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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
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, 
•Mε δίπλωμα δικύκλου και ερασιτεχνικό 
δίπλωμα αυτοκινήτου.

Βιογραφικά μπορείτε να αποστείλετε 
στο e-mail: empties@otenet.gr. Προσο-
χή: Γίνονται δεκτά μόνο τα βιογραφικά 
με τα παραπάνω προσόντα. Website: 
www.empties.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

Marketing Manager 
(Code: MRK)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής με κατεύθυνση 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στα Οικο-
νομικά 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος 
στα τουριστικά επαγγέλματα 
•Τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση σε ξενοδοχεία και σε μεγάλες 
τουριστικές μονάδες 
•Γνώση της αγοράς διαφήμισης και 
υλοποίησης διαφημιστικών ενεργειών 
•Γνώση υλοποίησης ενεργειών πωλήσεων 
και προωθητικών ενεργειών (Μarketing 
Plan & Action Plan) 
•Γνώση ελληνικής και ευρωπαϊκής ξενοδο-
χειακής αγοράς 
•Άριστη γνώση αγγλικών. Επιθυμητή 
η γνώση ρώσικων 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογι-
στών. Επιθυμητή η γνώση ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων 
•Άριστη γνώστη Photoshop 
•Γνώση χρήσης social media ως εργαλείο 
ενημέρωσης, προώθησης και πωλήσεων 
•Επιθυμητή γνώση πωλήσεων 
ξενοδοχείων και Internet Sales 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές 
ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 

αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη 
τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 
ή με e-mail στο: hr@techol.gr. Όλα τα βιογρα-
φικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά. 

Διευθυντής Εργοστασίου 
(TEC 1014) 

Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων 
με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, ανα-
ζητά Διευθυντή Εργοστασίου για τις ανά-
γκες καλύτερης λειτουργίας της. Η θέση 
αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή και ο 
κατάλληλος υποψήφιος θα έχει την ευθύνη 
διοίκησης: παραγωγής, τεχνικής διεύθυν-
σης, διεύθυνσης προμηθειών, ποιοτικού 
ελέγχου, αποθήκης, έρευνας & ανάπτυξης

Καθήκοντα θέσης 
•Ευθύνη εύρυθμου σχεδιασμού και λει-
τουργίας παραγωγικής διαδικασίας και 
βελτιστοποίησης διαδικασιών παραγωγής 
•Ανάληψη ενεργειών μείωσης λειτουργι-
κού κόστους τμημάτων ευθύνης 
•Ανάληψη 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 
6Απαραίτητα 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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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.

Στελέχη Πωλήσεων

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης, η 
εταιρία NEODENT επιθυμεί την περαιτέ-
ρω στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. 
Ανακοινώνει το άνοιγμα για μία -1- θέση 
εργασίας: 
 
Εξωτερικές πωλήσεις βόρεια Ελλάδα.

Position requirements 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Γνώση Η / Υ 
•Γνώση αγγλικών 
•Ευελιξία ωραρίου 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 

Candidate profile 
•Οργανωτικός 
•Δυναμικός 
•Ευέλικτος 
•Ευχέρεια και άνεση λόγου 
•Προσανατολισμένος στην επίτευξη 
στόχων 
•Πελατοκεντρικός χαρακτήρας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις απαραίτητη 
•Προϋπηρεσία στον χώρο των οδοντια-
τρικών προϊόντων θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν

Περισσότερες πληροφορίες για το εταιρι-
κό προφίλ στο website: www.neodent.eu. 
Αποστολή βιογραφικών μόνο ηλεκτρονικά 
στο e-mail: hr@neodent.eu

Η εταιρία Mega Systems ζητά για τη στε-
λέχωση των υποκαταστημάτων της, στις 
περιοχές Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Αλεξαν-
δρούπολης, Πωλητές για την ανάπτυξη 
και εξυπηρέτηση πελατολογίου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να 
διαθέτουν: 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Μεθοδικότητα και οργάνωση 
•Γνώση Η/Υ 
•Δίπλωμα για μηχανάκι & αυτοκίνητο 
•Να είναι έως 40 ετών 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ελκυστικό περιβάλλον 
•Μισθό & ασφάλιση 
•Αρχική & συνεχή εκπαίδευση 
•Επαγγελματική εξέλιξη

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

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η Sarah Lawrence, δυναμική εταιρεία 
στον κλάδο της γυναικείας ένδυσης, ανα-
ζητά για το δίκτυο λιανικής της στη Θεσσα-
λονίκη:

Πωλήτρια Λιανικής 
(κωδ.: SAL03)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
2 έτη σε ανάλογη θέση 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
και αγγλικών 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές 
ικανότητες 
•Συνέπεια, εργατικότητα & ομαδικότητα 
•Ηλικία 25-35 ετών 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μόνιμη απασχόληση σε ένα σύγχρονο 
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών με τον αντίστοιχο 
κωδικό στo fax: 2310 950806 ή στο e-mail: 
hr@sarahlawrence.com. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται εμπιστευτικές.

Υπεύθυνος/η 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, fax: 2109889140

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 ενδιαφερό-
μενοι παρακαλούνται να αποστείλουν λε-
πτομερές βιογραφικό με φωτογραφία στο 
e-mail: job1@ghotels.gr. Όλα τα βιογραφι-
κά θα διαχειριστούν με εμπιστευτικότητα.

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 υποχρεώ-
σεις (για τους άνδρες υποψήφιους) 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστεί-
λουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα αναφέ-
ροντας απαραιτήτως τον κωδικό της θέσης 
στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: info@
epsilonnet.gr. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες θα 
αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγ-
γελματισμό. Τα βιογραφικά σημειώματα 
που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό 
θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

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: 
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•στο fax: 210 6201332 
•στο e-mail: aris@gcp.gr 
•ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: 
Αυγής 60, 145 64 Κηφισιά 
• website: www.gcp.gr

Ιατρικός Επισκέπτης - 
Ξάνθη / Ροδόπη 

Κωδικός Θέσης: ΙΕΞΡ

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η DHI Medical Group, παγκόσμια πρω-
τοπόρος εταιρεία με κύρια δραστηριότητα 
την αντιμετώπιση προβλημάτων του τρι-
χωτού της κεφαλής, με περισσότερες από 
40 κλινικές σε όλον τον κόσμο, ζητά Νο-
σηλευτές και Νοσηλεύτριες για εργασία 
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Απαραίτητη προϋπόθεση πτυχίο.  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@dhiglobal.com

ΙΑΤΡΟΙ
Παιδίατρος

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

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

Παθολόγος

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
salonica@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 για να ενισχύσει το τμή-
μα πωλήσεων στην περιοχή της Κεντρικής 
Μακεδονίας - Θράκης.

Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι. Κατεύθυνση 
Φυτικής Παραγωγής 
•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 ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο πελάτης μας, εταιρία συστημάτων δό-
μησης, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων 
 (SENGK11)

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Πτυχίο χημικού/ πολιτικού μηχανικού 
•3ετή εμπειρία σε πωλήσεις χημικών 
(προηγούμενη εμπειρία σε μελέτες αλλά 
και Εργοτάξια θα ληφθεί σοβαρά υπόψη) 
•Πολύ καλή γνώση των χημικών κατα-
σκευής 
•Πελατολόγιο (μηχανικούς/ συνεργεία) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
•Καλές επικοινωνιακές & διαπροσωπικές 
ικανότητες

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται 
οι προδιαγραφές των έργων, η ενημέρωση 
γραφείων & τεχνικών εταιρειών, η χαρτο-
γράφηση της αγοράς, η εξεύρεση νέων 
πελατών και η περαιτέρω ανάπτυξη του 
υπάρχοντος πελατολογίου.

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο 
εργασιακό περιβάλλον.

Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. 
Αποστείλατε cv’s με τον αντίστοιχο κωδικό 
στη διεύθυνση: Θεσσαλονίκη: Λεωφόρος 
Νίκης 3, 54624 - Fax: 2310 – 271025, 
Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια - Fax: 
210 7470380 & e-mail: skywalkerathens@
createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη 
φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια είναι 
αυτονόητη.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. η οποία παρά-
γει απαιτητικά χυτά εξαρτήματα για εξελιγ-
μένες μηχανολογικές εφαρμογές με πελά-
τες σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Μεταλλουργό Μηχανικό 
ή Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ

Mε ειδίκευση στα μεταλλικά υλικά για το τε-
χνικό τμήμα με αντικείμενο τη μελέτη και το 
σχεδιασμό χυτών εξαρτημάτων.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Μεταλλουργού Μηχανικού ή 
Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος με 
αποστολή e-mail στο λογαριασμό: 
nfo@egnatiafoundry.gr, το οποίο θα 
αναγράφει τον κωδικό ΤΤ–11 στο θέμα του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Mediterranean College στο πλαίσιο 
στελέχωσης της σχολής ψυχολογίας ζητά 
να προσλάβει: 

Καθηγητές Μερικής Απασχόλησης 
 στον τομέα της: 

Γνωσιακής - Συμπεριφοριστικής 
Ψυχοθεραπείας 

(κωδικός θέσης: CBP13)

Για διδασκαλία στην ελληνική 
και 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 
•Επαγγελματική αναγνώριση από αντί-
στοιχο φορέα 
 
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

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
hr@medcollege.edu.gr. Απαραίτητα να 
αναφέρεται ο κωδικός της θέσης CBP13 
στο θέμα.

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.

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα “Afitis 
hotel” & “Renaissance Hanioti Resort” 
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, μέλη του 
ομίλου Exclusive Hotels, ζητεί να προ-
σλάβει:

Restaurant Manager

Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η Τουριστικής 
ή ανάλογης σχολής 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής 
γλώσσας (και τουλάχιστον η άριστη γνώ-
ση μιας επιπρόσθετης ξένης γλώσσας 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Τουλάχιστον 3ετης προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχειακά 
συγκροτήματα 5* 
•Άριστη γνώση Η/Υ (word, excel, access, 
power point, outlook) 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργί-
ας των τμημάτων του εστιατορίου 
•Άριστη γνώση και εκτέλεση silver service 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαι-
τητικές καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών 
προδιαγραφών υπηρεσίες 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική 
εμφάνιση 
•Ομαδικό πνεύμα  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού 
περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής 
& καθημερινή προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μσθολογικές 
απολαβές / Αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Υπ’ όψιν: Human Resources Department of 
Exclusive Hotels. Αποστολή βιογραφικών 
με πρόσφατη φωτογραφία μέσω e-mail: 
giotaboe@exclusive-hotels.gr

•Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβά-
νουν πρόσφατη φωτογραφία δεν θα 
αξιολογούνται από το Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού. 
•Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη 
εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής ζωής 
του κάθε ατόμου.

Ζαχαροπλάστες & Αρτοποιοί 
(CS 0829) 

Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή αλυσίδα αρτοζαχαρο-
πλαστείων με ταχύτατη ανάπτυξη αναζητά 
Ζαχαροπλάστες & Αρτοποιούς, για τις ανά-

γκες λειτουργίας των καταστημάτων της 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλοι υποψή-
φιοι θα αναλάβουν την διαδικασία προετοι-
μασίας των συναφών ειδών στο κατάστημα 
και την παραλαβή των απαραίτητων προϊ-
όντων και πρώτων υλών. Επίσης θα είναι 
υπεύθυνοι για την καλή χρήση του διαθέσι-
μου εξοπλισμού και την επιμέλεια και τήρη-
ση των κανόνων προσωπικής υγιεινής και 
υγιεινής του καταστήματος.

Απαραίτητα προσόντα 
•Aπαραίτητη σχετική επαγγελματική εμπει-
ρία σε προηγούμενη θέση από τον κλάδο 
του ho.re.ca 
•Aπόφοιτος σχολής αρτοποιίας 
και ζαχαροπλαστικής 
•Eπιμελής, οργανωτικός 
•Διάθεση για απόκτηση νέων γνώσεων 
και ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας 
“Pomegranate Spa Hotel” ζητεί 
για τη σεζόν 2014:

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε 
ξενοδοχεία τουλάχιστον 4 αστέρων 
•Επιθυμητός ο τίτλος τουριστικών 
σπουδών 
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακού 
προγράμματος protel η αντίστοιχου. 
•Πνεύμα συνεργασίας 
και καλή επικοινωνία 
•Απαραίτητη η γνώση 
ρώσικης γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων 
 
Βιογραφικά με φωτογραφία: 
manager@pomegranatespahotel.com.  
Site:http://www.pomegranatespahotel.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσό-
μενη εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου 
δυναμικού στην Ελλάδα, πιστοποιημένη 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 
9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επι-
λογής προσωπικού, ζητά για λογαριασμό 
γνωστής εταιρείας καλλυντικών:

Σύμβουλο Ομορφιάς 
για Κομοτηνή 

(HRK)
Προσόντα: 
•Άτομο δυναμικό, εμφανίσιμο, 
με έφεση στην πώληση 
•Σπουδές αισθητικής ή μακιγιάζ 
επιθυμητές 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και 
σε χώρο καταστήματος καλλυντικών 
απαραίτητη (1-2 έτη τουλάχιστον) 
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία και άνεση 
επικοινωνίας 
•Ικανότητα αποτελεσματικής κι επαρκούς 
υποστήριξης της μάρκας στα σημεία πώ-
λησης 
•Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης 
 
Παρέχονται: 
•Σταθερή απασχόληση 
•Σταθερό σημείο πώλησης 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι 
μπορούν να ανταποκριθούν δυναμικά στις 
απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται να 
αποστείλουν τα βιογραφικά τους, ανα-
γράφοντας τον κωδικό (HR 20758), μέσω 
email: cv@ingroup.gr, ή fax: 210 8210230. 
Τηλ. επικοινωνίας: 210 8210555.


