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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καριέρα στη μεγαλύτερη ελληνική 
αλυσίδα ηλεκτρικών. 
 
Η Ηλεκτρονική ζητά να προσλάβει για το 
κατάστημά της στη Κατερίνη:

Διευθυντή Καταστήματος
Απαραίτητα προσόντα 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Γνώση Η/Υ και αγγλικών 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία τουλάχιστον 
5 ετών στο λιανεμπόριο 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία 2-3 ετών 
σε ανάλογη θέση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
 
Η Ηλεκτρονική προσφέρει 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας 
•Διαρκή επιμόρφωση 
•Κίνητρα για την επίτευξη στόχων 
•Προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης 
 
Μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας 
•Μέσω e-mail: hr@electroniki.gr 
•Ταχυδρομικώς: Λ. Κηφισού & Εθν. Μα-
καρίου 2 Περιστέρι Τ.Κ. 12132, υπόψη Δ/
νσης ανθρώπινου δυναμικού.

H ACTION LINE ζητά:
Πωλητή 

(Κωδ. Θέσης: ACT_DO_1113)
Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών 
& ευρυζωνικών υπηρεσιών, στην Τρίπο-
λη, Πάτρα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, 
Αγρίνιο, 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.

Η εταιρεία Mega Systems ζητά για τη στε-
λέχωση του υποκαταστήματός της, στη 
Κύπρο, με έδρα τη Λευκωσία, Yπεύθυνο 
Πωλήσεων.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει 
να διαθέτουν: 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Μεθοδικότητα και οργάνωση 
•Γνώση Η/Υ 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού 
•Παρακολούθηση στόχων 
•Καθημερινή οργάνωση ομάδας 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό περιβάλλον 
•Μισθό & ασφάλιση 
•Αρχική & συνεχή εκπαίδευση 
•Επαγγελματική εξέλιξη

Για πληροφορίες (αναγράφοντας τη περιοχή 
ενδιαφέροντος) και αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: ktselekidou@megasystems.gr- 
fax: 211 10 99599.

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

Net Developer
Απαραίτητα προσόντα: .Net, SQL, Re-

porting services, Silverlight, compact frame-
work, WCF, Web services, Devexpress, Ex-
traLightswitch και android εφαρμογές.

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

Ζητούνται για εργασία στη Γερμανία:
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και 

Μηχανικοί Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών

Απαραίτητη 
•Γνώση γερμανικής γλώσσας επίπεδο Β1 
•4ετη εργασιακή εμπειρία 
 
Με πολύ καλούς όρους και προϋποθέσεις.

Πληροφορίες: 
MD STUDIEN & VERMITTLUNG,
Ώρες γραφείου 09:00–14:00: 2810330009. 
Έυα Βενιανάκη: 6973348931, Αναστασία 
Καλπακτσή: 6973326214. Αποστείλατε 
βιογραφικό στα γερμανικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@md-hellas.gr. Tα βιογρα-
φικά να είναι μόνο στη γερμανική σε μορφή 
Europass με φωτογραφία. Βιογραφικά στα 
ελληνικά δε θα ληφθούν υπόψη.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
H ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ζητά για μόνιμη 
συνεργασία:

Λογίστρια για 
ενημέρωση-παρακολούθηση 

 Γ’ κατηγορίας βιβλίων
Απαιτούμενες γνώσεις, προσόντα: 
•Πτυχίο 
•Εμπειρία 5ετή τουλάχιστον 
σε Γ’ κατηγορίας βιβλία 
•Ενημέρωση εγγραφών, παρακολούθηση 
παγίων 
•Σύνταξη δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, 
εισοδήματος 
•Άριστη γνώση MS Office, διαδικτύου 
•Αγγλικά επιπέδου Lower με ικανοποιητικό 
επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου 
•Υπευθυνότητα, συνεργασία, ομαδικό 
πνεύμα 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
cv@geoanalysis.gr, fax: 2310 496880.

Ο πελάτης μας είναι βιομηχανική εταιρία 
ΑΕ. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της εταιρί-
ας, αναζητείται κατάλληλος/η υποψήφιος/α 
με στόχο την κάλυψη της παρακάτω θέσης 
στην Δυτ. Θεσσαλονίκη:

Προϊστάμενος/η Λογιστηρίου 
(κωδ. S.ACC-13)

Το έργο: Συντονισμός, εποπτεία και κάλυψη 
όλων των λογιστικών και χρηματοοικονομι-
κών ενεργειών και υποχρεώσεων της ΑΕ.

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 
•Εμπειρία τουλάχιστον 10 χρόνια σε 
όλο το φάσμα λογιστικών εργασιών 
ανώνυμης εταιρίας 
•Άριστη γνώση της γενικής λογιστικής και 
συνεχής ενημέρωση στις εξελίξεις για θέ-
ματα λογιστικά, φορολογικά, 
•Ασφαλιστικά, εργατικής νομοθεσίας, ΔΛΠ 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (έμφαση στο 
MS Office-Excel, Word) και συστημάτων 
ERP, κατά προτίμηση του Atlantis/ALTEC. 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Καλή παρουσία, ευγένεια, καλή επικοινω-
νία και συνεργασία. 
•Άτομο δραστήριο, εύστροφο, με ικανό-
τητα καλής επεξεργασίας και ανάλυσης 
αριθμητικών δεδομένων 
•Ικανότητα συντονισμού, διοίκησης, εκπαί-
δευσης κι εποπτείας ομάδας λογιστών 
•Δυνατότητα για ευέλικτα ωράρια εργασίας 
χωρίς χρονικές δεσμεύσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή ΙΧ 
αυτοκινήτου. 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν 
άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα (με 
φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), 
αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο 
careers@peopleatwork-hellas.gr ή στο 
fax: 2310 517494. Όλες οι υποψηφιότητες 

θα λάβουν απάντηση και Θα αντιμετωπι-
σθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

PROMOTION-
MERCHANDISERS

H Τhe Franchise Co., για λογαριασμό 
πελάτη, αναζητά:

Mystery Shopper 
 (Εξωτερικούς Συνεργάτες) 

για την περιοχή της Κατερίνης
Περιγραφή θέσης 
•Ανάληψη υλοποίησης projects mystery 
shopping στην περιοχή της Κατερίνης 
 
Προφίλ υποψηφίου / -ας 
•Εμπειρία σε projects mystery shopping 
•Εμπειρία από τον χώρο της λιανικής 
•Ικανότητες στη σύνταξη κειμένων/ 
δομημένου reporting 
•Εξαιρετική επικοινωνιακή ικανότητα 
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός 
•Άριστη γνώση Microsoft Office 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: oroussopoulos@tfc.gr. Κωδικός: 
msk1113. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η APIVITA με ηγετική θέση στο χώρο του 
φυτικού φυσικού καλλυντικού και 34 χρόνια 
με πρωτοπόρο δράση στην πράσινη ανά-
πτυξη ζητά:

Merchandisers 
Με έδρα την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη 

και το Ηράκλειο Κρήτης
H εταιρεία: Στην APIVITΑ, ελληνική εται-
ρεία καινοτόμων φυσικών προϊόντων και 
υπηρεσιών, με διεθνή παρουσία σε 14 χώ-
ρες, μοιραζόμαστε το όραμα για αειφόρο 
ανάπτυξη με απόλυτο σεβασμό και αγάπη 
για τη φύση και τον άνθρωπο. Πιστεύουμε 
στο «Κάλλος» (εσωτερική και εξωτερική 
ομορφιά), την ισορροπία, το μέτρο και την 
ευζωία, καθώς και στην ηθική και βιώσιμη 
επιχειρηματικότητα. Αναζητούμε ανθρώ-
πους με εξαιρετική ικανότητα να προωθούν 
τη μοναδικότητα της APIVITA, τη φιλοσο-
φία και τις αξίες της μαζί με τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες της.

Σκοπός της θέσης: Η υλοποίηση των 
ενεργειών Trade Marketing με στόχο τη 
βελτίωση της εταιρικής εικόνας στα σημεία 
πώλησης / φαρμακεία και την προώθηση 
της φιλοσοφίας της APIVITA.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων / 
Μάρκετινγκ ή άλλης ειδικότητας. 
•Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών σε 
αντίστοιχη θέση. 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας 
και πώλησης. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
και Η/Υ. 
•Άδεια οδήγησης

Τηλέφωνα και διεύθυνση επικοινωνί-
ας: APIVITΑ, Δ/νση ανθρωπίνων πόρων. 
(κωδ. θέσης: Merch), ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπού-
λου, Μαρκόπουλο Μεσογαίας/ ΤΚ 19003. 
Τηλ. 210 2854430, φαξ 210 2843580. 
E-mail: hr@apivita.com

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 σημείω-
μα στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρού-
νται απόλυτα εμπιστευτικές. Follow Adecco 
Greece on Facebook, Linkendin.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ στο πλαί-
σιο της στελέχωσης του τμήματος εξυπη-
ρέτησης πελατών ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο/η Προώθησης 
& Πωλήσεων 

κωδικός θέσης: SUG Θ 5/13
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Κολεγίου 
(γνώσεις Marketing θα εκτιμηθούν) 
•Εργασιακή εμπειρία σε θέση 
telemarketing ή πωλήσεων 
•Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ και των 
Social Media 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Ηλικία έως 30 ετών 
 
Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ προσφέρει: 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό 
περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής & προσωπικής 
ανάπτυξης 
 
Αποστολή βιογραφικού με e-mail στο: 
mariap@xinis.net. Απαραίτητα να αναφέ-
ρεται ο κωδικός της θέσης στο θέμα.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Υπεύθυνο ή Υπεύθυνη Καταστήματος 

Για Πλήρη Απασχόληση

Με ανάλογη προϋπηρεσία τουλάχιστον 
για 2 χρόνια ζητείται από την μεγαλύτε-
ρη γαλλική αλυσίδα παιδικών ενδυμάτων 
ORCHESTRA - PREMAMAN για τα κατά-
στηματά της στον Εύοσμο και τη Λάρισα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@orchestrahellas.gr, φαξ: 210 9889140.

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
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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

 
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

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης -  

Σέρρες/Δράμα 
Κωδικός 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 
•ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Αυγής 60, 
145 64 Κηφισιά 
•Website: www.gcp.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Η εταιρεία MED LIFE AE., ειναι ιατρική 
εταιρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
με έδρα την Ρόδο. Έχει ιατρεία στο 7ο χλμ 
Ρόδου - Λίνδου και περιφερειακά ιατρεία 
στην νότια Ρόδο, περιοχή Κιοτάρι και στην 
Κω στην περιοχή Καρδάμαινα. Στο 7ο χιλ 
Ρόδου - Λίνδου (κοντά στο κέντρο της πό-
λης) ολοκληρώθηκε ένα ιατρικό κέντρο και 
κέντρο αποκατάστασης ΑΜΕΑ, τα οποία θα 
λειτουργήσουν τον Απρίλιο του 2014.

Ζητάμε ιατρούς με ειδικότητα Γενικής 
Ιατρικής και ιατρούς άνευ ειδικότητας. 
Η αμοιβή είναι € 2.200,00 καθαρά και 
προσφέρουμε διατροφή, αυτοκίνητο της 
εταιρείας για τις μετακινήσεις τις ώρες ερ-
γασίας και κινητό τηλέφωνο για τις ανάγκες 
επικοινωνίας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail της 
εταιρείας medlife@otenet.gr, ή στα τηλέφω-
να 22410-60282,60283, fax: 22410-68973.

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

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

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

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

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η AGROLOGY ABEE που δραστηριοποι-
είται πετυχημένα εδώ και 30 χρόνια στον 
κλάδο των γεωργικών εφοδίων, αναζητά 
άμεσα Γεωπόνο με έδρα την Καβά-
λα 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

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Για το HILTON στην Κω, ζητείται υπάλλη-
λος για την παρακάτω ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος - Τεχνικός
•Γνώσεις αγγλικών και Η/Υ - δικτύου. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@lakitira.gr. Fax: 210 6233321, 
υπόψη Τμήματος Προσωπικού.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η SABOS.A., ένας από τους δυναμικά 
ανερχόμενους ομίλους στο τομέα των ηλε-
κτρομηχανολογικών κατασκευών και μελε-
τών στην Ελλάδα και διεθνώς, με έδρα στο 
Βασιλικό Ευβοίας στα πλαίσια της ανάπτυ-
ξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων 
και έργων της, ζητά να προσλάβει:

Σχεδιαστή Τεχνολόγο 
Μηχανικό

Περιγραφή θέσης: 
•Σχεδιασμός μηχανολογικών κατασκευών 
με την χρήση τρισδιάστατου σχεδιαστι-
κού προγράμματος, κατά προτίμηση 
Unigraphics και AutoCad. 
•Τροποποίηση κατόπιν μελέτης των αλλα-
γών στις τεχνικές/ μηχανικές προδιαγρα-
φές, υλικών και εξαρτημάτων. 
•Μετατροπές των σχεδίων σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του μηχανικού – μελετητή. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3-6 χρόνια 
σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γραπτή και προφορική χρήση 
της αγγλικής γλώσσας. 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι 
•Ικανότητες σχεδίασης σε μεγάλης 
διάρκειας project 
•Παρουσίαση του έργου σε επίπεδο 
σχεδίασης 
•Δημιουργία manual και τεχνικών 
προδιαγραφών 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαρκής επιμόρφωση ακολουθώντας την 
εξέλιξη της τεχνολογίας στο χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υπο-
βάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στo 
e-mail: DTsokos@sabo.gr

BIOMHXANIA
Τεχνικός - Ηλεκτρονικός ΤΕΙ 

(TEC 711) Κιλκίς
Περιγραφή: Γνωστή βιομηχανία στην Βιο-
μηχανική περιοχή Κιλκίς αναζητά ηλεκτρο-
νικό, απόφοιτο ΤΕΙ με γνώσεις αυτοματι-
σμού και PLC

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος θετικής κατεύθυνσης, 
ηλεκτρονικός ΤΕΙ (ΑΕΙ προαιρετικά) 
•Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία σε βιομη-
χανικό περιβάλλον και σε ροή παραγωγής 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών σε επίπεδο 
συνεννόησης και τεχνικών θεμάτων 
•Επίλυση τεχνικών θεμάτων σε οθόνες, 
plc και γενικά σε συστήματα αυτοματισμού 
•Εξοικείωση με μικροεργαλεία 
και ρυθμίσεις 

•Κάτοικος Κιλκίς 
(επιθυμητό, όχι απαραίτητο) 
•Δίπλωμα οδήγησης και εργασία 
σε βάρδια 
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Η εταιρία ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ Α.Ε.Ε. που δρα-
στηριοποιείτε στον χώρο των εισαγωγών 
και της εμπορίας αθλητικών ειδών και 
οργάνων γυμναστικής για επαγγελματικό 
και οικιακό χώρο, camping και εποχιακών 
ειδών, ενδιαφέρεται να προσλάβει για τις 
αποθήκες της στη Θεσσαλονίκη:

Βοηθό Αποθήκης
Τόπος: 8ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αθηνάς, 
574 00 Σίνδος 
 
Καθήκοντα: 
•Εκτέλεση παραγγελιών 
(pick up, συσκευασία, φόρτωση) 
•Scanning παραγγελιών 
•Εκφόρτωση και τακτοποίηση 
εμπορευμάτων. 
•Απογραφή και παρακολούθηση 
αποθεμάτων. 
 
Προσόντα: 
•Γνώσεις μηχανογραφημένης αποθήκης 
και λειτουργία barcode scanner (η προϋπη-
ρεσία σε μεγάλες μηχανογραφημένες απο-
θήκες θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν). 
•Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας. 
•Τεχνικές γνώσεις η δεξιότητες. 
•Εμπειρία ERP συστημάτων. 
•Γνώσεις η εμπειρία από εφαρμογή 
συστημάτων ποιότητος. 
•Καλές γνώσεις Microsoft Excel και 
προγραμμάτων Office γενικότερα. 
•Γνώσεις αγγλικών (επιπέδου Lower) 
 
Πρόσθετα προσόντα: 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές 
δυνατότητες. 
 
Εξέλιξη: 
•Ο βοηθός αποθήκης με τα απαραίτητα 
προσόντα και μέσα από τη δουλειά 
του έχει τη δυνατότητα να εξελιχτεί σε 
υπεύθυνο αποθήκης. 
 
Επικοινωνία - βιογραφικά: 
Ειρήνη Μουσταφέλου, e-mail: me@eldico.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης 
«MIKEL» προκειμένου να στελεχώσει το 
κατάστημά της στην Καβάλα ζητά άτομα 
με εμπειρία ηλικίας 20-35 ετών για το πό-
στο του Υπεύθυνου Καταστήματος.

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

Το ξενοδοχείο ekies all senses resort, 
αναζητεί για τη θερινή σεζόν 2014:

Σερβιτόρους/ρες και Μπάρμεν 
για το μπαρ και το εστιατόριο

•Προσφέρεται ασφάλιση, διαμονή και δια-
τροφή, μισθός ανάλογος των προσόντων. 
•Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση 
της αγγλικής γλώσσας και η προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχείο.

Παρακαλούμε τα βιογραφικά να συνοδεύο-
νται απαραίτητα από φωτογραφία και στοι-
χεία επικοινωνίας. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: info@ekies.gr

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλ-
κιδική, το ομορφότερο και  πληρέστερο 
ξενοδοχειακό Συγκρότημα στην Ελλάδα, 
επιθυμεί να  προσλάβει για εποχική απα-
σχόληση με έδρα στο Πόρτο Καρράς:

Chef (Code: CΗ)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής 
•Τουλάχιστον 7 χρόνια προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση απαραίτητη σε ξενοδοχεία 
πέντε αστέρων και σε μεγάλες τουριστικές 
μονάδες 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης 
ασφάλειας & υγιεινής τροφίμων 

•Γνώση HACCP 
•Γνώση και πείρα στις κοστολογήσεις, πα-
ραγγελίες, παραλαβές, σωστές συνθήκες 
αποθήκευσης - συντήρησης των τροφίμων 
•Γνώση και πείρα στην διαχείριση 
προσωπικού 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημεί-
ωμα με φωτογραφία τους αναφέροντας 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.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
F&B Sales and 

Operation Manager
Ekies all senses resort, is looking for an 
assistant operation manager for the season 
2014. The candidate should full fill the 
below requirements:

•Experience in the field of F & B operation 
and administration 
•Cost control knowledge 
•Knowledge of English language is 
mandatory. Knowledge of second 
language (German) is also important 
•Guest relations and sales abilities 
•Enthusiastic and open personality 
•Work under pressure 
•Adaptation in the team spirit 
 
The company offers: 
•6 months employment 
•Residence 
•3 meals per day 
 
Please send your CV at this e-mail: 
info@ekies.gr and write on the subject 
field AS.OP.MANAGER.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

O Όμιλος εταιρειών International Life, 
ραγδαία αναπτυσσόμενος στην παρο-
χή 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 ερ-
γασία. 
•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 παρα-
γωγικότητας 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 παρα-
πάνω και επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα 
δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
εργασίας, παρακαλούνται να υποβάλλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ελληνι-
κή γλώσσα στο email: 
schatziioannidis@skywalker.gr


