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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Would you like to help so as to create a better 
way for life? Diversey Care is a leading provider of 
commercial cleaning, sanitation and hygiene solutions 
for business. With our innovative solutions - that 
combine chemical products, machines, utensils, paper, 
dosing and dispensing equipment we serve a wide 
range of industries like food service, lodging, building 
service contractors, retail, healthcare etc. Diversey 
Care is part of Sealed Air a global leader who creates 
a world that feels, tastes and works better with an 
annual turnover of $7,7 bil and 25,000 employees who 
serve customers in 175 countries. Diversey Hellas 
S.A. seeks for talented, passionate employees to 
join our Diversey Care Sales department:

Territory Account Manager 
Client portfolio in North Greece 

What will I do? 
•Pursue sales leads by visiting existing and new 
customers, identifying cross selling opportunities 
and suggesting appropriate solutions. 
•Prepare & negotiate contracts within limits of 
authority, according to company policies 
•Follow up on proper implementation of key 
account contracts by monitoring data and 
generating reports 
•Build positive relationships that generate  
cross-selling and repeat business 
•Monitor and report competitor activity 
•Prioritize and schedule own activities in order  
to meet the established sales targets 
•Communicate effectively with company’s 
technical and customer service department  
in order to achieve customer satisfaction 
•Achieve sales and profitability targets set 
•Train customer’s personnel on the use of our 
products/solutions  
What should I have to get a chance for 
interview? 
•1-4 years successful previous experience  
in sales 
•Self motivated and results oriented with 
excellent ability to organize, plan and implement 
own work 
•Perseverance to achieve objectives and seek 
new business opportunities 
•Excellent presentation, communication and 
negotiation skills 
•Proven ability to deal effectively with all levels  
of customer contacts 
•University graduate; degree in chemical 
engineering, chemistry, or food chemistry  
will be a plus 
•Excellent command of English 
•Excellent use of Excel, Word, Power Point 
•Clean driving licence 
•Ability to travel extensively  
What’s in it for me? 
•A structured multinational environment, 
customer focus oriented, with highly engaged 
employees, and collaborative relationships 
among colleagues accross departments 
•Competitive compensation & benefits package 
including: 
- fixed salary, 
- sales incentive scheme, 
- sales competition cash awards, 
- tenure awards 
- private health insurance scheme 
- private pension scheme 
- meal vouchers 
- company products etc. 
•Access to best in class resources, tools and 
technology enabling your work (car, laptop, i-pad, 
mobile, CRM etc) 
•Opportunities to discuss performance and 
career interests with your supervisor and agree 
on actions 
•Advantage of many unique development 
experiences through exciting work assignments, 
coaching, and world class training and 
development 
•A chance to grow your career inside and outside 
the country
If you feel that your interests, talents, qualification and 
accomplishments match the position expectations, 
send us your CV in English by e-mail to: kleopatra.
kassara@sealedair.com with job code SALTH1114-
SKY. Please visit our sites to learn more about 
us: www.Diversey.com & www.Sealedair.com

 
Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Σύμβουλους Διαφήμισης 
 για τα Ιωάννινα

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος  
πελατολογίου 
•Εύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες  
της εταιρείας 
•Ποιοτική συγγραφή & συμπλήρωση αιτήσεων 

διαφημιστικής προβολής 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε τμήμα/
θέση εξωτερικών πωλήσεων 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
(Windows, Excel, Word, PowerPoint, Internet) 
•Πολύ καλή γνώση & αντίληψη digital marketing 
•Πολύ καλή γνώση & ενεργή εμπλοκή  
με τα social media 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
για τους άντρες υποψηφίους.  
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη  
των στόχων 
•Γνώση των εξελίξεων της αγοράς στο ελεύθερο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον 
•Επαγγελματική εμφάνιση  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, φορητό  
υπολογιστή 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προδιαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυν-
ση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε. Διεύθυνση ανθρώπινου 
δυναμικού Γεωργίου Αβέρωφ 26-28, Ν.Ιωνία-Περισ-
σός Τ.Κ. 142 32,  fax: 210 9204172,  e-mail: hr@
yellowpages.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη 
διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

AnastasiaDate has been featured on numerous 
television shows and networks, including 48 Hours, 
The Daily Show, The Howard Stern Show, and Jennie 
Jones, with news features on ABC, CBS, NBC, FOX, 
CNN and the BBC. International television and press 
coverage is regularly seen in Japan, Germany, The 
Netherlands, France, Italy, Switzerland, Brazil, Turkey 
and Australia to name just a few. We are looking for:

Business Development  
Companion in Greece

We offer you: 
•A possibility to start your own local business 
based on our know-how, experience and 
infrastructure; 
•High degree of autonomy and flexible work hours; 
•Possibility to work from your home office; 
•Working with a team of professionals within the 
international network; 
•Excellent development opportunities.  
Requirements: 
•Well-developed communication skills; 
•Project management experience  
will be a benefit; 
•Experience in matchmaking and online 
communications is a great advantage  
(users attraction to the website); 
•Leading character; 
•Good english communication skills both oral  
and written will be a plus; 
•Advanced PC & internet user.  
What we offer: 
•Income: EUR 2000 - 2500 per month.  
Details to be discussed at the interview.
Please apply to this position with a CV and a 
cover letter, mark a topic “Business Development 
Companion”, send your CV to the following e-mail: 
hr@anastasiadate.com

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της Πληροφορικής και των IT  περιφερειακών ανα-
ζητά για την περιοχή Αττικής και Αχαΐας:

Βοηθό Λογιστή 
(ACC 101)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται  
στον προϊστάμενο οικονομικής διεύθυνσης 
και θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
•Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών  
λογιστηρίου (κωδικοποίηση βάση ΕΓΛΣ,  
καταχωρήσεις παραστατικών, εισαγωγές) 
•Παρακολούθηση και έλεγχο συμβάσεων πελατών. 
•Έλεγχο, διεκπεραίωση, καταχώρηση τραπεζικών 
συναλλαγών (εισπράξεων-πληρωμών). 
•Έλεγχο, υποβολή, παρακολούθηση ασφαλιστικών 
εισφορών-INTRASTAT-ΦΜΥ-ΚΕΠΥΟ.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ λογιστικής/ 

οικονομικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ- φορολογικής  
νομοθεσίας- ΦΠΑ- μισθοδοσίας 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
τουλάχιστον 5-10 έτη με Γ’ κατηγορίας Βιβλία 
•Πολύ καλή γνώση ERP, Office 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Ομαδικότητα/υπευθυνότητα, μεθοδικότητα,  
οργάνωση. 
•Ηλικία έως 40 ετών.
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος: Υπ’ όψιν 
τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού, e-mail: hrdepartment 
099@gmail.com σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού 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 του Marpessa Hotel, 
ενός σύγχρονου boutique ξενοδοχείου αναζη-
τά ένα (1) άτομο για την κάλυψη της παρακάτω  
θέσης στο Αγρίνιο:

Οικονομικός Αναλυτής  
 (Kωδ. θέσης: S-722/46643)

Περιγραφή θέσης  
•Παρακολούθηση, έλεγχος και ανάλυση κόστους 
προμηθειών 
•Κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
όλων των τμημάτων του ξενοδοχείου 
•Ανάλυση στοιχείων πωλήσεων 
•Σύνταξη οικονομικών αναφορών 
•Συμμετοχή στην περαιτέρω παραμετροποίηση 
του ERP συστήματος 
•Συμμετοχή στη βελτιστοποίηση της οικονομικής 
διαχείρισης της ξενοδοχειακής μονάδας   
Προφίλ υποψηφίου  
•Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ λογιστικής ή οικονομικής  
κατεύθυνσης 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία δύο (2) ετών  
σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση  
από τον κλάδο των υπηρεσιών 
•Γνώσεις λογιστικής 
•Απαραίτητη εμπειρία χειρισμού προγραμμάτος 
ERP 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS 
Office 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας,  
οργάνωσης και διαπραγμάτευσης 
•Αριθμητική και αναλυτική σκέψη 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα  
Παροχές εταιρίας  
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com,μέσω fax στον αριθμό 210 6919358, 
ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λ. Κηφισίας 56, 151 
25 Μαρούσι.
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υπο-
ψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη. Για περισσότερες θέσεις εργασίας 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr 
και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη 
βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές. Follow Adecco Greece on Facebook, 
Twitter, Linkedin. 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
H Randstad Hellas αναζητά να προσλάβει:

 Part-time  
Retail Sales Associates 

Για λογαριασμό πολυεθνικής εταιρίας πελάτη, 
ηγέτη στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. 
Αρμοδιότητες/responsibilities: 
Παρέχει άριστη άμεση και έμμεση εξυπηρέτηση 
στους πελάτες, με στόχο την αύξηση του όγκου 
των πωλήσεων 
Παραλαμβάνει, ανοίγει και τοποθετεί  
αντικλεπτικές συσκευές στα εμπορεύματα 
Τοποθετεί τα εμπορεύματα στα ράφια και  
φροντίζει για την εμφάνιση τους εντός  
του καταστήματος. 
Χειρίζεται την επεξεργασία, την αποθήκευση  
και την αναπλήρωση των εμπορευμάτων 
Λειτουργεί αποτελεσματικά με τα μέλη  
της ομάδας για να εξασφαλίσει ότι ο χώρος,  
τα δοκιμαστήρια και οι αποθηκευτικοί χώροι  
του καταστήματος είναι καθαροί και προσεγμένοι 

Προσόντα/requirements: 
Προηγούμενη εμπειρία στην εξυπηρέτηση  
πελατών,κατά προτίμηση στον κλάδο  
του λιανικού εμπορίου, επιθυμητή 
Άριστη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών 
Eπικοινωνιακές δεξιότητες 
Εξαιρετικά οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα 
χειρισμού πολλαπλών καθηκόντων υπό πίεση 
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
για την ολοκλήρωση των εργασιών και  
την επίλυση προβλημάτων 
Ικανότητα τήρησης των προθεσμιών,διαχείρισης 
χρόνου και ιεράρχησης προτεραιοτήτων 
Ευελιξία όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας
Πληροφορίες/information: 2310 414731
Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική 
αγορά για πάνω από δεκατέσσερα έτη. Η διεθνής 
μας εμπειρία, σε συνδυασμό με την επιτυχή μας 
παρουσία στην ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση 
της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Ακολουθήστε 
μας στο: LinkedIn, Facebook, Twitter, website: www.
randstad.gr
Αποστολή βιογραφικών μέσω 
του link: http://www.randstad.gr/index.
php?pageid=55&pubID=4324 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Παιδαγωγός με Eμπειρία

Πτυχιούχος σχολής παιδαγωγικών, με υπευθυνότητα 
και αγάπη για τα παιδιά, ικανότητα να διαμορφώνει 
σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης,  επικοινωνίας 
& συνεργασίας με τα παιδιά.
•Γνώσεις Η/Υ, καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας,  
κάτοχος άδειας οδήγησης. Απαραίτητες συστάσεις.  
Αποστείλατε βιογραφικό με e-mail:  
ergasia.smile@yahoo.gr, αναγράφοντας  
τον κωδικό 158. Περιοχή Μύτικας.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η PharmWorks, εισαγωγική εταιρεία ιατρικού εξο-
πλισμού και παραφαρμακευτικών ειδών, αποκλει-
στικός εισαγωγέας των πρωτοποριακών γυναικείων 
προϊόντων προσωπικής φροντίδας Lybera, αναζητά:

Στελεχη Πωλησεων 
για Ηπειρο

με αντικείμενο εργασίας την επικοινωνία την ανά-
πτυξη και προώθηση των πωλήσεων του Lybera 
στα φαρμακεία και γυναικολογικά ιατρεία, σε καθε-
στώς 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 προσωπικό-
τητα, 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. 

 
H εταιρεία XALATSISCARE που δραστηριοποιεί-
ται στο χώρο της υγείας αναζητά:

Υπευθυνο Πωλησεων
(Υπεύθυνο διαχείρισης τραύματος) για το τμήμα 
επιθεματων - διαλειποντων καθετηρων - στομιων 
σε Αθηνα - Θεσσαλονικη - Πατρα - Κρητη με 
βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση 
πελατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής 
της εταιρείας.
Υπευθυνότητες θέσης 
•Ανάπτυξη πελατολογίου σε ιατρούς, ιδιωτικές 
κλινικές, νοσοκομεία, homecare 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών  
σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και  
του ανταγωνισμού 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη  
των στόχων. 
•Εφαρμογή των προϊόντων  
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου 
•Επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων 
επιθεμάτων 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικής & επιθυμητή  γνώση 
χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Power  Point) 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας 
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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

Η εταιρεια προσφερει 
•Ασφάλιση & μισθός 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Συνεχή εκπαίδευση on the job & off the job 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε  
μια δυναμική εταιρία στον ιατρικό χώρο.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
ergasia2014@gmail.com

 
Η εταιρία RAD HealthCare Μ.Ε.Π.Ε. που δρα-
στηριοποιείται στον ιατρικό χώρο αναζητά 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 

PROMOTION - 
MERCHANDISERS

Εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο του 
merchandising και των πωλήσεων, επιθυμεί να 
προσλάβει: 

Merchandisers
Που θα δραστηριοποιούνται στο χώρο του retail.
Περιοχή: 
•Ιωάννινα  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων  
ή merchandising 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Επιθυμητά να είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
•Ευχέρεια χρήσης H/Y 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψηφίους 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας,  
εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & παροχών 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον  
εργασίας  
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την ένδειξη 
Merch 110 στο e-mail: hr@westsa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Ανώνυμη εταιρεία, με πολυετή εμπειρία, μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες πωλήσεων και προώθη-
σης τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, πρωτοπόρος 
σε υπηρεσίες contact center και με εξειδικευμένο 
προσωπικό παρέχουν υψηλές υπηρεσίες στους 
καταναλωτές, δραστηριοποιείται στην περιοχή της 
Πάτρας.
Επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της άτομα 
με την ανάλογη εμπειρία σαν εκπροσώπους 
προώθησης υπηρεσιών σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας.
Το ωράριο απασχόλησης θα είναι Δευτέρα -  
Παρασκευή 10:00 - 15:00 και 17:00 - 19:00.  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Προϋπηρεσία 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Διάθεση για εργασία 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ  
Η εταιρεία μας προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
•Bonus παραγωγικότητας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Ευκαιρίες εξέλιξης καριέρας   
Βιογραφικά στο e-mail: hr.mayfairclub@gmail.com. 
Τηλ.: 215 5304037. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
H Rainbow Waters, η μεγαλύτερη εταιρεία στην 
εμπορία και διανομή ψυκτών, οικιακών φίλτρων νερού 
και φυσικού μεταλλικού νερού συσκευασίας 18,9lt, 
επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος για το εργοστάσιο 
εμφιάλωσης νερού στη Δωδώνη Ιωαννίνων.

 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με έδρα  
τα Ιωάννινα (κωδ. Θέσης “Elec_F”)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουλάχιστον Τ.Ε.Ι /Α.Ε.Ι 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε συντήρηση 
και αυτοματισμό σε περιβάλλον βιομηχανίας 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων MS-Office 
(ιδίως ms-excel και ms-outlook) 
•Καλή γνώση προγραμματισμού PLC  
θα θεωρηθεί επιπλέον σημαντικό προσόν 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
•Πνεύμα συνεργασίας εντός ομάδας
Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητα προσωπικής 
και επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και 
δυναμικό περιβάλλον εργασίας.
Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απο-
στείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης, στο e-mail: hr@rainbowwaters.gr ή 
στο fax: 26510 82125 με την ένδειξη «Elec_F». 
Θα απαντηθούν τα βιογραφικά που ενδιαφέρουν 
την εταιρεία. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Boutique hotel in the area of Zagorochoria is currently 
seeking to recruit a professional for the position of:

Hotel Manager
Requirements: 
•2 to 4 years’ experience in a similar position 
•Degree in hospitality / tourism 
•Fluency in both English and Greek 
•Very good knowledge of a second foreign 
language will be considered as an asset 
•Excellent communications and customer care skills 
•Young, dynamic and self-motivated 
•Excellent knowledge of Microsoft Office  
(Word, Excel, Internet browsers) 
•Excellent knowledge of the PMS and channel 
management systems 
•Strong team building skills 
•Ability to work on flexible schedule  
Benefits include: 
•Satisfactory salary 
•Accommodation & meals 
•Mobile phone  
Send your CV to the following e-mail:  
info@ariahotels.gr

 
Στο Ληξούρι Κεφαλονιάς, βρίσκεται το ξενοδο-
χείο APOLLONION RESORT & SPA, 5*. Οι εγκα-
ταστάσεις μας αναπτύσσονται σε μια έκταση 32 
στρεμμάτων, διαθέτει 127 δωμάτια, σύγχρονα και 
υψηλής αισθητικής, 2 εστιατόρια, 1 μπαρ, 1 Spa, 
2 παιδότοπους και 1 γκαλερί σύγχρονης τέχνης.
Για την επερχόμενη τουριστική περίοδο του 2015 
και για το χρονικό διάστημα από τέλος Απριλίου 
μέχρι αρχές Οκτωβρίου, ζητούνται Συνεργάτες με 
αντίστοιχη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4* & 5* για 
την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

 Άτομα για Πρακτική Άσκηση  
από Τ.Ε.Ι. και άλλες Τουριστικές Σχολές

Παρακαλώ αποστείλατε το αναλυτικό βιογραφικό 
σας με πρόσφατη φωτογραφία στην παρακάτω 
διεύθυνση: gm@apollonion-hotel.gr

 
Hotel Contracting Associates

Area: All over Greece
A new online hotel booking portal specializing only in 
the destination of Greece requires home-based Hotel 
Contracting Associates to negotiate with hoteliers 
in key Greek destinations.
The positions are available with very flexible 
hours.  Applicants already in employment are 
also welcome to apply.
The home base of applicants can be any of the 
below mentioned tourism destination general areas: 
Athens, Thessaloniki, Heraklion, Chania, Agios 
Nikolaos, Sitia, Rodos, Kos, Santorini, Mykonos, 
Kalamata, Araxos/Patra, Zakynthos, Kefalonia, 
Kerkyra.
Remuneration is directly linked to productivity 
with regard to number of Hotels correctly contracted, 
entered and maintained in the system.
Additionaly, there is a bonus scheme for 
outstanding performances of number of hotels 
correctly contracted. 

All necessary procedures and paperwork for the 
hotel partners to join our system, are provided 
ready to use.  
Responsibilities: 
•Using an analytical approach, identify 
appropriate and relevant hotels/resorts in the 
above mentioned Greek tourism destination 
areas. 
•Full responsibility for negotiating rates, room 
allotments, availability, terms and conditions,  
in your allocated area. 
•Develop and maintain a partnership approach 
with all Hotels joining the portal. 
•Develop and enhance effectiveness through our 
extranet access and management. 
•Provide a weekly progress & results summary.  
Desired skills & experience: 
•Strong negotiating skills. 
•Ambitious, motivated by results, and a strong 
will to succeed 
•Have a track record of success in rate 
negotiations 
•Excellent communication skills 
•Work to a high standard of detail across  
all aspects of performance 
•Capable of working alone whilst contributing  
to and being part of a team 
•Intermediate/advanced excel skills & extranet 
understanding. 
•Fluent in written Greek and English.
Applicants with strong online booking portals/ 
travel agent/ rooms division/ hotel contracting 
background will be given priority. All applications 
will be treated with utmost confidentiality. To apply, 
please send your C.V. with a recent photograph: 
sstavrakakis@xenodoxos.com

 
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για τις ξενοδοχειακές μονάδες του, στην 
Κέρκυρα, υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων σε:

Front Office / Υποδοχή (C/FO/15)
Ενδεικτικές θέσεις: 
•Front office manager 
•Reservation officer 
•Guest relations 
•Receptionist A 
•Receptionist B 
•Night receptionist 
•Groom  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα  
διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
και ευχάριστη προσωπικότητα
Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό (C/FO/15) και τη συγκεκριμένη θέση 
για την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω δι-
εύθυνση e-mail: hr@aquisresorts.com 

 
Reservation Agent (code RA)

Location: Greek Islands
Position summary: We are looking for an individual 
to take on a sales and business development role 
which will create massive opportunities for success. 
The ideal candidate should be responsible for the sales 
and reservation department. The candidate will have to 
handle all relevant reservation correspondence between 
the hotel and its collaborators. The candidate should 
be able to apply the latest techniques of Revenue 
Management in order to maximize the revenue an¨d 
handle all the on line and off line contracts. The candidate 
should motivate and inspire his colleagues.
Position requirements: 
•At least 2 years’ experience a reservation agent 
in a luxurious boutique hotel 
•Age up to 35 
•Good command of the english and greek 
language 
•Excellent communication skills including sales, 
negotiation and presentation 
•Attention to the detail 
•Excellent knowledge of all IDS, GDS and 
various business channels
Should you wish to be a member of our team, 
please send us  your CV at: hr@synergyspirit.net. 
All applications will be treated in the strictest 
confidence.

 
4* ξενοδοχείο All Inclusive στην Κέρκυρα επιθυ-
μεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015 τις παρακάτω 
ειδικότητες:

Operations Manager / Rooms Division 
Manager - Executive Chef/Sous Chef 

Γαλλόφωνη και Ρωσόφωνη Receptionist  

& Guest Relations - Προϊσταμένη Ορόφων/
Βοηθός Προϊσταμένη Ορόφων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία: 
cvamvakidou@mjproperties.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για τις ξενοδοχειακές μονάδες του, στην 
Κέρκυρα, υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων σε:

Kitchen / Κουζίνα (C/Κ/15)
Ενδεικτικές θέσεις: 
•Chef 
•Sous Chef 
•Cook A 
•Cook B 
•Cook C 
•Stewart 
•Pastry 
•Runner  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προ-
τίμηση σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα  
tδιαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
και ευχάριστη προσωπικότητα
Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό (C/Κ/15) και τη συγκεκριμένη θέση 
για την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω δι-
εύθυνση e-mail: hr@aquisresorts.com

 
Maître (code MDH)

Location: Greek Islands
Position summary: The ideal candidate should be 
responsible for the food and beverage service. The 
candidate will have to apply the company’s standards, 
control, check and train the F&B personnel; and be 
able to provide an excellent customer service. The 
candidate should motivate and inspire his colleagues.
Position requirements: 
•At least 3 years’ experience a maître or captain 
in a luxurious boutique hotel or restaurant 
•Age up to 30 
•Excellent command of both the english and 
greek language 
•Overseeing and handling staff 
•Ability to delegate tasks effectively to others 
•Strong interpersonal skills
Should you wish to be a member of our team, 
please send us  your CV at: hr@synergyspirit.net. 
All applications will be treated in the strictest 
confidence. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η ΑΕΠΙ Α.Ε. ελληνική εταιρεία προστασίας 
της πνευματικής ιδιοκτησίας ζητά:

Συνεργάτη ως Αντιπρόσωπο   
για το Ν. Φωκίδας & Ν. Αιτωλοακαρνανίας  

(Μόνιμος Κάτοικος των Περιοχών)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα 
των πωλήσεων 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) 
•Καλή γνώση χρήσης εμπορικών λογισμικών 
(κατά προτίμηση ERP/CRM) 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Άριστη ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ 
•Μεταφορικό μέσο  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία/γνώση του κλάδου επιχειρήσεων  
εστίασης/αναψυχής/υγειονομικού ενδιαφέροντος) 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ κατεύθυνσης marketing/ 
πωλήσεων 
•Σεμινάρια τεχνικών πώλησης/ διαπραγματεύσεων  
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση 
πωλήσεων και εισπράξεων 
•Επαγγελματισμό 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Iκανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση  
για το αποτέλεσμα  
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
και δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας.  
Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιο-
γραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@aepi.gr 


