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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διαχείριση / Συντονισμός 

Διαφημιστικών Project 
Αγρίνιο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει διαφημιστικές καμπά-
νιες πολυεθνικών εταιρειών και φέρνει εις πέρας 
όλο το κομμάτι του marketing mix και του επικοι-
νωνιακού marketing για αυτές.

Αναζητάμε λοιπόν άτομα που θα αναλάβουν το 
συντονισμό και τη διαχείριση των projects μέσω 
αρμοδιοτήτων εξυπηρέτησης πελατών, πωλήσε-
ων και δημοσίων σχέσεων.

Επιπρόσθετα θα υπάρξει εκπαίδευση πάνω στο 
κομμάτι του ανθρωπίνου δυναμικού ώστε όσοι 
υποψήφιοι επιλεχθούν, να μπορέσουν να αναπτύ-
ξουν και να διαχειριστούν μία ομάδα ατόμων υπό 
την επίβλεψή τους με στόχο την ανάληψη νέων 
διαφημιστικών campaigns.

Ιδανικός υποψήφιος: 
•Ηλικίας 21-32 ετών 
•Άμεσα διαθέσιμος / η στην Αιτ/νια 
•Εμπειρία σε τομείς ανάλογους θα εκτιμηθεί 
•Με άνεση στην επικοινωνία 
•Επαγγελματική εμφάνιση

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ξεκινά 
στις: 30/11. Αποστολή βιογραφικών έως: 13/12 
στο: hwo@skywalker.gr

Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλους υποψήφιους, 
για λογαριασμό επώνυμης αλυσίδας καταστημά-
των, στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, 
με στόχο την κάλυψη της παρακάτω θέσης στελέ-
χους στα Ιωάννινα:

Στέλεχος Καταστήματος Λιανικής 
κωδ IN-13

Το έργο: Αποτελεσματική λειτουργία του καταστή-
ματος μέσα από την επίτευξη των οικονομικών και 
λοιπών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.

Προφίλ κατάλληλων υποψηφίου: 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών 
σε ανώτερες θέσεις πωλήσεων καταστήματος 
λιανικής. 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα διοίκησης 
καταστήματος και αποτελεσματικής 
καθοδήγησης ομάδας πωλητών 
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη και ικανότητα 
αποτελεσματικής επεξεργασίας, ανάλυσης και 
αξιοποίησης αριθμητικών δεδομένων 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αυτε-
νέργειας, λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης 
•Επιθυμητές σπουδές σε τομείς διοίκησης 
ή μάρκετινγκ 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε διευρυμένο 
ωράριο λειτουργίας καταστήματος 
•Ικανότητα οργάνωσης πωλήσεων 
και επίτευξης αποτελεσμάτων 
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής 
επικοινωνίας 
•Άτομο με πολλαπλά προσόντα (multi skilled), με 
ευγενική παρουσία, επαγγελματική εμφάνιση, και 
έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, 
επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα 
 
Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με επαγγελματική φωτογραφία) 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο e-mail: 
careers@peopleatwork-hellas.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.peopleatwork-hellas.gr. Fol-
low us on facebook. Όλες οι υποψηφιότητες λαμ-
βάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύ-
θεια και επαγγελματισμό.

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων 
λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ει-
δών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του 
διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά:

Διοικητικό Στέλεχος 
για το κατάστημα στην Κέρκυρα

Διαθέτεις επιχειρηματικό μυαλό, ηγετικά 
προσόντα και ισχυρή θέληση; 
 
Τότε αυτός ο ρόλος μπορεί να σου ταιριάζει! 
 
Ο ρόλος του Διευθυντή καταστήματος είναι: 
•Να μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες πώλησης και την 
κερδοφορία του καταστήματος. 
•Να εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
εξυπηρέτησης των πελατών. 
•Είναι υπεύθυνος για τη στελέχωση του καταστή-
ματος, την εκπαίδευση της ομάδας του, καθώς 
και την εξέλιξή τους. 

•Να εξασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες και πρα-
κτικές ακολουθούνται σύμφωνα με τα πρότυπα 
της εταιρείας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πανεπιστημιακές σπουδές (ΑΕΙ / ΤΕΙ / ιδιωτικό 
κολλέγιο) κατά προτίμηση στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 - 4 έτη στο χώρο 
των καταστημάτων λιανικής σε θέση με ευθύνη 
ομάδας. 
•Ισχυρές ηγετικές ικανότητες και επιχειρηματικό 
προσανατολισμό. 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές 
δεξιότητες. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης 
H/Y. 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. 
•Ελκυστικό bonus βάσει αποτελεσμάτων. 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη. 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης στην πιο δυναμι-
κή αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤ-
ΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε 
το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα 
λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω 
από 1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 
2004, κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδι-
οκτησίας της εταιρίας είναι ο Όμιλος Dixons. Επι-
πλέον, η δυναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ 
τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο 
στην αγορά των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρο-
νικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτο-
γραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊό-
ντων, καθώς και στις υπηρεσίες συντήρησης μετά 
την πώληση.

Σχετικά με τον Όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc 
είναι ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς 
ομίλους στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο Όμι-
λος εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών 
στη λιανική πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ει-
δών, με περισσότερα από 1.300 καταστήματα και 
ηλεκτρονικά καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απα-
σχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρό-
νο, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πελάτες 
πραγματοποιούν τις αγορές τους online και μέσα 
από τα καταστήματα του Ομίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόμενοι να στέλνουν το βιογραφικό 
τους μέσω του site [www.kotsovolos-careers.gr]. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Πωλητές / Πωλήτριες Πακέτων 
Σταθερής Τηλεφωνίας 

Αγρίνιο

Νεα εταιρία στο Αγρίνιο αναζητά 4 νέους / ες εως 
28 ετών για να καλύψουν θέσεις πωλητών πακέ-
των σταθερής τηλεφωνίας.

Σύνοψη ρόλου: 
•Εκπροσώπηση μεγάλων εταιρικών πελατών 
•Αύξηση μεριδίου αγοράς 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος / τελειόφοιτος ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ηγετικές ικανότητες 
 
Προσφέρεται: 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον 
•Δυνατότητα εξέλιξης για τους πιο φιλόδοξους 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση η άμεση διαθεσιμότητα! 
Βιογραφικά στο e-mail: hwo@skywalker.gr

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Νέοι για Promotion 
Pr - Αγρίνιο

Εμπορική εταιρία στο Αγρίνιο αναζητά 5 νέους-ες 
εώς 28 ετών για να καλύψει τις κενές θέσεις της 
εταιρίας στους τομείς προώθησης και Pr.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος / τελειόφοιτος ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Ευχέρεια λόγου 
•Ηγετικές ικανότητες

Προσφέρεται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον 
•Δυνατότητα εξέλιξης για τους πιο φιλόδοξους

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hwo@skywalker.gr. Η αξιολόγηση υποψηφίων 
θα γίνει άμεσα λόγω των περιορισμένων θέσεων.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. μέλος του 
γερμανικού πολυεθνικού ομίλου εταιρειών Klüh 
Service Management GmbH, αποτελεί μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρία πετρελαιοειδούς ζητεί 
υπαλλήλους για τη λειτουργία του ιδιολειτουργού-
μενου πρατηρίου της στην Πρέβεζα.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πρατήριο υγρών καυσίμων 
•Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Κάτοικος κοντινών περιοχών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών 
•Γνώση αγγλικών

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο 
θέμα τον κωδικό θέσης, φωτογραφία απαραίτητη, 
μέσω fax στον αριθμό 2118008866, μέσω του link: 
http://www.kluehhr.gr/submit-cv ή στη διεύθυνση: 
Klüh Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., Περικλέ-
ους 32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. 
επικοινωνίας: 2107472010. Όλες οι αιτήσεις θεω-
ρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ 
εστιάζει στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών της. Διακρίνεται για την 
οργάνωση των τμημάτων – τον εκσυγχρονισμό 
των εγκαταστάσεων – την εντατική εκπαίδευση και 
ειδίκευση του προσωπικού της. Απώτερος σκο-
πός της εταιρίας η διασφάλιση μιας γκάμας εξαι-
ρετικών προϊόντων και η άψογη εξυπηρέτηση των 
πελατών της. Με γνώμονα την φιλοσοφία αυτή η 
εταιρία ‘’MIKEL’’ προκειμένου να επανδρώσει το 
δεύτερο κατάστημά της στην Πάτρα ζητά προσω-
πικό ηλικίας 20-35 ετών για τις παρακάτω θέσεις:

Υπεύθ. Καταστήματος 
Service (με εμπειρία) 

Barista 
Ταμία 

Κουζίνα

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H ‘Οικογένεια’ μας διευρύνεται.

Η ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με τη 
διακριτική ονομασία Primowear από το 1996 με 
έδρα την Θεσσαλονίκη δημιουργεί και εμπορεύε-
ται στην Ελλάδα και όλη την Ευρώπη ρούχα και 
είδη ένδυσης προϊόντα χαμηλής τιμής και υψηλής 
ποιότητας. Αναζητάμε:

Εμπορικούς Αντιπροσώπους

Είδος απασχόλησης: Πλήρης - Μόνιμη 
Αριθμός Θέσεων: 5 
Τόπος εργασίας: Αττική, Στερεά Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Κρήτη 
 
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου. 
•Δειγματισμός. 
•Παρακολούθηση παραγγελιών, ετοιμασία ανα-
φορών, διαχείριση εγγράφων / αλληλογραφίας 
πελατών 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Μεταφορικό μέσον 
•Επικοινωνιακός/ή 
•Εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων 
(1 τουλάχιστον χρόνο) 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (χρήση e-mail και internet) 
•Θα προτιμηθούν οι γεννηθέντες από το 1970 και 
μετά. 
 
Εργασία: 
•Πρωινό ωράριο 
•Ευχάριστο κλίμα εργασίας 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Μικτές αποδοχές

Η τοποθέτηση θα γίνεται βάση του τόπου διαμο-
νής των υποψηφίων, δε πρέπει να υπάρχει άλλη 
απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικών στο: 
fytopoulos@primowear.gr με αναφορά 
στο θέμα για την περιοχή της διαμονής σας.

 
Μεγάλο δίκτυο διαγνωστικών ιατρείων ζητεί:

Σύμβουλο Πωλήσεων
Για την Αττική και την ευρύτερη περιφέρεια 
Κεντρικής Ελλάδος και νήσων. 
 
Αναφέρεται στον: Διευθυντή πωλήσεων

Ρόλος θέσης: Υποστηρίζει το τμήμα πωλήσεων 
και είναι υπεύθυνος για την προώθηση ολοκλη-
ρωμένων λύσεων και επιχειρηματικών δράσεων 
σε επαγγελματίες υγείας.

Περιγραφή θέσης: 
•Καθημερινές επισκέψεις και προγραμματισμένα 
ταξίδια στα ιατρεία του δικτύου 
•Συγκέντρωση και καταγραφή οικονομικών στοι-
χείων πωλήσεων, & στοιχείων ανταγωνισμού 
•Ενημέρωση στοιχείων σε πίνακες, reports & 
παρουσιάσεις 
•Σύνταξη ενημερωτικών δελτίων δικτύου 
εμπορικής επικοινωνίας 
•Υποστήριξη προωθητικών ενεργειών 
σε συνεργάτες & ιατρεία 
•Συνεργασία με διάφορα τμήματα της εταιρείας, 
όπως το τμήμα πωλήσεων, προμηθειών, 
παραγγελιών, έρευνας και ανάπτυξης 
•Υλοποίηση στόχων πωλήσεων υποστηρίζοντας 
καθημερινές εργασίες 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Σπουδές ανώτατης ή ανώτερης εκπαιδευτικής 
βαθμίδας θετικής κατεύθυνσης, κατά προτίμηση 
βιολογίας, βιοχημείας ή χημείας 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θεωρείται 
επιπρόσθετο προσόν 
•Διετή προϋπηρεσία σε ρόλο πωλήσεων 
στο χώρο της εργαστηριακής ιατρικής κατά 
προτίμηση ή του ευρύτερου τομέα Υγείας 
•Γνώσεις χειρισμού MS Office – επίπεδο 
Advance 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας, δεξιότητες διαχείρισης 
απαιτητικών projects 
•Δυνατότητα επαγγελματικής παρουσίας εκτός 
έδρας 
•Εμπορική & προϊοντική αντίληψη της αγοράς 
•Πολύ καλή γραπτή & προφορική επικοινωνία 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Προσαρμοστικότητα & ευελιξία 
•Multi - Tasking ικανότητες 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ευκαιρίες εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
sales-dept@medisyn.eu

H ACTION LINE ζητά:
Εξωτερικό πωλητή 

(Κωδ. Θέσης: ACT_DO_1113)
Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευρυζω-
νικών υπηρεσιών, στην Τρίπολη, Πάτρα, Καλαμά-
τα, Αλεξανδρούπολη, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Χανιά & 
Ρέθυμνο.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Εμπειρία 2-3 ετών, σε ανάλογη θέση 
•Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office) 
•Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη εμ-
φάνιση 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•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 ΕΠΕ, Ακαδημίας 
35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορί-
ες καλέστε στο: 210 3637585 και 210 3637822.

Business Development 
Executives

Άκρως δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία παροχής 
online προωθητικής πλατφόρμας σε επιχειρήσεις 
κάθε μεγέθους στοχεύει να αναπτυχθεί σε όλη την 
ελληνική επικράτεια.
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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

•Είστε νέοι, δυναμικοί με ενδιαφέρον στις νέες 
τεχνολογίες; 
•Έχετε εμπειρία στις εταιρικές πωλήσεις; 
•Είστε ανταγωνιστικοί στην επικοινωνία; 
•Είστε εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και 
σας αρέσει να τις προωθείτε; 
•Θεωρείτε τον εαυτό σας άτομο ευέλικτο και ευ-
προσάρμοστο σε ένα δυναμικό περιβάλλον; 
•Σας αρέσει η προώθηση υπηρεσιών με μικρό 
κύκλο πώλησης; 
 
Η συνεισφορά σας: 
•Ενημέρωση όλων το υποψήφιων πελατών του 
δικτύου σας για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. 
•Ανάπτυξη πελατολογίου και προσέλκυση νέων 
εταιρικών πελατών. 
•Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης σε 
όλους τους εταιρικούς πελάτες και άριστης after 
sales υποστήριξής τους. 
 
Η συνεισφορά μας: 
•Σύστημα ανταμοιβής με βάση την επίτευξη 
στόχων. Μικρός κύκλος πώλησης με υψηλά 
bonuses. 
•Επαγγελματική εξέλιξη σε μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Παρακαλούμε προωθείστε τα βιογραφικά σας άμε-
σα δηλώνοντας τον κωδικό θέσης εργασίας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: nikolaspsarris@gmail.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Παιδαγωγός 

 Περιοχή Κέρκυρα
Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών, άριστη γνώση 
αγγλικής γλώσσας, σχετικός μεταπτυχιακός τίτ-
λος σπουδών επιθυμητός, με υπευθυνότητα και 
αγάπη για τα παιδιά, ικανότητα συνεργασίας και 
επικοινωνίας, οργάνωσης και προγραμματισμού, 
ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και 
εμπιστοσύνης με τα παιδιά, με προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση και απαραίτητες συστάσεις.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: 
ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας 
τον κωδικό 107.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ψυχολόγος 

 Περιοχή Πάτρα
Πτυχιούχος Ψυχολογίας, μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογί-
ας που σχετίζεται με παιδιά, οργανωτικός, δυναμι-
κός, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, απαραί-
τητη προϋπηρεσία, άριστη γνώση αγγλικών και 
υπολογιστών.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: 
ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας 
τον κωδικό 116.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Από την Εταιρία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης 
Α.Β.Ε.Ε., μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Βιομη-
χανία, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της 
πλαστικής συσκευασίας τροφίμων, ζητούνται για 
την ενίσχυση των τμημάτων πωλήσεων & παρα-
γωγής στελέχη από την παρακάτω ειδικότητα:

Εργοδηγός Βάρδιας 
(Κωδικός θέσης: SH_CO)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Παρακολούθηση βάσει ποιοτικών κριτηρίων της 
διαδικασίας παραγωγής & διενέργεια τακτικών 
ελέγχων με μέτρηση κρίσιμων παραμέτρων των 
προϊόντων 
•Συντονισμός και διαχείριση προσωπικού 
συσκευασίας και τεχνικών βάρδιας 
•Τήρηση του πλάνου παραγωγής 
•Υπεύθυνος για την αξιολόγηση και τη συνεχή 
εκπαίδευση του προσωπικού βάρδιας, καθώς 
και για την ευταξία του χώρου παραγωγής 
•Εφαρμογή των καταγεγραμμένων απαιτήσεων 
του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της 
επιχείρησης 
•Σύνταξη αναφορών και επικοινωνία κατά 
την αλλαγή βάρδιας με τον εργοδηγό της 
προηγούμενης / επόμενης βάρδιας 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι./ τεχνικής σχολής ή εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση στη βιομηχανία τουλάχιστον 2 
ετών 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες, 
λήψη πρωτοβουλιών 
•Δυναμική προσωπικότητα & δημιουργικότητα, 
υπευθυνότητα 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Η Εταιρία παρέχει: 
•Άριστες συνθήκες & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν 
τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφι-
κό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@kotronis-plastics.gr αναγράφοντας απαραιτή-
τως τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει.

Από την Εταιρία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης 
Α.Β.Ε.Ε., μία δυναμικά αναπτυσσόμενη βιομη-
χανία, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της 
πλαστικής συσκευασίας τροφίμων, ζητούνται για 
την ενίσχυση των τμημάτων πωλήσεων & παρα-
γωγής στελέχη από την παρακάτω ειδικότητα:

Τεχνικός Βάρδιας 
(Κωδικός θέσης: SH_TE)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Χειρισμός μηχανών παραγωγής και συστημά-
των αυτοματισμού (προετοιμασία, τοποθέτηση 
καλουπιού, έναρξη παραγωγής, αντιμετώπιση 
προβλημάτων) 
•Εκτέλεση προγραμματισμένων / έκτακτων συ-
ντηρήσεων & εργασιών καθαρισμού με άμεση 
ενημέρωση αντίστοιχης καρτέλας μηχανήματος 
•Βελτιστοποίηση ρυθμίσεων μηχανών παραγω-
γής και συστημάτων αυτοματισμού 
•Εφαρμογή των καταγεγραμμένων απαιτήσεων 
του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της 
επιχείρησης 
•Σύνταξη αναφορών και ενημέρωση του τεχνικού 
της επόμενης βΒάρδιας 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι. τεχνολογικής κατεύθυνσης (αυτο-
ματισμού, ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας, κλπ) ή 
τεχνικής σχολής με ανάλογη εργασιακή εμπειρία 
•Άριστη γνώση αγγλικών / επιθυμητή γνώση 
γερμανικών 
•Δημιουργικότητα, υπευθυνότητα, λήψη 
πρωτοβουλιών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρία παρέχει: 
•Άριστες συνθήκες & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν 
τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφι-
κό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@kotronis-plastics.gr αναγράφοντας απαραιτή-
τως τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Από την Εταιρία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης 
Α.Β.Ε.Ε., μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Βιομη-
χανία, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της 
πλαστικής συσκευασίας τροφίμων, ζητούνται για 
την ενίσχυση των τμημάτων πωλήσεων & παρα-
γωγής στελέχη από την παρακάτω ειδικότητα:

Μηχανικός Πωλήσεων 
& Ανάπτυξης Προϊόντων 
(Κωδικός θέσης: S_ΕNG)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Τεχνική υποστήριξη πελατών σε Ελλάδα 
& εξωτερικό 
•Παρακολούθηση επίτευξης στόχων σχετικά με 
την ικανοποίηση των πελατών από τα προϊόντα 
& τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση 
•Διαχείριση και συντονισμός νέων project από 
τη ζήτηση του πελάτη έως και την κατασκευή 
του καλουπιού και την παράδοση του τελικού 
προϊόντος 
•3-D Σχεδιασμός προϊόντων και εξαρτημάτων με 
χρήση CAD προγραμμάτων 
•Έκδοση & επικαιροποίηση τεχνικών 
προδιαγραφών 
•Διαχείριση παραπόνων πελατών σε συνεργασία 
με το τμήμα ποιότητας με σκοπό την άμεση 
επίλυσή τους 
•Εφαρμογή των καταγεγραμμένων απαιτήσεων 
του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της 
επιχείρησης 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο επιπέδου ΑΕΙ / ΤΕΙ τεχνολογικής 
κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση 3-D σχεδιαστικών προγραμμάτων 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη 
προϊόντων επιθυμητή 
•Άριστη γνώση αγγλικών – η γνώση γερμανικών 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Δυναμική προσωπικότητα & δημιουργικότητα, 
υπευθυνότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρία παρέχει: 
•Άριστες συνθήκες & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν 
τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφι-
κό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@kotronis-plastics.gr αναγράφοντας απαραιτή-
τως τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει.

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 εύ-
ρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής 
απασχόλησης.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, στην πε-
ριοχή του Αγρινίου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη 
στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Production & Supply 
Chain Engineer 

(κωδ. θέσης: S-722/37114)

Περιγραφή θέσης 
•Διαχείριση ροής υλικών 
•Προγραμματισμός παραγωγής 
•Συντονισμός τμημάτων παραγωγής 
•Διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων 
•Συνεργασία με τμήματα λειτουργιών 
•Σύνταξη και διαχείριση του μηνιαίου και ετησίου 
προϋπολογισμού με στόχο την ελαχιστοποίηση 
του κόστους παραγωγής και τη βέλτιστη αξιοποί-
ηση των πόρων 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ σχολών Μηχανολόγων Μη-
χανικών ή Χημικών Μηχανικών ή Μηχανικών 
Τροφίμων 
•Επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον τρία (3) 
έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία στην εφοδιαστική αλυσίδα και στον 
προγραμματισμό παραγωγής 
•Γνώση ERP και WMS προγραμμάτων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
 
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, αναφέρoντας τον κωδικό της 
θέσης, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 
6180376, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ.Κων-
σταντίνου 40, 15124, 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 καταχωρή-
στε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 
Follow Adecco Greece on Facebook, LinkedIn.

Υπεύθυνος Κτιριακών 
 Εγκαταστάσεων 

στην Πάτρα
Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα 
πρόκληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστη-
μένοι μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαρι-
στημένοι. Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους 
συνεργάτες, τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον 
καλύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: Ανήκετε στον τομέα ανάπτυ-
ξης και εργάζεστε στις εγκαταστάσεις μας στην 
Πάτρα. Αναλαμβάνετε το συντονισμό και την επί-
βλεψη κατασκευής των νέων καταστημάτων μας, 
όπως και τη συντήρηση και βελτίωση των υφιστά-
μενων κτιριακών εγκαταστάσεων. Συνεργάζεστε 
και καθοδηγείτε τους εξωτερικούς συνεργάτες σε 
διοικητικές άδειες / θέματα κτιριακών υποδομών.
Παράλληλα, είστε υπεύθυνος-η για τη διαχείριση 
των υποδομών στα καταστήματα της περιφέρειάς.

Το προφίλ σας: Έχετε σπουδές Πολιτικού Μη-
χανικού, με επιθυμητό μεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών. Διαθέτετε εργασιακή εμπειρία στην έκδοση 
οικοδομικής άδειας (Ο.Α) ειδικών κτιρίων και σε 
επίβλεψη κατασκευών. Χειρίζεστε άριστα εφαρ-

μογές MS-Office (Word, Excel, Power point) και 
AutoCad. Η γνώση γερμανικών θα εκτιμηθεί. Πα-
ράλληλα, διαθέτετε δίπλωμα ΙΧ και είστε διαθέ-
σιμος-η για συχνές μετακινήσεις. Τα προσωπικά 
σας γνωρίσματα είναι εξίσου σημαντικά για εμάς. 
Σας διακρίνουν ικανότητα διοίκησης, δεξιότητες 
επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας κα συνέπεια.

Τι προσφέρουμε: Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο 
και οργανωμένο περιβάλλον, με ελκυστικές απο-
δοχές και αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης. Σας 
εξασφαλίζουμε παροχές όπως επιπρόσθετη ιδι-
ωτική ιατρική ασφάλιση, εταιρικό αυτοκίνητο και 
κινητό τηλέφωνο. Πριν την ανάληψη των καθηκό-
ντων σας ακολουθείτε ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια του οποίου 
θα βρίσκεστε για ένα μήνα (με έξοδα της εταιρίας), 
σε εγκαταστάσεις μας στη Θεσσαλονίκη. Με την 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είστε έτοιμος-η να 
αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και να 
ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να 
λάβουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επι-
συνάψετε το αρχείο του βιογραφικού σας στην 
online φόρμα μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/
cps/rde/xchg/SID-9A46898F-9581DA33/lidl_gr/
hs.xsl/4193_39398.htm. Θα σας απαντήσουμε 
άμεσα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ 
προκειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στο 
Αγρίνιο ζητά προσωπικό ηλικίας 20-35 ετών για 
τις παρακάτω θέσεις:

Υπεύθ. Καταστήματος 
Barista

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

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Agence Réceptif spécialiste du marché Français, 
cherche à recruter pour la saison été 2014 pour 
les postes suivantes:

Chef Hôtesse en Crete 
Hôtesses en Crete 

Hôtesses à Zakynthos 
Hôtesses à Rhodes

Tel.No: 2810 344206 (Monday - Friday 11:00 - 
16:00). Envoyez - vous votre CV ici: 
manager@select-holidays.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Υπάλληλος Έρευνας και 
Αξιοποίησης Ακινήτων 

στην Πάτρα
Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα 
πρόκληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστη-
μένοι μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαρι-
στημένοι. Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους 
συνεργάτες, τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον 
καλύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: Ανήκετε στον τομέα ανάπτυ-
ξης και εργάζεστε στις εγκαταστάσεις μας στην 
Πάτρα. Υποστηρίζεται τη διαδικασία ανάπτυξης 
του δικτύου καταστημάτων μας μέσω αγοράς η 
μίσθωσης νέων ακινήτων και επικοινωνείτε με εκ-
προσώπους του χώρου. Παράλληλα, αναλαμβά-
νετε τη διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
της περιφέρειάς μας, μέσω σχετικού λογισμικού.

Το προφίλ σας: Είστε απόφοιτος - η ανώτατης εκ-
παίδευσης, ενώ διαθέτετε γνώσεις σε Real estate 
/ διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων. Χειρίζεστε 
άριστα εφαρμογές MS-Office (Word, Excel, Power 
point). Γνωρίζετε άριστα τη γερμανική γλώσσα, 
ενώ η γνώση αγγλικών θα εκτιμηθεί. Τα προσω-
πικά σας γνωρίσματα είναι εξίσου σημαντικά για 
εμάς. Σας διακρίνουν δεξιότητες επικοινωνίας, συ-
νέπεια και ομαδικό πνεύμα.

Τι προσφέρουμε: Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο 
και οργανωμένο περιβάλλον. Αμείβεστε με ελκυ-
στικές αποδοχές, αξιόλογες παροχές και επιπρό-
σθετη ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. Με την ολοκλή-
ρωση της εκπαίδευσής σας είστε έτοιμος-η να 
αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και να 
ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να 
λάβουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επι-
συνάψετε το αρχείο του βιογραφικού σας στην 
Online φόρμα μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/
cps/rde/xchg/SID-9A46898F-9581DA33/lidl_gr/
hs.xsl/4193_39397.htm. Θα σας απαντήσουμε 
άμεσα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.


