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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και 
Δια Βίου μάθησης «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ», ανα-
ζητά για τις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλο-
νίκη άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη:

Γραμματειακή Υποστήριξη 
(Κωδικός θέσης SECR01)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
ανεξαρτήτως ειδικότητας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office με έμφαση 
στο excel 
•Επικοινωνιακή ικανότητα

Εάν ενδιαφέρεστε για την παραπάνω 
θέση παρακαλούμε όπως αποστείλετε 
πλήρες ανανεωμένο βιογραφικό σημεί-
ωμα σε μορφή doc ή dox με πρόσφα-
τη φωτογραφία. Οι αιτήσεις γίνονται 
δεκτές έως και τις 31/01/2014 στο email: 
glivadarou@gmail.com

ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

Consultant Εμπορικών 
Εφαρμογών 

(κωδ.: THESS.CONSTECH14)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτατης σχολής σε κλάδο 
πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 5 τουλάχιστον έτη σε θέση 
τεχνικού συμβούλου 
•Άριστη γνώση εμπορικής διαχείρισης 
•Εμπειρία σε λογιστικές εφαρμογές και 
στην παραμετροποίηση / χρήση συστημά-
των ERP / εμπορικών εφαρμογών 
•Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια στην γραπτή επικοινωνία, στην 
παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, άριστη 
προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα 
εργασίας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απο-
στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό 
της θέσης στην παρακάτω διεύθυνση: 
info@epsilonnet.gr. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότη-
τες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό. Τα βιογραφικά σημειώμα-
τα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδι-
κό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

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 
μηνιαίων 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 στο e-mail: 
hr@thraceplastics.gr με κωδικό ACC001.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Η Interworks αναζητά Οικονομικό Στέλε-
χος με έδρα τα κεντρικά γραφεία της εται-
ρίας στη 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 υποχρεώ-
σεις για τους άνδρες υποψηφίους 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
jobs@interworks.biz

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
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 χρή-
ση 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 συμμετάσχει περι-
γράφοντας αναλυτικά τη συμμετοχή τους 
σε αυτά.

Αποδοχές: Προσφέρονται πακέτα αποδο-
χών 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

Η SIGMA SOLUTIONS (www.sigmasolutions.gr) 
εταιρία παραγωγής και μεταπώλησης ολο-
κληρωμένων λύσεων πληροφορικής με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη αναζητά για άμεση 
πρόσληψη:

Software 
Developers C# - JΑVA - PHP

Αντικείμενο εργασίας: Πλήρης απασχόλη-
ση στο τμήμα ανάπτυξης και προγραμματι-
σμού της εταιρίας με αντικείμενο: τον σχε-
διασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και ποιοτικό 
έλεγχο .NET, JAVA & PHP εφαρμογών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / TEI στην πληροφορική 
ή σε συναφές αντικείμενο 
•Άριστη γνώση C# - JAVA – PHP 
•Άριστη γνώση SQL (SQL Server, MySQL, 
SQLite) 
•Άριστη γνώση Object Oriented Analysis & 
Design patterns 
 
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην ανάπτυξη 
εφαρμογών C# ή JΑVA ή PHP 
•Εμπειρία σε ASP.NET 
•Εμπειρία σε τεχνολογίες Web Services, 
XML ή SOAP 
•Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας 
και συνεργασίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και εν-
δεικτικό δείγμα δουλειάς τους (portfolio) 
στο e-mail: info@sigmasolutions.gr με κω-
δικό: DevThess2014.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Σύμβουλοι Πωλήσεων - 

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

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 ένδει-
ξη Mercfmcg στο e-mail: info@westsa.gr ή 
στο fax: 210 9735005.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η εταιρεία ΓΚΕΡΟ ΑΕ που δραστηριοποι-
είται στο εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού 
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Καταστήματος
Για να αναλάβει την διαχείριση καταστήμα-
τος στη Θεσσαλονίκη. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Άριστη επικοινωνία & ομαδικό πνεύμα 
εργασίας 
•Δυναμικό χαρακτήρα, οργανωτικές 
ικανότητες 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Εντοπιότητα 
 
Παροχές: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
careers@gero.gr

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 ταξιδιών 
•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.



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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

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 στη διεύθυνση: 
sosiatroi@sosiatroi.gr. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 2310 867680 και στην ιστοσελίδα 
μας: www.sosiatroi.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες, 

Επισκέπτες Υγείας 
(part time) (HEALTH 1312)

Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δρά-
μα, Καβάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, 
Χαλκιδική, Βέροια, Γιαννιτσά, Φλώρινα, Κα- 
στοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα, Ηγου-
μενίτσα, Βέροια, Κατερίνη, Τρίκαλα, Καρδί-
τσα, 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 
περιοχές.

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

Καθήκοντα Θέσης: Εξωτερική συνεργα-
σία στην υποστήριξη ασθενών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή πτυχίο 
ΤΕΙ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή πτυχίο 
Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Νοση-
λευτικής 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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μηχανικός Πωλήσεων

Κορυφαία εταιρία κατασκευής και εξοπλι-
σμού κολυμβητικών δεξαμενών στη Θεσ-

σαλονίκη, με τον διακριτικό τίτλο Master 
Pool, ζητά υποψήφιο για να αναλάβει 
μηχανικός πωλήσεων της επιχείρησης, με 
κύριο αντικείμενο τις πωλήσεις, την κοστο-
λόγηση, τη σύνταξη προσφορών, παραγ-
γελίες και μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων.

O κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να είναι 
απόφοιτος ΑΕΙ / TEI, να έχει εμπειρία στον 
τομέα κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, να έχει έφεση στην πώλη-
ση και την επαφή με τους πελάτες και δυ-
νατότητα για ταξίδια.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στον τομέα πωλήσεων 
•Σχετική εμπειρία 3 - 5 ετών, σε περιβάλλον 
κατασκευών. 
•Γνώση αυτοματισμών Η/Μ εγκαταστάσεων. 
•Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλίας και ευθύνης. 
•Καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσ-
σας, κατά προτίμηση Αγγλικής και ακολού-
θως Γαλλικής ή Ρώσικης. 
•Καλή γνώση H/Y (internet, AutoCAD, MS 
Office, κλπ.) 
•Άδεια οδήγησης 
•Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ικανότητα επικοινωνίας, διάθεση 
για ομαδική εργασία  
 
Παρέχονται: 
•Σταθερό και εγγυημένο εισόδημα 
με ποσοστά επί των πωλήσεων 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Εργαλεία πώλησης – κινητό 
•Αμοιβή Η/Μ μελετών 
•Έξοδα ταξιδίων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
accounts@masterpool.gr

TEXNIKOI
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 οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία στην ειδικότητα θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απο-
στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Γ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
Μάρμαρα Δράμας 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.

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 υποψήφι-
ος θα συμμετέχει σε όλα τα έργα σχεδιασμού, 
λειτουργίας και υποστήριξης συστημάτων 
μονάδων καθαρισμού και διαχείρισης απο-
βλήτων του εργοστασίου, σύμφωνα 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 ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr

ΟΔΗΓΟΙ
Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos 
Suites ζητά να προσλάβει για τη σεζόν Ιού-
νιος - Οκτώβριος 2014:

Οδηγό
Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Δίπλωμα Δ’ κατηγορίας 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιο-
γραφικά που τηρούν τα απαραίτητα προσό-
ντα. Συστάσεις απαραίτητες. Απαραίτητη φω-
τογραφία. Αποστολή βιογραφικών μόνο στο 
ακόλουθο e-mail: eliasuites@hotmail.com

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης 
‘’MIKEL’’ προκειμένου να στελεχώσει το κα-
τάστημά της στην Αλεξανδρούπολη ζητά 
άτομα ηλικίας 20-35 ετών για τα πόστα:

Υπευθύνου κατ/τος 
 Service (με εμπειρία)

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

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρί-
σκεται στην Κω, ζητά για τη σεζόν 2014:

Σερβιτόρο Α’ 
για το A la Carte εστιατόριο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Η γνώ-
ση επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα 
•Εμφανίσιμη παρουσία και επαγγελματική 
συμπεριφορά 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε  
ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 5* 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε 
επαγγελματικό περιβάλλον 
•Εξέλιξη & συνεχή εκπαίδευση 
•Διαμονή και φαγητό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βι-
ογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 
22420 55656 ή μέσω email στο: cv@kipriotis.gr

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 να στείλουν το βιογραφι-
κό τους με πρόσφατη φωτογραφία στην ακό-
λουθη διεύθυνση: hotel@mediterranean.gr 
είτε στο fax: 2310 550759.

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos 
Suites ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 
Απρίλιος - Οκτώβριος 2014:

Υπάλληλο 
Ταξιδιωτικού Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Galileo, Forth Crs 
•Γνώση έκδοσης αεροπορικών 
και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 

•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογρα-
φικά που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. 
Συστάσεις απαραίτητες. Απαραίτητη φωτογρα-
φία. Αποστολή βιογραφικών μόνο στο ακόλου-
θο e-mail: eliasuites@hotmail.com

Το ξενοδοχείο Ανέμη στη Φολέγανδρο ζητεί:

Καμαριέρες
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις. 
•Γνώση Αγγλικών. 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Δυνατότητα εργασίας ολόκληρης 
ή μέρους της τουριστικής περιόδου. 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας. 
•Ικανοποιητικές αποδοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρό-
σφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: humanresources@anemihotels.com 
ή στο fax: 210-7254872.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Ο πελάτης μας είναι εταιρία εμπορίας καλ-
λυντικών και προϊόντων αισθητικής. Στα 
πλαίσια της ενίσχυσης της ομάδας πωλήσε-
ων της εταιρίας, αναζητείται κατάλληλη υπο-
ψήφια με στόχο την κάλυψη της παρακάτω 
θέσης στη Θεσσαλονίκη:

Αισθητικός - 
Πωλήτρια Καταστήματος 

(κωδ. ΒT-14)
Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή στην αποτε-
λεσματική λειτουργία του καταστήματος και 
στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Πτυχίο Αισθητικής των ΤΕΙ 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε θέση προώ-
θησης καλλυντικών, κατά προτίμηση εντός 
φαρμακείου 
•Προσεγμένη επαγγελματική εμφάνιση 
•Άνετη χρήση Η/Υ και ταμειακής μηχανής 
•Ικανότητα διαχείρισης χρημάτων 
•Ευγένεια, καλή επικοινωνία και συνεργασία 
•Εστίαση στην άψογη εξυπηρέτηση των 
πελατών και τη διαχείριση παραπόνων 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε διευρυμένο 
ωράριο καταστήματος λιανικής 
•Επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα

Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογρα-
φία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφο-
ντας των κωδικό της θέσης στη διεύθυνση 
careers@peopleatwork-hellas.gr. Για πλη-
ροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.peopleatwork-hellas.gr. Follow us on 
facebook. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβά-
νουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχε-
μύθεια και επαγγελματισμό.

MARKETING
Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos 
Suites ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 
Ιούνιος - Οκτώβριος 2014:

E- Commerce and E- Marketing 
Consultant

Requirements: 
•Must be experienced in tourism 
e-commerce and marketing 
•Manage efficiently our online booking 
policy through booking engines 
(Booking,Expedia,Web Hotelier, etc) 
•Monitor our competition strategies 
regarding their online strategy and pricing 
•Must be able to provide valid weekly 
reports, statistics and monthly forecasts 
•Willing to train our reservations 
department 
 
Company offers: 
•Competitive salary 
•Accommodation 
•Career opportunities

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιο-
γραφικά που τηρούν τα απαραίτητα προσό-
ντα. Συστάσεις απαραίτητες. Απαραίτητη 
φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών 
μόνο στο e-mail: eliasuites@hotmail.com


