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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Βοηθό Λογιστή / Λογιστή 
για Πλήρη Απασχόληση

Η θέση αφορά άνδρες ή/και γυναίκες ηλικίας 
25-45 ετών, με έδρα το κέντρο της Θεσσα-
λονίκης.
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Η πολύ καλή γνώση και εμπειρία 
•Στον έλεγχο και την λογιστική 
παρακολούθηση εταιρειών Γ’ κατηγορίας 
•Στον υπολογισμό μισθοδοσίας - γνώσεις 
εργατοασφαλιστικής νομοθεσίας 
•Στη σύνταξη χρηματοοικονομικών  
καταστάσεων 
•Ανάλογη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
τουλάχιστον 3 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ κρίνεται σκόπιμη 
•Γνώσεις λογιστικών προγραμμάτων 
•Κάτοχος Ι.Χ.  
Η εταιρεία παρέχει: 
•Μισθό ανάλογα με τα προσόντα 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
m.tomopoulou@sroussos.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Άτομα για το 

Εμπορικό Τμήμα
Ζητούνται άτομα για τη στελέχωση του εμπο-
ρικού τμήματος από εταιρία τροφίμων με 
έδρα το Λάκκωμα. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής οικονομικών  
ή λογιστικής εσωτερικού ή εξωτερικού 
•Ηλικία 25 - 38 ετών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  
σε δυναμικό περιβάλλον οργανωμένης 
επιχείρησης 
•Άριστη γνώση αγγλικών - θα εκτιμηθεί  
η γνώση γερμανικών 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ (ERP, MS Office, 
Internet), (θα γίνουν σεμινάρια με  
για τη χρήση του “ERP” που χρησιμοποιεί 
η εταιρία) 
•Σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια, 
ευστροφία, εργατικότητα 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
όπου απαιτείται δυνατότητα θετικής  
επικοινωνίας με πελάτες  
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Καταχώρηση παραγγελιών 
•Έκδοση τιμολογίων, δελτίων αποστολής, 
πιστωτικών 
•Υποστήριξη τμήματος πωλήσεων  
(ετοιμασία προσφορών, εκτύπωση  
αναλύσεων, εκτύπωση υπολοίπων), 
•Τηλεφωνική παραγγελειοληψία, 
•Διαχείριση δρομολογίων 
•Παρακολούθηση αποθήκης και αναφορά 
ελλείψεων 
•Εξωτερικές εργασίες (τράπεζες, υπηρεσίες)  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hrm@stohos-foods.gr

 
Η ELVIAL SA, μια από τις ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενες εταιρεία στον κλάδο του αλου-
μινίου ζητά νέο συνεργάτη για το τμήμα της 
οικονομικής διεύθυνσης.

Financial Controller 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών οικονομικής ή  
χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης, 
•Προϋπηρεσία ως προϊστάμενος  
λογιστηρίου 2 ετών, 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε θέση  
εσωτερικού ελέγχου, 
•Γνώσεις και προϋπηρεσία σε  
κοστολόγηση σε βιομηχανικό κλάδο, 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών, 
•Καλή γνώση Η/Υ και κυρίως του excel, 
•Ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας, 
καθώς επίσης μεθοδικότητας και  
οργανωτικότητας, 
•Όρεξη για εργασία και τρόπος σκέψης 
που να απλοποιεί και να αυτοματοποιεί  
τις διαδικασίες.   
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
•Ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης, 

•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον 
εργασίας.
Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως στείλατε 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω 
διεύθυνση. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε»  ΒΙΠΕ Αγίου 
Παντελεήμονα, Κιλκίς ΤΚ 61100 .Υπόψη 
κας Προύτσου Μαρίας ή e-mail: hr@elvial.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Web Frontend 

Developer
Requirements: 
You must have: 
•At least 1 years of work experience 
•Strong knowledge of Javascript and 
jQuery. 
•Web design coding skills (e.g. HTML/CSS)  
Bonus points if you have: 
•Experience with Node.JS and ecosystem 
•You are using Typescript, CSS 
Preprocessors (SASS, Less) 
•Familiarity with Web Analytics and/or  
A/B testing 
•Experience with Javascript MVVM 
frameworks (KnockoutJS, AngularJS, etc) 
•Photoshop skills
Benefits: Do you want to be a part of 
a fast-growing and profitable company 
where everyone gets challenged to 
become better every day?
On top of a competitive salary,  
we offer: 
•Dynamic & creative working environment 
•Free lunch 
•Opportunities for career development  
Send your CV to the following e-mail: 
secretary@mouzenidis.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΠΑΣΤΕΡ, έχοντας 
διανύσει μία μακροχρόνια επιτυχημένη πορεία, 
στα πλαίσια της ανάπτυξής του, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Γραφίστα
Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει  
να διαθέτει: 
•Καλή γνώση σχεδιαστικών πακέτων 
•Γνώστης της διαφήμισης 
•Άριστη γνώση των social media 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Φαντασία, δημιουργικότητα και  
πρωτοτυπία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία,  
μεθοδικότητα, οργάνωση 
•Ευελιξία σκέψης και δράσης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο κι ευχάριστο εργασιακό  
περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης
Όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις παρα-
πάνω προϋποθέσεις, μπορούν να απο-
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
στο e-mail: hr@paster.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προ-
σλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες  
για Πλήρη Απασχόληση,  

για το Νέο Κατάστημα στην Έδεσσα 
Απαραίτητα προσόντα / ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στο χώρο  
των πωλήσεων 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές  
υποχρεώσεις για τους άνδρες  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο  
της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες  
τεχνικές πωλήσεων, σύμφωνα με  
τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 

•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και 
ανάπτυξης.
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημεί-
ωμα: DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών 
- Λαμίας Άγιος Στέφανος Αττικής, 145 10. 
Τηλ. 210 6217691, fax: 210 8140802,  e-mail: 
cv@dexim.gr. Κωδικός αγγελίας: 2014041.

 
Ο όμιλος Μαρινόπουλος, ένας από τους 
μεγαλύτερους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα, 
επιθυμεί να προσλάβει στα κεντρικά γραφεία 
στην Ξάνθη:

Κρεοπώλες 
(κωδ. ΚΡ.ΞΑΝΘ.)

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες 
θέσεις 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Απαραίτητη πιστοποίηση από σχολή 
επαγγελμάτων κρέατος 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για τους άνδρες υποψηφίους)  
Πρόσθετα προσόντα 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση 
•Ομαδικότητα & συνεργασία
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απο-
στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο fax: 210 
9836604 ή στο e-mail: hrsuper_greece@
marinopoulos.com ή στην παρακάτω διεύθυνση 
με κωδικό θέσης ΚΡ.ΞΑΝΘ.: Μαρινόπουλος 
Α.Ε. Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 17456. Υπό-
ψη δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού.

 
Υπεύθυνος Καταστήματος

Ζητάει η γαλλική εταιρία ORCHESTRA, η 
οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της παι-
δικής ένδυσης και ειδών βρεφανάπτυξης για 
τα καταστήματα της στη Θεσσαλονίκη.
Προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον  
2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Ικανότητες διαχείρισης προσωπικού 
•Γνώση παιδικού ενδύματος και ειδών 
βρεφανάπτυξης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισμό Η/Υ 
•Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση 
γαλλικών  
Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης στον όμιλο  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@orchestrahellas.gr,  
fax: 210-9887829 αναγράφοντας  
τον κωδικό THE- MNG.

 
H PERIDEO GROUP κατέχει ηγετική παρουσία 
στον χώρο του κοσμήματος, με καταστήματα 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, 
Λάρισα κλπ.

Store Manager
Αρμοδιότητες: 
•Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας  
του καταστήματος και τήρηση όλων  
των διαδικασιών, στρατηγικής της εταιρίας. 
•Επίτευξη στόχων πωλήσεων. 
•Έλεγχος και απόδοση του βέλτιστου 
εμπορευματικού μείγματος. 
•Αποτελεσματική διοίκηση ομάδας  
και εκπαίδευση προσωπικού. 
•Διασφάλιση υψηλού επιπέδου  
εξυπηρέτησης και δημιουργία σχέσης 
εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές. 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού  
και των εξελίξεων της αγοράς.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση,  
τουλάχιστον 5 ετών (κατά προτίμηση  
στον κλάδο του κοσμήματος - ειδών  
πολυτελείας) 
•Αποδεδειγμένη γνώση της αγοράς  
ευθύνης - πελατολόγιο / δημόσιες σχέσεις 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Windows / Ms Office 
•Ομαδικότητα και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Άριστη επικοινωνιακή, διοικητική  
και οργανωτική ικανότητα 
•Δυναμική, ευχάριστη προσωπικότητα  
με ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό  
περιβάλλον 

•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Επαγγελματική εξέλιξη
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  
να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους και συνοδευτική φωτογραφία  
στο e-mail: retail@perideo.gr

 
H Human Factor για λογαριασμό πελά-
τη της, αναζητά: 

Περιφερειακό Διευθυντή  
Λειτουργίας Καταστημάτων

Mε έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή  
ευθύνης την Βόρεια Ελλάδα.
Η εταιρεία λειτουργεί από το 2008 και θεωρείται 
εταιρεία πρότυπο για τον κλάδο στον οποίο 
δραστηριοποιείται.Στα πλαίσια της ραγδαί-
ας ανάπτυξης της αναζητά τον κατάλληλο 
υποψήφιο όπου θα έχει τη συνολική ευθύ-
νη για την αποτελεσματική λειτουργία των 
καταστημάτων της περιοχής ευθύνης του.
Αρμοδιότητες 
•Παρακολούθηση πωλήσεων στη Βόρεια 
Ελλάδα 
•Εκπαίδευση δικτύου 
•Εφαρμογή των εμπορικών πολιτικών  
της εταιρείας 
•Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών και 
αποτελεσματική διαχείριση της διανομής 
προϊόντων 
•Μελέτη των ποσοτικών και ποιοτικών 
στοιχείων των καταστημάτων 
•Πραγματοποίηση προτάσεων για την 
καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία 
των καταστημάτων.  
Προσόντα 
•Πτυχίο Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης  
σε συναφή κλάδο 
•Ανάλογη εμπειρία σε θέση πωλήσεων 
•Εμπειρία στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας 
•Εμπειρία σε σύγχρονες πρακτικές  
πωλήσεων 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη  
αποτελεσμάτων 
•Ικανότητες οργάνωσης και  
προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής  
εργασίας και επίλυσης προβλημάτων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου  
δυναμικού 
•Άριστη διαχείριση χρόνου,  
προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και 
επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@humanfactor.gr

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

Διευθυντή Πωλήσεων 
(Code: DOS)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής με κατεύθυνση 
στη διοίκηση επιχειρήσεων, ή  
στα οικονομικά ή ανώτερης σχολής με 
κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα 
•Τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5 αστέ-
ρων και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες 
•Γνώση ελληνικής και ευρωπαϊκής  
ξενοδοχειακής αγοράς 
•Άριστη γνώση αγγλικών. Γνώση ρώσικων 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων. Γνώση του Sysco 
epitome system θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν 
•Γνώση internet sales 
•Δυνατότητα ταξιδιών και συμμετοχής  
σε εκθέσεις εξωτερικού 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές  
ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημεί-
ωμα με φωτογραφία τους αναφέροντας τον 
αντίστοιχο κωδικό  υπόψη τμήματος προ-
σωπικού στο fax: 210 9955586 ή με  e-mail 
στο: hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.
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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

Η PharmWorks, εισαγωγική εταιρεία ιατρι-
κού εξοπλισμού και παραφαρμακευτικών 
ειδών, αποκλειστικός εισαγωγέας των 
πρωτοποριακών γυναικείων προϊόντων 
προσωπικής φροντίδας Lybera, αναζητά:

Στελέχη Πωλήσεων 
για Μακεδονία

Με αντικείμενο εργασίας την επικοινωνία την 
ανάπτυξη και προώθηση των πωλήσεων 
τουLybera στα φαρμακεία και γυναικολογικά 
Ιατρεία, σε καθεστώς εξωτερικής συνεργασίας. 
Περισσότερα στο: www.lybera.gr
Η ανταμοιβή είναι ικανοποιητική και άμεση, 
στην λογική των ποσοστών και των bonus, 
με δυνατότητα της πλήρους απασχόλησης 
και πρόσληψης με την επίτευξη των στόχων.
Αναζητούμε λοιπόν νέες-νέους 25-38 ετών 
που να διαθέτουν, όρεξη για δουλειά, ευχάριστη 
προσωπικότητα, επικοινωνιακές ικανότητες, 
και υπευθυνότητα.
•Επιθυμητή η εμπειρία στις πωλήσεις 
καθώς και της γνώσης του χώρου των 
φαρμακείων.  
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία 
στο e-mail: lybera@pharmworks.gr

 
Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο 
του χονδρικού εμπορίου ειδών αυτοκι-
νήτου ζητά:

Πωλητές 
Με προϋπηρεσία στις B2B πωλήσεις με έδρα: 
1) τη Λάρισα και περιοχή ευθύνης   
τη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα 
2) την Κοζάνη και περιοχή ευθύνης   
τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
sim@simotas.gr 

PROMOTION - 
MERCHANDISERS

Προωθητές
Η POINT-BLANK, εταιρία που δραστηριο-
ποιείται στο χώρο της προώθησης πωλήσε-
ων, αναζητά αγόρια Προωθητές 23-35 ετών 
με διαθεσιμότητα για στελέχωση  προωθη-
τικού προγράμματος μεγάλης πολυεθνικής 
εταιρείας σε καταστήματα.
•Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός και ασφά-
λιση.
Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να 
αποστείλουν τα βιογραφικά τους με επι-
συναπτόμενη φωτογραφία αναγράφοντας 
τον κωδικό θέσης εργασίας μέσω e-mail: 
point-blank@point-blank.gr. Τηλ. επικοινω-
νίας: 2310 480291 (10:00-16:00).

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού 
στην Ελλάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με 
το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον 
τομέα εύρεσης και επιλογής προσωπικού 
ζητά για λογαριασμό πολυεθνικής εταιρείας 
πελάτη της: 

Ιατρικό Επισκέπτη / Primary Care 
(HR IΝΤΗ)

Ο/Η κατάλληλος συνεργάτης θα αναλά-
βει καθήκοντα που αφορούν: 
•Ανάπτυξη και διαχείριση του πελατολογίου 
της εταιρείας 
•Παρακολούθηση αναγκών και επίλυση 
προβλημάτων 
•Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων  
με ιατρούς 
•Παρακολούθηση πελατολογίου και  
σε περιοχές εκτός έδρας  
Προσόντα: 
•Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολεγίου με 
κατεύθυνση μάρκετινγκ ή οικονομικών 
•Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών  
σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων  
φαρμακευτικής εταιρείας σε ιατρικά  
ή παραϊατρικά προϊόντα 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ανεπτυγμένες οργανωτικές &  
διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ικανότητα ανάλυσης & επίλυσης  
προβλημάτων 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών και υψηλός 

βαθμός αυτοπαρακίνησης 
•Δυνατότητα για ταξίδια (25% του χρόνου)  
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός & bonus) 
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν τα βιογραφικά τους μέσω e-mail: tmasouri@
ingroup.gr ή στο fax: 210 8210230.

 
Η εταιρία RAD Health Care Μ.Ε.Π.Ε. που 
δραστηριοποιείται στον ιατρικό χώρο ανα-
ζητά για το τμήμα homecare:

Ιατρικούς Επισκέπτες
Mε ειδίκευση στα επιθέματα   
για τις περιοχές: Αττική, Πάτρα,  
Θεσσαλονίκη, Κρήτη.  
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών 
•Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική 
ικανότητα 
•Οργάνωση και μεθοδικότητα 
•Ορθή κρίση - αντίληψη 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Καλός χειρισμός Microsoft Office  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως  
της προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους. 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας. 
•Αυτοκίνητο.  
Αποστολή βιογραφικών μόνο όσα 
πληρούν τις προϋποθέσεις στο e-mail: 
vd@rad-med.gr 

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατρός Παθολόγος (MED 0623)  

Θεσσαλονίκη (Χαλκιδική)
Περιγραφή: Εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
υγείας στην περιοχή της Χαλκιδικής, αναζητά 
Ιατρό Παθολόγο για τρίμηνη συνεργασία με ΔΠΥ.
Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος 
θα ασχοληθεί με την παροχή ιατρικών υπηρε-
σιών σε ξένους κυρίως ασθενείς (επισκέπτες 
από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
και των Βαλκανίων).
Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχίο ιατρικής από ελληνικό  
πανεπιστήμιο ή τίτλος του εξωτερικού  
που έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα 
•ειδικότητα παθολόγου που αποκτήθηκε  
ή έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα 
•άριστη γνώση αγγλικών 
•επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία 
•γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (σερβικά 
ή ρωσικά) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr

 
Ο πελάτης μας είναι επώνυμη εταιρία στον 
κλάδο της αισθητικής. Στα πλαίσια της 
ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού 
της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλες 
υποψήφιες για την κάλυψη της παρακάτω 
θέσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Δερματολόγος - (κωδ DE-14)
Το έργο: Αποτελεσματική ανάπτυξη και υλο-
ποίηση (in-house) των υπηρεσιών αισθητικής 
δερματολογικής φύσης 
Προδιαγραφές θέσης: 
•Αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών ιατρικής 
και ειδικότητας δερματολογίας 
•Επιθυμητή θεωρητική κατάρτιση  
ή άσκηση σε θέματα αισθητικής 
•Ικανότητα πολύ καλής επικοινωνίας  
και παρουσιάσεων 
•Καλή χρήση Η/Υ με γνώση MS Office  
και ERP. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας  
σε ομάδα 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ωράρια 
καταστημάτων λιανικής 
•Άτομο ευπαρουσίαστο, ευγενικό,  
κοινωνικό, εργατικό, υπεύθυνο, με  
υπομονή, επιμονή και πρωτοβουλίες 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα
Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋπο-

θέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία), 
αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο 
e-mail: careers@peopleatwork-hellas.gr. 
Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απά-
ντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευ-
σης για εργασία ως μηχανικός παραγωγής 
σε εργοστάσιο ανοξείδωτων κατασκευών. 
Επιθυμητή: 
•Εμπειρία σε συναφή ή αντίστοιχο  
βιομηχανικό τομέα 
•Γνώση 2D/3D σχεδιασμού  
(Autocad, Solid Works) 
•Εμπειρία στην κατεργασία / διαμόρφωση 
λαμαρίνας & σωλήνας 
•Εμπειρία προγραμματισμού  
εργαλειομηχανών κατεργασίας λαμαρίνας 
(laser κοπής, punching press κλπ) 
•Εμπειρία προγραμματισμού / συντονισμού 
εργασιών σε επίπεδο τμήματος
Αναγκαία προϋπόθεση για την αξιολόγηση 
των βιογραφικών αποτελεί η συμπλήρωση 
του συνημμένου ερωτηματολογίου μέσω 
του παρακάτω link: http://www.skywalker.
gr/customForm.aspx?advertID=162036&co
mpanyID=5396. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr.milkplan@gmail.com 

ΕΣΤΙΑΣΗ
 Υπεύθυνος Επισιτιστικών 

Τμημάτων - Χαλκιδική
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, 
σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
•Πιστοποίηση ΕΦΕΤ 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
(γνώση της γερμανικής θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν) 
•Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα 
εργασίας 
•Άριστα αποτελέσματα στην επικοινωνία 
και στις πωλήσεις 
•Πολύ καλή γνώση στην οινολογία 
•Γνώση στις αρχές υγιεινής και ασφάλειας 
των τροφίμων 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά  
Επιθυμητά επιπλέον προσόντα: 
•Γνώση της γερμανικής  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•6μηνη εργασία με ασφάλιση, διαμονή  
και διατροφή 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
ekies.gr. Βιογραφικό με πρόσφατη φωτο-
γραφία. Συστάσεις απαραίτητες.

 
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ 
προκειμένου να στελεχώσει το κατάστημά 
της στη Δράμα ζητά άτομα ηλικίας 20-35 
ετών για το πόστο: 

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

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Βοηθός Αποθήκης

Η ICAP Employment Solutions για λογαρια-
σμό πελάτη της στην περιοχή της Καβάλας, 
εταιρεία στο χώρο των logistics, αναζητά να 
προσλάβει Βοηθό Αποθήκης.
Ο υποψήφιος θα απασχολείτε στην ευρύ-
τερη περιοχή των Ν. Σερρών, Ν. Δράμας, 
Ν. Καβάλας, Ν. Ξάνθης, N. Έβρου.      
Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχίου ΤΕΙ ή ΑΕΙ θετικών επιστημών  
ή πανεπιστημίου εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής 
γλώσσας, επιθυμητή 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, κάτοχος 
αυτοκινήτου, απαραίτητο 
•Κάτοικος περιοχών Ν. Καβάλας,  
Ν. Δράμας, Ν. Ξάνθης 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια είναι  
απαραίτητα στοιχεία 

Παροχές 
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές και 
ασφαλιστική κάλυψη 
•Αορίστου χρόνου σύμβαση
Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο e-mail: hrint@icap.gr ή στο 
φαξ 2130 173572. Παρακαλούμε διευκρινίστε 
“ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (Ref. PSV3914)” στο 
subject line του e-mail σας. Όλες οι επαφές 
θα γίνουν με εχεμύθεια.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
είναι από τις ηγέτιδες εταιρείες στον κλάδο 
της κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων και 
Συστημάτων στην Ελλάδα, με παραγωγική 
δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη και γραφεία 
πωλήσεων στην Αθήνα. Έχοντας πάνω από 
50 χρόνια εμπειρία, με παρουσία τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Βαλκάνια, 
Μέση Ανατολή και Αφρική) ενδιαφέρεται, στα 
πλαίσια της ανάπτυξής της, να προσλάβει δύο 
φιλόδοξα και δυναμικά στελέχη για τη θέση του:

 Μηχανικού Πωλήσεων - (Sales Engineer)
Η μία θέση αφορά στη Θεσσαλονίκη  
και η άλλη στην Αθήνα.  
Η θέση: 
Κύρια καθήκοντα: 
•Υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής  
της εταιρείας. 
•Ανάπτυξη πελατολογίου. 
•Προετοιμασία προσφορών. 
•Παρακολούθηση της πορείας επίτευξης 
των στόχων πωλήσεων και υποβολή  
προτάσεων ανάπτυξης και βελτίωσης.  
Ο υποψήφιος: 
Ο ιδανικός υποψήφιος αναμένεται  
να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα  
ηλεκτρολόγου μηχανικού. 
•3ετή εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων σε: 
•Ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης 
•Ηλεκτρικούς πίνακες μέσης τάσης  
(metal enclosed & metal clad) 
•Συστήματα bus duct 
•Υποσταθμούς 
•Μετασχηματιστές 
•Αυτοματισμούς 
•Εμπειρία στη μελέτη και το σχεδιασμό 
ηλεκτρικών λύσεων θα θεωρηθεί ιδιαίτερο 
προσόν. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
και χρήσης Η/Υ (MS office, E.R.P.). 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. 
•Δυνατότητα ταξιδίων σε όλη την επικράτεια. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις (για τους άνδρες).
Η εταιρεία προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο 
αποδοχών και παροχών, καθώς και εξαιρετικές 
προοπτικές εξέλιξης σε έναν δυναμικό και 
συνεχώς αναπτυσσόμενο οργανισμό.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
sales@siafaras.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλ-
κιδική, το ομορφότερο και πληρέστερο 
ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ελλάδα, 
επιθυμεί να προσλάβει για εποχική απα-
σχόληση με έδρα στο Πόρτο Καρράς για 
τα κέντρα θαλασσοθεραπείας - spa:

Ειδικούς Μανικιούρ / Πεντικιούρ 
(Code: THP)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε  
αντίστοιχο spa ξενοδοχείων 5*, 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  
θαλασσοθεραπείας. 
•Απαραίτητη γνώση ρώσικων και ιταλικών. 
•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 προ-
σωπικού στο fax: 210 9955586 ή με  e-mail 
στο: hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.


