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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ο Όμιλος Εταιριών παροχής υπηρεσι-
ών υγείας Euromedica Α.Ε., αναζητά για 
την κάλυψη, σε θέση πλήρους απασχόλη-
σης, για τα γραφεία του Ομίλου στη Θεσ-
σαλονίκη, την κάτωθι ειδικότητα:

Υπάλληλους Γραφείου 
(ADMIN.TH.20131112)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση 
•Άριστη γνώση MS Office 
(Word, Excel, PowerPoint) 
•Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες 
χρονικών περιορισμών και πίεσης 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ηλικία έως 32 ετών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Γνώση Αραβικής Γλώσσας 
•Γνώση Ρωσικής Γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στεί-
λουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης, το αργότερο μέχρι 
30/11/2013 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@euromedica.gr ή στο fax: 2310 812070, 
υπόψη Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων. 
Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα τη-
ρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η εταιρία μας EMPTIES, είναι ατομική 
επιχείρηση και ιδρύθηκε το 1998.

Ξεκίνησε πραγματοποιώντας εισαγωγές 
-εμπορία ειδών πληροφορικής (αναλώσι-
μα-αξεσουάρ υπολογιστών). Σήμερα λει-
τουργούμε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
μας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Από το 2004 ασχολούμαστε αποκλειστικά 
με την εισαγωγή εμπορία ανακατασκευ-
ασμένων μελανιών inkjet και toner. Τα 
ανακατασκευασμένα δοχεία εκτυπωτών, 
προσφέρουνε στον καταναλωτή μια οι-
κονομικότερη λύση. Συμβάλλουμε στην 
προστασία του περιβάλλοντος, και στη 
δραστηριοποίηση της βιομηχανίας της 
ανακατασκευής - περισυλλογής, η οποία 
δημιουργεί θέσεις απασχόλησης.

Από το 2007 λειτουργούμε και με ένα νέο 
sub-brand: «empties».

Η ‘’empties’’ είναι πιστοποιημένος φορέας 
περισυλλογής αδειών μελανοδοχείων με 
σκοπό την ανακύκλωση. Η άδεια, μας χορη-
γήθηκε από το υπουργείο περιβάλλοντος .

Η ‘’empties’’ έχει αναλάβει μια εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα 
ανακύκλωσης. Περισυλλέγουμε τα άδεια 
δοχεία εκτυπωτών διανέμοντας ειδικούς 
κάδους ανακύκλωσης, και εφαρμόζοντας 
διάφορα προγράμματα περισυλλογής 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κοινω-
νίας και της αγοράς.

Η Εταιρία Υλικών Μηχανογράφησης 
EMPTIES προσφέρει την θέση εργασίας:

Υπάλληλος Γραφείου 
 για Εξωτερικές Εργασίες 
(Θεσσαλονίκη Εύοσμος)

•Νέος για πλήρη απασχόληση, το πολύ 
έως 24 ετών 
•Με δίπλωμα δικύκλου και ερασιτεχνικό 
δίπλωμα αυτοκινήτου

Βιογραφικά μπορείτε να αποστείλετε στο 
e-mail: empties@otenet.gr. 
Προσοχή: Γίνονται δεκτά μόνο τα βιογραφι-
κά με τα παραπάνω προσόντα. 
Website: www.empties.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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 τεχνικής εταιρίας στην ανατολική 
Θεσσαλονίκη, αναζητά ένα (1) άτομο για τη 
στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Bilingual Secretary 
(κωδ. θέσης: S-722/36506)

Περιγραφή θέσης 
•Μετάφραση εγγράφων 
•Υποστήριξη γραφείου, σύνταξη 
επιστολών 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές 
•Συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Επιθυμητό πτυχίο μηχανολογικής 
κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και της γερ-
μανικής ή ρωσικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
 
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό 
περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης, μέσω email στην ηλε-
κτρονική 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, LinkedIn.

ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Meet the Future 
 
Η Manpower, για λογαριασμό εταιρείας 
πελάτη της, ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο 
της αναζητά:

Υπάλληλο Τμήματος Marketing 
(Κωδ. Θέσης: GRC/6835)

Περιγραφή εργασίας: 
•Σχεδίαση και υλοποίηση προωθητικών 
ενεργειών και ενεργειών Marketing 
& Επικοινωνίας. 
•Συγγραφή και δημοσίευση σχετικού περι-
εχομένου σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρ-
μες κοινωνικής δικτύωσης. 
•Αξιολόγηση και τήρηση της στρατηγικής 
των κοινωνικών μέσων όπως αυτή ορίζε-
ται από το τμήμα Μάρκετινγκ. 
•Δημιουργία εκθέσεων προτεινόμενων 
ενεργειών και προτάσεων σε θέματα επι-
κοινωνίας και στρατηγικής Marketing 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α 
θα πρέπει να έχει τα κάτωθι: 
•Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης 
με κατεύθυνση το Marketing. 
•Επιτυχημένη εμπειρία σε οργανωμένο 
τμήμα Marketing τουλάχιστον ένα έως 
τρία έτη. 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
και χειρισμού Η/Υ. 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Ικανότητα δημιουργίας και υλοποίησης 
του Marketing plan της εταιρείας. 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
και εργασίας υπό πίεση. 
•Μεταδοτικότητα και ικανότητα διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού 
•Δυνατότητα ταξιδίων σε Ελλάδα 
και εξωτερικό.

Μπείτε, σήμερα κιόλας να δείτε την αγγελία 
στο website: www.manpowergroup.gr, εγ-
γραφείτε δημιουργώντας το δικό σας λογα-

ριασμό My ManPower, ενημερωθείτε για τις 
ανοιχτές θέσεις εργασίας και κάνετε αίτηση 
για όλες όσες σας ενδιαφέρουν, στείλτε το βι-
ογραφικό σας επισυνάπτοντας μια πρόσφα-
τη φωτογραφία σας. Αποστολή βιογραφικού 
στο e-mail: mroussos@manpowergroup.gr. 
Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που 
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

Διευθυντής Εργοστασίου 
(TEC 1014) 

Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Μεγάλη βιομηχανία τροφί-
μων με ηγετική θέση στην ελληνική αγο-
ρά, αναζητά Διευθυντή Εργοστασίου για 
τις ανάγκες καλύτερης λειτουργίας της. Η 
θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή 
και ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει την 
ευθύνη διοίκησης: Παραγωγής, Τεχνικής 
Διεύθυνσης, Διεύθυνσης Προμηθειών, 
Ποιοτικού Ελέγχου, Αποθήκης, Έρευνας & 
Ανάπτυξης

Καθήκοντα θέσης 
•Eυθύνη εύρυθμου σχεδιασμού και λει-
τουργίας παραγωγικής διαδικασίας και 
βελτιστοποίησης διαδικασιών παραγωγής 
•Aνάληψη ενεργειών μείωσης λειτουργι-
κού κόστους τμημάτων ευθύνης 
•Aνάληψη ενεργειών διαχείρισης νέων 
επενδύσεων βελτίωσης υλικοτεχνικής 
υποδομής 
•Άριστη διαχείριση όλων των διαθέσιμων 
πόρων τμημάτων ευθύνης 
•Έλεγχος, καθοδήγηση, αξιολόγηση και 
ανάπτυξη διευθυντών και προϊσταμένων 
τμημάτων ευθύνης 
•Επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών 
στόχων λειτουργία εργοστασίου 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Δεκαπενταετής επαγγελματική εμπειρία 
από τον κλάδο της βιομηχανίας 
•Τουλάχιστον πενταετής επαγγελματική 
εμπειρία σε θέση Διεύθυνσης Εργοστασί-
ου, κατά προτίμηση τροφίμων 
•Επαγγελματική εμπειρία από την διοί-
κηση σχετικών τμημάτων ευθύνης (όπως 
αναφέρονται) 
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι 
(Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός) 
•Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr

Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ ζητά να 
προσλάβει:

Project Manager 
for Erbil (Kurdistan – North Iraq)

Αρμοδιότητες: 
•Customer management. Διαχείριση 
των εξαγωγών προς τον πελάτη. 
•Επόπτευση της αγοράς, του ανταγωνι-
σμού, συνεργασία με τα δίκτυα του πελάτη 
– αντιπροσώπου. Reporting στις Σέρρες 
σε εβδομαδιαία βάση 
•Ευθύνη για το «στήσιμο» της νέας μονά-
δας παραγωγής στο Erbil σε συνεργασία 
με τον τοπικό μας συνεργάτη 
•Επόπτευση της λειτουργίας της μονάδας 
αυτής 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με κατεύθυνση Business ή Οικονομικά 
•10ετή εμπειρία σε θέση Senior σε τμήμα-
τα πωλήσεων και management 
•Γνώση του χώρου τροφίμων 
•Εμπειρία στη διαχείριση προσωπικού 
•Εμπειρία σε project management θα 
θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε «στήσιμο» 
και διοίκηση θυγατρικών μονάδων 
παραγωγής 
•Παραμονή στο Erbil για τουλάχιστον 3 
χρόνια κρίνεται απαραίτητη 
 
Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτική εξέλιξης στην εσωτερική 
οργάνωση της εταιρείας 
•Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας 
 
Curriculums vitae can be sent either by 

electronic mail to: career@krikri.gr or by 
fax to 23210 68311.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η WebLogic ΑΕ καινοτόμος εταιρία παρα-
γωγής διαδικτυακού λογισμικού με κύριο 
προσανατολισμό την παραγωγή τουρι-
στικού λογισμικού (on line κρατήσεις), με 
σημαντικό αριθμό έργων πληροφορικής 
προς υλοποίηση και πανελλαδική εμβέλεια 
δραστηριοτήτων, αναζητεί:

Έμπειρους Σχεδιαστές & 
Προγραμματιστές διαδικτύου 

(Web Designers & Developers) & 
 Προγραμματιστές Βάσεων Δεδομένων

Απαιτήσεις γνώσεων για τις θέσεις ως 
web Developers& Designers: 
•ColdFusion, PHP, ASP 
•JavaScript, JQuery, Ajax, JSON, XML 
•Δεξιότητες Frontend HTML5 / HTML/ 
XHTML και CSS3 
•Object Oriented Programming / RESTful 
Web-Services 
•Το ελάχιστο, βασικές γνώσεις 
Transact-SQL 
 
Απαιτήσεις γνώσεων για τις θέσεις 
προγραμματιστών βάσεων 
δεδομένων: 
•Άριστη γνώση Transact-SQL και περιβάλ-
λοντος SQL Server 2005 και άνω 
 
Λοιπά απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτερής / Ανώτατης 
εκπαίδευσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε Web 
Development / Βάσεις Δεδομένων 
•Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας 
 
Αποδοχές: Προσφέρονται πακέτα απο-
δοχών ανάλογα με προσόντα και εμπειρία. 
 
Πληροφορίες: 
Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου. 
Τόπος εργασίας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Αλεξανδρούπολη. 
 
Επικοινωνία και αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: info@weblogic.gr 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9017169, 
25510 88545

PROMOTION-
MERCHANDISERS

H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Merchandisers 
που θα δραστηριοποιούνται 

στο χώρο των FMCGs
Περιοχές: 
•Καβάλα – Δράμα 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων 
•Άπταιστα Αγγλικά 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας 
& διαπραγματεύσεων 
•Ομαδικότητα 
•Ικανότητες Παρουσίασης 
•Καινοτομικό τρόπο σκέψης 
•2 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
ή merchandising σε FMCGs 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις για τους άντρες υποψήφιους 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης 
•Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την 
ένδειξη Mercfmcg στο e-mail: 
west@westsa.gr ή στο fax: 210 9735005.

H MSPS, ηγέτιδα εταιρία στο χώρο του 
Promotion Μarketing με σημαντικούς 
πολυεθνικούς πελάτες ζητά:

Merchandiser 
με έδρα την Καβάλα

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να 
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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

είναι απόφοιτος Λυκείου, ΑΕΙ ή ΤΕΙ να γνω-
ρίζει καλά Αγγλικά, να είναι έως 30 ετών, 
να μπορεί να ταξιδεύει και σε άλλες περι-
οχές εκτός από την έδρα του και να είναι 
κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου. Προϋ-
πηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό Αυτοκίνητο 
•Δυναμικό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
tradesupport@msps.net, αναγράφοντας 
υποχρεωτικά τον κωδικό ΚΑΒ.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. μέ-
λος του γερμανικού πολυεθνικού ομίλου 
εταιρειών Klüh Service Management 
GmbH, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα της πα-
ροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρία πετρελαιοει-
δούς ζητεί υπαλλήλους για τη λειτουργία 
του ιδιολειτουργούμενου πρατηρίου της 
στην Δυτική Θεσσαλονίκη.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πρατήριο υγρών 
καυσίμων 
•Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•Κάτοικος κοντινών περιοχών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Τίτλος Σπουδών 
•Γνώση Αγγλικών

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βι-
ογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας 
οπωσδήποτε στο θέμα τον κωδικό θέσης, 
φωτογραφία απαραίτητη, μέσω fax στον 
αριθμό 2118008866, μέσω του e-mail: 
cv@klueh.gr ή στη διεύθυνση: Klüh Human 
Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., Περικλέους 32 
& Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 2107472010. Όλες οι αιτή-
σεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Στελέχη Πωλήσεων 

Θεσσαλονίκη
Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος για την θέση 
θα ενταχθεί στην διεύθυνση πωλήσεων της 
εταιρείας και οι αρμοδιότητες του θα περι-
λαμβάνουν την πώληση προγραμμάτων 
των εταιριών HOL και Vodafone.

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 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.

Πεπειραμένοι Σύμβουλοι 
Διαφήμισης 

(Προσωπικών Πωλήσεων)
Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη (up selling, 
cross selling) υπάρχοντος πελατολογίου. 
•Ανεύρεση νέων πελατών-ανάπτυξη νέων 
αγορών (αφιερώματα). 
•Ενημέρωση πελατών για τα νέα προϊόντα 
της εταιρίας. 
•After-sales service. 

Προφίλ υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε τμή-
μα πωλήσεων (πωλήσεις διαφημιστικού 
χώρου ή internet marketing). 
•Επαγγελματική Εμφάνιση. 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
(MS office,internet) & social media. 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας 
και διαπραγμάτευσης. 
•Εστίαση & επιμονή στο αποτέλεσμα 
και την επίτευξη των στόχων. 
•Γνώση της αγοράς μαζικής εστίασης 
(κυρίως) σε Θεσσαλονίκη & Χαλκιδική. 
 
Η Εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό - Bonus. 
•Κινητό Τηλέφωνο. 
•Lap-top. 
•Άμεση πρόσληψη. 
•Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον 
με Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης. 
•Συνεχή Εκπαίδευση. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
gm@citymagazine.gr

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Συμβούλους Διαφήμισης 
Για τα γραφεία της Εταιρίας 

στη Θεσσαλονίκη

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 εκτός έδρας 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. 
αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των Στρατιωτικών Υποχρεώ-
σεων για του άντρες υποψήφιους 
 
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας 
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη 
των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση της αγοράς 
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό Μισθό 
•Ελκυστικό Σύστημα Απόδοσης Κινήτρων 
•Αυτοκίνητο, Κινητό Τηλέφωνο, Φορητό 
Υπολογιστή 
(για τους Προσωπικούς Πωλητές) 
•Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με 
Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης 
•Συνεχή Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρα-
πάνω προδιαγραφές παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείω-
μα στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Μιχαλακοπούλου 184, Αθή-
να Τ.Κ. 115 27, fax: 210 9204172, e-mail: 
hr@yellowpages.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών 
σημειωμάτων.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτής

•30 - 45 ετών, 
•Mε εμπειρία στη φύλαξη αμεα ενήλικα. 
 
Zητείται για 3 ωρη απασχόληση, 
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 13:00. 
Νομός Δράμας. Ώρες επικοινωνίας: 11:00-
20:00. Τηλ. επικοινωνίας: 25210 38060.

ΒΙΟΜΑΧΑΝΙΑ
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, 
κορυφαίας βιομηχανίας στην περιοχή του 
νομού Σερρών, αναζητά ένα (1) άτομο για 
τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος Παραγωγής (Σέρρες) 
(κωδ. θέσης: S-722/36505)

Περιγραφή θέσης 
•Επιστασία, παρακολούθηση και παραμε-
τροποίηση δύο (2) γραμμών αυτοματοποι-
ημένης παραγωγής 
•Έλεγχος και επιδιορθώσεις 
στον εξοπλισμό της παραγωγής 
•Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
της παραγωγής 
•Προτάσεις για τη βελτίωση 
της παραγωγικής διαδικασίας 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ Χημικού ή Χημικού 
Μηχανικού 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον τρία (3) έτη 
σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή η πολύ καλή γνώση της γερ-
μανικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση PLC 
•Γνώση μηχανολογικού εξοπλισμού, ηλε-
κτρολογικού σχεδίου και εγκαταστάσεων 
 
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών

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 επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας: www.adecco.gr και κατα-
χωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη 
βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές. Follow Adecco 
Greece on facebbok, LinkedIn.

Από τον όμιλο εταιριών «Πλαστικά Θρά-
κης ΑΒΕΕ» ζητείται για άμεση πρόσληψη 
με αποκλειστική απασχόληση στην περιο-
χή της Ξάνθης:

Εργαζόμενος για τη 
θέση του Ποιοτικού ελέγχου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΠΕ τεχνολογικής ή θετικής 
εκπαίδευσης. 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Κάτοικος Ξάνθης ή όμορων νομών. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις για τους άνδρες υποψηφίους 
•Γνώση χρήσης Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
όπως αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
schatzikostas@thraceplastics.gr. 
Πληροφορίες Τοφέα Βάσω τηλ. 25410 
45668.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η VantagePoint Α.Ε. εταιρία ανάπτυξης 
και οργάνωσης επιχειρήσεων, λόγω επέ-
κτασης των εργασιών της επιθυμεί να προ-
σθέσει στο δυναμικό της:

1 Στέλεχος Διοίκησης 
Τουριστικών Επιχειρήσεων 

για τη Θεσσαλονίκη

Τομείς δραστηριότητας: 
•Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων 
Τουριστικών Επιχειρήσεων 
•Διεύθυνση ομάδας υλοποίησης Επιχει-
ρηματικών Σχεδίων Αναδιοργάνωσης και 

Ανάπτυξης Τουριστικών Επιχειρήσεων 
•Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδι-
κασιών & χρηματοοικονομικές αναλύσεις 
τουριστικών επιχειρήσεων 
•Καθορισμός και παρακολούθηση επίτευ-
ξης εμπορικών και χρηματοοικονομικών 
στόχων 
•Διαχείριση ημερήσιας (day – to - day) 
επιχειρησιακής λειτουργίας τουριστικών 
επιχειρήσεων 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πρακτική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών 
σε διοικητικές θέσεις σε Τουριστικές Επι-
χειρήσεις (κατά προτίμηση Ξενοδοχειακά 
Καταλύματα τουλάχιστον 4*) 
•Εμπειρία της Διεθνούς Τουριστικής 
Αγοράς και των Τour Οperators 
•Γνώση της Ξενοδοχειακής Αγοράς 
και Νομοθεσίας 
•Γνώση F&B 
•Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης Οικονο-
μικής κατεύθυνσης ή Πτυχίο Τουριστικών 
Επαγγελμάτων (μεταπτυχιακοί τίτλοι 
σπουδών θα συνεκτιμηθούν θετικά) 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητες 
διοίκησης, άνεση στην επικοινωνία, οργα-
νωτική ικανότητα και ομαδικό πνεύμα. 
•Πελατοκεντρικός προσανατολισμός 
•Δυνατότητα μετακινήσεων και ταξιδιών, 
εντός και εκτός Ελλάδος 
•Άριστη γνώση Η/Υ και χρήση εξειδικευμέ-
νων εφαρμογών ξενοδοχειακού 
λογισμικού 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον Αγγλικών. 
 
Η εταιρία παρέχει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Εξαιρετικές προοπτικές προσωπικής 
και επαγγελματικής ανέλιξης 
•Πρόγραμμα σημαντικών επιπρόσθετων 
αμοιβών και παροχών (bonus), αναλόγως 
απόδοσης. 
•Άριστο και δημιουργικό περιβάλλον 
εργασίας. 
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση για την αποστολή 
των βιογραφικών σημειωμάτων: 
tourism@vantagepoint.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εταιρία Φαρμακευτική ζητεί:

Συνεργάτες 

Για χώρους φαρμακείων, στο νομό 
Θεσσαλονίκης. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 
infothess@advanceproducts.gr

ΙΑΤΡΟΙ
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

Παιδίατροι
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

ΕΣΤΙΑΣΗ
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 επισυναπτόμε-
νη φωτογραφία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr. 
Fax: 2410 534020.Τηλ. 2410 255260.


