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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στέλεχος Εξαγωγών 
με άριστα Πολωνικά (SSG01) 
για απασχόληση σε project

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει 
να διαθέτει: 
•Άριστη γνώση Πολωνικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Internet Explorer 
•Αντίληψη, ευελιξία και ταχύτητα

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνε-
ται η έρευνα αγοράς μέσω του διαδικτύου 
και η επικοινωνία με φορείς / οργανώσεις 
στην Πολωνία.

Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. 
Αποστείλατε CV με τον αντίστοιχο κωδικό στη 
διεύθυνση Θεσσαλονίκη Λεωφόρος Νίκης 3, 
54624 - Fax: 2310 – 271025 Αθήνα: Σεμιτέ-
λου 2Α, 115 28, Ιλίσια - Fax: 210 -7470380, 
e-mail: skywalker@createandact.gr. Επι-
συνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H από-
λυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η εταιρία ΒΙΟΚΑΛ ΑΕ με έδρα στο Πεντάλο-
φο Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει:

Λογιστή
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
έως 35 ετών 
•Δικαίωμα υπογραφής Α’ ή Β΄ Τάξης 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, φορολογίας 
εισοδήματος, ΦΠΑ και κοστολόγησης 
•Άριστη γνώση MS Office και λογιστικών 
πακέτων E.R.P. (Κατά προτίμηση Softone) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5έτη σε βιβλία 
Γ κατηγορίας. 
 
Διοικητικές ικανότητες: 
•Μεθοδικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ευχέρεια λόγου

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημεί-
ωμα στη διεύθυνση: hr-log1113@biokal.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Evolution Tech is a member of group of 
companies operating in Greece and Europe 
in the fields of IT, providing consultancy 
services to the main actors in Telco, 
Governance and Banking Market.

Evolution Tech always searches for the 
best IT professionals in the market, offering 
promising career to major projects all over 
Europe.

We are currently seeking for a Microsoft 
Share Point Developer having at least 
one year of working experience for a 
project in Italy.

Requirements: 
•University degree 
•Knowledge and experience in Microsoft 
SharePoint version 10 
•. NET experience 
•Excellent communication skills 
•You must be a team player, able to work 
under pressure. 
•We expect you to be fluent in both verbal 
and written English communication. Italian 
language will be a strong asset.

Interested candidates, who meet all the above 
requirements, may send a CV to this e-mail: 
evolutiontech@evtch.com, ref: SP-IT.

Μηχανικοί Λογισμικού
Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, 
δραστηριοποιείται από το 1994 με επιτυχία 
στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και 
προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες από 
την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και 
αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή 
πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψη-
φιακής μηχανικής και της πληροφορικής. 
Μέρος της δραστηριότητας της εταιρείας 
είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία 
με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. 
Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μη-

χανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί 
λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυ-
σικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών 
σπουδών.

Η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία μηχανικούς 
λογισμικού, κατόχους μεταπτυχιακού / δι-
δακτορικού διπλώματος στις φυσικές επι-
στήμες ή την πληροφορική. Οι διαθέσιμες 
θέσεις εργασίας είναι στη Γερμανία.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια στον προγραμματισμό, μεταξύ 
άλλων σε Java, C++, C# και σε Matlab / 
Simulink 
•Καλές γνώσεις σε εργαλεία CAE 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική 
συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών Αγγλικών, 
επιθυμητή η καλή γνώση Γερμανικών

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και 
συνοδευτικής επιστολής στα αγγλικά στη 
διεύθυνση e-mail: career@nikitec.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Τηλεφωνητές / Τηλεφωνήτριες 
Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος για την θέση 
θα ενταχθεί στην διεύθυνση πωλήσεων της 
εταιρείας και οι αρμοδιότητες του θα περι-
λαμβάνουν την πώληση και προώθηση 
προϊόντων μέσω του τηλεφώνου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου, Ι.Ε.Κ. 
•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 εταιρία 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.

PROMOTION - 
MERCHANDISERS

Ο πελάτης μας είναι εμπορική εταιρία στον 
κλάδο παιχνιδιών, και αντιπροσωπεύει 
επώνυμα brands. Στα πλαίσια της αποτε-
λεσματικής λειτουργίας της εταιρίας, αναζη-
τείται κατάλληλος/η υποψήφιος/α για να κα-
λύψει άμεσα, την παρακάτω θέση με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη και εμβέλεια τη βόρεια 
Ελλάδα:

Merchandiser 
(κωδ MER-13)

Το έργο: Η αποτελεσματική καθημερινή δι-
αχείριση των προϊόντων στα σημεία προβο-
λής και τα ράφια των καταστημάτων λιανικής 
στην περιοχή ευθύνης (Μακεδονία, Θράκη, 
Ήπειρος, Θεσσαλία).

Προδιαγραφές θέσης: 
•Επιθυμητές σπουδές σε διοίκηση επιχει-
ρήσεων ή Marketing, και επιμόρφωση σε 
θέματα merchandising 
•Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών σε ανάλογη 
θέση merchandising 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Excel) και αξιοποί-
ησης τεχνολογίας πληροφορικής, 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου β΄ κατη-
γορίας. Κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου θα θεωρη-
θεί πρόσθετο προσόν. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων 
κατά περίπτωση 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτο 
περιβάλλον εργασίας, χωρίς χρονικές 
δεσμεύσεις 
•Άτομο ευγενικό, συνεργάσιμο, εργατικό 
και μεθοδικό 

•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογρα-
φία), αναγράφοντας των κωδικό της θέσης 
στο careers@peopleatwork-hellas.gr ή στο 
fax: 2310 517494. Όλες οι υποψηφιότητες 
λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται 
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία 
παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμι-
κού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού και προσωρινής 
απασχόλησης.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κο-
ρυφαίας εταιρίας καταναλωτικών αγαθών, 
αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της 
παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος/η Ανάπτυξης Αγοράς 
(Σέρρες) 

(κωδ. θέσης: S-722/37487)
Περιγραφή θέσης 
•Προώθηση καταναλωτικών προϊόντων 
σε καταστήματα λιανικής και ειδικά κανάλια 
πώλησης 
•Εντοπισμός και διαχείριση προβλημάτων 
πελατολογίου 
•Έλεγχος ελλείψεων προϊόντων και λήψη 
παραγγελιών 
•Τοποθέτηση προϊόντων σύμφωνα με τις 
κεντρικές συμφωνίες 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και 
εκμετάλλευση ευκαιριών 
•Διανομή προϊόντων στα καταστήματα 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος / η ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
επιθυμητή 
•Πελατοκεντρική αντίληψη 
•Άριστες διαπραγματευτικές δεξιότητες 
 
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
βάσει προσόντων 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό κινητό 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα 
το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης, μέσω email στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@adecco.com, 
μέσω fax στον αριθμό: 2310 988 108, ή στη 
διεύθυνση: Adecco HR, Βασ Γεωργίου 7, 
Θεσσαλονίκη.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βι-
ογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνή-
σουμε με τους υποψηφίους που ανταπο-
κρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για 
συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και 
καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρού-
νται απόλυτα εμπιστευτικές. Follow Adecco 
Greece on facebook, LinkedIn.

Νέα ανοίγματα 
σε Tμήματα Πωλήσεων 

Θεσσαλονίκη - Αρχές Ιανουαρίου

Η εταιρεία μας που δραστηριοποιείται στον 
χώρο του Marketing και συγκεκριμένα στον 
χώρο των τηλεπικοινωνιών, των φιλαν-
θρωπιών και της ενέργειας, λόγω ραγδαίας 
ανάπτυξης, επεκτείνει τις δραστηριότητές 
της και δημιουργεί ζήτηση για κάλυψη θέ-
σεων σε αντίστοιχα τμήματα πωλήσεων.

Από αρχές του νέου έτους αναζητά, 
νεαρά φιλόδοξα και επικοινωνιακά άτομα 
από 22-32 ετών για κάλυψη νέων θέσεων 
σε τμήματα:
•Πωλήσεων και εκπροσώπησης πελατών 
•Διαφήμισης και διοργάνωσης διαφημιστι-
κής καμπάνιας 
 
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα υποψήφιοι: 
•Απόφοιτοι λυκείου / ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ 
•Άμεσα διαθέσιμοι 
•Άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση στα συ-
στήματα της εταιρείας με δυνατότητες εξέ-
λιξης σε μία σύγχρονη και συνεχώς ανα-
πτυσσόμενη επιχείρηση.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
e-mail: info@ctgadv.gr με κωδικό θέσης 
SLS/14.

Η Pami S.A., Βιομηχανία Ξηρών Καρπών, 
Ειδών Διατροφής και Ζαχαροπλαστικής, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
Key Account & Τομέα Εξαγωγών 

με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής και 
επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές στην 
διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 
ή στο strategic marketing 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, ιδιαίτερα 
Excel & Power Point 
•Επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές 
ικανότητες. Presentation skills 
•Προσανατολισμός & γνώση σύγχρονων 
εργαλείων marketing & CMR 
•Επιθυμία για συνεχή βελτίωση, μελέτη & 
ανάπτυξη γνώσεων στον τομέα ασχολίας του 
•Αναλυτική & ευέλικτη σκέψη 
•Δυνατότητα οριοθέτησης & αποτελεσματικής 
υλοποίησης στόχων 
•Άτομο φιλόδοξο με υπεύθυνο, ευχάριστο 
και δυναμικό χαρακτήρα 
•Θα προτιμηθεί προϋπηρεσία στον χώρο 
των τροφίμων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να απο-
στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
info@pami.gr ή στο fax: 2310 888297.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσό-
μενη εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου 
δυναμικού στην Ελλάδα, πιστοποιημέ-
νη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 
9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλο-
γής προσωπικού ζητά για λογαριασμό πο-
λυεθνικής εταιρείας πελάτη της:

Ιατρικό Επισκέπτη - Primary Care 
με έδρα Θεσσαλονίκη 

(HRINPC_ΤΗ)
Ο/Η κατάλληλος συνεργάτης θα αναλά-
βει καθήκοντα που αφορούν: 
•Ανάπτυξη και διαχείριση του πελατολογίου 
της εταιρείας 
•Παρακολούθηση αναγκών και επίλυση 
προβλημάτων 
•Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με ιατρούς 
•Παρακολούθηση πελατολογίου και σε 
περιοχές εκτός έδρας 
 
Προσόντα: 
•Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / Κολλεγίου 
με κατεύθυνση μάρκετινγκ ή οικονομικών 
•Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε οργα-
νωμένο τμήμα πωλήσεων φαρμακευτικής 
εταιρείας σε ιατρικά ή παραϊατρικά προϊόντα 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πελατολόγιο ειδι-
κότητας παθολογίας 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ανεπτυγμένες οργανωτικές & διαπραγμα-
τευτικές ικανότητες 
•Ικανότητα ανάλυσης & επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών και υψηλός 
βαθμός αυτοπαρακίνησης 
•Δυνατότητα για ταξίδια (25% του χρόνου) 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
(μισθός & bonus) 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι τις 
10/01/2014, μέσω e-mail: cv@ingroup.gr ή 
fax: 210 8210230.

ΙΑΤΡΟΙ
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναζητούν Για-
τρό για τα προγράμματά τους στην Ελλάδα. 

Πρόγραμμα υποστήριξης στα κέντρα κράτη-
σης μεταναστών στον Έβρο και Κομοτηνή.
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Σήμερα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρεμ-
βαίνουν στα κέντρα κράτησης μεταναστών 
στον Έβρο προσφέροντας ιατρική και ψυχο-
κοινωνική υποστήριξη και συντονίζουν την 
παραπομπή και την παρακολούθηση ασθε-
νών στα τοπικά υγειονομικά ιδρύματα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επιθυμία να προσφέρει ανθρωπιστική 
βοήθεια και να δουλέψει με ευάλωτους 
πληθυσμούς 
•Προσαρμοστικότητα και προθυμία για 
ομαδική εργασία 
•Ευελιξία 
•Διαπολιτισμική ευαισθησία 
 
Εμπειρία: 
•2 χρόνια κλινική επαγγελματική εμπειρία. 
•Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στην 
Ελλάδα 
 
Γλώσσες: 
•Άπταιστη γνώση ελληνικών και καλή 
γνώση αγγλικών 
 
Άλλες δεξιότητες: 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ (word, excel & 
internet) 
•Ευελιξία μετακίνησης για διερευνητικές 
αποστολές και παροχή ιατρικής φροντίδας 
στα σημεία εισόδου και στα κέντρα κράτη-
σης μεταναστών 
 
Έναρξη εργασίας: Άμεσα 
 
Διάρκεια: 3 μήνες, διαθεσιμότητα για μεγα-
λύτερο χρονικό διάστημα εάν χρειαστεί, με 
συμβόλαιο μίσθωσης και κάλυψη ασφαλι-
στικών εισφορών.

Εάν ενδιαφέρεστε και πληρείται τις προ-
ϋποθέσεις, μπορείτε να στείλετε βιογρα-
φικό και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος (motivation letter) στο e-mail: 
msfe-athens-finco@barcelona.msf.org. 
Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που 
θα επιλεγούν για συνέντευξη.

Καρδιολόγοι
Ζητούνται από τους SOS IATPOYΣ της 
Θεσσαλονίκης. 
 
•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών 
& προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
sosiatroi@sosiatroi.gr. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 2310 867680 και στην ιστοσελίδα 
μας: www.sosiatroi.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Mediterranean College στο πλαίσιο 
της στελέχωσης της σχολής Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη ζητά να 
προσλάβει:

Καθηγητές 
Μερικής Απασχόλησης 
(κωδικός θέσης:TSM13 )

Στους παρακάτω τομείς: Food & Beverage 
Management, Τουριστικό Μάρκετινγκ, 
Αθλητική Ψυχολογία, Αθλητικό Μάρκε-
τινγκ & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών 
για διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κατοχή διδακτορικού τίτλου σε συναφές 
αντικείμενο 
•Διδακτική ή ερευνητική εμπειρία τουλάχι-
στον 3 ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
•Άριστος χειρισμός της αγγλικής γλώσσας, 
σε προφορικό και γραπτό επίπεδο 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εξοικείωση με το βρετανικό σύστημα 
ανώτατης εκπαίδευσης (σε επίπεδο σπου-
δών ή διδακτικής / ερευνητικής εμπειρίας) 
•Ύπαρξη δημοσιεύσεων σε έγκριτα επι-
στημονικά περιοδικά, βιβλία ή πρακτικά 
συνεδρίων 
 
Το Mediterranean College προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
του διδακτικού του προσωπικού 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό 
περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
σε πολλαπλά επίπεδα

Βιογραφικά στο e-mail: hr@emcthes.edu.gr. 
Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός της 
θέσης TSM13 στο θέμα.

O Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ, ο μεγα-
λύτερος και πληρέστερος εκπαιδευτικός 

όμιλος στην Ελλάδα, διανύοντας μια κατα-
ξιωμένη πορεία από το 1957, έχει συμβά-
λει καταλυτικά στην αναβάθμιση και στον 
εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής και γενικότερα 
της εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Στα πλαίσια ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των 
δραστηριοτήτων του επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές 
(κωδικός θέσης: PROF_Θ14)

Για το ΙΕΚ ΞΥΝΗ Θεσσαλονίκης και για τη 
στελέχωση των ειδικοτήτων: 
•Πληροφορικής, Οικονομίας & Διοίκησης 
•Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εφαρμο-
σμένων Τεχνών 
•Παιδαγωγικών 
•Επισιτισμού & Τουρισμού, Ναυτιλιακών 
•Μηχανολογίας, Δομικών Κατασκευών 
•Υγείας, Ομορφιάς 
 
Θέση 
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων 
βασισμένη στη διδακτέα ύλη και στην τρέ-
χουσα βιβλιογραφία και έρευνα της κάθε 
ειδικότητας 
•Παράδοση διδακτέας ύλης στην ελληνική 
γλώσσα 
•Αξιολόγηση και βαθμολόγηση σπουδαστών 
•Παροχή ακαδημαϊκών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στους σπουδαστές (ακαδημαϊ-
κός και επαγγελματικός προσανατολισμός) 
•Συμμετοχή στην αξιολόγηση και αναθεώ-
ρηση των προγραμμάτων σπουδών 
•Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες και εκδηλώσεις του Ομίλου 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ στο αντικείμενο διδασκα-
λίας (από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή 
από πανεπιστήμιο εξωτερικού με αναγνώ-
ριση ΔΟΑΤΑΠ) 
•Διδακτική, εργασιακή και ερευνητική εμπει-
ρία στο αντικείμενο διδασκαλίας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
σε προφορικό και γραπτό επίπεδο 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
για τους άνδρες υποψήφιους 
 
Επιθυμητά προσόντα 
•Μεταπτυχιακός ή/ και διδακτορικός τίτλος 
σπουδών στο αντικείμενο διδασκαλίας 
(από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή από 
πανεπιστήμιο εξωτερικού με αναγνώριση 
ΔΟΑΤΑΠ) 
 
Επιθυμητά χαρακτηριστικά 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση 
και παράδοση διδακτέας ύλης 
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομη-
τικού περιβάλλοντος μάθησης 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων 
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγ-
γελματικών αναγκών των σπουδαστών 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Ο όμιλος προσφέρει 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό 
περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές 
 
Απαραίτητη η επισύναψη φωτογραφίας.
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
nleventopoulou@xinis.net

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η ΤΟΥΟΤΑ Άγγελος ζητάει άτομο 25-40 
ετών για:

Τεχνικό Σύμβουλο 
Συνεργείου Φανοποιείου 

5ήμερη απασχόληση
Προδιαγραφές θέσης 
•Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. οχημάτων 
•Πολύ καλή γνώση H/Y (Microsoft Office, 
internet) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
και στην πώληση 
•Προϋπηρεσία 5ετίας κατ’ ελάχιστο σε ίδια 
θέση. Θα προτιμηθεί προϋπηρεσία και 
σαν τεχνικός σύμβουλος φανοβαφείου 
•Ευγένεια, συνεργατικό πνεύμα και προ-
σήλωση σε διαδικασίες και βελτίωση 
διαδικασιών. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις. 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
 
Αρμοδιότητες 
•Παραλαβή και παράδοση αυτοκινήτων 
συνεργείου και φανοποιείου 
•Διαχείριση ραντεβού και ζημιών φανοποιείου 

•Διαχείριση ραντεβού συνεργείου 
•Δυνατότητα εκτιμήσεων ζημιών φανοποιείου 
•Επεξήγηση εργασιών και κοστολογίων 
•Συνεχής ενημέρωση για τεχνικές ενημε-
ρώσεις μοντέλων 
•Προώθηση εξτρά προϊόντων και υπηρε-
σιών στους πελάτες 
•Υποστήριξη εγγυήσεων 
•Πραγματοποίηση τελικών ελέγχων πριν 
την παράδοση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παρα-
πάνω και επιθυμούν να ενταχθούν στο δυ-
ναμικό της εταιρίας, παρακαλούνται να υπο-
βάλλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα μόνο 
στο: e-mail: aftersales@toyotaggelos.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μηχανικός Περιβάλλοντος 

(πρακτική άσκηση) 
(TEC 3112) - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή βιομηχανία τροφίμων 
αναζητά πτυχιούχο Μηχανικό Περιβάλλο-
ντος στα πλαίσια πρακτικής άσκησης, για 
την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του τμή-
ματος ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υπο-
ψήφιος θα συμμετέχει σε όλα τα έργα 
σχεδιασμού, λειτουργίας και υποστήριξης 
συστημάτων μονάδων καθαρισμού και δια-
χείρισης αποβλήτων του εργοστασίου, σύμ-
φωνα με όλα τα επίσημα ποιοτικά πρότυπα 
που επιβάλλει η ελληνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος 
•Διάθεση για εργασία στον τομέα των 
σπουδών του 
•Πολύ καλές γνώσεις αγγλικών και ηλε-
κτρονικών υπολογιστών 
 
Βιογραφικό στο e-mail: cv@anadeixi.gr

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

Mάγειρα Β’
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετής εμπειρία στη θέση 
του Β’ μάγειρα 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρα-
πάνω προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα 
το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογρα-
φία: τηλ: 23740 20820, φαξ: 23740 24707, 
e-mail: kostaskarakasidis40@gmail.com

Σερβιτόροι & Βοηθοί 
κωδ: SPSB

To Possidi Holidays Resort & suites 
hotel 5* Βρίσκεται στο πρώτο πόδι της 
Χαλκιδικής «Κασσάνδρα», στο Ποσείδι 
πάνω στην θάλασσα.

Ανήκει στην κατηγορία πολυτελείας και δια-
θέτει 130 πολυτελή δωμάτια και 15 σουίτες. 
Με σαφή προσανατολισμό και στόχο στην 
παροχή άψογων και ποιοτικών υπηρεσιών 
κατόρθωσε να θεωρείται ένα από τα καλύ-
τερα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής και μέσα 
στα πρώτα της Ελλάδας. Το ξενοδοχείο 
συγκαταλέγεται στα πρώτα που πιστοποι-
ήθηκαν με ISO 9001 και Haccp. Χρησιμο-
ποιεί πρόγραμμα ενεργειακής διαχείρισης 
και βραβεύτηκε από διεθνείς οργανισμούς 
για τα μέτρα υπέρ της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος. Εάν η ποιότητα στην παροχή 
των υπηρεσιών σας εκφράζει ζητάμε για τη 
σεζόν 2014 προσωπικό.

Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής Τουριστικών Επαγγελ-
μάτων ή επαρκή προϋπηρεσία 
•Καλή γνώση αγγλικών ή γερμανικών 
(ξενοδοχειακή ορολογία) 
•Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί 

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων– 
προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Η θέση αφορά μερική απασχόληση για τις 
ημέρες: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και 
για τους μήνες: Ιούνιο, Ιούλιο & Αύγουστο.

Αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημεί-
ωμα στο fax: 23740 42028 ή στο e-mail: 
personnel@possidi-holidays.gr αναγράφο-
ντας τον κωδικό της θέσης.

Μάγειρας (TOUR 3012) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστό ξενοδοχείο 4* στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, αναζητά επαγ-
γελματία μάγειρα για τις ανάγκες λειτουργί-
ας του εστιατορίου (ένοικοι, εκδηλώσεις κλπ).

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψή-
φιος θα αναλάβει την κοστολόγηση, προε-
τοιμασία και παραγωγή όλων των σιτιστι-
κών υπηρεσιών του ξενοδοχείου (πρωινά, 
half board, a la carte, gourmet).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος μαγειρικής σχολής 
•Τουλάχιστον πενταετής επαγγελματική 
εμπειρία σε ανάλογη θέση ξενοδοχείου 
ή γνωστού εστιατορίου, σε θέσεις Ά ή Β́  
μάγειρα 
•Γνώσεις κοστολόγησης πρώτων υλών 
•Γνώσεις διαδικασιών υγιεινής & ασφάλει-
ας (κάτοχος σχετικής πιστοποίησης) 
•Συνεργάσιμος, ευέλικτος, πρόθυμος, 
προσανατολισμένος στην άριστη εξυπηρέ-
τηση του πελάτη και την άριστη αξιοποίη-
ση των διαθέσιμων πόρων 
•Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου, για την καθημε-
ρινή μετάβαση του στον τόπο εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικού e-mail: 
cv@anadeixi.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Alexandros Palace Hotel & Suites 
welcomes you in a 60.000 square meters 
slope ending and idyllic environment 
embraced by a golden beach and natural 
beauty of the Athos Peninsula in Halkidiki.

Convenience and luxury are combined 
with aesthetics and a friendly environment, 
providing a truly high quality of stay. 
 
Our company is seeking professionals with 
the ability and willingness to prosper in a 
multinational environment.

Reservations Manager
Requirements: 
•At least 3 years work experience in the 
hospitality industry (hotels 5*). 
•English language qualifications and at 
least one more 
•Excellent communication skills 
•IT Literacy (hospitality industry) 
•Familiar with the greek and european 
hospitality industry 
 
Additional (not needed) requirements: 
•Russian language qualifications 
 
The hotel offers: 
•Excellent business environment 
•Οn going training and development 
opportunities 
 
Send your cv to the following e-mail: 
alexh@otenet.gr

Η εταιρία ΑCROTEL AE στην Σιθωνία 
Χαλκιδικής ζητά άμεσα:

Υπεύθυνο/η Κρατήσεων
Απαραίτητα προσόντα 
•Σημαντική εμπειρία σε ανάλογη θέση σε 
ξενοδοχεία 4* και 5* 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικής (προφορική και 
γραπτή) γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση 
άλλων γλωσσών. 
•Άριστη χρήση Η/Υ και ξενοδοχειακού 
προγράμματος PROTEL.

Αποστολή βιογραφικών απαραίτητα με φω-
τογραφία στο e-mail: cv@athena-pallas.gr


