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

Περιεχόμενα
σελ. 4
Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς, Στελέχη 
Επιχειρήσεων

σελ. 6
Λογιστές,  
Οικονομικά Στελέχη, 
Μηχανογράφηση

σελ. 8-9
Προγραμματιστές, 
Γραφίστες, 

σελ. 10
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
Εμποροϋπάλληλοι, 
Στελέχη Πωλήσεων, 
Ιατρικοί Επισκέπτες

σελ. 12
Ιατροί, Νοσηλευτές, 
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Τεχνικοί, Μηχανικοί 

σελ. 14-15
Διανομείς, Εστίαση, 
Τουρισμός, Αισθητική, Μόδα

406
θέσεις εργασίας

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

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

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

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
Ελένη Ροκά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μαρία Γκούνη
Σοφία Χουβαδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης Τριάντης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Γεωργία Κούσκουρη

ΑΤΕΛΙΕ
Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Χρήστος Δουληγέρης

ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος

• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού-Φιξ

• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής

• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Νομισματοκοπείο

• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

• Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία

• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια

• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

•    Δημαρχείο Ηλιούπολης  
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

• Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Δημαρχείο Βριλησσίων
• Δημαρχείο Αμαρουσίου 
•  Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Δημαρχείο Χαϊδαρίου 

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

Χαλκηδόνος
•  Δημαρχείο Ελληνικού - 

Αργυρούπολης
•  Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων 

ΗΣΑΠ Μοσχάτου
• Δημαρχείο Κορυδαλλού
•  Δημαρχείο Νίκαιας -  

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

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
• Δημαρχείο Αμαρουσίου
• Δημαρχείο Πεντέλης

•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Νέας Ιωνίας

•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Παλλήνης

•  Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Δήμου Ηλιούπολης

•  Το σούπερ μάρκετ της Αλληλεγγύης 
στη Λ. Συγγρού

•  Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης 
στην Ηλιούπολη

•  Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού

•  Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Βύρωνα, Ελλησπόντου 12

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

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

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

• Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου
•  Mediterranean College Athens 

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

Αχαρνών
• Δημαρχείο Κηφισιάς
• Δημαρχείο Δάφνης
• ΙΕΚ Δομή
• ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κολλέγιο CNAM
• Κολλέγιο AIT
• Κολλέγιο BCA Αθηνών
• Κολλέγιο BCA Γλυφάδας
•  Οικονομικό Πανεπιστήμιο  

Αθηνών
• Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Πολιτιστικό Κέντρο  

Κάτω Πετραλώνων
•   Γραφείο Διασύνδεσης 

Γεωπονικής Σχολής
• Faust, Bar -Theatre - Arts

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος

αναζήτησης εργασίας

Κάθε Τρίτη - Σημεία 
διανομής εφημερίδας: Κάθε Τρίτη - Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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!

Transmission Engineer
Responsibilities: 
•Optical network design of NG-WDM domain, low level design (LLD) 
•Rollout activities and acceptance testing of networks and/or their elements 
•Provide the contracted customer support services according to established processes like: 
•Emergency support 
•Customer service request (CSR) handling 
•Software upgrading 
•Network maintenance 
 
Candidate profile: 
•University degree in communication engineering, physics, or equivalent degree 
•3 years experience in optical networks 
•Good knowledge of optical systems: NG-WDM, NG-SDH, and Microwave technology 
•Good knowledge of transmission network architecture 
•Able to work in a multicultural environment 
•Fluent in english 
•Well developed written and oral communication skills, including the ability to liaise with people at 
all levels of the organization 
 
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 christina.dorva@huawei.com

IT Audit / Risk Consultant – Deloitte 
Assurance & Enterprise 

 Risk Services
The opportunity: Deloitte offers excellent career opportunities for IT Audit / Risk specialists within 
our Enterprise Risk Services department based in Athens. The role calls for someone who is suitably 
experienced, with attention to detail, excellent communication skills and has the ability to work on 
his own initiative and as part of a team. We provide a challenging and exciting work environment, 
interesting and varied projects, scope for personal development and on-going training towards 
completion of a relevant qualification.

Company profile: Deloitte Greece is a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), 
a private UK company limited by guarantee, whose member firms are legally separate and 
independent entities.   With a presence in more than 150 countries and about 200,000 
professionals, all committed to becoming the standard of excellence, Deloitte provides audit, tax, 
consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries 
and brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they 
need to address their most complex business challenges.  Please see www.deloitte.com/about 
for a detailed description of the legal structure of DTTL and its member firms. In Greece, “Deloitte 
Hadjipavlou Sofianos & Cambanis S.A.” provides audit services, “Deloitte Business Solutions 
Hadjipavlou Sofianos & Cambanis S.A.” financial advisory, tax and consulting services and 
“Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services SA” accounting outsourcing services. With 
a staff of about 500 and offices in Athens and Thessaloniki, Deloitte Greece focuses on all major 
industries including financial services; shipping; energy; consumer business; life sciences & health 
care and public sector services. Deloitte clients include most of the leading private and public, 
commercial, financial and industrial companies. For more information, please visit our website at 
www.deloitte.gr

Deloitte Enterprise Risk Services (ERS): Deloitte ERS offers a wide array of services designed 
to understand IT and business risks, determine acceptable exposure levels, provide security, 
privacy & resilience services, implement controls and provide follow-up and constant monitoring of 
the risk and regulatory environment. We partner with clients in both an assurance and consulting 
capacity and based on increasing demand for our services, we are looking to recruit an IT Audit / 
Risk consultant to join our expanding team.

Principal duties & responsibilities: Deloitte is the leading provider of risk services and therefore 
offers a wide array of project types and the opportunity to work on high profile projects and clients 
that are leaders in their industry. You will be given the opportunity to develop your knowledge on 
various technology tools and systems. Indicatively, work as an IT Audit / Risk consultant will involve 
the following:

•Assessing clients IT environments and IT related processes that support the preparation of 
financial statements to determine the extent to which reliance can be placed on the control 
environment. 
•Providing an independent evaluation of, and opinion on, processes, systems and controls and 
detail any required remedial action where weaknesses are identified with a focus on using best 
practice standards and frameworks such as ISO27002, COBIT and COSO. 
•Conducting IT risk assessments and developing IT policies and procedures towards establishing 
an effective and secure IT Governance framework. 
•Be part of a team completing specialized projects such as data analysis, data protection and 
information security reviews. 
•Maintaining detailed documentation of work undertaken

Skills, experience & qualifications:  
•University degree in Information technology or computer science and a postgraduate 
qualification in information technology / information security / business / finance / internal Audi 
•University degree in business administration or finance and a postgraduate qualification in 
information technology or related field. 
•Ideally elementary client facing experience in the provision of IT Audit / Risk services (1-2 years). 
•Strong verbal and written communication skills in both Greek and English. 
•Professional certification CISA, CISSP or CISM (partially completed or completed) will be 
considered a plus. 
•Ability to manage a number of projects, meet deadlines and manage stakeholder expectations. 
•Strong problem solving and communication skills. 
•Ability to maintain professionalism and strive for high ethical standards at all times. 
•Strong technical skill-set across various technologies and platforms including operating systems 
(windows, unix, linux), databases (Oracle, SQL etc.), Network Infrastructure (firewalls, routers, 
networking protocols) and enterprise wide applications (SAP, Navision etc.) will be desirable.

We offer: A competitive remuneration package, continuous learning and development opportunities, 
excellent career prospects in our international firm and pleasant working conditions within a dynamic 
environment.Interested applicants should forward their Curriculum Vitae to career@deloitte.gr 
quoting the reference code ITA/10.2013. All applications will be considered in strict confidence 
and will be acknowledged promptly. Any personal information you submit through the recruitment 
process will be used in accordance with the laws of the Hellenic Data Protection Authority.

OSS Engineer 
Code: OSS 001 

Athens
Main Tasks: 
•The role requires a detailed and thorough understanding of networking principals and significant 
experience of infrastructure management systems. 
•Participation in the design and deployment of NMS / OSS systems for the supervision and 
monitoring of mobile and fixed Network. 
•Coordinate new projects related to NMS and OSS systems. 
•Design, develop the specification and deployment of Network Management systems 
•Monitoring network infrastructure, assessing the impact of systems on network performance and 
capacity / diagnosing reported performance issues; 
 
Basic Requirements: 
•Bachelor in electrical engineering or equivalent 
•MSc in telecommunications, networking or similar technical fields will be considered as a plus. 
•2 – 3 years experience in networks. 
•Experience of network and systems management solutions (fault, performance and capacity, 
change etc.); 
•Very good knowledge of english language 
•Functions as a reliable team member. 
•Excellent oral and written communication skills.

Candidates wishing to apply must forward their CV’s, by 31/10/2013, quoting the position code at 
the following address: Wind Hellas S.A., 66 Kifissias Ave, 151 25 Marousi, Athens, e-mail: jo@wind.
gr, fax: (+30) 210 6106504. All applications will be treated in strict confidence. Candidates who meet 
the position requirements will be contacted via phone.

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
•Άριστη γνώση συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης φορητών υπολογιστών. 
•Άριστη γνώση συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης επιτραπέζιων υπολογιστών. 
•Άριστη γνώση διάγνωσης και επίλυσης βλαβών Hardware. 
•Άριστη γνώση διάγνωσης και επίλυσης βλαβών Software. 
•Απαραίτητες γνώσεις σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων , λογισμικού πακέτου εφαρμογών 
Office και υπηρεσιών δικτύου  LAN – WAN. 
•Άριστη τεχνική κατάρτιση σε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις πληροφορικής. 
•Παροχή τεχνικών συμβουλών δεύτερου και τρίτου επιπέδου (2nd και 3rd level support) στο δίκτυο 
καταστημάτων μας. 
•Τηλεφωνική υποστήριξη πελατών. 
•Επικοινωνία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες για τεχνικά θέματα. 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα/ χαρακτηριστικά: 
•Πτυχίο ΤΕΙ - ΙΕΚ με κατεύθυνση στην πληροφορική, τηλεπικοινωνίες. 
•Άπταιστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στα αγγλικά. 
•Άριστη και αποτελεσματική επικοινωνία, γραπτή και προφορική. 
•Προϋπηρεσία 2- 4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση. 
•Γνώσεις σε δορυφορικές επικοινωνίες και certifications microsoft θα εκτιμηθούν. 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη. 
•Επιπλέον γνώσεις ηλεκτρονικών θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους 
μέσω της ιστοσελίδας www.kotsovolos-careers.gr

He / she will work in the financial planning and 
analysis team which support the regional CFO 
Office with data forecasts, analysis of past 
performance and providing recommendations to 
realize the business’s strategic goals.

Main responsibilities of the role: 
•Participating in the business’s forecasting 
process and annual budgeting process 
•Analysis of sales, income and profitability per 
Distribution Channel / Line of Business 
•Participating in the development and design 
of database strategies, system monitoring and 
improving database performance and capacity. 
 
Required experience, qualifications, and 
skills: 
•University degree in finance, accounting or 
mathematics 
•Prior experience in a multinational company is 
an asset 
•Excellent microsoft excel and powerpoint skills 
•An exposure to database administration and 

maintenance is an asset 
•Strong communication skills, written and 
verbal in greek and english language 
•Highly motivated and able to work 
independently within a close team environment 
•Critical thinking capability with the ability to 
quickly and accurately evaluate and analyze 
financial information 
•Exceptional attention to detail

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 JFA), 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

Junior Financial Analyst -  
Eastern & Southern Europe - Code: JFA
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συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Όμιλος επιχειρήσεων ζητάει 2 φοιτητές  
ή φοιτήτριες για 6μηνη πρακτική άσκηση. 
 
Ευχάριστο περιβάλλον, προοπτική εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
creative@screation.gr

Η ΙΟΝΙΟΝ Α.Ε.Β.Ε Εισαγωγική – Εμπορική 
εταιρία, ζητά για πλήρη απασχόληση: 

Υπάλληλο γραφείου –  
Υποστήριξη αγορών / εισαγωγών

Εάν είστε άτομο με όρεξη για εργασία  
και έχετε τα παρακάτω προσόντα: 
•Απολυτήριο Λυκείου (πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ  
θα εκτιμηθεί) 
•Ευχέρεια στη χρήση ERP προγραμμάτων  
(κατά προτίμηση SoftOne) 
•Εμπειρία σε εμπορική αλληλογραφία  
εξωτερικού. 
•Επικοινωνιακό πνεύμα. 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή γνώση  
ιταλικών 
 
Και επιπλέον, επιθυμητά προσόντα 
•Άριστος χειρισμός Η/Υ (word, excel) 
•Γραμματειακή υποστήριξη, τήρηση  
και οργάνωση αρχείου 
•Προϋπηρεσία  τουλάχιστον 2 έτη 
 
Τότε ίσως είστε εσείς το άτομο που θα καλύψει  
τη συγκεκριμένη θέση. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο ακόλουθο  
e-mail: cv@skywalker.gr

Meet the future
Η Manpower, για λογαριασμό εταιρείας πελάτη 
της, αναζητά:

Υπάλληλο Γραφείου 
κωδικός θέσης: GRC/6855

Περιγραφή εργασίας: Επικοινωνία με το εξωτε-
ρικό, κυρίως την αγορά της Ρωσίας.

Προφίλ υποψηφίου: 
Ο / η κατάλληλος / η υποψήφιος / α θα πρέπει 
να έχει τα κάτωθι: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ. 
•Απαραίτητη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
•Άριστη γνώση ρωσικών. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. 
•Εργατικότητα. 
•Συνέπεια.

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να δείτε την αγγελία: 
www.manpowergroup.gr, εγγραφείτε δημιουρ-
γώντας το δικό σας λογαριασμό My Manpower, 
ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και 
κάνετε αίτηση για όλες όσες σας ενδιαφέρουν, 
στείλτε το βιογραφικό σας. Θα απαντηθούν μόνο 
τα βιογραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυ-
τη εχεμύθεια.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Ζητείται νέα για τη θέση της γραμματειακής υπο-
στήριξης στο τμήμα Μάρκετινγκ.

Η εταιρία atc Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές 
απαρτίζεται από μία ομάδα ανθρώπων με υψηλή 
επαγγελματική κατάρτιση και πολύχρονη εμπει-
ρία. Στελεχώνεται από ορκωτούς ελεγκτές και 
συμβούλους επιχειρήσεων με αντικείμενο την πα-
ροχή υψηλού επιπέδου ελεγκτικών, φορολογικών 
και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εταιρία 
στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, επι-
θυμεί να προσλάβει υπάλληλο με ευχέρεια λόγου, 
δυναμική προσωπικότητα και ικανότητα στην επι-
κοινωνία με πελάτες καθώς και στην παροχή υπη-
ρεσιών γραμματειακής υποστήριξης. Η εργασιακή 
σχέση αφορά 4ωρη ή 8ωρη απασχόληση, με σύμ-
βαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Οργανωτική προσωπικότητα με στόχους  
και συνέπεια 
•Εμπειρία 2 – 5 έτη 
•Πτυχίο οικονομικής σχολής ή παραπλήσιας  
κατεύθυνσης θα προτιμηθεί 
•Άριστος χειρισμός της αγγλικής γλώσσας  
(προφορικός και γραπτός λόγος) 
•Άριστη γνώση του ms office και internet 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας 
•Ηλικία έως 33 ετών 

Προσφέρονται:  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας  
στα πλαίσια μίας οργανωμένης και δυναμικά  
αναπτυσσόμενης εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
career@atcaudit.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε., που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των τροφίμων (επεξεργασία-τυποποίη-
ση ελαιολάδων, σπορελαίων), ζητά:

Έμπειρο Στέλεχος 
για να αναλάβει τη Διεύθυνση Εξαγωγών 

Έδρα: Μέγαρα, Αττικής
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
agrotoil@otenet.gr

Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται 
και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών 
εργαλείων εντός και εκτός Ελλάδος. Με υπερ-
σύγχρονες εγκαταστάσεις και άριστο αξιοκρατικό 
περιβάλλον εργασίας η εταιρεία μας είναι σήμερα 
η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία βιομηχανικών ερ-
γαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή την στιγμή στην 
λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες  εταιρείες 
του κλάδου ζητεί:

Trade Marketing Assistant 
& Assistant Εμπορικής Διεύθυνσης 

(ΚΩΔ.MMA.01)

Ψάχνουμε για ένα στέλεχος με εμπειρία εργασί-
ας σε τμήμα marketing πολυεθνικής ή μεγάλης 
Ελληνικής εταιρείας με γνώση business plan και 
budgeting θα του είναι απαραίτητα, Αναφέρεται 
στον Εμπορικό Διευθυντή και υποστηρίζει όλες 
της ενέργειες της εμπορικής διεύθυνση με σκοπό 
την επίτευξη των στόχων της.

Η έφεση σε χρήση Η/Υ (ΕRP-CRM-CTI) συστημά-
των είναι μεγάλο προσόν για την θέση. Η φιλοσο-
φία «DIY» και γενικά τα «Μαστορέματα» πρέπει 
να είναι το χόμπι του κατάλληλου υποψηφίου και 
το πιο δυνατό προσόν του.

Περιγραφή θέσης 
•Εμπορική αλληλογραφία με προμηθευτές  
εξωτερικού και πελάτες.  
•Έρευνα αγοράς, μελετης ανταγωνισμού,  
αξιολόγισης πληροφοριών και παρουσίαση τους  
•Επιμέλια Εφαρμογής εμπορικής Πολιτικής  
στα κανάλια διανομής.  
•Ερευνα αγοράς μέσω νέων τεχνολογιών 
internet.  
•Συμμετέχει στην προετοιμασία του πλάνου 
Marketing και υποστηρίζει την υλοποίησή του  
με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και  
του μεριδίου αγοράς.  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή Deree με  
κατεύθυνση  marketing – management,  
(βιομηχανικό marketing θα προτιμηθεί).  
•Μεταπτυχιακό θα εκτιμηθεί.  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 7 χρόνων σε μεγά-
λη εταιρεία σε τμήμα πωλήσεων ή marketing.  
Εμπειρία βιομηχανικού κλάδου θα θεωρηθεί  
προσθετο προσόν  
•Γνώσεις όρων διεθνούς εμπορίου  
•Άριστη γνώση Αγγλικών απαραιτήτος επιπέδου 
Proficiency  
•Γνώση δευτερης γλώσσας επιθυμητο  
•Άριστη αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ, MS-Office, 
εφαρμογών ERP-CRM.  
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα  
προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες.  
•Καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας  
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.  
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική και 
κέφι για φρέσκες ιδέες  
•Hobby η φιλοσοφία «D.I.Y.» και  
τα «μαστορέματα».  
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια  
εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.  
Εμπειρία διεκπεραίωσης έργων  
•Ηλικία έως 37 ετών  
 
Παροχές: 
•Υπερσύχρονο και Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλ-
λον με Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης  
•Μισθός αναλόγως προσόντων  
•Συνεχή Εκπαίδευση και επιμόρφωση 
9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού, έξο-
δος 4, Θέση Ρουπάκι, Ασπρόπυργος, e-mail:  
Cv@fournarakis.gr. Απαραίτητη η αναγραφή των 
κωδικών θέσης και ύπαρξη πρόσφατης έγχρωμης 

φωτογραφίας. Αποστολή βιογραφικών μόνο από 
όσους διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα.

Η Overmedia A.E. μία σύγχρονη εταιρία new 
media που εδρεύει στη Λεωφόρο Συγγρού και 
δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνοεπικοινω-
νίας, ζητεί στέλεχος για υπεύθυνη θέση τμήματος 
Internet Marketing.
Απαραίτητα προσόντα: 
Χρόνια εργασιακή εμπειρία σε:  
•SEO 
•Google adwords  
•Social media  
•E-mail marketing 
•Marketing plan  
•Σπουδές και παρακολούθηση σεμιναρίων σχετι-
κών με Internet Marketing 
•Άριστη γνώση Η / Υ 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Επικοινωνία, οργάνωση και σωστή διαχείριση 
του χρόνου
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας, 
μόνο εφόσον πληροίτε τα απαραίτητα προσόντα 
στο e-mail: info@overmedia.gr, με κωδικό mkt1.

Exports Manager (EXP 1022) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή εξαγωγική εταιρεία, για τις 
ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης της στις διεθνείς 
αγορές, αναζητά έμπειρο Exports Manager για 
την στελέχωση της.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
αναλάβει την υποστήριξη και διαμόρφωση της 
εμπορικής πολιτικής εξαγωγών στον τομέα ευθύ-
νης του. Την χαρτογράφηση υπαρχόντων και νέων 
αγορών και την αναζήτηση νέων επαγγελματικών 
ευκαιριών ανάπτυξης. Την διαχείριση των έγγρα-
φων διαδικασιών εξαγωγών. Την συνεχή υποστή-
ριξη του πελατολογίου της εταιρείας.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Σχετική επαγγελματική εμπειρία 3-5 ετών απο-
κλειστικά από τις εξαγωγές  
•Σχετικό ακαδημαικό υπόβαθρο στην Διοίκηση 
Επιχειρήσεων/ Management  
•Άριστη γνώση αγγλικών και επιθυμητή η άριστη 
γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας  
•Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών στο εξωτε-
ρικό  
•Οργανωτικός, μεθοδικός, με άριστες ικανότητες 
διαχείρισης χρόνου και επίτευξης αποτελεσμά-
των, κάτω από στοχοθετήσεις  
 
Αποστολή βιογραφικού: cv@anadeixi.gr

Η εταιρία ANYMEL SA δραστηριοποιείται στην 
διάθεση επιστημονικών προϊόντων κοσμετολογί-
ας και εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλι-
σμού προσφέροντας στην Ελληνική και Κυπριακή 
αγορά καινοτόμα και ποιοτικά ενέσιμα προϊόντα 
ομορφιάς (υαλουρονικό οξύ, plasma therapy και 
μεσοθεραπείες, μηχανήματα RF & Laser κ.α). Η 
εταιρία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργα-
τών σε όλη την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο 
και αναπτύσσεται δυναμικά με στρατηγικές συνερ-
γασίες προσεγγίζοντας νέες αγορές και αναζητά:

Εμπορικό Διευθυντή / ντρια

Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή με βα-
σικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση 
πελατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής πολιτι-
κής της εταιρίας.

Υπευθυνότητες θέσης:  
•Οργάνωση του τμήματος πωλήσεων  
με συγκεκριμένο πελατολόγιο ιατρούς, δερματο-
λόγους- πλαστικούς & κέντρα αισθητικής 
•Υλοποίηση στρατηγικής πωλήσεων και εκτέλεση 
του business plan της εταιρίας 
•Έλεγχος- διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου 
και ανάπτυξη νέου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Παρακολούθηση του προϋπολογισμού  
και θέσπιση των ορθών εμπορικών στόχων  
για τη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών  
σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Στελέχωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη  
της ομάδας καθώς και αναγνώριση και ανάπτυξη 
εσωτερικών ταλέντων 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και  
του ανταγωνισμού 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη  
των στόχων 
 
Προφίλ / προσόντα υποψηφίου:  
•Πτυχίο ΑΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων – 
Marketing - Διαφήμιση 
•Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 5 έτη σε τμήμα 

Sales-Marketing 
•Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο  
των ιατροτεχνολογικων προϊόντων &  
των ιατρικών ενέσιμων δερμοκαλλυντικών 
•Απαραίτητη εμπειρία reporting & εκτέλεση  
των KPIs 
•Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιά-
σεις 
•Στρατηγική σκέψη, ικανότητα επικοινωνίας  
και επίλυσης προβλημάτων 
•Εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, 
μέγιστη δυνατή ανάπτυξη / παρακίνηση  
του ανθρωπίνου δυναμικού 
•Άριστη γνώση αγγλικής & άριστη γνώση χρήσης 
Η/Υ (word, excel, power point) 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνη 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Συστατικές επιστολές 
 
Η εταιρία προσφέρει:   
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως  
της προϋπηρεσίας 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων
Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πλη-
ρούν το επιθυμητό προφίλ υποψηφίου. Αποστολή  
βιογραφικών στο e-mail: info@anymel.gr

 
Η εταιρία Market In είναι σήμερα μία από τις με-
γαλύτερες αλυσίδες super market στην Ελλάδα με 
περισσότερα από 100 καταστήματα. Τα Market In 
εφαρμόζοντας στρατηγική ανάπτυξης με εστίαση 
στον πελάτη, την ποιότητα και προσφέροντας χα-
μηλές υιμές, αναζητά το κατάλληλο στέλεχος για 
την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας: 

Διευθυντές- Υποδιευθυντές 
κωδικός θέσης MG 9/12 

για τα καταστήματα των Αθηνών

Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία στο χώρο του Λιανεμπορίου απαραί-
τητη. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή. 
 
Προσφέρονται:  
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα, αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδι-
κό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr, 
fax: 2299 150 799. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα 
θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Archirodon Construction (Overseas) Co. S.A.: 
HSE Managers   

GR-14120

Archirodon, is one of the leading International 
groups with diversified activities offering a full 
range of services in engineering and construc-
tion projects. The firm’s evolution for over a span 
of 50 years is reflected in its continuing record of 
achievements worldwide.

We are looking for ambitious, dynamic and self- 
motivated individuals speaking for Western Africa 
Region.

Requirements: 
•University degree with certified HSE related 
training course. 
•Min. 10 years experience in Marine and con-
struction industry. 
•Excellent command of french, english lan-
guages. 
•Computer literate. 
•Exceptional communication skills and ability to 
relate with various nationalities. 
•Achieve and maintain HSE plan at Project level 
and to support/assist in the implementation of 
Company’s IMS, complying with ISO 14001, 
OHSAS 18001, and applicable local laws and 
regulations. 
•Plan, direct, monitor and reviews the implemen-
tation HSE programs and policies under regional 
management direction. 
•Analyze HSE targets at Project Level, defines, 
develops and ensures conformance to HSE ob-
jectives, policies and procedures of ISO 14001 
and OHSAS 18001. 
•Evaluate compliance with respective local laws 
and regulations.
http://www.skywalker.gr/showExternalForm.aspx-
?width=720px&height=1000px&companyID=323
&src=http%3a%2f%2farchirodonforms2.applymy-
cv.gr%2fsendCv.aspx%3FisDirect%3D1  website: 
WWW.ARCHIRODON.NET

Reservations Manager
We are currently looking for a reservations Manager to join our management team in our boutique 
luxury hotel, the Kivotos.
Job description:  
The right candidate will be responsible for the following: 
•Respond to availability requests. 
•Create, develop and manage effectively business relationships with travel agents, tour operators 
and corporate accounts. 
•Maximize yield for room reservations 
•Ensure the up-selling during high demand periods and maximize the revenue per available room 
during low demand periods. 
•Monitor and manage rates and inventory. 
•Maintain pricing in various distribution systems. 
•Conduct departmental meetings on a regular basis, and actively participate in any meeting as 
required. 
•Outline rate structures, discount policies, special promotional packages and activities. 
 
Skills:  
•Creative thinker 
•Social 
•Good network of contacts in the travel industry 
•Self-driven, results-oriented revenue professional, with a positive outlook, an operational hands 
on mindset and a clear focus on high quality and hotel’s profit. 
•Strong analytical capabilities 
•Strong negotiation skills 
•Strong motivational skills 
•Team player 
 
Candidate requirements:  
•3 years minimum work experience in 5 star properties in the same position. 
•Revenue management experience, preferably in five star properties. 
•Broad experience in IDSs and Hotel Operating Systems. 
•Solid communication and written and presentation skills 
•Strong computer skills 
•Excellent command of the english language 
•Excellent command of the greek language  
•Excellent command of an additional foreign language (preferably French, Italian or German) 
 
Optional job requirements: 
•Boutique hotel type experience 
•Additional languages will be considered an asset. 
 
What we offer:  
•Attractive remuneration package 
•Challenging working environment 
•Opportunities for further development 
 
To send your cv on this e-mail: pmichopoulos@kivotosmykonos.com

VoiceWeb is an international Speech Application, Value-Added Services and Mobile Marketing 
Provider.  Utilizing and combining a multitude of emerging technologies in order to enable more 
natural, intuitive, human-like interactions, VoiceWeb is committed to providing next generation 
interactive value-added, mobile marketing and customer care services to its clients so that they 
can enhance their relationship with their customers.Our list of clients includes leading Telecom, 
Banking and Entertainment firms as well as Public Sector organizations such as OTE, vodafone, 
wind, cosmote, Piraeus Bank, National Bank of Greece, First Data, Village Roadshow, Telefonica, 
América Móvil, Tigo, Umniah, Globacom, Mobinil, Warid, Airteland many others.
Job Description: The company is seeking a Head Accountant to supervise and manage the 
accounting office on a part-time basis (2-3 days/week).

Key responsibilities: 
•Be accountable for the production of reliable and consistent accounting and financial data 
•Perform monthly closing activities and account reconciliations 
•Review and monitor ERP entries and general ledger accounts 
•Be responsible for tax and VAT filings 
•Prepare annual financial statements under Greek GAAP and ad hoc financial reports 
•Manage, organize and supervise accounting department 
•Participate in annual budget preparations and reviews 
•Assist with and review group financial statements under IFRS 
•Assist with financial and tax audits 
•Assist with implementing and maintaining internal financial controls and procedures 
 
Minimum requirements: 
•At least 5 years of experience in similar position 
•University / TEI degree or equivalent in finance / accounting / business 
•Greek Accountant signatory right A’ class 
•Not older than 45 years old 
•Excellent command of english language both oral and written 
•PC literacy- excellent working knowledge of microsoft office 
•Strong accounting fundamentals and analytical skills 
•Strong sense of responsibility and multi-tasking abilities 
•Attention to detail and accuracy 
•Easy / fast adjustment to a rapidly changing environment 
•Strong organizational, problem solving and time management skills 

VoiceWeb offers: 
•A highly attractive remuneration package 
•Private insurance 
•An excellent opportunity for career development within a young, dynamic, fast moving company, 
offering career challenges both in Greece and internationally. 
•Continuous learning and training 
•An international environment
If you want to make a difference and work with a top-rated team of talented individuals, please send 
your CV to hr@voiceweb.eu, referencing the position code. All applications will be treated in strict 
confidentiality. Only suitable candidates will be contacted.

Υπεύθυνος Τμήματος Πληροφορικής
Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ σε συνεργασία με Εκπαιδευτικό Οργανισμό στο 
Βύρωνα αναζητά άτομο το οποίο θα αναλάβει τη διαχείριση του 
τεχνικού τμήματος του. Ο υποψήφιος θα έχει την ολική επίβλεψη 
του τμήματος ΙΤ που αναλαμβάνει να καλύψει τις καθημερινές 
ανάγκες του οργανισμού.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει σφαιρική γνώση 
του αντικειμένου της πληροφορικής και θα προτιμηθούν υποψή-
φιοι με προϋπηρεσία στον αντίστοιχο τομέα.

Αρμοδιότητες υποψηφίου: 
•Τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων του οργανισμού και των 
παραρτημάτων του σε υλικό και λογισμικό (Δίκτυα Windows, 
troubleshooting, file shares, user permissions, VPN).  
•Παροχή τεχνικής βοήθειας στους εργαζόμενους του οργανι-
σμού (τεχνική υποστήριξη χρηστών).  
•Συντονισμός της συνεργασίας του τμήματος με τα υπόλοιπα 
τμήματα της εταιρείας.  
•Χειρισμός και υποστήριξη χρήσης του CRM/ERP του οργανι-
σμού.  
•Προτάσεις βελτίωσης υποδομών με εισαγωγή νέων τεχνολο-
γιών.  
 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει: 
•Προϋπηρεσία 2+ χρόνια σε αντίστοιχη θέση.  
•Συνεργατικότητα – Ικανότητα και διάθεση γρήγορης εκμάθη-
σης.  
•Άριστη γνώση διάγνωσης και επίλυσης βλαβών Hardware/ 
Software.  
•Απαραίτητες γνώσεις σύγχρονων λειτουργικών συστημά-
των  (User accounts, file permissions κτλ).  
•Καλή χρήση σουίτας Office.  
•Γνώσεις δικτύων LAN/VPN.  
•Γνώσεις τεχνολογιών Web (HTML/CSS/FTP κτλ).  
•Οργανωτικότητα σε θέματα διαχείρισης χρόνου.  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
 
Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 
•Πρότερη εργασιακή εμπειρία σε σύστημα ERP/CRM.  
•Γνώσεις διαχείρισης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης 
Moodle.  
•Βασική γνώση επεξεργασίας Videο.  
 
Προσφέρεται πλήρης μισθός και ασφάλιση. 
 
Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: cv@gnosi.gr

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

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

Αρμοδιότητες: Ο κάτοχος της θέσης ασχολείται με την Τεχνική Υποστήριξη Οικιακών Πελατών για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα 
της hellas online. Οι βασικές του αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τη διαχείριση αιτημάτων/βλαβών πελατών, καθώς και το χειρισμό 
συστημάτων διαχείρισης κόμβων (DSLAM), με απώτερο στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη και την εύρυθμη λειτουργία του 
τμήματος.

Steficon S.A is looking for a Digital Content Editor to join its growing team
Position Summary: This position will work closely with the 
client service dpt and the production dpt. Work involves content 
creation and editing, proof-reading. You will also be involved in 
brainstorming sessions.

Job Qualifications: 
•2 + years experience in a digital content creation  
•Web enthusiast & experienced with social media platforms  
•Familiarity with CMS usage  
•Writing, editing & communication skills  
•Copywriting skills  
•Creativity and strategic thinking  
•Ability to work in a deadline-driven environment  

Job Description: 
•Writing and editing original and sourced content  
•Moderation of existing content.  
•Communication with the client if needed.  
•Moderating of content using SEO keywords depending  
on the project needs.  
•Updating and entering content into the CMS  
•Editing and uploading of photo assets into the CMS  
•Writing and editing of social media content 

Candidates could send their CV till 23/11/2013  
to info@steficon.gr,  [attn: Ms Theodora Drosou],  
noting the position description.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση ή σε θέση Field 
Service σε Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο.  
•Πτυχίο Ι.Ε.Κ. ή απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου  
(με κατεύθυνση στην πληροφορική, τηλεπληροφορική,  
τηλεπικοινωνίες).  
•Άριστη γνώση αστικών τηλεφωνικών δικτύων.  
•Άριστη γνώση τηλεπικοινωνιακών δικτύων.  
•Άριστη γνώση τεχνολογίας ADSL και εμπειρία στη διαχείριση 
DSLAM.  
•Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows και εφαρ-
μογών MS Office.  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).  
•Πολύ καλή προφορική και γραπτή επικοινωνία.  
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.  

Επιθυμητά Προσόντα: 
•Πτυχίο A.E.I. ή Α.Τ.Ε.Ι. (με κατεύθυνση στην πληροφορική, 
τηλεπληροφορική, τηλεπικοινωνίες).  
•Γνώσεις POTS, VoIP, IPTV, Video On Demand.  
 
Παροχές 
•Επιπρόσθετες αμοιβές, βάση επίτευξης μηνιαίων στόχων.  
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα.  
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες.  
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις.  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.  
 
Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας στο: kmichopoulos@hol.net



Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos 
Suites ζητά να προσλάβει άμεσα: 

Νέο Λογιστή / στρια 
για τη στελέχωση Εσωτερικού Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Νέος-α έως 35 ετών  
•Πτυχίο ΑΕΙ/Τ.Ε.Ι στον τομέα της Λογιστικής  
Kατεύθυνσης  
•Αντίστοιχη Προυπηρεσία απαραίτητη  
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων MS-Office 
(ιδίως MS-Excel)  
•Άριστη γνώση λογιστικών προγραμμάτων  
(με προτίμηση της Data Communication)  
•Γνώση προγράμματος μισθοδοσίας, ΦΠΑ,  
βιβλίων Β' κατηγορίας  
•Δίπλωμα οδήγησης Α' ή Β' κατηγορίας  
θα εκτιμηθεί  
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή  
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
•Προοπτικές συνεργασίας 
 
Απαραιτήτως αποστολή φωτογραφίας. 
E-mail: eliasuites@hotmail.com

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

 Υπάλληλο Λογιστηρίου 
(Code: ACCPC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης.  
Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή  
Ά Τάξεως  
•10ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση επιθυμητή σε ξενοδοχεία και σε μεγάλες 
τουριστικές μονάδες  
•Γνώση ΔΛΠ και reporting  
•Άριστη γνώση αγγλικών  
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
(word, excel κλπ)  
•Άριστη γνώση και ευχέρεια στην χρήση SAP  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέρο-
ντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος προ-
σωπικού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail στο 
hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά.

Bοηθός Λογιστή
Πτυχιούχος ΤΕΙ, με 5ετή τουλάχιστον προϋπηρε-
σία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας.

Απαραίτητη η γνώση κώδικα φορολογίας ει-
σοδήματος, Κ.Φ.Α.Σ., ΦΠΑ, εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και η χρήση  
E.R.P., microsoft office (excel, word κτλ). Η 
γνώση της  αγγλικής γλώσσας θα αξιολογηθεί. 
 
Αποστείλατε cv υπόψη κας Δαρεμά στο e-mail: 
administration@medisyn.eu

Meet the future
H Manpower Professional, μέλος του ομίλου 
Manpower, προσελκύει, αξιολογεί και παρέχει 
επαγγελματίες και ανώτερα στελέχη σε σημαντι-
κές για την εταιρίες θέσεις απασχόλησης στους 
τομείς της πληροφορικής, τεχνολογίας, τηλεπι-
κοινωνιών, οικονομικών & λογιστικής, μηχανικών, 
πωλήσεων & μάρκετινγκ. Για λογαριασμό πελάτη 
μας μια ελληνική εμπορική εταιρεία, αναζητάμε: 

Βοηθό Λογιστή 
κωδικός θέσης: GRC/6858

Είδος απασχόλησης: Μόνιμη 
Τόπος εργασίας: Βόρεια Προάστια, Αττική 
 
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Καταχώρηση τιμολογίων & παραστατικών και 
καταχωρήσεις εισαγωγών 
•Προετοιμασία εγγράφων εξαγωγών (proforma 
invoices) 
•Έκδοση παραστατικών και καταχωρήσεις εισα-
γωγών 
•Πληρωμές δημοσίων ταμείων 
•Εκτέλεση μισθοδοσία 
•Web Banking 
 
Προφίλ υποψηφίου: 

•Πάνω από 5 χρόνια εμπειρίας ως βοηθός λογι-
στή σε μια Α.Ε. ή ΕΠΕ 
•Άριστη γνώση του ms office  και του λογισμικού 
softone 
•Καλό επίπεδο της αγγλικής γλώσσας (γραπτή 
και προφορική) και καλό επίπεδο γνώσης της 
ιταλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού 
•Συνέπεια, οργάνωση, δυναμισμός 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας 
•Προσοχή στην λεπτομέρεια

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να δείτε την αγγελία: 
www.manpowergroup.gr, εγγραφείτε δημι-
ουργώντας το δικό σας λογαριασμό My Manpow-
er, ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας 
και κάνετε αίτηση για όλες όσες σας ενδιαφέρουν, 
στείλτε το βιογραφικό σας. Θα απαντηθούν μόνο 
τα βιογραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυ-
τη εχεμύθεια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Προϊστάμενος Εισπρακτέων 
Πληρωτέων Λογαριασμών

Περιγραφή θέσης: Οργανώνει βασικές οικονομι-
κές – λογιστικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανο-
μένων οικονομικών καταστάσεων, ταμειακής ροής 
και παρακολούθησης όλων των λογαριασμών.
Απαιτούμενα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 5 ετών 
•Ιδιαίτερες αναλυτικές ικανότητες και μεγάλη 
ενεργητικότητα 
•Οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα, καθώς και 
ιδιαίτερες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Απαιτούμενη εξοικείωση στη χρήση Η/Υ, γνώση 
βασικών προγραμμάτων (ms office κλπ) καθώς 
και του διαδικτύου για τραπεζικές συναλλαγές και 
συναλλαγές με τους δημόσιους οργανισμούς 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
 
Αποστείλατε cv υπόψη κας Δαρεμά στο e-mail: 
administration@medisyn.eu

TMS Auditors S.A. is an independent firm 
established in Greece, providing a broad range 
of audit & assurance, tax, business advisory and 
accounting services. TMS Auditors S.A. joined in 
April 2013 the global network “IAPA International”, 
the 9th largest International organization of 
independent auditing companies worldwide. It was 
founded in 1979 and comprises 220 member-firms, 
with offices in 60 countries and an annual turnover 
of $ 1 billion approx. TMS Auditors S.A. human 
capital currently consists of 31 professionals. 
Among them, seven (7) CPAs (Certified Public 
Accountants), twelve (12) CPA candidates and 
eight (8) executives with knowledge and expertise 
in fields relevant to audit & assurance, such as 
those of accounting, taxation and corporate 
consulting. We are currently seeking ambitious 
team players with exceptional analytical skills and 
a well-rounded personality to join our dynamic 
Audit team. This is a challenging and rewarding 
business environment where very real prospects 
exist for bright, enthusiastic individuals who have 
the drive and commitment to make a difference.
The Role: Successful candidates will work as:  

Assistants in our Audit &  
Assurance Department.

The Candidate: 
•A University degree in accounting, auditing, 
business administration, economics, finance or 
other relevant areas. 
•A postgraduate degree in relevant area will be 
considered as an extra asset. 
•Relevant professional qualification (ACCA or 
ΙΕΣΟΕΛ) will be highly regarded (partially or fully 
completed). 
•1-3 years of relevant audit working experience 
is required. 
•Computer literate (ms office), including exposure 
to computerized accounting systems 
•Excellent analytical and problem-solving skills, 
strong attention to detail and ability to meet 
deadlines. 
•Strong oral and written greek & english 
language communication skills. Prerequisite level 
of english language qualification: Proficiency. 
•Military obligation must be fulfilled for men 
candidates.

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

and study for professional qualifications.
Interested candidates should send their 
curriculum vitae at e.farantou@tms-auditors.gr

Η ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ, μια μεγάλη εισαγωγική 
εταιρία που δραστηριοποιείτε σε μια ευρεία γκάμα 
καταναλωτικών προϊόντων (όργανα γυμναστικής, 
αθλητικά αξεσουάρ, είδη κάμπινγκ, εποχιακά είδη 
κα), ζητά

Απόφοιτο του  
Οικονομικού Πανεπιστημίου  

Αθηνών

Από το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας που θέλει να γίνει μέλος μιας ομάδας που 
“στήνει” ένα σύγχρονο MIS και να μετέχει ενεργά 
στην ομάδα εισαγωγών.

•Εισαγωγές και αυτοματοποίηση των διαδικασιών 
εισαγωγών. 
•Έλεγχο και παρακολούθηση τιμών αγοράς των 
προϊόντων. 
•Budgeting εισαγωγών. 
•Διαχείριση πληρωμών σε προμηθευτές. 
•Έρευνα αγοράς για τιμές ανταγωνισμού. 
•Ενημέρωση και παρουσίαση νέων προϊόντων 
στο τμήμα πωλήσεων. 
•Αρχειοθέτηση φακέλων. 
•Προετοιμασίας επισκέψεων σε εκθέσεις και απο-
τίμησης των αποτελεσμάτων.  
•Αξιολόγησης προμηθευτών. 
•Παρακολούθησης τιμών και διαπραγμάτευση 
ναύλων εισαγωγών. 
•Παρακολούθηση (follow up) της διαδικασίας 
ποιοτικών προβλημάτων. 
•Παρακολούθηση της διαδικασίας βελτίωσης 
προϊόντων 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•Άριστες γνώσεις αγγλικών. 
•Άριστες γνώσεις ms office. 
•Γνώσεις διαχείρισης αρχείων 
•Γνώσεις οργάνωσης πληροφοριακών συστημά-
των. 
 
Επιπλέον: 
•Να διαθέτουν οργανωτικές ικανότητες. 
•Να είναι εφευρετικοί, αποτελεσματικοί και να 
τηρούν το χρονοδιάγραμμα. 
•Να είναι επικοινωνιακοί. 
•Να μπορούν να αποδείξουν την επιθυμία τους 
για προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση. 
•Να γνωρίζουν τυφλό σύστημα ή να πληκτρολο-
γούν με μεγάλη ταχύτητα. 
•Να καθορίζουν και να παρακινούνται από επι-
μέρους στόχους που βοηθούν στην επίτευξη των 
βασικών στόχων της εταιρείας.

Προσφέρεται: Εργασία πλήρους απασχόλησης 
με προοπτικές ανάπτυξης σε μια εταιρία στον κλά-
δο και τις νέες τεχνολογίες.

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

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
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:

Technical Project Manager

Profile: Candidates develop and maintain a 
detailed project plan. Assist and coordinate the 
project team so as to ensure maximum efficiency 
in the allocation of common resources and 
skills. Manage project issues and risks. Monitor 
overall progress and initiate corrective action 
as appropriate. Ensure that deliverables are 
produced on time and to the required quality 
standards. Candidates report project’s progress 
to their Manager and the Project Executive.

Qualifications: 

•University level degree (at postgraduate level 
is a plus) in Computer Science, Information 
Technology or relevant field of study.  
•2-3 years of experience in Project Management 
of IT projects.  
•Previous experience in software development 
life-cycle is preferred.  
•Certification in Project Management is 
considered an asset.  
•Very strong organizational and analytical skills.  
•Excellent oral and written communication skills.  
•Fluency in English and/or any other language.  
 
We Offer: 
•Competitive compensation & benefits package  
•Continuous training  
•Enjoyable and stable working environment  
•Leading-edge technology 
Send your cv c/o HR Department: E-mail: 
recruitment@mni.gr, fax: 210-6141366 Address: 
15 Neratziotissis & Thiseos str. 151 24 Marousi, 
Athens, Greece.

Junior Change Project Manager 
ref: CPM/10/13 

 Frankfurt, Germany
European Dynamics: www.eurodyn.com is a 
leading European Software, Information and 
Communication Technologies company, operating 
internationally (Athens, Brussels, Luxembourg, 
Copenhagen, Berlin, Rome, Stockholm, London, 
Nicosia, Helsinki, Valetta, etc). The company 
employs over 500 engineers and IT experts. 
We design and develop software applications 
using integrated, state-of-the-art technology. 
Our current IT and telecoms projects have a 
value exceeding 250 million euro. European 
Dynamics is a renowned supplier of IT services 
to European union institutions, international 
organizations, European Agencies and national 
government Administrations all over Europe. We 
currently have a vacancy for a Junior change 
project manager, fluent in english, to offer his/
her services as an expert who will be based in 
Frankfurt. The work will be carried out either in the 
company’s premises or on site at the customer 
premises. In the context of the first assignment, 
the successful candidate will be integrated in the 
Project Management Team of the company that 
will closely cooperate with a major client’s IT team 
on site.

With expertise in change management using MS 
project and MS office.

Your tasks: 
•Coordinate with the relevant manager or group 
that the necessary information in relation to 
the projects is collected, stored, analyzed and 
reported; 
•Contribute to project planning, support the 
implementation and monitoring of projects to 
achieve planned outcomes; 
•Contribute to the risk, change and Issue 
management of the client’s work programme and 
annual implementation plan; 
•Support the maintenance of project plans and 
reports. 
 
Your skills: 
•University degree in computer science 
or equivalent with minimum 6 years of 
experience in project management in the 
design, implementation, quality assurance and 
maintenance of Information systems; 
•Proven experience in project management 
methodologies, planning, estimation, budget 
management and performance monitoring; 
•Understanding of business requirements in the 
areas of financial markets and statistics; 
•Very good knowledge of MS Project and MS 
Office including Word, Excel and PowerPoint; 
•Experience in change management; 
•Excellent command of English, both written and 
spoken.
Our offer: If you are seeking a career in an 
exciting and dynamic company, where you will 
offer your services as part of a team of a major 
European Institution, operating in an international, 
multilingual and multicultural environment where 
you can expect real chances to make a difference, 
please send us your detailed cv in english, quoting 
reference: (CPM/10/13), to the following e-mail 
address: careers@eurodyn.com . We offer an 
extremely competitive remuneration (either on 
contract basis or remuneration with full benefits 
package), based on qualifications and experience. 
All applications will be treated as confidential.

 
GCC ETL Consultant @  
Teradata Corporation 

(Prague/Czech Republic)

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

Υποστήριξη Συνδρομητών 
(Κωδικός Θέσης: CCCA)

5ωρης απασχόλησης, για εργασία σε κυλιόμενο ωράριο. 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα/ χαρακτηριστικά: 
•Καλή γνώση χειρισμού Η / Υ σε περιβάλλον windows 
•Ευχέρεια στη δακτυλογράφηση 
•Επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) 
•Άριστη τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία 
•Αυξημένες οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Απολυτήριο Λυκείου 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
jobs@forthnet.gr

Project Manager  
Ref: PM.07 - Athens

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

Project Manager 
Position requirements: The ideal candidate will be part of PMO and will be involved in several 
IT projects locally (Public Sector) and abroad (European Commission, SE Europe). Main 
responsibilities of the role are described bellow but are not limited to the following activities:
•Manage the development and implementation of information systems to meet identified 
business and user needs, acquiring and utilizing the necessary resources and skills, within 
agreed parameters of cost, timescales, and quality; 
•Set up and enforce the respect of organization, procedures and project office tasks, raising 
warnings in case of non-respect of these; 
•Assist with the planning and follow-up of the project and enforce the schedule and deliverable 
timetable; 
•Participate in the definition of the project vision and strategy, the planning, the cost estimations, 
the definition of tasks and deliverables, the definition of quality metrics and quality control 
measures, risk analysis and management; 
•Co-ordinate on administrative matters, clarifying issues and preventing potential problems; 
•Prepare and maintain project and quality plans and tracks activities against the plan, provide 
regular and accurate reports; 
•Assist in the follow up and co-ordination of technical matters, acting as a facilitator to converge 
all efforts towards the project objectives; 
•Review the quality and conformance of the technical deliverables (specification, software, 
documentation) and services; 
•Participate in functional working groups and progress meetings; 
 
Candidate Profile  
•University degree in computer science, information technology or other relative discipline in IT; 
•Post-graduate degree (Msc, MBA) will be considered a strong asset 
•Minimum 3-5 years experience in project management of information systems and application 
development projects, in complex IT projects in Greece or Abroad ; 
•Proven experience with project management methodologies and guidelines (e.g. Prince2, PMI-
PMBOK, etc.); 
•Occupation of relevant project management certifications (Prince2,PMI) are highly desired 
•Knowledge of It technologies (web,3-tier), Architectures (J2EE,.NET) and in SW development 
methodologies ( SCRUM,RUP etc)   
•Outstanding written and verbal communication skills in both greek and english 
•Excellent presentations skills, strong service and customer orientation, team abilities, time 
management efficiency 
•Able to perform under pressure and deliver results against highly challenging targets in a 
demanding environment that requires  task-orientation 
•Fulfilled military obligations (for male candidates) 
•Availability to travel abroad according to project’s needs

Remuneration: 
Company offers: A competitive remuneration package, based on qualifications and experience, 
Private health insurance, a dynamic and fast paced work environment, continuous training, career 
opportunities.

Contact details:  Candidates who meet the above requirements may forward an English version 
of their CV quoting the reference code PM.07 at: careers@unisystems.gr. All applications will be 
treated in the strictest confidentiality.

Ο Πανελλήνιος Συνεταιρισμός Μικροβιολόγων – Medisyn, ζητά: 

Βιολόγο 
για το κεντρικό εργαστήριο Αθηνών

•Σχετική προϋπηρεσία, θα εκτιμηθεί 
•Γνώσεις Η/Υ και αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους) 
 
Αποστείλατε βιογραφικό υπόψη κας Δαρεμά στο e-mail:administration@medisyn.eu

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

•Development and support of software solutions for the wider financial and construction sectors 
•Design, implementation and support of complex business intelligence and MIS systems 
•Provision of a wide range of IT infrastructures related services 
•Provision of custom software development services

Client Support Manager 
Code: CSM-SK-1307

Overview: Qualco is seeking for a Client Support Manager, directly reporting to client manage-
ment director, will be responsible for leading and motivating client support team to deliver excellent 
business and technical support with outstanding client service and timeline. 

Job description: 
•Oversee 100% of the requests, incidents and problems;  
•Manage and coordinate urgent and complicated support issues; 
•Develop and coordinate request / problems escalation processes to ensure free flowing escala-
tion and information within the organization; 
•Determine root cause of issues and communicate appropriately to internal and external custom-
ers; 
•Schedule weekly and daily work and assign requests / incidents to appropriate support engi-
neers;  
•Manage the creation, distribution and analysis of operational, business and financial reporting; 
•Participate in the development of client support service level agreements and manage ognoing 
service level compliance; 
•Maintain excellent knowledge of Qualco products and services, client business needs and indus-
try trends; and 
•Train, coach and mentor client support team and prepare client support team for new product / 
service releaases. 
 
Qualifications: 
•8+ experience in a client service environment working with collection or banking software prod-
ucts; 
•3+ years experience supervising staff in a client service role; 
•Bachelor’s degree with coursework in computer science, information system or business man-
agement; 
•Excellent communication skills (written and verbal), and interpersonal skills, as well as outstand-
ing organizational skills; 
•Experience working in cross-functional teams; 
•Excellent analytical and problem-solving skills; and 
•Ability to drive issues to closure and work well within a deadline-driven enviroment.
If you are willing to become part of our team of professionals and make a difference, please send 
a detailed CV to jobs@qualco.gr, including the job code in the subject line.

Originally founded in 1979, as information resources, Inc. (IRI), IRI is the world’s leading innovative 
partner that helps clients transform insight into impact at every level of their organization across 
sales, marketing, merchandising, category and brand management and shopper marketing to 
achieve high performance and growth. IRI is seeking to recruit a dynamic person with energy and 
dedication, looking for a challenging career in the research industry, for the position of:

Data Scientist 
DS 10/13

This position involves being part of the european R&D team to develop business analytics products. 
IRI is interested in talented applied scientists, with experience of working with large real world 
data sets in a first-class research environment. With a proven track record in tackling challenging 
scientific problems and the desire to apply their skills to answer questions that the top fast moving 
consumer goods and retail markets pose.

Responsibilities:  
•Developing novel tests and tools to aid pattern recognition and learning in large data sets 
•Using applied statistical and mining techniques to develop quantitative models to predict sales 
movements in the market 
•Managing clean and processing large datasets from multiple sources 
•Acquiring a sophisticated understanding of the market and IRI’s proprietary research techniques 
•Communicating findings to managers 
 
Qualifications / skills:  
•M.Sc. or Ph.D. in one of the below or a relevant technical fields:machine learning, engineering, 
applied mathematics, statistics, computer science 
•3+ years of experience in a relevant role will be considered as a strong asset 
•Extensive experience in solving analytical problems using quantitative approaches 
•Strong SQL knowledge 
•Knowledge of an analysis tool such as R, Matlab, or SAS. C++ will be considered an asset 
•Proven experience in manipulating and analyzing complex, high-volume, high-dimensionality 
data from various sources

The company offers unique career opportunities, competitive remuneration package, top class 
private medical insurance and continuous training within a stimulating and growing working 
environment, cv’s (in english only) to be sent by e-mail to Maria.Anastasiou@iriworldwide.com
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Position description: Teradata is a global 
leader in data warehouse field.  The Global 
Consulting Centre (GCC) in Prague is providing its 
consultants to the largest and most sophisticated 
data warehouse (DWH) projects across EMEA 
region as for example in Austria, Italy, Sweden, 
Russia, UK, France, Czech Rep, etc. As a GCC 
Consultant you will be required to attend long-term 
projects either abroad or in Czech Republic. We 
are looking for ETL consultants performing various 
tasks like implementing database design & ETL 
solutions, developing SQL stored procedures, 
providing SQL tuning and optimization, testing, 
etc.

Responsibilities and duties of ETL 
consultant: 
•Performing data warehouse ETL development 
tasks for large projects (ETL development, stored 
procedures development, SQL optimization); 
•Support and monitor ETL jobs; 
•Deliver business and application specific 
consulting services included in the integrated 
Teradata solutions; 
•Supporting the pre-sale process as well as client 
communication; 
•Building data warehouse (DWH) competency; 
 
Necessarry requirements: 
•Minimal 2 years of experience in DWH projects; 
•Good understanding of ETL concepts and DWH 
architecture; 
•SQL knowledge; 
•Development experience with datastage or 
informatica ETL tools; 
•Experience with database systems such 
as teradata, oracle or MSSQL in similar 
position (ETL development, stored procedures 
development, DDL scripts, DML scripts); 
•Willingness to relocate to Prague (Czech Rep.) 
and travel abroad; 
•Advanced english; 
•EU Citizenship; 
 
Advantages: 
•Proven record of participation on large DWH 
projects; 
•Experience with Teradata Tools and Utilities 
(fastLoad, multiLoad, BTEQ, FastExport); 
•Proficient in UNIX, shell or linux; 
•Knowledge of any other European language (eg. 
German, Italian, French etc.); 
 
Skills & Attritubes: 
•Excellent oral and written communication skills; 
•Self-directed and keen on learning; 
•Experienced in customer interaction; 
•Strong problem solving skills and optimization 
technique; 
•Interested in DWH field; 
•Team Player;

To apply directly go to http://teradatacareers.com/
emea/cz, Teradata reserves the right to contact 
only candidates who match the selected criteria. 

About Teradata: Teradata offers powerful, 
analytical solutions that help businesses 
proactively manage their businesses and 
drive growth.  Teradata™ solutions include 
the Teradata data warehouse and database, 
analytical applications, and services.With 10.000+ 
associates delivering innovative solutions to 
over 1,000 Business customers around the 
globe, Teradata is a true leader in creating 
enterprise agility through database software, 
enterprise data warehousing, data warehousing 
and analytics. Built on a proven, world-class 
methodology, Teradata data warehouse services 
support data warehouse strategy development, 
planning, design, implementation, support and 
enhancement. Over 2,000 consultants, with 
an average of 15+ years of experience, deliver 
Teradata solutions in 130 countries. Not satisfied 
with yesterday’s successes, we’re relentless in our 
search for more powerful and efficient solutions. In 
the 21st century, enterprise intelligence is the basis 
for competitive advantage. And the companies 
who can differentiate themselves through 
precision decision making will win. Teradata helps 
companies make faster, better decisions to drive 
profitable growth. With Teradata’s enterprise data 
warehousing and analytical solutions, you can 
harness the power of your enterprise intelligence 
to create a single view of your business, reduce 
costs and enhance relationships. Only Teradata 
gives you the ability to integrate detailed historical 
information with near real-time data, so you gain 
the deeper insight needed to take more effective 
actions.
Businesses worldwide choose Teradata for its 
proven expertise and market leader in data 

warehousing, commitment to excellence and 
innovation, and best-in-class technology. To learn 
more, go to http://www.teradata.com

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

IT Project Manager 
with System Analysis expertise 
Athens, Greece – Ref: PM/SA

The Position: 
•Responsible to run the project on a day-to-day 
basis and produce the required products and 
results, to the required standard of quality and 
within the specified constraints of time and cost; 
•Direct and motivate the project team as well as 
monitor the performance and activity. Prioritise 
work load/ timelines for team and budget / spend; 
•Plan and monitor the project, prepare the 
required project plans , manage the risks, 
including the development of contingency plans, 
Issues and dependency Logs; 
•Effectively translate the Business Requirements 
into actionable work plans; 
•Collaborate and manage web designers, 
developers, technical architects and test teams; 
•Be responsible for change control and any 
required configuration management; 
•Communicate with users and identify their 
needs; 
•Identify opportunities for team development, 
conduct team meetings and problem resolution; 
•Hold weekly meetings; discuss task delegation 
and review issues; 
•Perform auditing and quality checking; 
•Manage projects through the entire software 
development life-cycle (from the formulation of its 
Business Case to its final rollout on production);
 
The Candidate: 
The ideal candidate will be expected to 
possess the following: 
•At least 6 years of proven experience and solid 
knowledge in the area of project management, 
proven track record in managing large scale IT 
projects in european Institutions;  
•Experience in managing projects with PRINCE2. 
Prince2 Certified or PM BOK Certified; 
•Great knowledge of scrum s / w development 
methodology; 
•Ability managing JEE projects (preferably  
earlier experience as Java Architect or System 
Analyst); 
•Excellent written skills – the individual will be 
required to produce professional reports; 
•Ability to talk to people of differing technical 
expertise – a great balance of technical, 
commercial and people skills is required; Ability 
to manage the client’s expectations; 
•Understanding of the various stages of the 
testing and quality process; 
•Ability to organize and prioritize tasks as well as 
plan and delegate responsibilities; 
•Excellent communicational and organizational 
skills as well as sound judgement and the 
ability to discern key issues and deal with them 
effectively; 
•Ability to take initiative, integrate in a team and 
monitor results and risks of IT projects; 
•Excellent command of english both written and 
spoken; 
•Flexibility for frequent travel and able to work in 
an international and multi-cultural environment;

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

Please send your cv in english. All inquires and 
applications will be handled in strict confidence 
and will be acknowledged promptly. E-mail: 
careers@trasys.gr website: www.trasys.be

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Προγραμματιστής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες γνώσεις joomla με γνώσεις Κ2  
& virtuemart 
•Καλή γνώση Wordpress με γνώσεις 
woocommerce 
•Καλή γνώση Magento 
•Γλώσσες προγραμματισμού php, html και css 
•Γνώσεις PhotoShop ή Gimp 
•Γνώση αγγλικών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
schatziioannidis@skywalker.gr

 
Company profile: CRI, established in 1981 in 
Luxembourg, is a European Group operating 
within the IT & Telecoms ecosystem. Currently the 
Group is present in 8 countries, serving through a 
comprehensive technology offering, the European 
Union Headquarters, Telecom Operators, 
Financial Institutions and Governmental bodies in 
23 countries. CRI I.C.T. Greece, part of the CRI 
Group, is seeking to recruit in Athens a Software 
Developer. The department is associated with 
Telecom organizations and delivers highly 
demanding solutions.

Software Developer

The right candidate will be part of the development 
team that has strong experience in the industry 
and will be offered opportunities on many research 
areas and involvement in all the parts of product 
lifecycle.

Nature of the tasks:  
•Analysis of requirements and design of new 
information systems. 
•Data analysis, data modeling. 
•Implementation of the solution 
•Following quality assurance methodologies 
(including: TDD, Stress testing). 
•Installation and Integration 
•Support of the product 
•Documentation. 
 
Knowledge and skills:  
Required qualifications: 
•BSc / MSc in computer science or equivalent. 
•Ability to participate in multi-languages meeting, 
ease of communication. 
•Capability of integrate in an international 
environment, rapid self-starting capability and 
experience in team working are mandatory. 
•J2EE 
•JMS 
•MySQL 
•Hibernate 
•UNIX 
•Web Services 
 
Desired qualifications: 
•JBOSS 4.3 or later (JBOSS 7 will be an asset) 
•Apache \ Tomcat 
•Oracle 
•No SQL DBs 
•PHP, JSF, JAVASCIPT, CSS, HTML5. 
•JPA 
•Spring (Spring Batch, Spring Integration, Spring 
MVC, Spring security, Spring JMS) 
•MAVEN 
•JBPM 
•Design patterns. 
•Team Development tools 
•File sharing tools 
•Writing Unit Tests with proven experience of Unit 
Testing best practices. 
 
Experience 
•Minimum 3 year experience in IT (In 
telecommunication industry will be an asset). 
•Minimum 3 year experience with  Case tools. 
•Minimum 3 year experience with Java. 
•Minimum 2 year experience with requirements 
analysis.

Salary & benefits: We offer a very competitive 
base salary and benefits, directly dependent on 
candidates’ qualifications and skills.
Please send us your detailed cv in english to the 
following e-mail address: greece@cri-group.eu

 
Our Cilent, a start-up web-accounting-and-tax-
reporting firm is seeking for a: 

PHP Developer
The ideal incumbent shall have: 
Essential skills / experience: 
•At least 3 year experience programming PHP5 
(object-oriented) in a professional environment 

•Background in object-oriented programming 
•Solid leadership, communication, and teamwork 
skills 
•Deep familiarity and understanding with Linux/
Unix environments 
 
Desirable skills / experience: 
•Excellent knowledge of HTML / CSS; HTML5 
and CSS 3 preferred 
•Experience with PHP frameworks 
and MVC architecture 
•Relational database design experience, 
including knowledge of MySQL 5 
•Excellent knowledge of Javascript, especially 
jQuery framework 
•Knowledge of version control systems, 
especially Git 
•Positive, can do attitude 
•University level degree 
 
Send your cv on this e-mail: ps@amrop.gr

 
Upcom is looking for a Java Developer 
(UPC131003) to join its development team. The 
successful candidate will have strong Java skills 
and will be passionate about his/her field. The 
project requires an initial period of 6 months in 
Brussels, Belgium and after that period it will 
carry on in Athens.
Task: Design and develop web-based 
applications 
 
Skills:  
•Degree from university or technical education 
(AEI or TEI) in Information technology 
•At least 3 years experience as a java developer 
•Java, J2EE, JSF, JSP, Eclipse, Tomcat 
•Build, unit test and deploy 
•High knowledge and understanding of core 
business processes 
•Analysis and functionality 
•Unit test-code development and deployment 
•Fluency in english, knowledge of French will be 
highly appreciated 
 
The company offers:  
•A dynamic challenging environment resulting 
continuous learning/education/progression 
•Opportunity to work with cutting edge 
technologies/products
To apply for the job, send your detailed and 
updated resume to cv@upcom.eu, clearly 
mentioning the reference number for the position 
(UPC131003).

  
Athens Technology Center SA is looking for 
candidates for the position of: 

Java Developer 
code: Java_De13

Responsibilities:  
•Develop new features and functionality for high 
transaction, large scale betting websites. 
•Participate in design and code reviews. 
•Identify and address performance bottlenecks in 
the software. 
•Designing solutions that are modular, scalable 
and portable 
•Working with customers to extract requirements 
and agree the designs. 
•Deputies in team management or product 
management roles. 
 
The candidate must have:  
•A bachelor’s degree (1st or 2:1) in a traditional 
science subject, ideally computer science, 
engineering, or information systems from a well 
regarded university. 
•Excellent communication skills, both written and 
spoken. 
•Demonstrable talent coding in Java, J2EE 
•Exprerience in development using Apache 
Lucene and Solr 
•Experience developing on Unix/Linux 
•Database design experience (any vendor) 
•Basic understanding of TCP/IP network 
fundamentals 
•Experience using version control systems 
(Subversion, CVS, etc.) 
•Experience and all stages of software lifecycle, 
especially requirements capture and analysis 
•3+ years of experience building web applications 
 
The ideal candidate would also have:  
•Web technologies and internet protocols (XML, 
HTTP, TCP/IP) 
•Scripting skills: Bash, Perl, Python, JavaScript 
•Agile development experience 
•Experience with LAMP (Linux, Apache, MySQL, 
PHP) website design 
•Website development skills HTML, HTML5 and 
CSS 

•Interested candidates should send their cv’s in 
english (quoting the reference) to:
Athens Technology Center, 10 Rizariou Str., 
15233 Halandri, Athens, Greece, Human 
Resource Department, e-mail: hr@atc.gr, phone: 
210 6874300, fax: 210 6855564.

 
Web Database Developer

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ/ΑΕΙ  
•Το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να έχει γνώ-
σεις σχεδιασμού και ανάπτυξης βάσεων δεδομέ-
νων και διαδικτυακών εφαρμογών  
•Βασική γνώση: Photoshop, SQL, SEO, SEF 
URLs  
•Καλή γνώση: PHP, jQuery, Joomla, IDE 
(Dreamweaver ή αντίστοιχο)  
•Προχωρημένη γνώση: HTML, CSS  
•Εμπειρία σε ανάπτυξη mobile applications για 
smart phones και tablets (IOS, Android).  
 
Επιθυμητά προσόντα: HTML5, CSS3, Flash 
AS2, AS3  
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης 
να διαθέτουν: 
•Δεξιότητες δημιουργικότητας και επίλυσης προ-
βλημάτων  
•Προθυμία ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυ-
νών 
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους μέχρι 23/11/2013 στο e-mail: 
info@steficon.gr, [υπόψη κ. Θεοδώρας Δρόσου], 
σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης (κωδ. 03). 
Steficon AE, τηλ. +30 210 6754413-14, fax: +30 
210 6745910

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο) Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»- 
ΕΣΠΑ 2007-2013.

Εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού αναζητά Junior 
Προγραμματιστή / στρια Java για την ανάπτυξη 
web services.  
 
Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις σε ζητήματα HTML 
και JavaScript Programming καθώς και Database 
Design. 
 
Παρακαλούμε, να σταλεί βιογραφικό στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση open2013@protocol.gr

Senior Oracle Analyst (Oracle, PL/SQL, UML) 
(ref: SOA/10/13), Brussels, Belgium

Experience in Oracle, PL/SQL, SQL, UML and 
RUP.
European Dynamics www.eurodyn.com is a 
leading european software, information and 
communication Technologies company, operating 
internationally (Athens, Brussels, Luxembourg, 
Copenhagen, Berlin, Rome, Stockholm, London, 
Nicosia, Helsinki, Valetta, etc). The company 
employs over 500 engineers and IT experts. 
We design and develop software applications 
using integrated, state-of-the-art technology. Our 
current IT and telecoms projects have a value 
exceeding 250 million euto. European Dynamics 
is a renowned supplier of IT services to european 
union institutions, international organizations, 
european agencies and national government 
administrations all over Europe. We currently 
have a vacancy for a Senior Oracle Analyst fluent 
in english, to offer his/her services as an expert 
who will be based in Brussels. The work will be 
carried out either in the company’s premises or 
on site at customer premises. In the context of the 
first assignment, the successful candidate will be 
integrated in the analysis team of the company 
that will closely cooperate with a major client’s IT 
team on site.

Your tasks: 
•Analysis and proposal of solutions related to 
databases problems; 
•Support the development projects in the scope 
of database layer; 
•Development of the interfaces and migration of 
data from old versions to new; 
•Generating the database objects for the new 
database model; 
•Advice on Oracle RDBMS optimization; 
•DBA for the local Oracle instances and tuning 
the database instance and SQL queries. 
 
Your skills: 
•Minimum 15 years of relevant University Studies 
and professional experience in IT; 
•Minimum 9 years experience with managing and 
tuning Oracle Databases; 

•Very good knowledge of PL/SQL, SQL and 
Weblogic Portal; 
•Experience with UML and RUP; 
•Familiar with J2EE environments; 
•Hands on experience with SOA principles; 
•Oracle certification is highly desirable; 
•Excellent command of english, both written and 
spoken, knowledge of French will be an asset.
Our offer: If you are seeking a career in an 
exciting and dynamic company, where you will 
offer your services as part of a team of a major 
European Institution, operating in an international, 
multilingual and multicultural environment where 
you can expect real chances to make a difference, 
please send us your detailed cv in english, quoting 
reference: (SOA/10/13), to the following e-mail 
address: careers@eurodyn.com. We offer a 
competitive remuneration (either on contract basis 
or remuneration with full benefits package), based 
on qualifications and experience. All applications will 
be treated as confidential. You may also consider 
all our other open vacancies by visiting the career 
section of our web site www.eurodyn.com 

 
Randstad Hellas, is seeking to employ a Lead/
Senior .NET Software Engineer – Post Trade 
Technology on behalf of its client a multinational 
company, based in Belfast Ireland.
Αρμοδιότητες / responsibilities: 
•Excellent interpersonal and team collaboration 
skills. Ability to liaise with customers and 
business stakeholders to define and refine 
requirements, and estimate tasks. 
•Practical and relevant experience in the design, 
development and delivery of defect free, highly 
reliable and available distributed software 
solutions deployed in a Microsoft environment 
•Knowledge of best coding practices, ability 
to perform code reviews, write and execute 
automated unit and system tests, and increase 
code test coverage of existing applications 
•Ability to mentor more junior team members and 
drive best practice, for example code refactoring 
or component re-architecting 
•Awareness of considerations relating to 
high availability, disaster recovery, failover, 
recovery, performance and general operational 
considerations which should be taken into 
account with enterprise software system 
deployments 
•Ensuring system performs under required 
load to pre-defined standards of performance, 
availability, and reliability (e.g. through high 
quality system design, and developing automated 
tests and instrumentation to certify system 
performance, identify bottlenecks, and isolate 
root cause of outliers) 
•Ability to research and propose complex 
technical solutions that process high-volumes of 
data in a multi-threaded application environment. 
•Ability to communicate technical content to both 
technical and non-technical team members and 
wider stakeholders. 
•Excellent communication and documentation 
skills; ability to design complex systems and 
create design documentation 
 
Προσόντα / requirements: 
•BS or MS degree or equivalent experience in a 
technical field 
•3+ years experience with core C# .NET 
•5+ years experience in an object-oriented 
language 
•.NET design patterns, multithreading, data 
structures, object-orientated design 
•Relational databases/SQL 
•Basic unix / linux skills 
•Experience in a story-driven, agile environment 
•Experience with windows forms or windows 
presentation framework 
•Familiarity with Nant, spring, third party libraries 
such as syncfusion or DevExpress 
•Experience in financial services / exchange 
space 
•Knowledge of equities, derivatives, options, 
futures, OTC, market data or order entry (FIX 
protocol) 
•Knowledge of JIRA or Confluence 
•Developing secure code, security vulnerability 
testing, and use of Fortify
Πληροφορίες / information Alexandra Kleffmann, 
216 600 13 24. Randstad is one of the leading 
HR services company in the world. It has had a 
leading presence in the Greek market for over 
twelve years. This international experience, 
combined with our successful presence in the 
Greek market, guarantees the quality of our 
HR services. http://www.randstad.gr/index.
php?pageid=55&pubID=3325

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

placement. Adecco is currently seeking, on behalf 
of its client, a multinational financial services 
institution, for dynamic professionals to cover 
the following positions for its strategic offices in 
Switzerland:

Java Developers 
(ref. code: S-722/36576)

Job description:  
•Participate actively in the selection of the 
programming technologies suitable for each 
project 
•Create efficient and reliable code   
•Provide support on the applications to internal 
and external users  
•Be up-to-date on the leading edge technologies 
 
Candidates profile: 
•Master in computer sciences graduates 
•At least six (6) months of working experience as 
java developers 
•Strong knowledge of Java/J2EE development   
•Interest in technical choices (design, 
architecture etc)  
•Ability to work effectively both as a member of a 
team and autonomously   
•Excellent knowledge of Unix / Linux systems  
•Fluency in english 
 
The company offers: 
•Competitive remuneration and relocation 
package 
•Wide spectrum of career and training 
opportunities
Please send your curriculum vitae, quoting 
reference code, by e-mail to the following address: 
infogr@adecco.comthrough fax at: 210 6919358, 
or by mail to: Adecco HR, 56, Kifissias Av., 15125, 
Maroussi. For more job openings please visit our 
website www.adecco.gr and register your cv in 
our database to be eligible for current or future 
job openings. All applications are considered as 
strictly confidential.

 
Randstad Hellas, is seeking to employ a 
Senior Java Software Engineer – Post Trade 
Technology on behalf of its client a multinational 
company, based in Belfast Ireland.
Αρμοδιότητες / responsibilities: 
•Leading the team in building consensus on 
detailed design and architecture plans for 
complex, large scale efforts 
•Applying expert knowledge of language, 
RDBMS and middleware technologies in 
independently designing and developing key 
complex services. 
•Leading code reviews, proactively identifying 
and mitigating potential issues and defects. 
Defining key metrics driving code optimization. 
•Playing a lead role in preliminary story review, 
providing constructive feedback and inputting 
on both work effort estimation as well as 
architecture/design improvements. 
•Taking a lead role in working with analysts to 
interpret high level requirements for complex, 
large scale initiatives and decomposing them into 
independent stories for consumption by team 
members 
•Playing a supporting role in white box test case 
identification sessions to establish high level 
consensus on test case sets for corresponding 
stories. 
•Serving as a competency specific subject matter 
expert, training, mentoring and coaching more 
junior team member as needed 
•You will be expected to develop network of 
relationships within the organization in order to 
achieve results and to effectively communicate 
vision and status both within/across teams as 
well as to management staff. 
•Escalating complex challenges, issues and 
risks as well as proposed mitigating actions as 
required to management and team members 
•Managing environment build deployments, 
release notes, and build notices. 
•Identifying resource contention and training 
needs 
•Driving continuous improvement efforts by 
identifying and championing practical means of 
reducing time to market while maintaining high 
quality products (i.e. – process improvements/
automation opportunities) 
•Embracing and enforcing CME Group SDLC and 
information security standards 
 
Προσόντα / requirements: 
•B.A. or B.S. in business, computer science or 
a similar degree strongly preferred, however, 
substantial relevan experience will be considered 
•3-5 years of experience as a Java Software 
Engineer 
•Strong core Java development skills (preferably 
balanced in both front end and server side skills) 
•Expertise in object oriented design and patterns, 

spring, hibernate, JQuery and AJAX 
•Strong RDBMS skills (oracle preferred) 
•Prior experience working with BDD 
methodologies and automated acceptance 
criteria 
•Experience working on asynchronous, high 
performance, low latency multi-threaded systems 
•Whilst knowledge/experience in the following will 
be beneficial; 
•HTML5 
•EXT JS 
•OLAP databases 
•MDX query language 
•Groovy and / or Scala 
•Confluence  
•JIRA
Πληροφορίες / information Alexandra Kleffmann 
216 600 13 24. Randstad is one of the leading 
HR services company in the world. It has had a 
leading presence in the Greek market for over 
twelve years. This international experience, 
combined with our successful presence in the 
Greek market, guarantees the quality of our 
HR services. http://www.randstad.gr/index.
php?pageid=55&pubID=3322

AW - Senior Software Engineer
Αllweb Solutions is a leading greek web 
development agency specializing in intranet, 
content management and workflow applications 
for large organizations of the private and public 
sectors. We are building our next generation 
business applications development platform 
based on cloud technologies and distributed 
processing and we are seeking for passionate 
software engineers who participate actively in the 
open source community.

Job description / περιγραφή θέσης: 
The profile of the people we are looking for is: 
•Bachelor’s degree in computer science or 
a related technical field or equivalent work 
experience. 
•Working experience with Java, and any other 
JVM based languages 
•Experience with building rest apis and 
middleware 
•Ability to move freely between languages and 
tools 
•Extremely good written and verbal 
communication 
•Able to work with other developers from different 
time zones on complex technical issues and 
achieve good results 
•Self-driven and directed with curiosity, honesty 
& integrity 
•Passionate about writing top quality code 
•Team player and keen to bring new ideas to the 
table 
•Love of Agile especially the concept of paired 
programming

Extra proven working experience in the following 
technologies will be highly appreciated: scala, 
play, AKKA, mongoDB, Cassandra and MVC web 
frameworks  like Node.js

Company provides:  
•Extremely interesting projects, prospects, 
especially friendly working environment. 
•All resumes will be kept confidential and will be 
treated with strict confidentiality. 
 
Please send your resume & projects  portfolio  
to jobs@allweb.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται 
και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών 
εργαλείων εντός και εκτός Ελλάδος. Με υπερ-
σύγχρονες εγκαταστάσεις και άριστο αξιοκρατικό 
περιβάλλον εργασίας η εταιρεία μας είναι σήμερα 
η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία βιομηχανικών ερ-
γαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή την στιγμή στην 
λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες 
του κλάδου ζητεί:

Senior Web Designer 
(ΚΩΔ. WEB.1)

Ψάχνουμε για ένα δημιουργικό άτομο με νέες ιδέες 
και γνώσεις στον σχεδιασμό και υλοποίηση λειτουρ-
γικών sites και ενεργειών με σκοπό την διαφήμιση 
και προώθηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας 
και των BRANDS της ON-LINE.

Περιγραφή θέσης 
•Δημιουργία και ανάπτυξη web sites  
της εταιρείας μας.  
•Ελκυστική παρουσίαση των προϊόντων μας  
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και των brand μας.  
•Γνώση των τρέχοντων trends & τεχνικών  
στο web design.  
•Ο υποψήφιος/α θα δουλεύει στενά και με το 
τμήμα developers ώστε να δημιουργούν φιλικά 
και λειτουργικά mobile & desktop site.  
•Δημιουργία templates για εταιρικά emails και 
γνώση σχεδιασμού banners.  
•Οργανωτική σκέψη και ικανότητα παρουσίασης 
έργου και εκτίμηση παράδοσης  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ επιθυμητό  
•Άριστη γνώση HTML 5, CSS3, Basic Javascript, 
PHP, CMS (Drupal κλπ)  
•Καλή γνώση Adobe Photoshop, Illustrator, 
Adobe Dreamweaver & Adobe Flash, InDesign, 
QuarkXPress, Director θα εκτιμηθούν  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 χρόνων  
και παρουσίαση Online Portfolio έργων  
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική  
και κέφι για φρέσκες ιδέες  
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα  
προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες.  
•Καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας  
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.  
•Βασικές γνώσεις SEO και πως επηρεάζει  
τα αποτελέσματα.  
•Ηλικία έως 37 ετών  
 
Παροχές: 
•Υπερσύχρονο και δυναμικό εργασιακό  
περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής  
εξέλιξης  
•Μισθός αναλόγως προσόντων  
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση 
9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού, έξοδος 
4, Θέση Ρουπάκι, Ασπρόπυργος, e-mail:  
cv2@fournarakis.gr. Απαραίτητη η αναγραφή των 
κωδικών θέσης και ύπαρξη πρόσφατης έγχρωμης 
φωτογραφίας. Αποστολή βιογραφικών μόνο από 
όσους διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Ο όμιλος BFS που δραστηριοποιείται στο χώρο 
των τηλεπωλήσεων & της εξυπηρέτησης πελατών 
με έδρα στο κέντρο της Αθήνας, επιθυμεί να προ-
σλάβει άμεσα:

Στελέχη Call Center (CAG15) 
για 4ωρη-5ωρη-6ωρη-8ωρη 

πρωινή ή απογευματινή απασχόληση

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

Η Hellas Online, μέλος του ομίλου Intracom 
Holdings, είναι ένας από τους σημαντικότερους 
και ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους υπη-
ρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και internet στην 
Ελλάδα. Έχοντας το μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο 
οπτικών ινών μετά τον ΟΤΕ, παρέχει ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες, 
επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους και με-
γάλους οργανισμούς. 
Η Hellas Online με την ευκαιρία επέκτασης των 
δραστηριοτήτων της, αναζητά προσωπικό για να 
καλύψει την παρακάτω θέση:

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικών Πωλήσεων  
Μερική Απασχόληση  

(Κωδικός: RSDA10 -13)

Αρμοδιότητες: Ο κάτοχος της θέσης αυτής ανή-
κει στη Διεύθυνση Πωλήσεων και οι αρμοδιότητές 
του περιλαμβάνουν την τηλεφωνική προώθηση 
και πώληση των υπηρεσιών της hellas online.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
•Άνεση στη προφορική επικοινωνία.  
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον 
Windows (Ms Office).  
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνι-
κή πώληση.  
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία Τηλεπικοινωνιών / 
Internet  

Παροχές 
•Υψηλές προμήθειες επί των πωλήσεων,  
επιπλέον του παρεχόμενου μισθού.  
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό  
πρόγραμμα.  
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέες 
τεχνολογίες.   
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη  
προκλήσεις.  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
 
Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στη  
διεύθυνση jobs@hol.gr ή με φαξ στον αριθμό: 
2130005230.

H 3CS commerce communication consulting 
(www.3cs.gr) που βρίσκεται ακριβώς στην έξοδο 
του μετρό του Αγ.Δημητρίου προσλαμβάνει άμεσα:

Τηλεφωνήτριες -ές
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευγένεια  
•Καλή άρθρωση και ζεστή χροιά φωνής    
•Ηλικία άνω των 27 ετών  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αρχικές αποδοχές άνω των 700€  
•Συνέπεια στις πληρωμές  
•Μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ  
•Μηναίο bonus για όλους τους εργαζόμενους  
•Επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη 
(Supervisor, team leader)  
•Ωράριο εργασίας ευέλικτο  
 
Για ραντεβού άμεσα καλέστε στο 211 7151401. 
E-mail: sales@3cs.gr

Η εταιρία Sale In, με έδρα στο Μοσχάτο, δίπλα 
στον σταθμό ΗΣΑΠ ζητά για νεοσύστατο τμήμα 
της άτομα με εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις 
για προώθηση των δυο μεγαλύτερων εταιριών 
σταθερής τηλεφωνίας και Internet, για άμεση πρό-
σληψη.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ταχύτητα στην πληκτρολόγηση 
•Ευχέρεια λόγου 
•Κέφι και διάθεση για εργασία 
 
Προϋπηρεσία θα θεωρηθεί προσόν. 
 
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός, υψηλότερος του βασικού πά-
ντα στην ώρα του 
•Bonus, τα μεγαλύτερα της αγοράς 
•ΙΚΑ 
•Ευέλικτο ωράριο (4ωρο-6ωρο-8ωρο), πρωί ή 
απόγευμα (10:00 πμ - 9:00 μμ) 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 0285341 -47 και 
ώρες 10.00 - 14.00 & 17:00 - 21:00. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: sales@salein.gr. Οι υπο-
ψήφιοι να είναι άμεσα διαθέσιμοι για interview. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Σύμβουλος Τηλεφωνικών Πωλήσεων
Η QlikView Hellas αναζητά Σύμβουλο τηλεφω-
νικών πωλήσεων για 2 μήνες (part time: ώρες 
10.00-14.00).

Περιγραφή θέσης: 
•Διερεύνηση αναγκών και κλείσιμο ραντεβού πα-
ρουσίασης  σε δυνητικούς πελάτες 
•Τηλεφωνική ενημέρωση πελατολογίου 
 
Προφίλ υποψηφίου / ας: 
•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στον κλάδο των 
τηλεφωνικών πωλήσεων (εμπειρία  σε κλάδο 
πληροφορικής θα θεωρηθεί προσόν) 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών ms office 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης & πελατοκεντρική 
προσέγγιση 
•Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρό-
νου και οργάνωσης της εργασίας 
 
Εμείς προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό σύστημα αποδοχών 
•Ολοκληρωμένο πακέτο εκπαίδευσης

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον τίτλο  της θέ-
σης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
marketing@qlikviewhellas.com. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Θέλουμε να δώσουμε στο κάθε πελάτη μας ξεχω-
ριστά την εξυπηρέτηση και τη γνώση εκείνη, ώστε 

να αισθάνεται σιγουριά και ικανοποίηση που επέ-
λεξε εμάς για τις ανάγκες του. Αναζητάμε άτομα 
που αγαπάνε την ενασχόληση με τα λευκά είδη και 
να έχουν αντίστοιχες σπουδές για να μας βοηθή-
σουν να πετύχουμε το στόχο μας.

Για να πετύχουμε αυτό: 
 
Χρειάζεται: 
•Να χαμογελά αβίαστα  
•Γνώση και εμπειρία για τα λευκά είδη  
•Να απολαμβάνει να εργάζεται με άλλους  
•Να είναι ενεργητικό και ενθουσιώδης  
 
Αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε ένα  
περιβάλλον: 
•Ασφαλές  
•Ευχάριστο  
•Εξελίξιμο  
•Ξεκάθαρο 
Αν θέλετε να γίνεται μέλος της ομάδας  
μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας  
στο e-mail: career@tzambaspiti.gr

H αλυσίδα MARKET IN αναζητά: 
Διπλωματούχο Κρεοπώλη 
κωδικός θέσης: BU 01/13

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα σχολής κρεοπωλών 
•Σχετική εμπειρία 
•Εργασία κάτω από πίεση 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ομαδικότητα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές παροχές και αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρεία με 
συνεχή ανάπτυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας  
απαραίτητα τον κωδικό της θέσης στο e-mail:  
d.prosopikou@market-in.gr, fax: 2299 150 799. 
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια.

Η Mini Raxevsky Α.Ε., ζητά: 
Διακοσμήτρια /  Στυλίστρια

Για τις βιτρίνες των καταστημάτων της και visual 
merchandising.

Περιγραφή θέσης:  
•Επιμέλεια εταιρικής εικόνας και σωστής προβο-
λής προϊόντων στα σημεία πώλησης 
•Σχεδιασμός & Styling βιτρινών, εκθεσιακών πε-
ριπτέρων και καταλόγων εταιρείας 
•Ευθύνη για στήσιμο και άνοιγμα νέων καταστη-
μάτων 
•Visual Merchandising στα καταστήματα & Show 
Room της εταιρείας 
•Μόνιμη απασχόληση 
 
Προσόντα:  
•Γνώση adobe rhotoshop / illustrator  
•Αποτελεσματική χρήση και γνώση Η/Υ, γνώση 
αγγλικών 
•Καλή παρουσία, αποτελεσματική επικοινωνία 
•Δίπλωμα και εμπειρία οδήγησης αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα για ευέλικτα ωράρια εργασίας και 
ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό 
•Απαραίτητα εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Βιογραφικά αναγράφοντας τον κωδικό θέσης: 
ST 1, υπόψη κας Παλαντζιάν, fax: 210 5776217, 
e-mail: marie@mini-raxevsky.gr, τηλέφωνο: 210 
5787852 -4, εσωτερικό: 132, site: www.mini-
raxevsky.com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρία trakara.gr εγκαινιάζει την πρώτη ιστο-
σελίδα προώθησης και παρουσίασης επαγγελμα-
τιών στο χώρο επισκευής συντήρησης και βελτίω-
σης του αυτοκινήτου και αναζητά:

Εξωτερικούς Πωλητές 
για όλη την Ελλάδα

Περιγραφή εργασίας 
•Ανάπτυξη πελατολογίου  
•Follow up του υπάρχοντος πελατολογίου  
•Δυνατότητα πλήρης ή μερικής απασχόλησης  
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Βασικές γνώσεις αγγλικών  
•Γνώση χειρισμού Η/Υ  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  

•Δυναμικός χαρακτήρας  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στις πωλή-
σεις (ιδανικά στο χώρο του αυτοκινήτου ή door 
-to-door)  
 
Η εταιρία παρέχει: Υψηλές προμήθειες  
 
Επικοινωνία: 216 9000909, 6932 222661.  
E-mail: info@trakara.gr

Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρεία παροχής υπηρεσιών, 
ανάπτυξης πελατολογίου και προώθησης πωλή-
σεων, από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες στο 
χώρο των υπηρεσιών ζητά: 

Συνεργάτες - Πωλητές
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα προωθούν υπηρε-
σίες «οικονομίας», δηλαδή υπηρεσίες που περι-
ορίζουν 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 εταιρία προσφέρει:  
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και πλήρη ασφάλι-
ση ΙΚΑ 
•Μηνιαίο bonus 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέ-
λιξης (Team Leader, εκπαιδευτής, προϊστάμενος) 
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το Μετρό 
Ακρόπολης) 
Για αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@othisi.
com.gr, αναγράφοντας τον κωδικός θέσης: DD39 
ή στο fax: 211 200 46 00. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο: 211 200 45 00.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρία ANYMEL SA δραστηριοποιείται στην 
διάθεση επιστημονικών προϊόντων κοσμετολογί-
ας και εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλι-
σμού προσφέροντας στην ελληνική και κυπριακή 
αγορά καινοτόμα και ποιοτικά ενέσιμα προϊόντα 
ομορφιάς (υαλουρονικό οξύ, plasma therapy και 
μεσοθεραπείες, μηχανήματα RF & Laser κ.α). Η 
εταιρία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργα-
τών σε όλη την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο 
και αναπτύσσεται δυναμικά με στρατηγικές συνερ-
γασίες προσεγγίζοντας νέες αγορές και αναζητά:

Ιατρικούς Επισκέπτες

Η θέση αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή με 
βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση 
πελατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής πολιτι-
κής της εταιρίας.

Υπευθυνότητες θέσης:  
•Οργάνωση του τμήματος πωλήσεων με συγκε-
κριμένο πελατολόγιο ιατρούς, δερματολόγους- 
πλαστικούς & κέντρα αισθητικής 
•Υλοποίηση στρατηγικής πωλήσεων και εκτέλεση 
του business plan της εταιρίας 
•Έλεγχος- διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου 
και ανάπτυξη νέου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Παρακολούθηση του προϋπολογισμού και θέ-
σπιση των ορθών εμπορικών στόχων για τη βελ-
τιστοποίηση της κερδοφορίας 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών σύμ-
φωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Στελέχωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη της ομά-
δας καθώς και αναγνώριση και ανάπτυξη εσωτε-
ρικών ταλέντων 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και του αντα-
γωνισμού 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των 
στόχων 
 
Προφίλ / προσόντα υποψηφίου 
•Πτυχίο ΑΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων – 
Marketing- Διαφήμιση 
•Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 5 έτη σε τμήμα 
Sales-Marketing 
•Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο των ιατροτε-
χνολογικων προϊόντων & των ιατρικών ενέσιμων 
δερμοκαλλυντικών 
•Απαραίτητη εμπειρία reporting & εκτέλεση των 
KPIs 
•Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις 
•Στρατηγική σκέψη, ικανότητα επικοινωνίας και 
επίλυσης προβλημάτων 
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•Εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, 
μέγιστη δυνατή ανάπτυξη /παρακίνηση του αν-
θρωπίνου δυναμικού 
•Άριστη γνώση αγγλικής & άριστη γνώση χρήσης 
Η/Υ (word, excel, power point) 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Συστατικές επιστολές 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως της προϋπηρε-
σίας 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν 
το επιθυμητό προφίλ υποψηφίου. Αποστολή βιο-
γραφικών στο e-mail: info@anymel.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Δύο θέσεις εργασίας για Ειδικό Παθολόγο,  
Consultant in General Internal Medicine

Η GlobalMediRec έχει δύο άμεσες  
θέσεις εργασίας Κρατικό Νοσοκομείο NHS Near 
Manchester

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant 
είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως 
προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  
37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες), με 
αρχικό συμβόλαιο ενός έτους.

Το αρχικό συμβόλαιο  μπορεί να ανανεωθεί εφό-
σον το επιθυμεί ο ιατρός. 
 
With Special Interest In Diabetes 
 
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμ-
βάνονται: Προετοιμασία του βιογραφικού – προ-
ετοιμασία του ιατρού για την τηλεφωνική συνέ-
ντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή του ιατρού στον 
GMC – Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγ-
γλία κτλ.

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

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

Στοματολόγος ζητείται από τους SOS IATPOYΣ. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών  
& προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sosiatroi.info@gmail.com

 
Οδοντίατρος ζητείται από τους SOS IATPOYΣ. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών  
& προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
sosiatroi.info@gmail.com

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητούνται Νοσηλεύτριες / Νοσηλευτές 

για Γερμανία

Η εταιρία NEUMUELLER που δραστηριοποιείται 
πολλά χρόνια στον χώρο του recruiting και η 
οποία τον τελευταίο χρόνο συνεργάζεται με κο-
ρυφαία νοσοκομεία στην Γερμανία, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Για νοσοκομεία και κλινικές στην Γερμανία (περι-
οχή Βαυαρίας και Βάδη-Βυρτεμβέργη) Νοσηλεύ-
τριες / Νοσηλευτές με ειδικότητα Χειρουργείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής χαρα-
κτηριστικά: 
•Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ  
•Πτυχίο γερμανικών, επιπέδου τουλάχιστον Β1 ή 

διάθεση και ετοιμότητα να μάθουν την γερμανική 
γλώσσα  
•Επαγγελματική εμπειρία ως νοσηλευτής-νοση-
λεύτρια σε χειρουργείο  
•Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και 
συνείδηση ευθύνης  
•Ετοιμότητα νοσηλευτικής φροντίδας για ασθε-
νείς, οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή με 
μηχάνημα  
 
Τομέας αρμοδιοτήτων 
•Νοσηλευτική χειρουργείου  
•Εντατική παρακολούθηση και περίθαλψη  
 
Προσφέρονται: 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας  
•Ελκυστική αμοιβή βάση γερμανικης νομοθεσίας  
•Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα σύμ-
φωνα με την γερμανική νομοθεσία  
•Πλήρη απασχόληση  
•Εργασία κατά βάρδιες σε ομαδική απασχόληση  
•Προετοιμασία και εκμάθηση της γερμανικής 
γλώσσας στην Θεσσαλονίκη για το επίπεδο Β2 

Εάν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και 
ενδιαφέρεστε να αρχίσετε μία καινούρια ζωή στη 
Γερμανία, με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, 
καλό μισθό και προοπτικές επαγγελματικής εξέλι-
ξης, θα χαρούμε πολύ να λάβουμε το βιογραφικό 
σας σημείωμα.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να 
σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω βήματα και 
θα είμαστε κοντά σας κατά τη διάρκεια της διαδι-
κασίας αναγνώρισης πτυχίου από τις γερμανικές 
αρχές.

Μπορείτε επίσης να υπολογίζετε στη στήριξη μας 
σε ό,τι άφορα την έρευνα για τη νέα σας διαμονή.
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα αποκλειστικά στη γερμανική ή αγγλική 
γλώσσα καθώς και το πτυχίο σας στην παρακάτω 
διεύθυνση: sa@neumueller.org

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν 
Αγγλικό οίκο λύσεων εξοικονόμησης ρεύματος. 
Με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που διαθέ-
τει καλύπτει την ανάγκη της δραστικής μείωσης 
της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και της 
σωστής διαχείρισή του. Προσφέρει επαγγελματική 
βοήθεια και υποστήριξη σε εταιρίες που ψάχνουν 
για μια υπεύθυνη προσέγγιση στην κατανάλωση 
ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της προσφέρονται με 
απόλυτη διαφάνεια και με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα με τη χρήση των 
σωστών εργαλείων μπορεί να μειώσει την κατα-
νάλωση ρεύματος έως και 40%. Στα πλαίσια της 
ανάπτυξης της ζητεί:

Μηχανικό Πωλήσεων Συστημάτων 
(κεντρικού) Κλιματισμού  

(αντλίες θερμότητας κ.λ.π) 
(Εξωτερικό Συνεργάτη στην περιοχή  

της Αττικής) 
(κωδ. ΜΠΚ1)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε μικρούς, μεσαίους και μεγάλους 
πελάτες 
•Audits 
•Συγγραφή προσφορών, μελετών  
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού 
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
στον πελάτη  
•Υλοποίηση έργου σε πελάτες  
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες 
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου  
ή μηχανολόγου μηχανικού ή αυτοματισμών  
•Γνώση αγγλικών  
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (microsoft office)  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους  
σε πωλήσεις νοσοκομείων ή/και ξενοδοχείων θα 
θεωρηθεί προσόν 
Για την αίτηση για τη δουλειά, να στείλετε λε-
πτομερή και ενημερωμένο βιογραφικό σας στο  
jobs@energo.com.gr με σαφήνεια, αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης (κωδικός ΜΠΚ1).

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η Ariti A.E. για τη στελέχωση του ορθοπαιδικού 
τμήματος ζητεί να προσλάβει άμεσα: 

Συνεργάτες-Τεχνικούς 
με εμπειρία στο χώρο του Χειρουργείου

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να: 
•Έχει απαραιτήτως προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση  
•Να γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα  
•Να έχει γνώσεις στο χειρισμό Η/Υ  
•Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του  
υποχρεώσεις  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης  
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας  
•Αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο  
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που καλύπτουν τα 
παραπάνω να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: hr@ariti.gr. Υπ’ όψιν κου 
Ν.Κ.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Software Support Engineer 

(Code: SOSE-SK-1310)

Overview: This position develops customer 
satisfaction and loyalty by resolving a wide variety 
of customer issues related to Qualco products; 
works well with internal Development Team(s) 
as well as external organizations to achieve a 
high level of customer satisfaction; serves as a 
resource to the Client Support team, and must be 
able to proactively interact with other departments 
to identify and resolve customer issues; must 
be self motivated and able to absorb and share 
information to internal organization as well as 
customer base.

The ideal candidate needs to have programming 
skills in Object-Oriented programming and 
development principles within the .NET framework 
using C#, Asp .Net and Microsoft SQL Server. 
Previous banking industry experience will be 
considered an asset. 
Prerequisite: Please check your coding skills in 
the link below before sending your resume. 
Link: [http://codility.com/honeypot/Qualco-
Software%20Support%20Engineer]. 
 
Responsibilities: 
•Interact directly with customers via telephone, 
email, electronic mechanisms, or on site visits 
•Understand product functionality and customer 
adaptations in order to investigate and resolve 
software issues 
•Support operations and resolve critical 
production issues 
•Represent Qualco as both a Software Support 
Engineer and a Customer Advocate 
•Document and Summarize the results of 
customer site visits or escalated problems 
•Document and follow-up of customer 
suggestions for continued improvements to 
internal systems and products 
•Continually seek opportunities to increase 
customer satisfaction and enhance client 
relationships 
•Understand each client's business workflow, 
organization and objectives 
•Focus on performance and scalability of the 
software and continuing changes and  
•Ability to handle multiple client calls and emails, 
escalating when needed 
 
Skills & knowledge & abilities 
•University degree in Computer Science or a 
relevant field of study 
•Experience using development methodology 
such as waterfall & Incremental 
•Strong programming skills in Object-Oriented 
programming and development principles within 
the .NET framework using C#, VB.Net, Asp.Net 
•Proven record in developing data intensive 
application and services 
•Proven record in developing software 
components within multi-tiered application 
architecture (client, middle tier, database, etc.) 
•Experience developing web services and 
components using WCF/ASP.NET Web Services 
and  
•Experience with SQL Server 2008/2012, 
Microsoft IIS (6.0 and 7.0).

Control Systems Engineer
Job description: We are a distribution company 
of Control Systems Software and Hardware. We 
are seeking a Control Systems Engineer to join 
our Systems Integration team.

Knowledge of programming PLC and SCADA 
systems is preferable but not mandatory.

Our company places a large amount of importance 
on our staff with training and development. It is a 

key factor of our business strategy. This role will 
offer the successful candidate the opportunity to 
progress within the company.

The ideal candidate will have an Electrical/
Electronics Engineering degree from a Polytechnic 
University.

Candidates will have to display a positive attitude 
with a drive to take on new challenges and help the 
company grow and develop our customer base. 
The role will involve the design and implantation 
of a range of control systems including PLC, 
SCADA, and remote monitoring systems.
Responsibilities: 
•You will be responsible for assisting in the 
design and implementation of control system 
solutions.  
•To be involved in full project lifecycle activities, 
like the preparation of design specifications and 
reports, electrical drawings, panel construction, 
software programming,  testing, installation and 
commissioning.  
•Providing technical support, including  
fault-finding and consultancy to our clients.  
•Assisting colleagues to ensure the successful 
completion of projects on time, to budget and at 
the relevant level of quality.  
•Responsible for maintaining and developing 
customer relationships in a highly professional 
manner.  
 
Skills: 
•Applicants must be able to communicate in 
Greek and English effectively both formally and 
informally, orally and in written  
•Knowledge of at least one industry leading PLC 
and scada system will be a plus.  
•Knowledge of databases such as SQL will be a 
plus.  
•Knowledge of autocad or eplan will be a plus.  
•Must have a valid driver’s license.  
•Must be willing to travel.  
 
Send your cv to e-mail: sales@boreas.gr

Dräger is an international leader in the fields 
of medical and safety technology Its Medical 
division’s product range which covers anesthesia 
workstations, ventilation equipment for intensive 
and home care, emergency and mobile ventilation 
units, warming therapy equipment for infants, 
patient monitoring equipment, IT solutions and 
gas management systems is seeking to appoint 
for its established Greek subsidiary, located in 
Salonica (Draeger Hellas A.E.):

Biomedical- 
Electronic engineers

The position/s report directly to the 
Biomedical Dpt manager and includes the 
following responsibilities: 
•Ensure service assistance as directed 
(geographically, by product line, by task, etc.) for 
customer satisfaction and revenue and contract 
development to internal & external customers.  
•Performs warranty  
•Performs installation  
•Executes technical corrective actions  
•Performs corrective repairs / maintenance visits  
•Feedback quality situation and issues from field 
to the Service management in his country  
•Tracks installed base accuracy & variances  
•Provides support to sales for replacement / 
special sales programs  
•Provides basic technical training after 
installation  
•Provides support to sales and marketing for 
congresses, exhibitions, demos, workshops, etc.  
•Co-operates with sales engineer service / 
accessories for contract development and 
implementation  
 
The ideal Candidate should have: 
•Excellent command of the English language  
•1-2 years at least, experience in the job in 
Medical field and it will be an advantage if this 
experience is in the area of medical equipments 
for Operating Room, ICU etc. 

The Company offers an attractive remuneration 
package and full training program as well as the 
opportunity to develop in a multinational business 
environment.
CVs should be submitted in English, to:  
demi.martiadi@draeger.com or by fax  
210 2821 214. All applications will be treated  
in strict confidentiality. Only suitable candidates 
will be contacted.

Expression of Job Interest
If you are a Greek citizen and you want to be 
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considered for a Career in Greece or abroad, 
with one of the world leading Groups (see http://
www.technip.com). If you are at the top of your 
academic class and you have successfully 
completed your military obligations,

If you are of good character, team player and 
hardworking,

If you are fluent in English, Check the positions 
descriptions and apply to the position of your 
interest by submitting your CV and Cover Letter 
(indicating the position of your interest and 
outlining your career objectives) both in the 
English language, at the following address: http://
www.technip.com/en/careers/available-positions/
locations/18.

Please consider that: 
•Process Positions refer to Chemical Engineers  
•Stress Positions refer to Mechanical Engineers  
•Mechanical Positions refer to Mechanical 
Engineers  
•Planning/ Project Control Positions refer to 
Mechanical, Civil, Chemical or other Engineers  
•QSHE Positions refer to Mechanical, Civil, 
Chemical or other Engineers 

Experience in the above positions will be 
appreciated but it is not a must.
For more info on Technip in Athens  
(Technipetrol Hellas S.A.) please check:  
http://www.technipetrol.gr/presentation.  
Send your cv to e-mail: info@technipetrol.gr

ENOIA has an opening for a: 
Mechanical Engineer

With knowledge of rotating equipment, pumps, 
compressors, turbines.

Minimum 5 years experience, University degree, 
relevant post-graduation welcome, english fluent, 
computer literate, travel availability.
Please send your cv to this e-mail:  
mail@enoia.eu, for the attention of Human 
Resources Head.

 
ENOIA has an opening for a: 

Mechanical Engineer
With knowledge of static equipment vessels, 
tanks, exchangers

Minimum 5 years experience, University Degree, 
relevant post-graduation welcome, english fluent, 
computer literate, travel availability.
Please send your cv to this e-mail: 
mail@enoia.eu, for the attention of Human 
Resources Head.

Archirodon Construction (Overseas) Co. S.A.: 
Quality Control Managers  

(GR-13130)
Archirodon, is one of the leading International 
groups with diversified activities offering a full 
range of services in engineering and construction 
projects. The firm’s evolution for over a span of 
50 years is reflected in its continuing record of 
achievements worldwide.

We are looking for ambitious, dynamic and self- 
motivated individuals speaking for Western Africa 
Region.

Requirements: 
•B.Sc. in civil or construction engineering.  
•Min. 15 years experience in construction 
industry at least 5 years of which as QC Manager 
(Preferably in Marine Projects). 
•Excellent command of french, english 
languages. 
•Supervise and perform QC activities including 
inspection of site works, laboratory and quarry 
material testing. 
•Lead and direct the quality team to perform 
QC activities including inspections of various 
disciplines, testing and reporting. 
•Fully conversant of international standards EN, 
BS, ASTM, ACI, etc.  
•Knowledge of ISO: 9001, certification as Internal 
/ Lead auditor is an asset. 
•Computer literate. 
•Exceptional communication skills and ability to 
relate with various nationalities. 
•Ability to prepare IMS documents required for 
project, and to implement the company IMS.
http://www.skywalker.gr/showExternalForm.

aspx?width=720px&height=1000px&companyID=
323&src=http%3a%2f%2farchirodonforms2.ap-
plymycv.gr%2fsendCv.aspx%3FisDirect%3D1

 
Η ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ για να καλύ-
ψει τις συνεχώς αυξανόμενες δραστηριότητές της 
στο χώρο των αυτοματισμών και της ρομποτικής, 
ζητά για άμεση πρόσληψη:

Ηλεκτρολόγο 
για τo τμήμα κατασκευών  
κωδικός θέσης: ZCE10/13 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας 
 
Προσφέρονται: 
•Συναρπαστικό αντικείμενο εργασίας 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης και σταδιοδρομίας 
•Διαρκής ενημέρωση στις τεχνολογικές εξελίξεις 
του χώρου 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
 
Αποστολή βιογραφικών στο ακόλουθο e-mail: 
hr@zenon.gr

Ingenieur (m/w)  
Hardwareentwicklung 

Rottweil 
Auf Anfrage

Aufgaben: 
•Entwurf von Schaltungen und Erstellung EMV-
gerechter Leiterplattenlayouts 
•Neu- und Weiterentwicklung von 
Elektrokomponenten 
•Konzeption von Hardwarelösungen für Geräte 
•Inbetriebnahme von Prototypen 
•Abstimmung von 
Qualitätssicherungsmaßnahmen 
•Unterstützung der Projektleitung 
 
Anforrderungen: 
•Deutsch B2 Zertifikat 
•Fundiertes Know-how in der Entwicklung von 
Hardware für Prozessorsysteme 
•Kenntnisse im Schaltungsentwurf 
•Erfahrung mit EAGLE 
•Kenntnisse in der Simulations- und 
Regelungstechnik 
•Programmierkenntnisse in C/C++ 
•Gute Englischkenntnisse 
 
Vorteile: 
•Individuell und erfolgsorientiert - Ihre 
Perspektiven sind ausgezeichnet: 
•Kontinuierliche Gehaltsentwicklung durch 
Haustarifvertrag mit der IG Metall 
•Überfachliches Weiterbildungsangebot der 
Konzernakademie 
•Karrieremöglichkeiten in Technik und Führung 
 
Veroffentlichung: 25.10.2013

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

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η διαφημιστική εταιρεία Green Promotions με 
έδρα στο Χαλάνδρι (πλησίον του Μετρό Δ. Πλα-
κεντίας), αναζητά άμεσα 5 προϊσταμένους δια-
νομής εντύπων.

Προϊστάμενοι διανομής εντύπων 
κωδικός θέσης:SD 1

Περιγραφή θέσης: Ο προϊστάμενος διανομής, 
είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διαχείρι-
ση μιας ομάδας διανομέων, με στόχο τη διανομή 
εντύπων βάσει των διαδικασιών της εταιρείας μας. 
Οι διανομές γίνονται εντός Αττικής και σε συγκε-
κριμένες περιοχές κάλυψης σύμφωνα με τις ανά-
γκες των πελατών μας.

Αρμοδιότητες / καθήκοντα υποψηφίου/-ας: 
•Ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 
ομάδων διανομής. 
•Υλοποίηση και επίτευξη στόχων για τα project 
που έχει αναλάβει. 
•Μεταφορά προσωπικού στην περιοχή διανομής. 
•Reporting υλοποίησης. 

•Επικοινωνία με ενεργούς πελάτες. 
•Αξιολόγηση 
•Παρακολούθηση των αναγκών και  
των ευκαιριών των πελατών και διαμόρφωση 
προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη  
της συνεργασίας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες οργανωτικές - επικοινωνιακές  
& διαπραγματευτικές ικανότητες.  
•Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό  
στην επίτευξη αποτελεσμάτων.   
•Δραστήριος και οργανωτικός με θετική  
προσωπικότητα και ευελιξία. 
•Κάτοχος μεταφορικού μέσου (απαραιτήτως Ι.Χ). 
•Σπουδές ανωτάτου (ΑΕΙ) ή ανωτέρου επιπέδου 
απολυτήριο (ΤΕΙ -ΙΕΚ). 
•Πολύ καλή γνώση ms Office και Η/Υ. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψηφίους. 
•22-35 ετών. 
 
Προσφέρονται: 
•Καθημερινή & part time απασχόληση. 
•Υψηλές αποδοχές. 
•Έξοδα κίνησης. 
•Εταιρικό κινητό. 
•Δυνατότητα παροχής εταιρικού οχήματος. 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Διαρκής εκπαίδευση και επαγγελματική  
εξειδίκευση. 
•Προοπτικές καριέρας και επαγγελματικής  
ανάπτυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της 
θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιο-
γραφικά τους με φωτογραφία μέσω e-mail στο  
hr@greenpromotions.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχα-
ροπλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν 
για Ζαχαροπλάστες για τα καταστήματα της Δρο-
σιάς, του Π. Φαλήρου και του Ν. Ψυχικού. Αν έχε-
τε προηγούμενη εμπειρία στην Ζαχαροπλαστική, 
σας αρέσει ο χώρος της εστίασης και να δουλεύ-
ετε ομαδικά, τότε θα χαρούμε να ακούσουμε από 
εσάς!

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία γλυκών και άλλων προϊόντων 
ζαχαροπλαστικής 
•Παρακολούθηση αποθήκης και στοκ 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιη-
μένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 8 έτη συνεχούς απασχόλησης  
στην ζαχαροπλαστική 
•Ηλικία άνω των 30 ετών 
•Γνώσεις Patisserie – Confiserie,  
γλυκά ανατολής, παγωτό, ζαχαρόπαστα 
•Πτυχίο σχολής ζαχαροπλαστικής Δημοσίας  
ή Ιδιωτικής σχολής με πιστοποίηση 
•Γνώση αγγλικών 
•Βιβλιάριο υγείας 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη  
για δουλειά 
 
Επιθυμητά προσόντα: Βασικές γνώσεις Η/Υ 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Προοπτικές εξέλιξης
Για αποστολή βιογραφικού στείλτε μας e-mail 
στο jobs@frankzepaul.com, αναγράφοντας στο 
θέμα τον κωδικό FZP-ΖΑΧ-13/Δροσιά, FZP-
ΖΑΧ-13/Φάληρο ή FZP-ΖΑΧ-13/Ψυχικό, ανάλογα 
με την περιοχή που σας ενδιαφέρει.

Für die saison 2014 suchen wir: 

Maitre d’hotel
Anforderungen: 
•Abgeschlossene ausbildung – Hotelfachschule 
•Mindestens 2 Jahre berufserfahrung im 
hotelbetrieb 
•Sehr gute deutsch- und englisch. Kenntnisse in 
Griechisch sind von Vorteil 
•Ausgeprägtes verantwortungsbewusstsein 
•Belastbarkeit, flexibilität und teamfähigkeit 
•Gepflegtes erscheinungsbild, gesunde 
Ausstrahlung 

•Kommunikationsfähigkeit 
 
Wir bieten: 
•Unterkunft und verpflegung 
•Familiäres arbeitsklima
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche  
Bewerbung mit bild: fax: 26230 95206,  
e-mail: secretary@kyllinibeach.com,  
website: www.kyllinibeach.com

 
Μέλη της Caldera Collection: 

Σερβιτόροι -ες Α’

Η θέση των Σερβιτόρων -ες Α’ θα πρέπει να δι-
αθέτει τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα για την 
εποικοδομητική συνεργασία τους μαζί μας αλλά 
και την προσφορά τους στο έργο τους.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής, στο τομέα 
των επισιτιστικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετων σε ξενοδοχεία 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση πω-
λήσεων 
 
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα θα επιση-
μανθούν επίσης: Γνώση ακόμη μιας γλώσσας 
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@calderacollection.gr, fax: 22860 36119.

 
Food & Beverage and  

Purchasing Head Department 
κωδ. BPH

To Possidi Holidays Resort & suites hotel 5* 
Βρίσκεται στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής «Κασ-
σάνδρα», πάνω στην θάλασσα. Ανήκει στην κα-
τηγορία πολυτελείας και διαθέτει 130 πολυτελή 
δωμάτια και 15 σουίτες. Με σαφή προσανατολι-
σμό και στόχο στην παροχή άψογων και ποιοτι-
κών υπηρεσιών κατόρθωσε να θεωρείται ένα από 
τα καλύτερα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής και μέσα 
στα πρώτα της Ελλάδας. Το ξενοδοχείο είναι μέσα 
στα πρώτα που πιστοποιήθηκαν με ISO 9001 και 
Haccp. Χρησιμοποιεί πρόγραμμα ενεργειακής 
διαχείρισης και βραβεύτηκε από διεθνείς οργα-
νισμούς για τα μέτρα υπέρ της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Εάν η ποιότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών σας εκφράζει ζητάμε προσωπικό για 
τη σαιζόν Απρίλιος - Οκτώβριος 2014 

Καθήκοντα: 
•Καταχώρηση τιμολογίων & παραστατικών 
•Διεκπεραίωση μηνιαίων απογραφών 
 
Προσόντα: 
•Απαραίτητη 3ετή εμπειρία σε αποθήκη 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή 
•Απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα  
στο fax: 23740 42028 ή στο e-mail:  
personnel@possidi-holidays.gr,  
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Καινούργιο Καφέ – Ζαχαροπλαστείο  
στο κέντρο του Κολωνακίου ζητεί:

Βοηθό / Pastry Chef 
Με προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση και 
Απόφοιτος από αναγνωρισμένη Σχολή Ζαχαρο-
πλαστικής. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: thewmedia@yahoo.gr

Η εταιρία Samaina Hotels στη Σάμο επιθυμεί 
να εντάξει στο δυναμικό του ξενοδοχείου της, 
Samaina Inn Hotel, 4* για την περίοδο 2014:

Chef & Μάγειρα Α’ ή Β’

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση κουζίνας ξενοδοχείων All 
Inclusive 
•Δίπλωμα σχολής μαγειρικής τέχνης 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση για τουλάχιστο 
3 χρόνια 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 

•Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας
Για αποστολή βιογραφικού, στείλτε μας fax στο 22730 
34471 ή με e-mail στο info@samainahotels.gr. Φωτο-
γραφία και συστάσεις απαραίτητες.

 
Η εταιρία Samaina Hotels στη Σάμο επιθυμεί να 
εντάξει στο δυναμικό του ξενοδοχείου της, Samaina 
Inn Hotel, 4* για την περίοδο 2014, άτομο για:

Service σε  
Εστιατόριο & Bar

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση service ξενοδοχείων 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 
για τουλάχιστο 2 χρόνια 
•Άριστη γνώση αγγλικής 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα σε ικανοποιητικό βαθμό 
θα θεωρηθεί πλεονέκτημα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό  
περιβάλλον 
•Δίπλωμα σχολής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας

Για αποστολή βιογραφικού, στείλτε μας fax στο 
22730 34471 ή με e-mail στο info@samainahotels.gr 
Φωτογραφία και συστάσεις απαραίτητες.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Front Desk 

Reservations Department 
κωδ. FDH

To Possidi Holidays Resort & suites hotel 5* 
Βρίσκεται στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής «Κασ-
σάνδρα», στο Ποσείδι πάνω στην θάλασσα. Ανή-
κει στην κατηγορία πολυτελείας και διαθέτει 130 
πολυτελή δωμάτια και 15 σουίτες. Με σαφή προ-
σανατολισμό και στόχο στην παροχή άψογων και 
ποιοτικών υπηρεσιών κατόρθωσε να θεωρείται 
ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής 
και μέσα στα πρώτα της Ελλάδας. Το ξενοδοχείο 
συγκαταλέγεται στα πρώτα που πιστοποιήθηκαν 
με ISO 9001 και Haccp. Χρησιμοποιεί πρόγραμ-
μα ενεργειακής διαχείρισης και βραβεύτηκε από 
διεθνείς οργανισμούς για τα μέτρα υπέρ της προ-
στασίας του περιβάλλοντος. Εάν η ποιότητα στην 
παροχή των υπηρεσιών σας εκφράζει ζητάμε 
προσωπικό για τη σαιζόν Απρίλιος - Οκτώβριο.

Προσόντα θέσης: 
•Αγγλικά 
•Γερμανικά 
•Η γνώση Ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί 
•Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί 
•Γνώση protel θα εκτιμηθεί 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

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

 

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

Night  Auditor- Νυχτερινό / η Ρεσεψιονίστ

Προσόντα: 
•Απόφοιτη τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4* ή 5* 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας & μίας 
τουλάχιστον ακόμη (η άριστη γνώση  
της γερμανικής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (word, excel, powerpoint, 
access, outlook) & γνωση τουλάχιατον ενός PMS 
Software ( Ermis, Protel, Fidelio) 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Άριστη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων και 
επικοινωνίας με όλο το φάσμα επαφών (clientele, 
reps, tour operators, agents, journalists) 

•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα  
διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημε-
ρινή προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολα-
βές / αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προ-
σφορά μόνιμης θέσης εργασίας

Υπόψη Human resources of exclusive hotels. 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία μέσω e-mail: meniaboe@exclusive-hotels.gr. 
Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρό-
σφατη φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται από το 
τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mail θα 
χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της 
ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

 
Άτομο για την  

θέση των κρατήσεων
Εμπειρία σε Web Bookings, Ids.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:  
•Τουλάχιστον δυο χρόνια προϋπηρεσία  
στην παραπάνω θέση 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@calderacollection.gr, fax: 22860 36119.

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα «Afitis hotel» 
& «Renaissance Hanioti Resort» στην Κασ-
σάνδρα Χαλκιδικής, μέλη του ομίλου Exclusive 
Hotels, ζητεί να προσλάβει:

Sales & Reservations Executive
Προσόντα: 
•Απόφοιτη Τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε τμήμα πω-
λήσεων ή κρατήσεων σε ξενοδοχειακά συγκρο-
τήματα 4*/5* 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας & μιας 
τουλάχιστον ακόμη (η άριστη γνώση και της γερ-
μανικής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (word, excel, powerpoint, 
access, outlook) & γνώση τουλάχιστον ενός PMS 
software (ermis, protel, fidelio) 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Άριστη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων και 
επικοινωνίας με όλο το φάσμα επαφών (clientele, 
reps, tour operators, agents, journalists) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα  
διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημε-
ρινή προσφορά διατροφής 
•Εxclusive food & beverage benefits 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές / αναλογως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με  
προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας

Υπ’ όψιν Human resources department of exclusive 
hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr. Όλα 
τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη 
φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται από το τμήμα αν-
θρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mail θα χειριστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής του κάθε ατόμου.

 
Reservations Manager

We are currently looking for a Reservations 
Manager to join our management team in our 
boutique luxury hotel, the Kivotos.
Job description:  
The right candidate will be responsible for the 
following: 
•Respond to availability requests. 
•Create, develop and manage effectively 

business relationships with travel agents, tour 
operators and corporate accounts. 
•Maximize yield for room reservations 
•Ensure the up-selling during high demand 
periods and maximize the revenue per available 
room during low demand periods. 
•Monitor and manage rates and inventory. 
•Maintain pricing in various distribution systems. 
•Conduct departmental meetings on a regular 
basis, and actively participate in any meeting as 
required. 
•Outline rate structures, discount policies, special 
promotional packages and activities 
 
Skills:  
•Creative thinker 
•Social 
•Good network of contacts in the travel industry 
•Self-driven, results-oriented revenue 
professional, with a positive outlook, an 
operational hands on mindset and a •clear focus 
on high quality and hotel’s profit. 
•Strong analytical capabilities 
•Strong negotiation skills 
•Strong motivational skills 
•Team player 
 
Candidate requirements:  
•3 years minimum work experience in 5 star 
properties in the same position. 
•Revenue management experience, preferably in 
five star properties. 
•Broad experience in IDSs and hotel operating 
systems. 
•Solid communication and written and 
presentation skills 
•Strong computer skills 
•Excellent command of the english language 
•Excellent command of the greek language  
•Excellent command of an additional foreign 
language (preferably french, italian or german) 
 
Optional job requirements:  
•Boutique hotel type experience 
•Additional languages will be considered an 
asset. 
 
What we offer: 
•Attractive remuneration package 
•Challenging working environment 
•Opportunities for further development 
Send your cv on this e-mail:  
pmichopoulos@kivotosmykonos.com 

Receptionist 
code: RC13

Requirements: 
•Work experience in the hospitality industry 
(hotels 5*). 
•English language qualifications and at least one 
more 
•Excelent communication skills 
•Up to 39 years of age 
•IT Literacy (hospitality industry 
 
Additional (not needed) requirements: 
Russian language qualifications 
 
The hotel offers: 
•Accommodation & meals covered. 
•6 month or 12 month employment 
•Excelent business environment 
 
Please send your cv with a recent photo to 
chris@danairesort.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα «Afitis hotel» 
& «Renaissance Hanioti Resort» στην Κασ-
σάνδρα Χαλκιδικής, μέλοι του ομίλου Exclusive 
Hotels, ζητεί να προσλάβει:

Spa Therapsit / Masseuse

Προσόντα: 
•Απόφοιτη ανάλογης σχολής  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (η άριστη 
γνώση επιπρόσθετης ξένης γλώσσας θα εκτιμη-
θεί ιδιαίτερα) 
•Ευπαρουσίαστη & άριστη διαχείριση διαπροσω-
πικών σχέσεων και επικοινωνίας 
•Γνώση ευρείας γκάμας θεραπειών/massages 
(μυοχαλαρωτικό massage/ ρεφλεξολογία/ thai 
massage/ shiatsu/ λεμφική μάλαξη) 
•Η ικανότητα διδασκαλίας Yoga & Pilates θα εκτι-
μηθεί ιδιαίτερα 
•Ικανότητα προώθησης/πωλησης προϊόντων 
περιποίησης, ομορφιάς 

Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημε-
ρινή προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολα-
βές / αναλογως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προ-
σφορά μόνιμης θέσης εργασίας

Υπ’ όψιν Human resources department of exclusive 
hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr. Όλα 
τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη 
φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται από το τμήμα αν-
θρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mail θα χειριστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής του κάθε ατόμου.

 
Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού 
στην Ελλάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το δι-
εθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρε-
σης και επιλογής προσωπικού, ζητά για λογαρια-
σμό γνωστής  εταιρείας καλλυντικών: 

Σύμβουλο Ομορφιάς 
Κομοτηνή (HRK)

Προσόντα: 
•Άτομο δυναμικό, εμφανίσιμο, με έφεση στην 
πώληση 
•Σπουδές αισθητικής ή μακιγιάζ επιθυμητές 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και σε χώρο 
καταστήματος καλλυντικών απαραίτητη (1-2 έτη 
τουλάχιστον)  
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία και άνεση επικοινω-
νίας  
•Ικανότητα αποτελεσματικής κι επαρκούς υπο-
στήριξης της μάρκας στα σημεία πώλησης 
•Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης 
 
Παρέχονται: 
•Σταθερή απασχόληση 
•Σταθερό σημείο πώλησης 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

Οι ενδιαφερόμενοι -ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της 
θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογρα-
φικά τους, αναγράφοντας τον κωδικό (HR 20758), 
μέσω e-mailcv@ingroup.gr ή fax: 210 8210230, 
τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8210555.

Anne Semonin, a French Luxury SPA Cosmet-
ics Company, looks for:

Beautician
Job description: To be employed in in spa ho-
tels in Greece and provide training courses in new 
beauticians in France.

Candidate profile: 
•Proven experience in the field of cosmetics and 
especially in face treatments 
•Excellent knowledge of french language 
•Very good knowledge of english language 
•Cosmetics diploma from a recognized institution 
•Driving license 
•Mobility and flexibility international travelling 
•Excellent training skills 
•Excellent 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: mkarafoulidou@saniresort.gr

ΜΟΔΑ
Πατρονίστ 

κωδικός θέσης: 365

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» ζητά 
πατρονίστ για άμεση πρόσληψη.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Απαραίτητη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση σχεδιασμού ενδυμάτων 
•Άριστη γνώση gerber 
•Άριστη γνώση των τάσεων της μόδας υψηλής 
ραπτικής 
•Ταχύτητα στην διεκπεραίωση με προσοχή στην 
λεπτομέρεια 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
 
Αποστολή βιογραφικών στο hr@rakas.gr,  
υπ’ όψιν υπευθύνου ανθρώπινου δυναμικού.



www.voluntaryaction.gr


