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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης επιθυμεί να 
προσλάβει:

Προϊστάμενο Λογιστηρίων
Για τα λογιστήρια των εταιρειών του με 
έδρα την Ξάνθη. 
 
Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται 
στον Accounting Manager του ομίλου 
και θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και διασφάλιση της λειτουργί-
ας των λογιστηρίων σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα φορολογική και εμπορική νομοθεσία 
τις εσωτερικές ελεγκτικές διαδικασίες και 
τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 
•Σύνταξη παρακολούθηση και διαχείριση 
του cash Flow των εταιρειών 
•Οργάνωση και παρακολούθηση των μηνι-
αίων και ετησίων απογραφών 
Σύνταξη των μηνιαίων, τριμηνιαίων και 
ετησίων οικονομικών καταστάσεων εντός 
των καθορισμένων από τον όμιλο χρονο-
διαγραμμάτων 
•Έκδοση και συμφωνία των στοιχείων που 
απαιτούνται για τον εξαμηνιαίο και ετήσιο 
λογιστικό και φορολογικό έλεγχο των εται-
ρειών από τους ορκωτούς ελεγκτές του 
ομίλου 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑEI ή ΤΕΙ Οικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ΜΒΑ θα 
θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν 
•Κάτοχος αδείας Α τάξης 
•Τουλάχιστον 10 έτη εμπειρία σε λογιστή-
ριο βιομηχανίας εισηγμένης στο ΧΑΑ ή σε 
ελεγκτική εταιρεία εκ των οποίων τα 5 σε 
θέση προϊσταμένου 
•Άριστη γνώση ΔΛΠ, ΚΦΑΣ, Φ.Π.Α, 
Ε.Γ.Λ.Σ Φορολογίας Εισοδήματος και 
Ν.2190 
•Πολύ καλή γνώση των ERP συστημάτων 
•Άριστη γνώση του Excel 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
•Ηλικία έως 40 ετών

Ο όμιλος προσφέρει ανταγωνιστικό πακέ-
το αποδοχών αποτελούμενο απο μισθό και 
bonus, εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και 
ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη σε 
ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση: 
hr@thraceplastics.gr με κωδικό ACC001.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες Πληροφορικής στην 
Ελλάδα αναζητά για την έδρα της στη Θεσ-
σαλονίκη:

Προγραμματιστή Eφαρμογών 
Internet 

(κωδ.: SKG.PRGRM)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών 
με τη χρήση ASP.NET, C#, AJAX και 
Microsoft SQL Server 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα-
πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για τους άνδρες υποψήφιους) 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα 
αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό 
της θέσης στην παρακάτω διεύθυνση: 
info@epsilonnet.gr. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγ-
γελματισμό. Τα βιογραφικά σημειώματα 
που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδι-
κό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Η WebLogic ΑΕ καινοτόμος εταιρία παρα-
γωγής διαδικτυακού λογισμικού με κύριο 
προσανατολισμό την παραγωγή τουριστι-
κού λογισμικού (on line κρατήσεις κλπ), με 
σημαντικό αριθμό έργων πληροφορικής 

προς υλοποίηση και πανελλαδική εμβέλεια 
δραστηριοτήτων, αναζητεί:

Σχεδιαστές & 
Προγραμματιστές Διαδικτύου 

(Web Designers & Developers) & 
Προγραμματιστές Βάσεων Δεδομένων
Αντικείμενα απασχόλησης: 
•Σχεδίαση & Υλοποίηση εφαρμογών διαδι-
κτύου (WebDesign & Development). 
•Εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων με χρήση 
των εργαλείων του MS SQL Server. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε Web 
Development/Βάσεις Δεδομένων. 
•Για Web Development, πολύ καλή γνώση 
HTML5, καθώς και τουλάχιστον ενός ερ-
γαλείου μεταξύ των ASP, PHP, CFML. 
•Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητές γνώσεις: Photoshop, CSS3, 
JQuery, Javascript, XML, JSON, Windows 
2008, IIS7, κλπ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να επιδείξουν έργα στα οποία έχουν συμ-
μετάσχει περιγράφοντας αναλυτικά τη συμ-
μετοχή τους σε αυτά.

Αποδοχές: Προσφέρονται πακέτα απο-
δοχών ανάλογα με προσόντα και εμπειρία. 
 
Πληροφορίες:  
•Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου. 
•Τόπος εργασίας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Αλεξανδρούπολη. 
 
Επικοινωνία: 
•e-mail: info@weblogic.gr 
•Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25510 89574, 
210 9017169

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Η Interworks αναζητά Οικονομικό Στέλεχος 
με έδρα τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας 
στην Θεσσαλονίκη.

Ρόλος: Θα είναι υπεύθυνος για την σύντα-
ξη οικονομικών αναφορών και τον έλεγχο 
του κόστους. Η θέση θα αναφέρεται στον 
Οικονομικό Διευθυντή του τμήματος.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: 
•Ευθύνη του η σύνταξη των οικονομικών 
αναφορών της εταιρίας προς τον Οικονο-
μικό Διευθυντή 
•Παρακολούθηση, επεξεργασία προϋπο-
λογισμών (budgets) και περιοδικών οικο-
νομικών αποτελεσμάτων 
•Λογιστικές καταχωρήσεις και γενικότερα 
λογιστικές εργασίες που άπτονται του 
λογιστηρίου 
•Παρακολούθηση των ταμειακών ροών. 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο σχολής Οικονομικών. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη εταιρία 
στον κλάδο πληροφορικής 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Excel, εφαρμογών 
Office, άνεση στην χρήση ERP 
 
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ενεργητικότητα και υπευθυνότητα 
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα 
•Οργανωτικότητα και ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων 
•Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
και πνεύμα συνεργασίας 
•Ικανότητα διαχείρισης ομάδας 
και εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
για τους άνδρες υποψηφίους 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
jobs@interworks.biz

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην 
Ελλάδα αναζητά για το τμήμα ανάπτυξης 
εφαρμογών:

Αναλυτή Εφαρμογών 
(κωδ.: THESS.AN01)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτατης σχολής σε κλάδο 
Οικονομικών 
•Άριστη επιστημονική κατάρτιση στο 
αντικείμενο λογιστικής και φορολογικής 
νομοθεσίας 

•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, συνέ-
πεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάλυση 
software 
•Γνώσεις Microsoft SQL Server 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστεί-
λουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα ανα-
φέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: 
info@epsilonnet.gr. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες θα 
αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελ-
ματισμό. Τα βιογραφικά σημειώματα που 
δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέ-
σης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

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

Call Centers Agents 
(Κωδ. Θέσης: GRC/7008)

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

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να δείτε την αγγε-
λία στο website: www.manpowergroup.gr 
εγγραφείτε δημιουργώντας το δικό σας 
λογαριασμό Mymanpower, ενημερωθείτε 
για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, και κάνε-
τε αίτηση για όλες όσες σας ενδιαφέρουν, 
στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: 
aagelidou@manpowergroup.gr

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. Τηλέ-
φωνο 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, ανα-
ζητείται κατάλληλος/η υποψήφιος/α για να 
καλύψει άμεσα, την παρακάτω θέση με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη και εμβέλεια τη βό-
ρεια Ελλάδα:

Merchandiser 
(κωδ MER-13)

Το έργο: Η αποτελεσματική καθημερινή δι-
αχείριση των προϊόντων στα σημεία προ-
βολής και τα ράφια των καταστημάτων λια-
νικής 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 αξιο-
ποίησης τεχνολογίας πληροφορικής, 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου β΄ κατη-
γορίας. Κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου θα θεωρηθεί 
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.

H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει:
Merchandisers

Που θα δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
FMCGs. 
 
Περιοχές: 
•Καβάλα - Δράμα - Κομοτηνή – Ξάνθη 
 
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 έν-
δειξη Mercfmcg στο e-mail: info@westsa.gr 
ή στο fax: 210 9735005.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα κατα-
στημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών ειδών, με παρουσία σε 
όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς 
ομίλου Dixons, ζητά για το κατάστημα στις 
Σέρρες:

Πωλητές/τριες και 
Ταμίες

Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην 
άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη; Διακρίνε-
στε για το πάθος σας στον τομέα της τε-
χνολογίας;
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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρό-
νια στην εξυπηρέτηση των πελατών;
Αν ναι και: 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία και 
σας αρέσει να βοηθάτε τους πελάτες με 
τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων 
πωλήσεων 
•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση 
και εξέλιξη 
 
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε 
από κοντά. 
 
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε 
βήμα σας προσφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης 
και ανάπτυξης 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώσεις-χρήση Η/Υ 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(οι άνδρες) 
•Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή 
πτυχίου ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής 
Τεχνολογικής εκπαίδευσης

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: 
Η ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα 
ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία 
‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε το 1950 από ένα 
απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα λειτουρ-
γεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω 
από 1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμ-
βριο του 2004, κάτοχος της πλειονότητας 
του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι 
ο όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική 
ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία 
χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην 
αγορά των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλε-
κτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών συ-
σκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλε-
πικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και στις 
υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η 
Dixons plc είναι ένας από τους κορυφαί-
ους Ευρωπαϊκούς ομίλους στην πώληση 
ηλεκτρικών ειδών. Ο όμιλος εφαρμόζει μια 
πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική 
πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, 
με περισσότερα από 1.300 καταστήματα 
και ηλεκτρονικά καταστήματα σε 28 χώρες, 
ενώ απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόμε-
νους. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 100 
εκατομμύρια πελάτες πραγματοποιούν τις 
αγορές τους online και μέσα από τα κατα-
στήματα του ομίλου Dixons.

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H ACTION LINE ζητά:

Πωλητή 
(Κωδ. Θέσης: ACT_DO_1113)

Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών 
& ευρυζωνικών υπηρεσιών, στο Ναύ-
πλιο, Κομοτηνή, Βόλο, Λάρισα. 
 
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 ΜΟΝ 
ΕΠΕ, Ακαδημίας 35, 106 72 Αθήνα. Για 
περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 
210 3637585 και 210 3637822.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες, 

Επισκέπτες Υγείας 
(part time) (HEALTH 1312)

Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δρά-
μα, Καβάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, 
Χαλκιδική, Βέροια, Γιαννιτσά, Φλώρινα, 
Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα, 
Ηγουμενίτσα, Βέροια, Κατερίνη, Τρίκαλα, 
Καρδίτσα, Άρτα, Πρέβεζα κ.ά.

Περιγραφή: Εταιρία παροχής υπηρεσιών 
υγείας επιθυμεί εξωτερική συνεργασία με 
Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες και Επισκέπτες 
Υγείας (κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλ-
ματος) αποκλειστικά στις αναφερόμενες πε-
ριοχές.

(Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δρά-
μα, Καβάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, 
Χαλκιδική, Βέροια, Γιαννιτσά, Φλώρινα, Κα-
στοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα, Ηγου-
μενίτσα, Βέροια, Κατερίνη, Τρίκαλα, Καρ-
δίτσα, Άρτα, Πρέβεζα, Βόλος, Λαμία, Καρ-
πενήσι, Αγρίνιο, Άμφισσα, Θήβα, Εύβοια, 
Χανιά, Ηράκλειο, Αγ.Νικόλαος, Ρόδος, Κως, 
Σύρος, Χίος, Μυτιλήνη)

Καθήκοντα θέσης: Εξωτερική συνεργασία 
στην υποστήριξη ασθενών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή πτυχίο ΤΕΙ 
Επισκεπτών/τριών Υγείας ή πτυχίο Μέσης 
Τεχνικής-Επαγγελματικής Νοσηλευτικής 
Σχολής Δημ.Νοσοκομείου ή πτυχίο ΤΕΕ 
Βοηθών Νοσηλευτών 
•Βασική προϋπόθεση η κατοχή άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Κάτοχος αυτοκινήτου και διπλώματος 
οδήγησης 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η τράπεζα επεξεργασίας και φύλαξης βλα-
στικών κυττάρων Stem-Health Hellas με 
πολυετή εμπειρία στο χώρο ζητά:

Πωλητές - 
Ιατρικούς Eπισκέπτες

Για τις περιοχές: Μακεδονία, Ιωάννινα, 
Θεσσαλία, Θράκη, Ηράκλειο, Ρόδος, 
Κέρκυρα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση κατά 
προτίμηση στην ενημέρωση μαιευτήρων–
γυναικολόγων 
•Κατοχή πτυχίου ανωτέρας εκπαίδευσης 
κατά προτίμηση επιστημών υγείας 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, κοινωνικότη-
τα, ευγένεια, συνέπεια, επαγγελματισμός 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα ανάπτυξη και εξέλιξης 
•Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@stem-health.eu

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο πελάτης μας, εταιρεία εμπορίας επώνυ-
μων συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού 
& ΑΠΕ, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό 
Πωλήσεων Χονδρικής (SJSΚ01) 

για τη Β. Ελλάδα
O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού 
•Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε πώληση 
προϊόντων θέρμανσης, φυσικού αερίου 
& ΑΠΕ σε καταστήματα ειδών κλιματισμού, 
θέρμανσης & υδραυλικών 
•Καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
•Καλές επικοινωνιακές & διαπροσωπικές 
ικανότητες 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών στη Β. Ελλάδα 
 
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η 
διεύρυνση του υπάρχοντος πελατολογίου. 
 
•Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο 
εργασιακό περιβάλλον.

Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. 
Αποστείλατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδι-
κό στη διεύθυνση: Θεσσαλονίκη: Λεωφόρος 
Νίκης 3, 54624-Fax: 2310–271025, Αθήνα: Σε-
μιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια-Fax: 210-7470380, 
e-mail: skywalker@createandact.gr. Επισυ-
νάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη 
εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Μεγάλη Βιομηχανική Μονάδα Εξόρυξης 
– Επεξεργασίας – Εμπορίας Μαρμάρου 
με έδρα τη Δράμα, ενδιαφέρεται να συνερ-
γαστεί άμεσα (ως Εξωτερικό Συνεργάτη 
πλήρους απασχόλησης) με:

Μεταλλειολόγο 
αποκλειστικά άνδρα για 

τα λατομεία της
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (απαραίτητο autocad) 
•Εκπληρωμένες τις στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία στην ειδικότητα θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστεί-
λουν βιογραφικό σημείωμα στην ακό-
λουθη διεύθυνση: Γ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡ-
ΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ, Τέρμα Ευξείνου Πό-
ντου, Τ.Κ 66100 Δράμα. Τηλ. Επικοινωνίας: 
25210 60112. Fax: 25210 60110. E-mail: 
kmayroydh@lazaridismarmor.gr, Υπόψιν: 
Κας Μαυρουδή Κατερίνας.

ΟΔΗΓΟΙ
Οδηγός Mini Bus

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες 
θέσεις τουλάχιστον 3-4 χρόνια 
•Δίπλωμα Δ΄ κατηγορίας 
•Ευγένεια, υπευθυνότητα και προθυμία 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Ευπρεπές παρουσιαστικό 
 
Καθήκοντα: 
•Η μεταφορά των πελατών του ξενοδοχείου 
 
Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Διαμονή 
•Γεύματα στο ξενοδοχείο 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
fb@eaglespalace.gr. Απαραίτητη φωτο-
γραφία.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας «Pomegranate 
Spa Hotel» ζητεί για τη σεζόν 2014:

Σερβιτόρους/ες

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Πνεύμα συνεργασίας και καλή επικοινωνία 
•Ευχάριστη παρουσία 
•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: info@pomegranatespahotel.com. 
site:http://www.pomegranatespahotel.com

To ξενοδοχείο Αμμων Ζευς στη Χαλκιδική 
ζητεί έμπειρα:

Άτομα για το 
Τμήμα του Μπαρ

•Η γνώση Αγγλικών είναι απαραίτητη ενώ η 
γνώση Γερμανικών ή Ρώσικων επιθυμητή. 
 
•Παρέχονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και 
ένα φιλικό και συνεπές στις υποχρεώσεις 
του περιβάλλον εργασίας. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
Leonidas@ammon-zeus.gr, fax: 23740 
23232. Τηλέφωνο: 23740 22356.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο MEDITERRANEAN 
PALACE HOTEL στη Θεσσαλονίκη ζητά:

Υπάλληλο Υποδοχής - 
Receptionist (άνδρα)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση 
•Άριστη γνώση του ξενοδοχειακού 
προγράμματος Protel 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής, θα εκτιμηθεί 
θετικά η γνώση επιπλέον γλώσσας 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας 
•Οργανωτικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο mail: hotel@mediterranean.gr είτε 
στο fax: 2310 550759.

Όμιλος Ξενοδοχείων Philian Hotels & 
Resorts επιθυμεί να προσλάβει:

Sales Agent
Για το ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη.
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία 
στο e-mail: olga@philianhotels.gr. Για πλη-
ροφορίες πάρτε στο 6955 582285. Web-
site: www.philianhotels.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκι-
δική, το ομορφότερο και πληρέστερο ξενο-
δοχειακό Συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυ-
μεί να προσλάβει για εποχική απασχόληση 
με έδρα στο Πόρτο Καρράς για τα κέντρα 
Θαλασσοθεραπείας – Spa:

Αισθητικούς 
(Code: ΤΗΒ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χο κέντρο, City spa ή πολυδύναμο κέντρο 
ομορφιάς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
•Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε 
θέματα υγιεινής και ασφάλειας 
•Πολύ καλή γνώση του μηχανολογικού και 
άλλου εξοπλισμού των κέντρων θαλασσο-
θεραπείας. 
•Απαραίτητη γνώση Ρώσικων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημεί-
ωμα με φωτογραφία τους αναφέροντας τον 
αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος προσω-
πικού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail στο: 
hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεω-
ρηθούν εμπιστευτικά.

Το Santorini Princess Spa Hotel και το 
Santorini Princess Presidential Suites 
επιθυμούν να προσλάβουν:

Αισθητικό ή 
Φυσικοθεραπεύτρια 

Για το τμήμα του SPA για την σεζόν 2014 
(Απρίλιο – Οκτώβριο). 
 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών.

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@santorini-princess.com. Τηλ: 210 
8076292, Υπ’ όψιν Κου Τσιάρα Αλέξανδρου.


