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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών 
ζητεί Site Manager για την λειτουργία του 
ιδιολειτουργούμενου πρατηρίου της στην 
Κομοτηνή.

Περιγραφή θέσης: 
•Εποπτεία της λειτουργίας του πρατηρίου 
και των εργαζομένων 
•Εκπαίδευση των υπαλλήλων 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Υπεύθυνος για την διαχείριση του ταμείου 
του πρατηρίου 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος 
σε αντίστοιχο κλάδο. 
•Τίτλος σπουδών. 
•Γνώση αγγλικών. 
•Ακεραιότητα χαρακτήρος. 
•Υπευθυνότητα.

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα αναφέροντας οπωσδή-
ποτε στο θέμα τον κωδικό θέσης, φωτο-
γραφία απαραίτητη, μέσω fax στον αριθμό: 
2118008866, μέσω e-mail: cv@klueh.gr ή 
στη διεύθυνση: Klüh Human Resources Ελ-
λάς Α.Ε.Π.Α., Περικλέους 32 & Παπανικολή 
62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. Επικοινωνίας: 
2107472010. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS 
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής επιθυμεί να 
προσλάβει:

Λογιστή ή Αρχιλογιστή 
για μόνιμη απασχόληση

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει τις 
ακόλουθες ικανότητες και να διαθέτει τα 
παρακάτω απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ 
•20ετή προϋπηρεσία με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος Α’ τάξεως 
•Άριστη γνώση φορολογικής νομοθεσίας 
και μηχανογραφημένης λογιστικής 
•Αρίστη γνώση Η/Υ 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Προγραμματισμός, οργάνωση 
και άριστες διοικητικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
και επικοινωνίας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
σε ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται να αποστείλουν λεπτομε-
ρές βιογραφικό με φωτογραφία στο e-mail: 
job1@ghotels.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Βοηθός Λογιστή (ACC 1201) 
Θεσσαλονίκη (Ανατολική)

Περιγραφή: Επώνυμη εταιρεία ειδών δια-
τροφής αναζητά βοηθό λογιστή για εργασία 
πλήρους απασχόλησης, στα καταστήματα 
της (Πειραιά και Τούμπα).

Καθήκοντα θέσης: Ο/Η κατάλληλος υπο-
ψήφιος θα ασχοληθεί με την λογιστική υπο-
στήριξη Γ κατηγορίας και όλες τις σχετικές 
εργασίες (ΦΠΑ, μισθοδοσία, ΙΚΑ κλπ).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική 
εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρείας 
•Εμπειρία σε λογιστικό γραφείο θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής 
Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι 
•Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•Κάτοχος Ι.Χ αυτοκινήτου 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η εταιρία Computer Life ΑΒΕΕ αναζητά 
να στελεχώσει το δυναμικό της στη Θεσ-
σαλονίκη, με:

Net Developer
Απαραίτητα προσόντα: Net, SQL, Reporting 
services, Silverlight, compact framework, 
WCF, Web services, Devexpress, Extra-
Lightswitch και android εφαρμογές.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
clife@computerlife.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Meet the future. 
 
Η Manpower, για λογαριασμό εταιρείας 
πελάτη με έδρα την Ανατολική Θεσσαλο-
νίκη αναζητά:

Call Centers Agents 
(Κωδ. Θέσης: GRC/6948)

Περιγραφή εργασίας: 
•Καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία 
με δυνητικούς πελάτες (outbound calls) 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου 
& ανάπτυξη νέου. 
•Reporting.

Προφίλ υποψηφίου: 
Ο / Η κατάλληλος / η υποψήφιος / α θα 
πρέπει να έχει τα κάτωθι: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Πελατοκεντρική αντίληψη 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα στην επικοινωνία 
•Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων 
•Προηγούμενη ανάλογη εργασιακή 
εμπειρία επιθυμητή (όχι απαραίτητη) 
 
Παροχές: 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Σταθερό μισθό 
•Συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση 
•Bonus παραγωγικότητας & 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Επισκεφθείτε τώρα την διεύθυνση μας: 
[www.manpowergroup.gr] δημιουργήστε το 
δικό σας λογαριασμό My ManPower ενη-
μερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας 
και κάνετε αίτηση για όλες όσες σας ενδια-
φέρουν. Θα απαντηθούν μόνο τα βιογρα-
φικά που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος για την θέση 
θα ενταχθεί στην διεύθυνση πωλήσεων της 
εταιρίας και οι αρμοδιότητες του θα περι-
λαμβάνουν την Τηλεφωνική Προώθηση 
και Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου, Ι.Ε.Κ. 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 
σε τηλεφωνικές πωλήσεις 
•Με εργατικότητα και αυτοπεποίθηση 
•Με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Με ομαδικό πνεύμα 
•Με βασικές γνώσεις χειρισμού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία call center 
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Βασικός μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις 
•Σύγχρονο ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
g.papaioannou@homenet.com.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2311 805100.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλήτρια

Για το κατάστημα BLOOM OUTLET, 
Γρ.Λαμπράκη 211 Τούμπα, Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα 
•Ηλικίας 25 έως 35 ετών 

•Προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής 
πώλησης 
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη 
προσωπικότητα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός 
 
Προσφέρονται 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας σε 
μια συνεχώς αναπτυσσομένη εταιρία

Πληροφορίες στο 2310 989989. Απαραίτητο 
βιογραφικό στο e-mail: info@el-fashion.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Εισαγωγική εταιρία επαγγελματικού εξο-
πλισμού ζητεί:

Πωλητές 
για την περιοχή Θεσσαλονίκης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις 
•Επιθυμητός τίτλος σπουδών σχολής 
τουριστικών επαγγελμάτων 
•Πολύ καλή αντίληψη 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» 
του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού 
αποτελέσματος (drive for result) 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικό-
τητα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, 
πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας μαζί 
με το βιογραφικό

Τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυ-
τη εχεμύθεια. Παρακαλούμε όπως αποστεί-
λετε βιογραφικό στο e-mail: hr@egem.gr

H ACTION LINE ζητά:
Εξωτερικό Πωλητή 

(Κωδ. Θέσης: ACT_DO_1113)
Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & 
ευρυζωνικών υπηρεσιών, στην Τρίπολη, 
Πάτρα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Αγρί-
νιο, Μεσολόγγι, Χανιά & Ρέθυμνο.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Εμπειρία 2-3 ετών, σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(MS Office) 
•Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
με προσεγμένη εμφάνιση 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Κάτοχος διπλώματος και ΙΧ αυτοκινήτου 
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
(μισθός - ασφάλιση - bonus) 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης 
 
Για αποστολή βιογραφικού 
•E-mail: jobs@actionline.gr 
•Fax: 210 3637544 
•Mailing address: ACTION LINE ΕΠΕ, 
Ακαδημίας 35, 106 72 Αθήνα. Για περισ-
σότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 
3637585 και 210 3637822.

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Συμβούλους Διαφήμισης 
Με έδρα την Αλεξανδρούπολη

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος 
πελατολογίου 
•Ανεύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες 
υπηρεσίες της εταιρείας 
•Προσωπικές πωλήσεις 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-Sales Service 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 
σε τμήμα / θέση πωλήσεων 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Win-
dows, Excel, Word, PowerPoint, Internet) 
•Δυνατότητα μετακίνησης 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. 
αυτοκινήτου 

•Εκπλήρωση των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων για του άντρες υποψήφιους 
•Απαραίτητη εντοπιότητα 
 
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας 
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα 
και την επίτευξη των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση της τοπικής αγοράς 
 
Η Εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις πα-
ραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται 
όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους ση-
μείωμα στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: 
gpantelidis@yellowpages.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των 
βιογραφικών σημειωμάτων.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης 

Σέρρες - Δράμα 
Κωδ. Θέσης: ΙΕΣΔ

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηρι-
οποιείται από το 1977 στα φαρμακευτικά / 
ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία της εταιρίας 
οφείλεται στον δυναμικό στρατηγικό σχεδι-
ασμό και στην δέσμευση της στον ανθρώ-
πινο παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να 
έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση 
με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Τουλάχιστον 3ετής εμπειρία πωλήσεων 
κατά προτίμηση στον ιατρικό χώρο 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Βαθμολογική εξέλιξη μετά από σύντομο 
χρονικό διάστημα 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus 
αναλόγως απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job 
εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, pda – κινητό 
•Εργασία σε μια δυναμική 
και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 
6201332, στο e-mail: aris@gcp.gr ή τα-
χυδρομικώς στη διεύθυνση: Αυγής 60, 145 
64 Κηφισιά. Website: www.gcp.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ανώνυμη εταιρεία φαρμακευτικών & ιατρι-
κών προιόντων με έδρα τις Αχαρνές Αττι-
κής ζητεί να προσλάβει άμεσα:

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

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

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



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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΙΑΤΡΟΙ
Τα πρότυπα κέντρα αισθητικής και αδυνα-
τίσματος Figura δίνουν λύση σε οποιοδή-
ποτε πρόβλημα αφορά την αισθητική του 
προσώπου, του σώματος ή της ανεπιθύμη-
της τριχοφυΐας. Λειτουργούν από το 2005 
στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια και 
στις Σέρρες. Η αποδοχή αλλά και η ανάγκη 
του κοινού για ποιοτικές και αποτελεσματι-
κές υπηρεσίες οδήγησε στην συνεχή αλλά 
σε γερές βάσεις ανάπτυξη των Figura και 
έτσι μετά τις Σέρρες από τον Απρίλιο του 
2013 λειτουργεί και το Figura Αθήνας στο 
Σύνταγμα παρέχοντας πρωτοποριακές θε-
ραπείες αδυνατίσματος και αισθητικής. Τα 
Figura επεκτείνουν πλέον τις υπηρεσίες 
τους και στην ιατρική αισθητική και σύντο-
μα εγκαινιάζουν δύο νέα κέντρα ιατρικής 
αισθητικής Figura Clinica σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα 
και την επιστημονική κατάρτιση των συνερ-
γατών του ο όμιλος ινστιτούτων αισθητικής 
και αδυνατίσματος Figura αναπτύσσεται 
και ζητά για τα νέα κέντρα ιατρικής αισθητι-
κής Figura Clinica σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη επιστημονικό προσωπικό:

Ιατρό Πλαστικό Χειρουργό 
ή Δερματολόγο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τίτλος ειδικότητας πλαστικής 
χειρουργικής ή δερματολογίας 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Γνώσεις και ενδιαφέρον 
για την ιατρική αισθητική 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί.

Βιογραφικά στο e-mail: figuragr@gmail.com.
Tηλέφωνα επικοινωνίας: Θεσσαλονίκη: 
2310 242429, Αθήνα: 210 3232325. Όλα 
τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η AGROLOGY ABEE που δραστηριοποι-
είται πετυχημένα εδώ και 30 χρόνια στον 
κλάδο των γεωργικών εφοδίων, αναζητά 
άμεσα Γεωπόνο με έδρα την Καβάλα για να 
ενισχύσει το τμήμα ανάπτυξης προϊόντων.

Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι. 
•Γνώση αγγλικών 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, 
δυναμισμός 
•Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο θα 
συνεκτιμηθεί θετικά 
 
Η αποστολή βιογραφικών να γίνεται στο 
e-mail: info@agrology.eu

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
O όμιλος εταιρειών «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ» 
ζητεί για άμεση πρόσληψη:

Μηχανικό 
Με δέσμευση αποκλειστικής απασχόλησης 
και έδρα την Ξάνθη, για τη στελέχωση των 
τεχνικών πωλήσεων του κλάδου βιομηχα-
νικής συσκευασίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 
•Να είναι κάτοικοι νομού Ξάνθης 
ή όμορων περιοχών. 
•Να είναι πτυχιούχοι Μηχανικοί (ειδικότητα 
μηχανολόγου ή χημικού μηχανικού) ελλη-
νικού ή ξένου πανεπιστημίου. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη 
σε αντίστοιχη θέση. 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Ηλικία έως 35 ετών  
 
Προϋπηρεσία στον κλάδο βιομηχανικής 
συσκευασίας θα συνεκτιμηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημεί-
ωμα στο email: tofea@thraceplastics.gr. 
Πληροφορίες στο τηλ: 25410 45668.

Μηχανολόγος Μηχανικός 
Τμήμα Ενεργειακών Εφαρμογών 

 & Τεχνικής Υποστήριξης 
Με έδρα την Κομοτηνή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού 
ΑΕΙ – ΤΕΙ 

•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
οργανωμένης επιχείρησης 
•Γνώσεις στους τομείς της ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης - θέρμανσης, αντλιών θερμό-
τητας, γεωθερμίας, θα εκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
(η γνώση προγράμματος AutoCad κρίνεται 
απαραίτητη) 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα 
•Πολύ καλές οργανωτικές 
και επικοινωνιακές ικανότητες 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βα-
ρύτητα της θέσης και την αξιολόγηση της 
επιλογής 
•Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον 
τίτλο της θέσης) υπ’ όψη Διεύθυνσης Αν-
θρώπινου Δυναμικού, κ. Βέττη email: 
vetis@interplast.gr ή με fax στον αριθμό 
25310 38813. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύ-
θεια στη διαχείριση των βιογραφικών.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS 
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ζητά:

Αποθηκάριο 
για εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολυετή προϋπηρεσία (τουλάχιστον 5 
έτη) σε αντίστοιχη θέση, σε οργανωμένη 
αποθήκη 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και διοι-
κητικές ικανότητες (διαχείριση ομάδας 
προσωπικού) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα 
δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται να αποστείλουν λεπτομε-
ρές βιογραφικό με φωτογραφία στο e-mail: 
job5@ghotels.gr. Όλα τα βιογραφικά θα δι-
αχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

ΕΣΤΙΑΣΗ
Το ξενοδοχείο ATHENA PALLAS VILLAGE 
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο 
Επισιτιστικών Τμημάτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώσεις διαχείρισης εστιατορίου & Bar 
•Διαχείριση προσωπικού 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* η 4* 
•Άπταιστη γνώση αγγλικών, ρωσικών 
ή γερμανικών 
 
Παρέχονται: διαμονή, γεύματα, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασία

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

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS 
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ζητά:

Μετρ 
για εποχική απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολυετή προϋπηρεσία σε μεγάλες ξενο-
δοχειακές μονάδες με εστιατόριο στο συ-
γκεκριμένο αντικείμενο είναι απαραίτητη 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Η γνώση της ρωσικής και γερμανικής 
γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και πολύ 
καλές διοικητικές ικανότητες (διαχείριση 
ομάδας προσωπικού) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα 

εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται να αποστείλουν λεπτομε-
ρές βιογραφικό με φωτογραφία στο e-mail: 
job5@ghotels.gr. Όλα τα βιογραφικά θα δι-
αχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης 
«MIKEL» προκειμένου να στελεχώσει το 
κατάστημά της στην Καβάλα ζητά άτομα 
με εμπειρία για το πόστο του Service.

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

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5* στην 
Χαλκιδική, μέλος της αλυσίδας Aegean Star 
Hotels, επιθυμεί να προσλάβει για την σε-
ζόν 2014:

Maitre A la carte
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία 
σε ανάλογη θέση 
•Γνώση λειτουργίας εστιατορίων Αλα κάρτ 
•Άριστη γνώση αγγλικής ή γερμανικής 
γλώσσας 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Ικανότητα στην επικοινωνία 
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις πα-
ραπάνω προϋποθέσεις, να αποστείλουν 
άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα με 
φωτογραφία υπόψη της Διοίκησης του 
Ξενοδοχείου, μέσω: φαξ: 23740/24.707, 
e-mail: manager-chal@aegeanstar.com. 
Τηλ.: 23740/20.820.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ο όμιλος ACROTEL AE στη Σιθωνία Χαλ-
κιδικής επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο/η 
Μικρού Ξενοδοχείου

Το παραπάνω άτομο πρέπει να είναι ευέ-
λικτο, ευχάριστο, να μπορεί να διαχειριστεί 
την ομαλή λειτουργία ενός μικρού ξενοδο-
χείου, την άμεση επίλυση τυχόν προβλη-
μάτων, τη διαχείριση προσωπικού.

•Απαραίτητη εμπειρία σε ξενοδοχεία 
•Γνώση γερμανικών και αγγλικών. 
•Γνώση προγράμματος Protel

Παρέχονται διαμονή, γεύματα, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης.

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

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star 
Hotels με ξενοδοχεία στην Κρήτη και Χαλ-
κιδική, επιθυμεί να προσλάβει για την σε-
ζόν 2014:

1 (Ένα) Άτομο για την θέση 
της Γενικής Προϊσταμένης Ορόφων

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 
πέντε έτη στην παραπάνω θέση σε ξενο-
δοχεία 4* και 5* 
•Ηλικία από 35 έως 45 ετών 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις πα-
ραπάνω προϋποθέσεις, να αποστείλουν 
άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα με 
φωτογραφία μέσω: φαξ: 23740 20544, 
e-mail: manager-chal@aegeanstar.com.  
Τηλ.: 23740 20820

Τo ξενοδοχείο πολυτελείας“Pomegranate 
Spa Hotel» ζητεί για τη σεζόν 2014:

Καμαριέρες
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Πνεύμα συνεργασίας και καλή επικοινωνία 
•Γνώση χρήσης επαγγελματικών 
απορρυπαντικών 
•Επιθυμητή η γνώση ρώσικης γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων 
 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@pomegranatespahotel.com. 
Site:http://www.pomegranatespahotel.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Τo ξενοδοχείο πολυτελείας“Pomegranate 
Spa Hotel» ζητεί για τη σεζόν 2014:

Επαγγελματία Αισθητικό
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών 
•Επιθυμητός ο τίτλος σπουδών 
•Πνεύμα συνεργασίας 
και καλή επικοινωνία 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (και εκτός 
ξενοδοχειακού χώρου) θα θεωρηθεί επι-
πρόσθετο προσόν 
•Επιθυμητή η γνώση ρώσικης γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός βάσει προσόντων

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@pomegranatespahotel.com. 
Site:http://www.pomegranatespahotel.com

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

O όμιλος εταιρειών International Life, 
ραγδαία αναπτυσσόμενος στην παροχή 
ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, επιθυμεί να προσλάβει:

4 Έμμισθους 
Ασφαλιστικούς Συμβούλους

Για τη δημιουργία νέας ομάδας πωλήσεων. 
 
Κύριες υπευθυνότητες: 
•Εύρεση και ανάπτυξη νέων πελατών 
•Ενημέρωση ιδιωτών και επιχειρήσεων 
για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στο 
ασφαλιστικό καθώς και για τις παρεχό-
μενες υπηρεσίες όλων των κοινωνικών 
ταμείων ασφάλισης. 
•Εξυπηρέτηση πελατολογίου 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απολυτήριο λυκείου 
•Ηλικία 25 – 55 ετών 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, 
ομαδικό πνεύμα και διάθεση για 
δημιουργική εργασία. 
•Μεταφορικό μέσο 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων 
καθώς και ένας κύκλος γνωριμιών θα λη-
φθούν σοβαρά υπόψη. 
 
Προσφέρονται: 
•Πολύ ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
που περιλαμβάνει: 
Ορισμένου χρόνου σύμβαση  
•Μισθό + ΙΚΑ, προμήθεια και bonus 
παραγωγικότητας ανάλογη επιδόσεων. 
•Ομαδική ασφάλεια. 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική 
κατάρτιση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
με τη συμμετοχή της International Life στα 
παγκόσμια συνέδρια των MDRT και Limra 
International 
•Καριέρα σε δυναμικό περιβάλλον 
με γρήγορη εξέλιξη 
•Προνομιακή τιμολογιακή πολιτική στα 
προϊόντα του ομίλου

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα πα-
ραπάνω και επιθυμούν να ενταχθούν σε 
ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο πε-
ριβάλλον εργασίας, παρακαλούνται να 
υποβάλλουν πλήρες βιογραφικό σημεί-
ωμα στην ελληνική γλώσσα στο email: 
schatziioannidis@skywalker.gr


