. 
•Familiar with a variety of concepts, practices  
and procedures in Finance 
 
Skills and personal attributes: 
•Must have strong interpersonal skills to interact at 
all levels, and advanced ability to communicate very 
effectively both in writing and orally 
•Must be very detailed oriented while keeping in mind 
the big picture and highly organised to balance a 
demanding workload and assess priorities. 
•Project management skills and ability to do different 
things in parallel and meet deadlines. 
•Relies on extensive experience and judgment  
to plan and accomplish goals. 
•A self-motivated, career oriented and effective 
individual with high professional standards and ethics. 
•Highly dependable, quick and hardworking,  
with resilience and persistence.

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

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

Ξεκινήστε την καριέρα σας με τον ηγέτη της αγοράς επίπλων στην Ελλάδα. Ο Όμιλος SATO που αναπτύσσει 
δυναμικά το brand του επαγγελματικού επίπλου SATO αναζητά νέους και φιλόδοξους συνεργάτες που θα 
απασχοληθούν ως:

Σύμβουλοι Πωλήσεων 
Στην κεντρική έκθεση SATO στην Αττική

Η εταιρεία OXFORD COMPANY ζητά να προσλάβει:

«E-Shop Assistant»

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανωτέρας / ανωτάτης σχολής 
•Προϋπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων  
για 2-4 χρόνια, κατά προτίμηση στο B2B. 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό  
και γραπτό λόγο 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, Word, Excel, 
Power Point) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Επαγγελματικό προφίλ 
•Ικανότητα σωστής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Ικανότητα προγραμματισμού και αποτελεσματική 

διαχείριση χρόνου. 
•Πρωτοβουλία και εστίαση στο αποτέλεσμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιους

Ο Όμιλος SATO προσφέρει: Συνεχή εκπαίδευση και 
προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα ευχάρι-
στο και δυναμικό περιβάλλον.

Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος, με την έν-
δειξη SATOS-SS μπορεί να γίνεται στο e-mail hr@
sato.gr, στο fax: 210 87 67 001 ή στη διεύθυνση: 
SATOS.A. Κηφισίας 168,151 26, Μαρούσι, δ/νση 
ανθρώπινου δυναμικού.

Ο όμιλος Botrini αναζητά για τα εστιατόρια του:

Waiters A’, Waiters B’, Hostess
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•25-35 ετών 
•2 χρονιά προϋπηρεσίας σε ανάλογο εργασιακό περιβάλλον 
•Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής στον τομέα  
της επισιτιστικής εκπαίδευσης 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Διάθεση για εργασία 

Προσφέρουμε: 
•Εργασία σε ένα από τα κορυφαία εστιατόρια της Ελλάδος 
•Απόλυτα νόμιμες εργασιακές συνθήκες  
(ασφαλιστική κάλυψη κλπ) 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
 
Αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: info@botrinis.com

Για την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας του 
e-shop της επιχείρησης στην περιοχή του Καλοχωρίου 
Θεσσαλονίκης.
 
Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση όλων των λειτουργιών του e-shop,  
εισαγωγή και αλλαγή στοιχείων, κειμένων,  
φωτογραφιών, στατικών σελίδων και προϊόντων 
•Επίβλεψη και ανανέωση προϊοντικού μίγματος e-shop 
•Έλεγχος, και επεξεργασία παραγγελιών 
•Έλεγχος αποθεμάτων 
•Customer service 
•Έκδοση μηνιαίων reports του e-shop 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 25 ετών και άνω 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε on line πωλήσεις 

•Άριστη γνώση χρήσης MS Office 
•Κάτοχος Proficiency ή άλλου αντίστοιχου πτυχίου  
στην Αγγλική γλώσσα 
•Άριστη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου  
στα Ελληνικά και Αγγλικά 
•Έφεση στην επικοινωνία και στην οργάνωση 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση Corel και Photoshop 
•Επαρκή γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
•Κάτοχος πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων, 
marketing, e-commerce 
•Καλή γνώση χρήσης Social Media

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους (με πρόσφατη φωτογραφία) με την ένδειξη 
«e-shop» στο cv1@oxfordcompany.gr

Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

Διακοσμητή - Visual Merchandiser
Αρμοδιότητες: 
•Visual merchandising των εσωτερικών χώρων και διακόσμηση των βιτρινών των καταστημάτων. 
•Ενεργή συμμετοχή στην διαμόρφωση του προϊοντικού μίγματος των καταστημάτων και την διαμόρφωση 
της εμπορικής εικόνας των βιτρινών. 
 
Η ιδανική υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση visual merchandiser και διακοσμητή βιτρινών  
σε καταστήματα ένδυσης. 
(Προϋπηρεσία σε εταιρεία Παιδικής ένδυσης θα εκτιμηθεί). 
•Δημιουργική διάθεση και καλαισθησία. 
•Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία, μεταδοτικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & χειρισμού Η/Υ. 
•Δίπλωμα οδήγησης. 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία με την ένδειξη 
«MERCHANDISER» στο e-mail: hr@alouette.gr

TRIUMPH International, the world’s leading manufacturer of underwear, seek to hire:

Visual Merchandising Coordinator
Reporting directly to the marketing manager. 
 
General duties and responsibilities: 
•Responsible to deliver the corporate Triumph  
and sloggi brand presentation 
•Ensure window and in-store presentation offers 
premium levels of consumer service 
•Regular hands-on-visual merchandising  
whilst building a strong team spirit and  
motivation 
•Implement and maintain central VM standards 
throughout the local market 
•Optimal product assortment visibility and 
commercial density display at retail 
•Provide local directive and communication  
to own store managers and wholesale customers 
on overall VM including training on how  
to implement and maintain product zoning  
and categorization. 
•Develop ongoing aim-oriented job trainings  
and VM trainings to achieve Triumph visual 
standards; implement and supervise all global  
VM guidelines 
•Developing growth business objectives, brand 
strategies that align with HUBs business plan. 
•Regular hands-on-visual merchandising whilst 
building a strong team spirit and motivation 
 
Personal qualities: 
•Age 30 – 35 years old 
•Inspirational, self-confident personality,  
results driven and executes against targets 

•enthusiastic, structured, organised, self-
disciplined, pro-active and priority focused 
 
Other skills required: 
•Education: University degree, preferably  
in business administration or economics. 
•Experience: 1-3 years of experience in apparel  
or FMCG industry. 
•Technical skills: Experience with sales or/and VM  
at store level. 
•Language Skills: Fluent English spoken and 
written. 
•IT proficiency: Competent in all general Microsoft 
programs. 
•Other skills: Strong communication and 
interpersonal skills. Driver’s licence 
•Mobility: Flexible in working hours and must  
be willing to travel frequently. 
 
Company offers: 
•Competitive full remunerationn package 
•Excellent working environment 
•Continuous professional educational sessions 
•The opportunity to develop professionally within  
a leading multinational company

If you meet the above requirements, please 
send your CV until 25/4/2014 attention to: Mr. 
Logothetis. Address: 34 Averof str. – 142 32 
N. Ionia. Fax: 210 2526410, e-mail: george.
logothetis@triumph.com. All information received 
will be treated with strict confidentiality.
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ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Skopelos Holidays και Spa 
στη Σκόπελο ζητεί Assistant Hotel Manager, 
που θα αναλάβει την ευθύνη εύρυθμης λει-
τουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας. Απαραί-
τητη αποδεδειγμένη εμπειρία. E-mail: tzeni_
vazeou@hotmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Cronwell Platamon Resort 
5*, 200 δωματίων ζητεί Βοηθό προϊσταμένης 
Ορόφων, με ξενοδοχειακές σπουδές, ανάλογη 
προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες, προσφέρεται 
διαμονή διατροφή. E-mail: platamon.gm@
cronwell.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ανεξαρτήτου ηλικίας ως Κα-
μαριέρα και Σερβιτόρος με λίγα Αγγλικά για 
κεντρικό ξενοδοχείο Αθήνας. Ασφάλιση και 
μισθός. Τηλ: 210 9348978, 6972 499611.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Caravel Hotel Zante 4* All 
In, ζητά γιά την σεζόν 2014, Ανιμετέρ - Ψυχα-
γωγούς, με ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: manager@
caravelzante.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σαντορίνη ζητά Συ-
νοδούς Εκδρομών με γνώσεις Ελληνικών 
- Αγγλικών - Γερμανικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: ktacc@san.forthnet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Κάπαθρο ζητά Νυχτερινό 
Ρεσεψιονίστ με εμπειρία. Παρέχεται διαμονή 
και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: mgr@
konstantinospalace.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από οικογενειακό ξενο-
δοχείο στη Δροσιά. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Τηλ: 210 8132060, 210 8132061.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Houseman για 5* αστέρων ξενοδο-
χείο στο κέντρο της Αθήνας, με τουλάχιστον 
3ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία ανάλογης 
κατηγορίας. Τηλ: 210 9288828, ώρες επικοι-
νωνίας: 07:00-15:00.

ISTION Club Hotel in Chalkidiki seeks to recruit 
a Professional Animator. Dancing and mini club 
experience requested. Languages: English and 
German or Russian. CV’s with attached recent 
photo: manager@istionclub.gr.

ΤΟ PALAZZO Del Mare ζητά “Assistant F&B 
Manager. Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο 
Τουριστικής Σχολής, άριστη γνώση Αγγλι-
κών, επιθυμητή Γερμανικών. Προϋπηρεσία 
σε 5* ξενοδοχεία. Άριστη γνώση χειρισμού 
Η/Υ, εμπειρία HACCP. Ε-mail: p.kontaxakis@
palazzodelmare.gr.

Ο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος Xenios Ventures 
Hotels, ζητεί να προσλάβει για τα ξενοδοχεία 
του στην Χαλκιδική, Υπεύθυνους Αγορών F&B 
Controller με ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: om.ana@xv-hotels.com, τηλ: 
6980 209012.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων στο Καμάρι Σαντορίνης 
ζητά Spa Therapist για τη σεζόν 2014 με γνώ-
σεις Massage, Manicure, Pedicure. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία στο e-mail: antineahotel@ath.forthnet.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην Kω, επι-
θυμεί να προσλάβει Rooms Division Manager. 
Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
και η προϋπηρεσία. Παρέχεται διαμονή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: manager@aegeanview.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για ξενοδοχεία σε 
όλη την Ελλάδα. Τηλ: 210 4826767, ώρες επι-
κοινωνίας 10:00-13:00.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Σχολής Τουριστικών Επαγγελ-
μάτων ζητείται για Υπάλληλος Υποδοχής-Κρα-
τήσεων- Γραμματείας, με προϋπηρεσία στον 
χώρο του τουρισμού. Κάτοχος κάρτας ανεργί-
ας-δυνατότητα πρόσληψης μέσω επιδοτούμε-
νου προγράμματος του ΟΑΕΔ. Απασχόληση σε 
Αττική-προτίμηση κέντρο. E-mail: std086340@
ac.eap.gr, τηλ: 6942 872134.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου 
στην Κέρκυρα με γνώσεις Η/Υ, άριστα Αγγλικά 
και έφεση στις πωλήσεις. Παρέχεται διαμονή. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: info@kalamicorfu.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α με άρτια γνώση Γαλλικών 
και προϋπηρεσία στον τουριστικό κλάδο για 
κάλυψη θέσης σε Τουριστικό Γραφείο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: miniatis.t@bbt.gr, τηλ: 210 
9793510.

ΤΟ 4* MΑΤΗΕΟ Villas and Suites στα Μάλια, 
ζητεί Υπάλληλο Υποδοχής με άριστη γνώση 
Γαλλικής γλώσσας. Προσφέρονται διαμονή, δι-
ατροφή, άριστο εργασιακό περιβάλλον. Βιογρα-
φικά στο e-mail: k.savidis@hotel-matheo.com. 

Εστίαση - Μάγειρες –  
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Αρτοποιός με πολυετή 
εμπειρία για σύγχρονο αρτοποιείο - ζαχαρα-
πλαστείο στον Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σερβιτόρος για νέο εστι-
ατόριο στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Τηλ: 
6979 810418.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στην Πάρο, ζητεί 
Maitre εμπειρία και γνώση Αγγλικών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: astir@otenet.gr, fax: 22840 
51985, τηλ: 22840 51976.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοποιός με την κατάλληλη προϋ-
πηρεσία για Υπεύθυνος Αρτοποιείου στη Θήβα. 
Τηλ: 6983 610862.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μπαρίστες για εργασία σε καφε-
κοπτείο - espresso bar γνωστής αλυσίδας στην 
περιοχή Ζωγράφου. Μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 
6932 730414.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Cronwell Platamon Resort 
5* στον Πλαταμώνα Πιερίας ζητεί για τη σεζόν 
2014 Maitre d’ Hotel, Πτυχιούχο Σχολής με ξέ-
νες γλώσσες και σχετική προϋπηρεσία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: platamon.gm@cronwell.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α’ κατηγορίας στην Πάρο 
ζητεί Μάγειρες. Βιογραφικά στο e-mail: 
paroshotelcv@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζής για μοντέρνο κυλικείο 
- καφέ εντός εταιρικών εγκαταστάσεων ομίλου 
εταιριών στη Παλλήνη. Πλήρης απασχόληση, 
ΙΚΑ, πρωινό και απογευματινό ωράριο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: kandrikakis@aeglizappiou.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α για service σε ξενο-
δοχείο στη Μύκονο. Βιογραφικά στο e-mail: 
pr@princessofmykonos.gr, τηλ: 22890 23806.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζού και Λαντζιέρα από 
ξενοδοχείο 4* στο Ρέθυμνο. Βιογραφικά στο 
e-mail: kritibeach@ok-rethymno.gr.

SOUS Chef ζητείται από το ξενοδοχείο Lichnos 
Beach στην Πάργα για τη σεζόν 2014. Γνώστης 
αντικειμένου με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lichnosbeach.gr.

Α’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Ζεστής Κουζίνας ζητείται από 
το ξενοδοχείο Lichnos Beach στην Πάργα για 
τη σεζόν 2014. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lichnosbeach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος για ξενοδοχείο στη Χαλ-
κιδική. Επαγγελματική εμπειρία, γνώση Αγγλι-
κών, επιθυμητή γνώση Γερμανικών. Τηλ: 6977 
076276, Κ. Γεωργιάδης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εργασία στη Γερμανία. 
Τηλ: 004971 3141423.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην Kω, επι-
θυμεί να προσλάβει Α’ Mάγειρα Κρύας Κου-
ζίνας. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Παρέχεται 
διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
aegeanview.gr.

BARMAN και Barwoman ζητούνται από καφέ 
- bar στην Αλόννησο. Γνώση Αγγλικών. Από 
Μάιο έως Σεπτέμβριο. Παρέχεται μισθός, ασφά-
λεια, διαμονή. Τηλ: 6972 446629, 19:00-21:00.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται για σέρβις από καφέ - bar 
στην Αλόννησο. Γνώση Αγγλικών. Από Μάιο 
έως Σεπτέμβριο. Παρέχεται μισθός, ασφάλεια, 
διαμονή. Τηλ: 6972 446629, 19:00-21:00.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην Kω, επι-
θυμεί να προσλάβει Ζαχαροπλάστη. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφι-
κά στο e-mail: manager@aegeanview.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Β’ Μάγειρας από ξενοδοχειακή μο-
νάδα στα Σύβοτα Θεσπρωτίας. Απόφοιτος Μα-
γειρικής Σχολής και με προϋπηρεσία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: gkoldimos@yahoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην Kω, επι-
θυμεί να προσλάβει Α’ Mάγειρα Ζεστής Κου-
ζίνας. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Παρέχεται 
διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
aegeanview.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην Kω, επι-
θυμεί να προσλάβει Ψήστη. Απαραίτητη η προ-
ϋπηρεσία. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@aegeanview.gr, ref. code: 
140395 0.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, με προϋπηρεσία, για Σέρβις 
σε Καφέ Μπαρ στο Μαρούσι. Βιογραφικά στο 
e-mail: faltsobar@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην Kω, επι-
θυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Bar. Απαραίτητη 
η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η προϋ-
πηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
aegeanview.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην, επιθυμεί 
να προσλάβει Maitre. Απαραίτητη η γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας και η προϋπηρεσία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: manager@aegeanview.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην Kω, επι-
θυμεί να προσλάβει Προσωπικό για τα τμήμα-
τα: Restaurant-Bar-Reception. Απαραίτητη η 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η προϋπη-
ρεσία. Παρέχεται διαμονή. E-mail: manager@
aegeanview.gr. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για ξενοδοχείο στο Πευκο-
χώρι Χαλκιδικής για την καλοκαιρινή σεζόν. Βι-
ογραφικά στο e-mail: jobopp@pellihotel.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία από καφέ στη Ζά-
κυνθο. Τηλ: 6980 048822.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής νέος -α ζητείται. Περιοχή 
Καλλιθέα. Τηλ: 6951 948227.

ΚΡΕΠΑΔΟΡΟΙ έμπειροι ζητούνται από κρεπερί 
στη Νέα Σμύρνη. Τηλ: 210 9314994.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Καμάρι Σαντορίνης ζητά 
Γ’ Μάγειρα για τη σεζόν 2014. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: antineahotel@ath.
forthnet.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Σερβιτόρου ζητείται στην περι-
οχή Ακρόπολη. Βιογραφικά στο e-mail: 
tsakasilias@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος για εστιατόριο στην πα-
ραλία της Νάξου, με εμπειρία και πολύ καλή 
γνώση τουλάχιστον των Αγγλικών. Βιογραφι-
κά με φωτογραφία στο e-mail: info@capriccio-
naxos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Β’Μάγειρας, από ξενοδοχειακή μο-
νάδα στα Σύβοτα Θεσπρωτίας. Απαραίτητα προ-
σόντα: Πτυχίο σχολής Μαγειρικής, προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
gkoldimos@yahoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Sous Maitre. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
kassandra-palace.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *** στην Αργολίδα, ζητά Προσω-
πικό (Barman - Σερβιτόρους - Μάγειρα - Μα-
γείρισσα - Καμαριέρα). Βιογραφικά στο e-mail: 
iriabeachhotel@hotmail.gr, τηλ: 27520 94443, 
27520 94444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για το εστιατόριο Porfyra 
στο ξενοδοχείο El Greco Hotel στην Ιεράπετρα 
Κρήτης με εμπειρία στην Ελληνική δημιουρ-
γική κουζίνα και στην Ιταλική. Ε-mail: info@
elgreco-ierapetra.gr, τηλ: 28420 28471, fax: 
28420 24515.

ΙΤΑΛΙΚΟ εστιατόριο -καφέ στο Smart Park στα 
Σπάτα ζητεί νέους -ες για Σέρβις - Μπουφέ. 
Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφι-
κά με φωτογραφία στο e-mail: cv_center@
hotmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Chef για a la cart με 
αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Head Barman με 
αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματίας Σερβιτόρος -α σε 
εστιατόριο στο Νυδρί Λευκάδας για σεζόν. 
Απαραίτητα Αγγλικά. Τηλ: 6939 616513.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από αλυσίδα ξενοδοχείων στην 
Φολέγανδρο, Barman - Barwoman, Σερβιτόροι 
-ες, Καμαριέρες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
choraresort.com.

ΙΤΑΛΙΚΟ εστιατόριο-καφέ στα Σπάτα ζητεί νέ-
ους-νέες για μπουφέ και Σέρβις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv_center@hotmail.com.

ΨΗΣΤΗΣ – Τυλιχτής με εμπειρία στο τύλιγμα, 
ζητείται από ταβέρνα-ψησταριά στα Νέα Στύβα 
Ευβοίας, στο λιμάνι, απαραίτητα με χαρτιά. Τηλ: 
6949 109330, 6982 224661, ώρες επικοινω-
νίας 12:00-24:00.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ – Ψήστης ζητείται με εμπειρία, από 
ψητοπωλείο στα Σεπόλια. Τηλ: 210 5152210, 
6972 310890.

ΝΕΑ εμφανίσιμη, ζητείται ως Βοηθός Κουζίνας 
και για Παραγγελίες, προϋπηρεσία θα εκτιμη-
θεί, περιοχή Νίκαια. Τηλ: 210 4949889, 210 
4969444. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Captain - Sous Maitre με 5 χρόνια 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* a la carte εστι-
ατόριο και banquet με πτυχίο, πολύ καλή γνώ-
ση κρασιών, ξένες γλώσσες. Bιογραφικά στο 
e-mail: mamidakis@bluegr.com.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες - 
Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος Πανεπιστημίου, για μόνι-
μη απασχόληση σε συσκευαστήριο βιολογικών 
φρούτων-λαχανικών, μόνιμος κάτοικος Αρ-
γολίδας και γνωστής της Αγγλικης γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: biokarpos@gmail.com, 
τηλ: 6948 870604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπόνος 
για να εργαστεί σε Α.Ε. Παραγωγής Σπορο-
φυτών, στην περιοχή της Θήβας. Επιθυμητή η 
εμπειρία στην Παραγωγή. Διαθέσιμο αυτοκίνητο. 
Τηλ: 22210 78502/85448, fax: 2221 062502.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές - Αθλητές. Η μεγαλύ-
τερη ευκαιρία στον κλάδο της αθλητικής δια-
τροφής. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπευτές - Μασέρ από 
νέα επιχείρηση στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης 
με εμπειρία στο μυοχαλαρωτικό-θεραπευτικό 
μασάζ για μερική απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@t-m-s.gr.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ με εμπειρία στο αντικείμενο 
και γνώση μανικιούρ - πεντικιούρ ζητείται 
από κομμωτήριο. Περιοχή Κουκάκι. Τηλ: 210 
9225650, 6973 181339.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ -τριες και Βοηθοί με προϋπη-
ρεσία, ζητούνται για κεντρικό κατάστημα στην 
Καλλιθέα. Τηλ: 210 9574883.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ γνωρίζουσα μακιγιάζ, ζητείται 
για κατάστημα καλλυντικών. Ωράριο διακε-
κομμένο, από περιοχή Περιστερίου. Τηλ: 210 
5730501.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ζητούνται από μεγάλη εταιρία 
καλλυντικών για προώθηση και πώληση δερ-
μοκαλλυντικών σε χώρο φαρμακείων. Απα-
ραίτητη εμπειρία στο χώρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: l.archontopoulou@brandit.gr. Τηλ: 210 
5753348, κα Αρχοντοπούλου.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων στο Καμάρι Σαντορίνης 
ζητά Spa Therapist για τη σεζόν 2014 με γνώ-
σεις Massage, Manicure, Pedicure. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία στο e-mail: antineahotel@ath.forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Pilates Trainer με εμπειρία για να 
αναλάβει έτοιμο τμήμα απογευματινό σε αθλη-
τικό σύλλογο στoν Αγ. Δημήτριο. Απαραίτητη 
κατοχή διπλώματος διδασκαλίας. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: a.c.maxites@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φαρμακοποιοί, Αισθητικοί, Δια-
τροφολόγοι και Βοηθοί Φαρμακείου για Στε-
λέχωση Φαρμακείου στο κέντρο των Σερρών. 
Βιογραφικά στο e-mail: pharmacy.serres@
gmai.com, τηλ: 6937 296067.

ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Figura ζητείται Aισθητι-
κός ΤΕΙ με εμπειρία σε φωτοαποτρίχωση IPL. 
Βιογραφικά στο e-mail: figuragr@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ Μανικιούρ – Πεντικιούρ και Τεχνη-
τά ζητείται για κεντρικό κατάστημα στο Σύνταγ-
μα. Τηλ: 210 7210622.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ για Μανικιούρ – Πεντικιούρ με 
εμπειρία ζητείται από μεγάλο κομμωτήριο στη 
Ν. Σμύρνη και Γλυφάδα. Τηλ: 210 9313338, 
210 9601762.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Γκύζη ζητεί έμπειρο προ-
σωπικό για χτενίσματα, βαφείο, μανικιούρ, 
πεντικιούρ, τεχνητά νύχια, αποτρίχωση και με 
κλωστή. Παρέχονται μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 210 6422004, 6932 570086.

ΑΤΟΜΟ με άδεια Μανικιούρ ζητείται από Κομ-
μωτήριο στη Ν. Ιωνία. Τηλ: 210 2772029.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτηρίου. Τηλ: 6979 
722335, ώρες επικοινωνίας: 09:00-19:00.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ κεντρικό στην περιοχή της Κυ-
ψέλης, με πολλά έτη παρουσίας στην αγορά με 
εκλεκτό πελατολόγιο ζητεί έμπειρο Κομμω-
τή –τρια και βοηθό. Τηλ: 210 8256403, 210 
8256404.

ΑΤΟΜΑ με γνώσεις Θεραπευτικού Μασάζ, ζη-
τούνται από κέντρο Αισθητικής στα βόρεια προ-
άστια, άριστες συνθήκες εργασίας. Τηλ: 210 
8056631, 6975 763436, ώρες επικοινωνίας: 
13:00-20:00.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ για γυμναστήριο μόνι-
μη εργασία περιοχή Καμίνια, συζητήσιμη. Τηλ: 
6993 507507.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ζητούνται ως Σύμβου-
λοι Υγείας και Ευεξίας, με ή χωρίς προϋπηρε-
σία, ανεξάρτητη συνεργασία με ελεύθερο ωρά-
ριο και υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6972 481589.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ και Βοηθός ζητούνται για κεντρι-
κό Κομμωτήριο στα Κ. Πατήσια. Μόνιμη εργασία, 
ασφάλεια, ικα. Τηλ: 6955 242002, κος Μάνος.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Μοντέλων ζητά άτομα στη Θεσ-
σαλονίκη για φωτογραφίσεις στούντιο με απα-
ραίτητα προσόντα το καλλίγραμμο σώμα. Άμε-
ση πληρωμή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: anastasiosm0@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα επικοινωνιακά, διδάξιμα, 
για το χώρο παροχής υπηρεσιών στον τομέα 
Αθλητισμού - Υγείας - Διατροφής. Τηλ: 6939 
791124.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ -ες και άτομα μανικιούρ-πεντι-
κιούρ ζητούνται για νέο κατάστημα στην Καλα-
μαριά. Τηλ: 6946 256888

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για Μανικιούρ-Πεντικιούρ-Τε-

χνητά Νύχια, Ημιμόνιμο, ζητείται από στού-
ντιο νυχιών στα Κάτω Πετράλωνα. Τηλ: 211 
2126231.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ Νυχιών έμπειρη, ζητείται από κέ-
ντρο ομορφιάς, στο Γέρακα. Τηλ: 210 6615020.
 

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Προσωπικό Ασφαλείας 
(Φύλακες), για Άσσο και Κιάτο. Απαραίτητα κά-
τοχο άδειας. Τηλ: 2120 2483900.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Εκδοτηρίου Προαστιακού Σταθ-
μού Πειραιά ζητείται. Να έχει από 0 έως 150 
ένσημα. Γνώσεις Η/Υ, βάρδιες 5-1:30 1:30-
22:00, ημερομίσθιο και ένσημα. Βιογραφικά 
στο e-mail: sspirea@gmail.com.

Η ΦΟΙΝΙΞ Security ζητά Προσωπικό Ασφαλεί-
ας - Φύλακες με άδεια εργασίας του ν.2518/97 
για την περιοχή της Αττικής. Πληρωμή χωρίς 
καθυστερήσεις. Νόμιμες αποδοχές συν προ-
σαυξήσεις. E-mail: infoathens@phoenixfs.gr, 
fax: 210 6820821.

SECURITY εταιρία ζητά Προσωπικό Ασφα-
λείας. Απαραίτητη προϋπόθεση κατοχή άδειας 
security σε ισχύ. Περιοχή Οινόφυτα Βοιωτία. 
Τηλ: 210 7219730.

SECURITY εταιρία ζητά Προσωπικό Ασφα-
λείας. Απαραίτητη προϋπόθεση κατοχή άδειας 
security σε ισχύ. Περιοχή Σπάτα. Τηλ: 210 
7219730.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην Kω, επι-
θυμεί να προσλάβει άτομο για Παιδότοπο. Απα-
ραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η 
προϋπηρεσία. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@aegeanview.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Eξωτερικοί Συνεργάτες 
για εταιρία που δραστηριοποιείται στον τουριστι-
κό τομέα για τετράωρη πρωινή εργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: golocaltoursinfo@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, κάτοχοι άδειας εργασίας 
security, για εργασία στην πόλη της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: cronos@line.gr, τηλ: 
6985 570498.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες και Καθαρίστριες για 
απασχόληση εντός Αθηνών. Fax: 210 6829571.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες - Καθαρίστριες για 
απασχόληση στη Χαλκιδική. Προσφέρεται δι-
αμονή, φαγητό, μόνιμο μισθό, ασφάλιση. Fax: 
210 6829571.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες εμφανίσιμες για Διανομή 
Διαφημιστικών Φιλαδίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: email.proxiscompany@gmail.com, τηλ: 
211 7709777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα -ος για Διανομή Τουριστικού 
Εντύπου Υλικού στο κέντρο της Αθήνας. Με-
ρική Απασχόληση με προοπτική Πλήρους Απα-
σχόλησης. Προϋποθέσεις: Αγγλικά και κάτοχος 
μοτοσικλέτας. Βιογραφικά στο e-mail: adm@
pireas.gr.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από ψητοπωλείο στην 
Κερατέα, με δικό του μηχανάκι. Τηλ: 22990 
68888, 6977 459571, ώρες επικοινωνίας 
11:30-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες με προϋπηρεσία για 
πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στην Άνδρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@aegeablue.gr.

ΑΤΟΜΟ για Κουζίνα και Λάντζα, ζητείται από 
ψητοπωλείο στην Κερατέα. Τηλ: 22990 68888, 
6977 459571, ώρες επικοινωνίας 11:30-17:00.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, Σερβιτόροι, Μάγειρες και Λα-
ντζιέρηδες, ζητούνται για 5άστερα ξενοδο-
χεία, Μύκονο, Σαντορίνη, Κω, Ρόδο. Τηλ: 210 
9532140, ώρες επικοινωνίας 11:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική, για φροντίδα 
ανάπηρης γυναίκας. Δίνεται μισθός, διατροφή 
και διαμονή. Στο Πευκόδασος Κιλκίς. Τηλ: 2343 
300432.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View Aqua Resort, 
επιθυμεί να προσλάβει Προσωπικό για το Tμή-
μα Kαθαριότητας. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. 
Fax: 22420 48734.

Η ΦΟΙΝΙΞ Security ζητά Προσωπικό Ασφαλεί-
ας - Φύλακες με άδεια εργασίας του ν. 2518/97 
για την περιοχή της Αττικής. Πληρωμή χωρίς 
καθυστερήσεις. Νόμιμες αποδοχές συν προ-
σαυξήσεις. E-mail: infoathens@phoenixfs.gr, 
fax: 210 6820821.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Εσωτερική για μικρό τε-
τραπληγικό κοριτσάκι στην Ρόδο. Παρέχεται 
δωρεάν διαμονή, διατροφή και 600€ το μήνα. 
Τηλ: 210 8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εταιρία για άμεση απα-
σχόληση για Απολυμάνσεις. Τηλ: 6974 109810.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται Απολυμαντής για άμεση 
μερική απασχόληση. Θα προηγηθεί σύντομη εκ-
παίδευση. Τηλ: 6974 109810.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Γερμανικής Γλώσσας ζητού-
νται με εμπειρία σε επίπεδα C2 από εκπαι-
δευτικό οργανισμό. Βιογραφικά στο e-mail: 
eduschoolscv@gmail.com, κωδ: HR-232.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Kαθηγητές για Adobe After 
Effects με εμπειρία από εκπαιδευτικό φορέα. 
Βιογραφικά στο e-mail: mkotini@technoplus.
gr, tηλ: 210 4811260.

A PRIVATE elementary school in Elaiones 
Pylaia, seeks Native English Language 
Teachers for a 2-week summer day-camp, 
Mon-Fri 8:30-14:30 starting 17th June,- 4th 
July, 2014. CVs: afentouli_p@yahoo.gr, tel: 
6972 614100. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Site ζητεί Πτυχιούχους Δη-
μοσιογράφους για Συνεργασία και Εκπαιδευση 
στο Πολιτικό και ελεύθερο Ρεπορτάζ με δυνα-
τότητα μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: portal_ΓΝ.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΤΕΧΝΙΤΕΣ και Βοηθοί Μηχανουργοί ζητούνται 
με γνώσεις στην κατασκευή καλουπιών δια-
μόρφωσης μετάλλων, από εταιρία στη Μετα-
μόρφωση. Τηλ: 210 8074517.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ και Βοηθοί Μηχανουργοί με άριστες 
γνώσεις και πείρα σε μηχανουργικά εργαλεία 
και μηχανουργικές κατασκευές, ζητείται από 
εταιρία στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 8074517.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - Απόφοιτος ΤΕΙ με προϋπη-
ρεσία σε πωλήσεις και κοστολογήσεις, άριστες 
γνώσεις Αγγλικών και AUTOCAD, ζητείται για 
εργασία σε εξαγωγική εταιρία στη Μεταμόρ-
φωση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@fontana.gr.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ με άριστες γνώσεις συγκόλλησης 
TIG - MIG – IΝΟΧ και μηχανήματα κατεργασίας 
ανοξείδωτου χάλυβα ζητείται από εταιρία στη 
Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 8074517.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - Απόφοιτος ΤΕΙ με γνώσεις 
και προϋπηρεσία σε κατασκευή πινάκων βιο-
μηχανικού αυτοματισμού, άριστες γνώσεις Αγ-
γλικών και AUTOCAD, ζητείται από εξαγωγική 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@fontana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός ή Ψυκτικός με προϋπη-
ρεσία σε ψυκτικά μηχανήματα Thermo King ή/
και Carrier για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@thermo-eng.gr.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, βιομηχανικός παραγωγός αυ-
τοματισμών της Γερμανίας, ζητεί Μηχανολόγους 
Μηχανικούς για Γερμανία. Απόφοιτοι Πολυτε-
χνικής Σχολής Ελλάδος ή ισότιμη της αλλοδα-
πής. Να μιλούν άριστα ή πολύ καλά τη Γερμανική 
γλώσσα. E-mail: micser1@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία Τεχνικός Ανελκυστή-
ρων με άριστη γνώση συντήρησης, επισκευής 
και εγκατάστασης υδραυλικών - συμβατικών 
ανελκυστήρων με 5 χρόνια προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: kmargaritis@bts.com.gr, 
fax: 2310 922235.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στη Σίνδο ζητά Ηλεκτρολόγο ή 
Ηλεκτρονικό-Αυτοματιστή. Απόφοιτο ΤΕΙ για 
5μηνη απασχόληση για τη θέση του Χειριστή Πα-
ραγωγής. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε βιομη-
χανία, εμπειρία σε Η/Υ και PLC, Αγγλικά. Ε-mail: 
konstantinos.koukougiannis@omya.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτροσυγκολλητής, Μονταδόρος 
με εμπειρία σε υπερκατασκευές αμαξωμάτων 
και στην ανάγνωση κατασκευαστικών σχεδί-
ων. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@eco-trans.gr, fax: 2310 722855, 
κωδ: 1504.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Μηχανημάτων έργου και 
φορτηγών, συντηρητής με γνώση στα υδραυ-
λικά συστήματα, στις αντλίες υψηλής πίεσης 
και στη διάγνωση βλαβών. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία. E-mail: hr@eco-trans.gr, fax: 2310 
722855, κωδ: 1404.

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ για CNC τόρνο ή κέντρο κατεργασί-
ας, ζητούνται στα Οινόφυτα. Τηλ: 22620 30967, 
κος Λάμπρος, ώρες επικοινωνίας 13:00-15:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συστημάτων Ασφαλείας ζητεί Τεχνι-
κούς Εγκαταστάσεων με δίπλωμα αυτοκινή-
του και μηχανής, γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άδεια 
security. Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.
gr, τηλ: 210 5771997.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός 
ή Τεχνολόγος για Εργασία σε ανώνυμη κατα-
σκευαστική εταιρία. Επιθυμητη 5ετής εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: infogeoate@gmail.com.

ΝΕΑΡΟΣ -η Τεχνήτης Χρυσοχόος ζητείται για 
εργασία σε αλυσίδα χρυσοχοείων στα Κολύμ-
βια της Ρόδου, να γνωρίζει καλά Αγγλικά. Βι-
ογραφικά στο e-mail: e-mail.argkol@gmail.
com, τηλ: 6949 196320.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α’ κατηγορίας στην Πάρο ζη-
τεί Ρεσεψιονίστ, Υπεύθυνη Housekeeping 
και Συντηρητή. Βιογραφικά στο e-mail: 

paroshotelcv@yahoo.gr.

ΒΑΦΕΑΣ φορτηγών, αυτοκινήτων ζητείται από 
βιομηχανία αμαξωμάτων, προϋπηρεσία απα-
ραίτητη, περιοχή Κολωνός. Τηλ: 210 5150035.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με εμπειρία 3ετών σε Ηλε-
κτρονικά Συστήματα Ασφαλείας. Άδεια οδήγη-
σης 3ετών, άδεια προσωπικού ΙΕΠΥΑ, γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Γνώση τηλεπικοινωνιών-
δικτύων. Ευχάριστο δημιουργικό περιβάλλον 
εργασίας. E-mail: info@alarms.gr, τηλ: 27210 
81625.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ ή Τεχνολόγος, πλήρους απασχό-
λησης, ζητείται από διαγνωστικό εργαστήριο 
στην Πάτρα. Βιογραφικά στο e-mail: medical.
laboratory@yahoo.gr, τηλ: 210 2719256.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού-Μηχανικού Η/Υ-Μηχανικού Αυτο-
ματισμού. Προϋπηρεσία 5ετή σε έργα αυτομα-
τισμών. Καλή γνώση προγραμματισμού PLC 
SIEMENS/Windows/MS Office. Γνώση Αγγλι-
κών, δίπλωμα οδήγησης, οργανωτικές-επι-
κοινωνιακές ικανότητες. Δυνατότητα ταξιδίων. 
E-mail: hr@ashellas.com, κωδ: AES_1113.

ΚΑΛΟΥΠΤΣΗΣ – Εφαρμοστής με εμπειρία 
στην κατασκευή και συντήρηση καλουπιών 
και εφαρμογές αυτών, ζητείται από μεταλ-
λουργική βιομηχανία. Βιογραφικά στο e-mail: 
customercare@venman.gr, τηλ: 2310 784684.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - Μηχανικός Παραγωγής 
Απόφοιτος ΤΕΙ, ενεργειακής κατεύθυνσης, με 
εμπειρία και άριστη γνώση μηχανολογικού σχε-
δίου ζητείται από μεταλλουργική βιομηχανία. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.societe@gmail.com.

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ πεπειραμένος, με γνώσεις στο 
σχέδιο και στις ειδικές κατασκευές, ζητείται 
από βιοτεχνία επίπλων στο Χαϊδάρι. Τηλ: 210 
5817140.

ΒΑΦΕΙΟ επίπλων ζητεί κυρίους-ες, για Τρίψι-
μο σε λουτρά. Τηλ: 6945 566001. 

ΑΤΟΜΑ κατά προτίμηση Μηχανικοί ζητούνται 
για Αρχιτεκτονικό Γραφείο Δημοσίων Σχέσε-
ων. Παρέχεται μισθός και bonus. Τηλ: 23130 
14942, 6973 932646, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00, 18:00-20:00.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μας, μονάδα παραγωγής και τυ-
ποποίησης τροφίμων στην Ελευσίνα επιθυμεί 
να προσλάβει Υπεύθυνο Βάρδιας Παραγωγής 
Τροφίμων. Απόφοιτος Σχολών Τεχνολογίας 
Τροφίμων ή Γεωπονικής ή Μηχανολόγος ΤΕΙ/
ΑΕΙ. E-mail: micser1@otenet.gr.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Υπεύθυνο Παραγω-
γής, Μηχανολόγο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με προϋπηρεσία σε 
παραγωγή μηχανουργικών προϊόντων. Άριστα 
Αγγλικά και Autocad. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@fontana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα από κατάστημα επιδι-
ορθώσεων στην Αγία Παρασκεύη. Τηλ: 216 
7004339, 6936 002286.

ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ –Πατρονίστ με άριστη γνώση 
συστήματος Optitex, ζητείται από εταιρία γυ-
ναικείων ενδυμάτων, προϋπηρεσία σε βραδινό 
ένδυμα και γνώσεις παραγωγικής διαδικασί-
ας απαραίτητες. Τηλ: 210 2855203, fax: 210 
2855203.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Παραγωγής Αλυσίδας 
Ζαχαοπλαστείων. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 ετών. Γνώστης όλων των διαδι-
κασιών παραγωγής προιόντων ζαχαροπλαστι-
κής. Αμοιβή και παροχές αναλόγως προσόντων. 
Συμβόλαιο 1 έτους με δυνατότητα επέκτασης. 
E-mail: bluegrass.belgrade@yahoo.com.

H ARX Photolab ζητά άτομο που να γνωρίζει 
από βιβλιοδεσία ψηφιακού φωτογραφικού άλ-
μπουμ. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: support@arxphotolab.gr.

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

ΡΑΦΤΗΣ και Μοδίστρα ζητούνται για γυναικεία 
ρούχα, περιοχή Βάρη. Τηλ: 210 8976263, 6978 
201735.

ΑΤΟΜΟ υπεύθυνο και άριστο στην Ραφή Γυ-
ναικείων Ενδυμάτων, ζητείται από σχεδιάστρια 
ρούχων. Τηλ: 210 6812524, 6947 049816.

ΚΟΠΤΗΣ –τρια με εμπειρία στην κοπή δειγμά-
των και παραγωγής. Τηλ: 210 6812524, 6947 
049816.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Κουμπί-Κουμπότρυπα, πε-
ριοχή Μεταμόρφωση. Τηλ: 6947 188069.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων, ζητεί Πα-
τρονίστ με γνώση προγραμμάτων optitex, περι-
οχή Νέα Ιωνία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
makiphilosophy.gr, τηλ: 210 2771476.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Τροφίμων ζητείται από εταιρία 

επεξεργασίας κρέατος για τη θέση Υπεύθυνου 
Παραγωγής. Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@meatfarm.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ με γνώση σε καλό γυ-
ναικείο ένδυμα. Βιογραφικά στο e-mail: 
marilenave@hotmail.com.

ΕΠΩΝΥΜΗ εταιρία παιδικών ενδυμάτων ζητεί 
Υπεύθυνη Ραφείου πεπειραμένη που να γνωρί-
ζει όλες τις μηχανές ραφής. Τηλ: 211 1057700, 
κα Μαριάννα.

ΕΠΩΝΥΜΗ εταιρία παιδικών ενδυμάτων ζητεί 
Πατρονίστ πεπειραμένη με γνώση χειρισμού 
Lectra. Τηλ: 211 1057700, κα Μαριάννα.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομα για Στελέχωση Τμημά-
των, μισθός 900€. Βιογραφικά στο e-mail: 
neadoulia55@gmail.com, τηλ: 6992 551039.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Τροφίμων ζητείται από φορέα 
πιστοποίησης Halal για μερική απασχόλη-
ση στην Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η άριστη 
γνώση Aγγλικών και η καλή επικοινωνιακή 
δυνατότητα. Βιογραφικά στο e-mail: career@
greekexports.org.

Στελέχη και Μηχανικοί  
Ναυτιλίας - Ναυτικοί - Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καπετάνιος στη Σκόπελο με προϋ-
πηρεσία και εμπειρία στη ναύλωση σκάφους. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: tzeni_vazeou@hotmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Καπετάνιο για το λιμά-
νι της Ελευσίνας και για το λιμάνι του Μυλα-
κίου προκειμένου να διενεργεί ελέγχους draft 
surveys και hold inspection. Βιογραφικά στο 
e-mail: ezygogianni@eurocert.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κάτοικοι Αχαϊας, με γνώση Ιτα-
λικών-Αγγλικών και Excel. Oπωσδήποτε για 
Εσώκλειστη Εργασία σε Πλοία ως Ταμίες καζί-
νο. Βιογραφικά με φωτο στο e-mail: hr.casino.
cashiers.greece@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ στη Σκόπελο αναζητεί Καπετάνιο 
με γνώσεις Ναύλωσης Σκάφους και Αγγλι-
κών με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
v.spyrou@skopeloshotels.eu.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Υπάλληλος Γραφείου, κά-
τοικος Ανατολικής Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος 
ΑΕΙ - ΤΕΙ, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
Προϋπηρεσία θα αξιολογηθεί. Απασχόληση 
πλήρης. Βιογραφικά και απαραίτητα φωτογρα-
φία στο e-mail: parousia6@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης Αποθήκης (Υπεύθυνος Απο-
θήκης) σε εργοστάσιο ΒΙΠΕΘ. Απαραίτητα προ-
σόντα Άδεια Χειριστή ηλεκτρικού κλαρκ, υπευ-
θυνότητα, πνεύμα συνεργασίας. Μικτός μισθός 
900.00€, 40 ώρες εβδομαδιαίως. Βιογραφικά 
στο e-mail: odosimansi@tee.gr

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στη Σίνδο ζητά Υπάλ-
ληλο Προμηθειών για πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητα: Γνώσεις Logistics, προμηθειών. 
Άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση Η/Υ. Προϋπη-
ρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση. Ε-mail: 
aggeliki.kazantzopoulou@omya.com, τηλ: 
2310 569569, εσ.020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για Ήπειρο και Πελοπόννη-
σο, επιστροφή Αθήνα αυθημερόν. ‘Η να διαμέ-
νει Ήπειρο ή Πελοπόννησο και να οδηγεί προς 
Αθήνα να φορτώνει. Καλή αμοιβή. Τηλ: 210 
9703233, 6945 497223.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται Δευτέρα ως Σάββατο 
για Αποθήκη Φαρμακευτικής εταιρίας. Περιοχή 
Μαρούσι. Καλές αποδοχές. Τηλ: 210 9348978, 
6972 499593.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί για Scoda Octavia 
μοντέλο 6ος/2008. Ενοικιάζεται ολόκληρο, 
απαραίτητα ειδική κάρτα, ΟΑΕΕ, εγγύηση. Τηλ: 
6947 322437.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ε’ κατηγορίας, για μόνιμη 
απασχόληση σε συσκευαστήριο βιολογικών 
φρούτων-λαχανικών, μόνιμος κάτοικος Αρ-
γολίδας. Βιογραφικά στο e-mail: biokarpos@
gmail.com, τηλ: 6948 870604.

ΒΟΗΘΟΣ Αποθηκάριου, ζητείται από ανώνυμη 
εισαγωγική εταιρία, έδρα Αχαρνές. Τηλ: 210 
2442142.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Δ’κατηγορίας 
φορτηγού και κλάρκ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@skrekis.gr.

ΑΤΟΜΟ δραστήριο έξυπνο εργατικό να ξέρει 
Η/Υ πολύ καλά ζητείται για Εμπορική Επιχεί-
ρηση και Αποθήκη, Συσκευασία και Πώληση 
μπιζού και ρούχων. Τηλ: 6938 273000.

ΓΡΑΦΕΙΟ μεταφορών με έδρα την Μεταμόρ-
φωση ζητεί Οδηγό με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 
και κάτοικο των γύρο περιοχών. Τηλ: 211 

7056096, κα Δήμητρα, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-17:00.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ Κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης 
ζητεί Οδηγό Γ’ Κατηγορίας για διανομές εντός 
Αττικής, προτιμούνται κάτοικοι Νοτίων Προα-
στίων. Βιογραφικά στο e-mail: qualite@otenet.
gr, fax: 210 9966966.

ΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Mobsalons αναζητούν αξιό-
πιστο Συνεργάτη, Υπεύθυνο Αποθήκης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hello@mobsalons.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εταιρία ενοικιάσεων 
μοτ/τών στην Σαντορίνη με απαραίτητη την πολύ 
καλή γνώση Αγγλικών, δίπλωμα μηχανής και 
εμπειρίας. Τηλ 6977 417982, κος Λευτέρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης σε μεταφορική Κρήτης. Τηλ: 
6973 388830, κος Κανάκης.

ΑΠΟ ΑΕΒΕ ζητούνται Εργάτες -τριες Αποθή-
κης. Βιογραφικά στο fax: 210 2829019.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος, υπεύθυνος διαχείρι-
σης αποθέματος (παραλαβή, αποθήκευση, τα-
κτοποίηση), παραλαβή παραγγελιών από προ-
μηθευτές, προετοιμασία, μεταφορά-παράδοση 
παραγγελιών. Προφίλ υποψηφίου: δίπλωμα 
οδήγησης αυτοκινήτου-μοτοσικλέτας, γνώση 
Αγγλικών, προϋπηρεσία-εμπειρία σε αντίστοι-
χη θέση θα εκτιμηθεί. Κωνσταντινουπόλεως 
87. Τηλ: 2310 820500.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Αποθήκης για αλυσίδα Super 
Market στην Αμοργό, με γνώσεις της αγοράς, 
3ετή προϋπηρεσία, συστάσεις απαραίτητες, δί-
πλωμα αυτοκινήτου, με όρεξη για εργασία. Τηλ: 
6974 029999.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί Οδηγό με Γ’ Κατηγορί-
ας δίπλωμα, με 5ετή προϋπηρεσία, για παραδό-
σεις εντός Αττικής. Τηλ: 210 2470207.

ΟΔΗΓΟΣ Ασθενοφόρου ζητείται από ιδιωτική 
κλινική στην Κυψέλη. Τηλ: 210 8258700.

ΟΔΗΓΟΙ (2) ζητούνται για ταξί με κάρτα και δί-
πλωμα Β’ κατηγορίας επαγγελματικό, με μικρή 
εγγύηση, Βόρεια Προάστια. Τηλ: 6945 585596, 
210 2717859.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία ανακύκλωσης με 
έδρα Θεσσαλονίκη, Οδηγοί με δίπλωμα Ε’κα-
τηγορίας και ADR για δρομολόγια εσωτερικού. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@eco-trans.gr, fax: 
2310 722855.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διανομής παγωτού ζητείται 
Οδηγός-Πωλητής παγωτού για περιοχές τις 
Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία, 
εργατικότητα, συνεργασία. Δεκτά μόνο βιο-
γραφικά με προϋπηρεσία στο αντικείμενο της 
x-van πώλησης παγωτού. Ε-mail: kassianilyr@
yahoo.gr.

ΤΑ LAGOMANDRA Hotels, για την καλοκαι-
ρινή σαιζόν ζητούν Αποθηκάριο, προϋπηρεσία, 
γνώσεις υπολογιστή και δίπλωμα τρίτης κατη-
γορίας. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@lagomandra.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αποθηκάριοι με εμπειρία μηχανο-
γραφημένης αποθήκης. Από περιοχές Ασπρό-
πυργο, Ελευσίνα κλπ. Aπαραίτητη η καλή χρήση 
scanner. Τηλ: 213 0167126. 

ΕΤΑΙΡΙΑ courier, περιοχή Γλυφάδας, ζητά-
ει Οδηγό με δικό του μηχανάκι για μερική ή 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
ccglyfadas@courier.gr, Courier Center, Ανθέ-
ων 21 Γλυφάδα, 16674.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τεσσάρων αστέρων στο κέντρο 
ζητά κοπέλα για να εργαστεί στο εστιατόριο-
πρωινό μπουφέ ως Σερβιτόρα. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία μόνο στον κλάδο των ξενοδοχεί-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: anna.dali2009@
gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Cronwell Platamon Resort 
5*, 200 δωματίων στον Πλαταμώνα Πιερίας ζη-
τεί Προσωπικό όλων των Ειδικοτήτων με προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: platamon.
gm@cronwell.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α’ κατηγορίας στην Πάρο ζητεί 
Ρεσεψιονίστ, Υπεύθυνη Housekeeping, Μά-
γειρες και Συντηρητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
paroshotelcv@yahoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Cronwell Platamon Resort 
5*, 200 δωματίων ζητεί Βοηθό Προϊσταμένης 
Ορόφων με σχετικές σπουδές και προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: platamon.gr@
cronwell.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής με γνώσεις 
Αγγλικών και Γερμανικών. Βιογραφικά με πρό-
σφατη φωτογραφία στο e-mail: kritibeach@
ok-rethymno.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος σε τουριστικό γραφείο 
στην Αλόννησο. Απαιτείται άριστη γνώση Ιτα-
λικής γλώσσας σε επίπεδο μητρικής καθώς 

και χειρισμό υπολογιστή. Τηλ: 6977 063310,  
Διογένης και Δήμητρα Θεοδώρου.

DJ ζητείται από καφέ - bar στην Αλόννησο. 
Γνώση Αγγλικών. Από Μάιο έως Σεπτέμβριο. 
Παρέχεται μισθός και διαμονή. Τηλ: 6972 
446629, 19:00-21:00.

H GRECOTEL ζητεί για τη στελέχωση του ξε-
νοδοχείου της Larissa Imperial Γενικό Διευ-
θυντή Ξενοδοχείου. Απόφοιτος/η Τουριστικής 
Σχολής, αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία, 
άριστο διοικητικό, οργανωτικό και επικοινω-
νιακό προφίλ. E-mail: cv@grecotel.com, fax: 
28310 54308.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην Kω, επι-
θυμεί να προσλάβει Chef. Απαραίτητη η γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας και η προϋπηρεσία. 
Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@aegeanview.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aegean View στην Kω, επι-
θυμεί να προσλάβει F&B Captain - Supervisor. 
Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
και η προϋπηρεσία. Παρέχεται διαμονή. E-mail: 
manager@aegeanview.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* αστέρων, στην Κεφαλονιά, 
επιθυμεί να προσλάβει άμεσα άτομο για Μπαρ. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@leivathohotel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες και Καθαρίστριες για 
απασχόληση εντός Αθηνών. Fax: 210 6829571.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ *** στην Αργολίδα, ζητά Προσω-
πικό (Barman - Σερβιτόρους - Μάγειρα - Μα-
γείρισσα - Καμαριέρα). Βιογραφικά στο e-mail: 
iriabeachhotel@hotmail.gr, τηλ: 27520 94443, 
27520 94444.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά F&B Controller με 
αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Receptionist με 
προϋπηρεσία, Ρωσικά, Γερμανικά. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@kassandra-
palace.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες - Καθαρίστριες για 
απασχόληση στη Χαλκιδική. Προσφέρεται δι-
αμονή, φαγητό, μόνιμο μισθό, ασφάλιση. Fax: 
210 6829571.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Θάσο ζητά Καμαριέρες με 
ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@royalparadise.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α’ κατηγορίας στην Πάρο ζη-
τεί Ρεσεψιονίστ, Υπεύθυνη Housekeeping 
και Συντηρητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
paroshotelcv@yahoo.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, Σερβιτόροι, Μάγειρες και Λα-
ντζιέρηδες, ζητούνται για 5άστερα ξενοδο-
χεία, Μύκονο, Σαντορίνη, Κω, Ρόδο. Τηλ: 210 
9532140, ώρες επικοινωνίας 11:00-13:00.

F & B MANAGER, ζητείται από ξενοδοχειακή 
μονάδα στην Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@karmaportoparos.com.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ή Προϊστάμενος Οροφο-
κομίας, ζητείται από ξενοδοχειακή μονάδα 
στην Πάρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
karmaportoparos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από πολυτελές συγκρότη-
μα στην Άνδρο. Παρέχονται διαμονή, διατρο-
φή, 4μηνη απασχόληση και μισθός ανάλογων 
προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
aegeablue.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από πολυτελές συγκρότημα στην Άν-
δρο υπεύθυνη οροφοκομίας με προϋπηρεσία. 
Παρέχονται 4μηνη απασχόληση, διαμονή, δια-
τροφή, ικανοποιητικές αποδοχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@aegeablue.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για πολυτελές συγκρό-
τητα στην Άνδρο με προϋπηρεσία σε συστήμα-
τα ξενοδοχειακών κρατήσεων και πολύ καλή 
γνώση Αγγλικής. Παρέχονται ικανοποιητικές 
αποδοχές, διαμονή, διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@aegeablue.gr.

ΜΙΚΡΟ πολυτελές ξενοδοχείο στη Χίο ζητάει 
άτομο για Reception-Κρατήσεις και Προώθη-
ση Πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: Από-
φοιτος-η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων, 
άριστη γνώση Αγγλικών-β’γλώσσα επιθυμητή, 
ανάλογη προυπηρεσία, άριστη γνώση ξενοδο-
χειακών προγραμμάτων, συστάσεις. E-mail 
p_skamalou@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός σε ιστιοπλοϊκό σκάφος στην 
Σκιάθο από Μάιο-Οκτώβριο. Απαραίτητες γνώ-
σεις Αγγλικών. Απαραίτητα προσόντα να είναι 
ευπαρουσίαστος-η, κοινωνικός-η δραστήριος-
α με ευχέρεια λόγου. Παρέχονται διαμονή-δια-
τροφή, μισθός extra bonus. E-mail με πρόσφα-
τες φωτογραφίες: vlahakis2603@gmail.com.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για σεζόν από ξενοδο-
χείο στην Σκιάθο. Τηλ: 210 2850555.
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Η εφημερίδα του Skywalker.gr ανανεώνεται!

• Διπλάσιες σελίδες με περισσότερες αγγελίες εργασίας
• Ενδιαφέροντα άρθρα
• 25.000 φύλλα
• Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίπολη και άλλες πόλεις
• Διανομή σε σταθμούς Μετρό και ΗΣΑΠ
• Πάνω από 100 σημεία παραλαβής σε όλη την Αττική

Μάθετε περισσότερα στο freepress.skywalker.gr

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ κάθε Τρίτη


