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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Exports Manager (EXP 1022) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή εξαγωγική εταιρεία, 
για τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης της 
στις διεθνείς αγορές, αναζητά έμπειρο 
Exports Manager για την στελέχωση της.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υπο-
ψήφιος θα αναλάβει την υποστήριξη και 
διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής εξα-
γωγών στον τομέα ευθύνης του. Την χαρ-
τογράφηση υπαρχόντων και νέων αγορών 
και την αναζήτηση νέων επαγγελματικών 
ευκαιριών ανάπτυξης. Την διαχείριση των 
έγγραφων διαδικασιών εξαγωγών. Την συ-
νεχή υποστήριξη του πελατολογίου της 
εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σχετική επαγγελματική εμπειρία 
3-5 ετών αποκλειστικά από τις εξαγωγές 
•Σχετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην 
Διοίκηση Επιχειρήσεων / Management 
•Άριστη γνώση αγγλικών και επιθυμητή η 
άριστη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών στο 
εξωτερικό 
•Οργανωτικός, μεθοδικός, με άριστες ικα-
νότητες διαχείρισης χρόνου και επίτευξης 
αποτελεσμάτων, κάτω από στοχοθετήσεις 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr

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 εταιρεία πετρελαιοει-
δών ζητεί:

Site Manager

Για την λειτουργία του ιδιολειτουργούμε-
νου πρατηρίου της στην Κομοτηνή. 
 
Περιγραφή θέσης: 
•Εποπτεία της λειτουργίας του πρατηρίου 
και των εργαζομένων 
•Εκπαίδευση των υπαλλήλων 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Υπεύθυνος για την διαχείριση του ταμείου 
του πρατηρίου 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος 
σε αντίστοιχο κλάδο. 
•Τίτλος σπουδών. 
•Γνώση αγγλικών. 
•Ακεραιότητα χαρακτήρος. 
•Υπευθυνότητα.

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα αναφέροντας οπωσδή-
ποτε στο θέμα τον κωδικό θέσης, φωτο-
γραφία απαραίτητη, μέσω fax στον αριθμό 
2118008866, 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 αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Senior web developer

Location: Thessaloniki, Greece 
Refers to: Technical Manager 
Education: BSc and/or MSc in Computer 
Science, IT, engineering or related field is 
highly preferable 
 
Min experience: 
•Proven PHP or ASP.NET (using C#) 
development experience and a passion 
for working with open source technology. 
•At least 4 years of web development 
experience 
•Experience working with Javascript, 
Jquery and other Javascript libraries 
 
Skills: 
•Excellent communication skills 

•Excellent english 
•Ability to negotiate and cooperate with 
international partners 
 
Tasks: 
•Developing web applications using 
cutting edge technology 
•Collaborating with other engineering 
team members and business folks as 
needed 
•Mentoring and leading web developers 
 
We offer: 
•A career in an enjoyable, challenging and 
international work environment 
•Great growth opportunities 
 
Contact: Please sent your cv in english at 
this e-mail: hr@dotsoft.gr

DOTSOFT SA is a Greek SME, specialized 
in Software Development and Integrated 
ICT Solutions for the public and private 
sector. The company was founded on 2004 
and initially its core business activity was 
purely in the area of software development, 
Database solutions and networked ap-
plications. Our major fields of expertise 
today are, Content Management, Digital 
Assets, Databases, web & mobile plat-
forms and microelectronics programming.

Our aim is to provide reliable, trustworthy, 
integrated ICT solutions, through technology 
innovation and successful project management 
to both public and private organizations. 
The last few years DOTSOFT is very active 
in R&D projects with significant success. 
From ICT for precision agriculture, wireless 
sensors and environmental monitoring to 
microelectronic platforms, energy decision 
support systems and data preservation 
systems we are using our experience and 
know how to provide innovative solutions 
in a wide range of sectors and applications. 
Website: [www.dotsoft.gr]

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Πωλητές / Πωλήτριες 
 - Κήποι

Η εταιρεία CONNECTPHONE AE, συνερ-
γάτης της Vodafone αναζητά άμεσα νέους 
και νέες στους Κήπους για καθημερινή 
μόνιμη απασχόληση για τις προωθητικές 
ενέργειες της Vodafone.
Προφίλ υποψηφίου: 
•Κάτοικος Νομού Έβρου/ 
Αλεξανδρούπολης 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Δυναμικός χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επιθυμητή η κατοχή κάρτας ανεργίας 
•Απαραίτητη η αποστολή φωτογραφίας 
μαζί με το βιογραφικό 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση σε τεχνικές 
πωλήσεων 
•Ευχάριστο, νεανικό και αξιοκρατικό 
περιβάλλον 
•Μηνιαίος μισθός με ασφάλιση συν bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης για τους 
πιο φιλόδοξους 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@connectphone.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρία Mega Systems ζητά για τη στε-
λέχωση των υποκαταστημάτων της, στις 
περιοχές Αθήνας - Θεσσαλονίκης – Αλε-
ξανδρούπολης:

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) και αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: ktselekidou@megasystems.gr, 
fax: 211 10 99599.

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Συμβούλους Διαφήμισης 
Με έδρα την Αλεξανδρούπολη

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 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. 
αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώ-
σεων για του άντρες υποψήφιους 
•Απαραίτητη εντοπιότητα 
 
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας 
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη 
των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση της τοπικής αγοράς 
 
Η Εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προ-
οπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις πα-
ραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται 
όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους ση-
μείωμα στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: 
gpantelidis@yellowpages.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιο-
γραφικών σημειωμάτων.

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 βιομηχανίας, αναζητά ένα (1) άτο-
μο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Εξωτερικός πωλητής/-τρια 
(κωδ. Θέσης: S-722/37120)

Περιγραφή θέσης 
•Διερεύνηση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων 
•Διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου 
•Διαπραγμάτευση της οικονομικής και 
εμπορικής πολιτικής της εταιρίας 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τριών (3) ετών 
σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά στον χώρο 
των δομικών υλικών 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
(άνεση επικοινωνίας) 
•Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών 
MS Office & Internet 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
& πελατοκεντρική αντίληψη 
 
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό 
περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέρoντας 
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 σημείωμα 
στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρού-
νται απόλυτα εμπιστευτικές. Follow Adecco 
Greece on Facebook, LinkedIn. 

ΙΑΤΡΟΙ
Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ παρέχουν εδώ και 20 χρό-
νια, ιατρικές υπηρεσίες σε ασθενείς κατ’ οί-
κον 24 ώρες το 24ωρο και αναζητούν:

Απόφοιτους Iατρικών σχολών 
σε αναμονή ειδικότητας 

στη Θεσσαλονίκη

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Ιατρικών Σχολών (Α.Ε.Ι.) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
 
Επιθυμητή η γνώση άλλων ξένων 
γλωσσών και η προϋπηρεσία.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας 
τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: salonica@sosiatroi.gr. Η εταιρία 
διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη 
εχεμύθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την εταιρεία μας, μπορείτε να επισκεφθείτε 
το Facebook και να μας ακολουθήσετε στο 
Twitter και στο LinkedIn.

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, εταιρεία συστημάτων 
δόμησης, 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 
κατασκευής 
•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 
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πελατών και η περαιτέρω ανάπτυξη του 
υπάρχοντος πελατολογίου.

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο 
εργασιακό περιβάλλον.

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

Μηχανικός Πωλήσεων

Κορυφαία εταιρία κατασκευής και εξοπλι-
σμού κολυμβητικών δεξαμενών στη Θεσσα-
λονίκη, με τον διακριτικό τίτλο MasterPool, 
ζητά υποψήφιο για να αναλάβει μηχανικός 
πωλήσεων της επιχείρησης, με κύριο αντι-
κείμενο τις πωλήσεις, την κοστολόγηση, τη 
σύνταξη προσφορών, παραγγελίες και με-
λέτη 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 
γλώσσας, κατά προτίμηση αγγλικής 
και ακολούθως 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

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

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η εταιρεία ALPHA SYSTEM ΑΕ δραστηρι-
οποιείται στον τομέα της κατασκευής αυτο-
μάτων θυρών ανελκυστήρων. Διαθέτει εξε-
λιγμένα προϊόντα υψηλής ποιότητας που 
ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογικές 
λύσεις. Κατέχει υψηλού επιπέδου τεχνογνω-
σία και αναπτύσσεται με γνώμονα τη συνεχή 
βελτίωση.

Στα πλαίσια της επέκτασης των παραγω-
γικών της δραστηριοτήτων, λόγω της εξα-
γωγικής της δραστηριότητας, αναζητά για 
το εργοστάσιό της στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών 
ανθρώπινο δυναμικό για τις ακόλουθες 
θέσεις:

Προσωπικό Παραγωγής

Αντικείμενο εργασίας: 
•Χειριστές CNC μηχανών (τόρνος, στρα-
ντζόπρεσα, punching, injection κτλ). 
•Ηλεκτροσυγκολλητές. 
•Συναρμολογητές μηχανισμών. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Απόφοιτος τεχνικής Σχολής/Λυκείου/ΤΕΙ 
•Αντίστοιχη εμπειρία. 
•Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας. 
•Ηλικία έως 35 ετών. 
•Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ. 
•Ανταπόκριση σε ένα οργανωμένο 
περιβάλλον με διαδικασίες και οδηγίες. 
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο 
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση στις 
νέες τεχνολογίες. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
αναλόγως προσόντων. 
 
Για τους άνδρες υποψήφιους είναι απα-
ραίτητη η εκπλήρωση της στρατιωτικής 
θητείας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απο-
στείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα, 
στη διεύθυνση e-mail: hr@alphasystem.gr 
ή στο fax: 23210 97331. Όλα τα βιογραφι-
κά θεωρούνται εμπιστευτικά και θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Τμήμα Ενεργειακών Εφαρμογών 
& Τεχνικής Υποστήριξης 
Με έδρα την Κομοτηνή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού 
ΑΕΙ – ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
οργανωμένης επιχείρησης 
•Γνώσεις στους τομείς της ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης - θέρμανσης, αντλιών θερμό-
τητας, γεωθερμίας, θα εκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
(η γνώση προγράμματος AutoCad 
κρίνεται απαραίτητη) 
•Επαγγελματισμός 
και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Πολύ καλές οργανωτικές 
και επικοινωνιακές ικανότητες 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βα-
ρύτητα της θέσης και την αξιολόγηση της 
επιλογής 
•Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον 
τίτλο της θέσης): Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, κ. Βέττη, email: vetis@interplast.gr ή 
με fax στον αριθμό: 25310 38813. Θα τηρη-
θεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των 
βιογραφικών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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 απο-
στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο 
e-mail: schatzikostas@thraceplastics.gr. Πλη-
ροφορίες Τοφέα Βάσω τηλ. 25410 45668.

ΕΣΤΙΑΣΗ
We are currently seeking to recruit a 
professional:

Head (Executive) Chef
For “ROYAL PARADISE BEACH RESORT 
& SPA “ 5* Hotel in Thassos and “EGNATIA 
CITY HOTEL & SPA” 4* Hotel in Kavala, 
who will undertake total responsibility of the 
kitchen operation and cooking of the A la 
carte and Central restaurants (BB/HB/FB).

He reports to the General Manager and 
will manage all cooking staff.

He is responsible for the day-to-day 
operation of the restaurants and provides 
offerings in compliance with recipes and 
standards while delivering an exceptional 
guest experience.

He is expected to possess the ability to 
interact positively with the management, 
supervisors, co-workers, rest of employees 
and the public to promote a team effort 
and maintain a positive and professional 
approach.

He is also expected to demonstrate the 
ability to produce a high volume of work 
in a timely manner, which is accurate, 
complete, and of high quality.

Candidates should: 
•Have minimum 8-10 years of high quality 
Greek cuisine background and equivalent 
experience 
•Preferably tourism or hospitality degree 
•Knowledge of HACCP 
•Knowledge of all ingredients used in 
Greek/Mediterranean/International cuisine 
•Be familiar with food-cost calculations, 
quality control and production control 
•Completion of apprenticeship as a cook 
in a hotel or restaurant 
•Ability to communicate in Greek and 
English, written and spoken,(additional 
knowledge of German ,French or 
•Russian will be considered accordingly) 
•P.C literate 
•Pleasant & calm personality 
•Excellent communication and 
organizational skills

The selected professional will commence 
his work from “EGNATIA CITY HOTEL & 
SPA” in November 2013 and will continue 
at “ROYAL PARADISE BEACH RESORT & 
SPA” in mid March 2014.

The company offers a competitive 
remuneration package, accommodation, 
meals and medical insurance in excellent 
working environment.

Those interested can send their resumes 
with a recent photo* attached to the following 
e-mail: manager@royalparadise.gr. Resumes/
CVs without a photo will not be taken into 
consideration. Only those Candidates, which 
will be selected for an interview, will be notified 
verbally or in writing in due time, but no longer 
than 45 days after the appearance of the ad.

Η εταιρία καταστημάτων αφεστίασης 
«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.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο “ROYAL PARADISE 
BEACH RESORT & SPA” 5* στη Θάσο 
ζητά για το καλοκαίρι 2014:

Προϊστάμενο Τεχνικό Συντήρησης 
(Maintenance Supervisor)

Προσόντα: 
•Πτυχιούχος Τεχνικής Σχολής (ΙΕΚ / ΤΕΛ /
ΤΕΙ / Πανεπιστημίου) 
•Τουλάχιστον 5ετούς εμπειρίας στη θέση 
συντηρητή σε ξενοδοχειακές μονάδες 3*, 
4* ή 5* 
•Γνώστης ξένης γλώσσας 
(αγγλικών, γερμανικών ή ρωσικών) 
•Καλή γνώση ηλεκτρολογικών, υδραυλι-
κών, κλιματισμού, συντήρησης πισίνας 
κλπ. 
•Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•Ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης 
προσωπικού τμήματος συντήρησης 
•Προγραμματισμός, οργάνωση, τάξη, 
καθορισμός προτεραιοτήτων 
•Με πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας 
•Καλή φυσική κατάσταση 
•Ήρεμη και ευγενική προσωπικότητα 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης 
(επιθυμητό) 
 
Παροχές: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Πλήρη απασχόληση (7 μήνες) & μερική 
απασχόληση (τους υπόλοιπους 5 μήνες) 
•Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας συ-
νεργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
να αποστείλουν βιογραφικό τους με 
πρόσφατη φωτογραφία στο email: 
manager@royalparadise.gr ή στο fax: 
25930 52707.

•Η διαχείριση των βιογραφικών θα γίνει 
με απόλυτη εχεμύθεια 
•Βιογραφικά χωρίς φωτογραφία δεν θα 
λαμβάνονται υπ’ όψιν για αξιολόγηση 
•Απάντηση θα λάβουν μόνο τα βιογραφικά 
που θα προκριθούν για συνέντευξη

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Το ξενοδοχείο “ROYAL PARADISE 
BEACH RESORT & SPA” 5* στη Θάσο 
ζητά για το καλοκαίρι 2014:

Spa Therapists 

Προσόντα: 
•Πτυχιούχοι σχολής Αισθητικής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση 4*/ 5* ξενοδοχείου 
•Γνώση αγγλικής & άλλης ξένης γλώσσας 
(γερμανικής / ρωσικής / ιταλικής) 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ & P.O.S. 
•Προσανατολισμός στην άρτια 
εξυπηρέτηση των πελατών 
•Ευχάριστη, φιλική & δυναμική 
προσωπικότητα 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
 
Παροχές:  
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή & διατροφή 
•Εποχιακή απασχόληση 
•Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας 
συνεργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
να αποστείλουν βιογραφικό τους με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
manager@royalparadise.gr ή στο fax: 
25930 52707.

•Η διαχείριση των βιογραφικών θα γίνει 
με απόλυτη εχεμύθεια 
•Βιογραφικά χωρίς φωτογραφία δεν θα 
λαμβάνονται υπ’ όψιν για αξιολόγηση 
•Απάντηση θα λάβουν μόνο τα βιογραφικά 
που θα προκριθούν για συνέντευξη


