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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπεύθυνος Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Πωλήσεων - Αγρίνιο
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει διαφημιστικές καμπάνιες 
πολυεθνικών εταιρειών και φέρνει εις πέρας όλο 
το κομμάτι του marketing mix και του επικοινωνιακού 
marketing για αυτές.

Αναζητάμε λοιπόν άτομα που θα αναλάβουν το 
συντονισμό και τη διαχείριση των projects μέσω 
αρμοδιοτήτων εξυπηρέτησης πελατών, πωλήσεων 
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 Αιτωλοακαρνανία 
•Εμπειρία σε τομείς ανάλογους θα εκτιμηθεί 
•Με άνεση στην επικοινωνία 
•Επαγγελματική εμφάνιση

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ξε-
κινά άμεσα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hwo@skywalker.gr έως 13/4.

Μεγάλη εταιρία αναζητά 3 άτομα έως 32 ετών ώστε 
να αναλάβουν θέσεις ως:

Στελέχη Marketing 
στο Αγρίνιο

Οι οποίοι εκπροσωπούν τις μεγαλύτερες εταιρίες 
τηλεπικοινωνιών και ενέργειας.

Η εταιρία προσφέρει:  
•Δυνατότητα πολύ υψηλών αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση στο χώρο των πωλήσεων 
•Προοπτική σταθερής, μακροχρόνιας συνεργασίας 
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις συνεργασίας: 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Δυναμική προσωπικότητα, φιλοδοξία, θετική 
διάθεση

Κάντε αίτηση τώρα και θα επικοινωνήσουμε 
σύντομα μαζί σας! Αποστολή βιογραφικών στο: 
hwo@skywalker.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Περιγραφή: Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. 
αποτελεί μέλος του γερμανικού πολυεθνικού ομί-
λου εταιρειών Klüh Service Management GmbH. 
Είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που 
έλαβαν άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο απα-
σχόλησης ως εταιρεία προσωρινής απασχόλησης.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών ζητεί 
Yπαλλήλους για τη λειτουργία του ιδιολειτουρ-
γούμενου πρατηρίου της στο Αντίρριο.

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 θε-
ωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιγραφή: Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. 
αποτελεί μέλος του γερμανικού πολυεθνικού ομίλου 
εταιρειών Klüh Service Management GmbH. Είναι 
από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που έλα-
βαν άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο απασχό-
λησης ως εταιρεία προσωρινής απασχόλησης.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών ζητεί 
Yπαλλήλους για τη λειτουργία του ιδιολειτουρ-
γούμενου πρατηρίου της στο Μεσολόγγι.
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 θε-
ωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πωλητής -τρια / Ταμίας 
 (ημιαπασχόληση) στην Κέρκυρα

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: Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασίες 
στο κατάστημα, όπως τη λειτουργία του ταμείου, τον 
ανεφοδιασμό των ραφιών, την τακτοποίηση της 
αποθήκης και την προετοιμασία των απογραφών. 
Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών και 
ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση των 
εμπορευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών 
υγιεινής και την καθαριότητα. Εργάζεστε με μερική 
απασχόληση, αναλαμβάνοντας βάρδιες. 

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα 
είναι σημαντικά για εμάς. Έχετε ευχάριστη προ-
σωπικότητα και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας 
απέναντι στους πελάτες. Σας διακρίνουν υπευθυ-
νότητα και αξιοπιστία. Σας αρέσει η ομαδική εργα-
σία και οι κοινοί στόχοι. Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία 
στο χώρο του εμπορίου.

Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορ-
φη εργασία με ελκυστικές αποδοχές και παροχές, 
όπως επιπρόσθετη ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. 
Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
περιβάλλον. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα εκπαίδευσης, 4 περίπου εβδομάδων, σας 
παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση 
σας, ώστε να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της 
εταιρίας μας, ακόμη και αν δε διαθέτετε σχετική 
εμπειρία. 

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να 
λάβουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) 
στην οnline φόρμα, μέσω του link: http://kariera.
lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-37C06868-DCA92286/
lidl_gr/hs.xsl/4193_39496.htm. Θα σας απαντήσουμε 
σύντομα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκε-
κριμένη αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες 
θέσεις ή περιοχές.

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Εταιρία: Η TALANTON Business Consulting & 
Marketing Services, εταιρεία ανάθεσης εξειδικευμένων 
υπηρεσιών δικτύων πωλήσεων & Merchandising 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια και την 
Κύπρο, πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα παροχής αντί-
στοιχων υπηρεσιών, αναζητά να προσλάβει για τις 
ανάγκες ανάπτυξης πωλήσεων και merchandising 
πολυεθνικής εταιρείας στον κλάδο των τροφίμων 
και ποτών / αναψυκτικών, άτομα πλήρους απα-
σχόλησης για την περιοχή του νομού Αχαΐας.

Θέση: 
Merchandiser - Πωλητής
Ρόλος: Είναι υπεύθυνος/η για την ανάπτυξη των 
προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών merchandising 
των κωδικών (προϊόντων) στα σημεία πώλησης, 
καθώς και για την παραγγελία αυτών. Καταγραφή 
ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων και δημόσιες 
σχέσεις με τους υπεύθυνους των σημείων πώλησης.

Περιοχή έδρας: Αχαΐα 
Περιοχή κάλυψης: Όμορη περιοχή

Καθήκοντα: Merchandising, παραγγελιοληψία, 
συλλογή στοιχείων, παρουσιάσεις στοιχείων, υλο-
ποίηση πλανογραμμάτων στις μεγάλες αίθουσες, 
εκπλήρωση στόχων, κλπ.

Προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου ή ανωτέρας εκπαίδευσης 
•Εμπειρία σε καταναλωτικό προϊόν στο δίκτυο 
supermarket 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα αντίληψης των αναγκών του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα 
συνεργασίας, ευελιξία και ευγένεια 
•Δίπλωμα οδήγησης (Κατηγορίας Β ή Α) 

Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο και ασφαλιστικές 
καλύψεις 
•Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 
•Κάλυψη εξόδων κινήσεως 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκής εκπαίδευση στον κλάδο υπηρεσιών 
•Δυνατότητες σύντομης εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους, στο e-mail: merch@talanton.gr 
ή fax: 210 9484230 (site: www.talanton.gr). Επιπλέον 
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 9407745-7 
για περισσότερες πληροφορίες με την κα Π. Δε-
ληγιάννη.

Νέοι για Promotion - 
Αγρίνιο

Εμπορική εταιρία στο Αγρίνιο αναζητά 5 νέους-ες 
έως 27 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 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
 
Προσφέρεται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον 
•Δυνατότητα εξέλιξης για τους πιο φιλόδοξους 
 
Η αξιολόγηση υποψηφίων θα γίνει άμεσα 
λόγω των περιορισμένων θέσεων. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hwo@skywalker.gr

H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Merchandisers 

Που θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο των fmcg 
για πολύ σημαντικά brands για τις περιοχές: Αττικής, 
Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Τρίπολης, Ηρακλείου 
Κρήτης, Λάρισας, Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης 
και Ξάνθης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας 
& διαπραγματεύσεων 
•Ομαδικότητα 
•Ικανότητες παρουσίασης 
•Καινοτομικό τρόπο σκέψης 
•2 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
ή merchandising σε fmcg 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
για τους άντρες υποψήφιους 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης 
•Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την ένδειξη 
Mercfmcg στο e-mail: west@westsa.gr ή στο fax: 
210 9735005.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
5 Νέοι για το  

Τμήμα Πωλήσεων – Αγρίνιο
5 Νέοι ζητούνται από εμπορική εταιρία στο Αγρίνιο 
ηλικίας 19 - 28 ετών, για να στελεχώσουν τα νέα 
τμήματα της στο κομμάτι της εκπροσώπησης με-
γάλης εταιρίας τηλεπικοινωνιών.

•Προσφέρεται πλήρης και δωρεάν εκπαίδευση!

Αποστολή CV στο e-mail: hwo@skywalker.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2613 008565.

Πωλητές Σταθερής 
Τηλεφωνίας - Αγρίνιο

Ζητούνται άμεσα από νέα εταιρία στο Αγρίνιο 
νέοι για τη θέση πωλητή για μεγάλες εταιρίες τη-
λεπικοινωνιών.

Προσόντα / δεξιότητες: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ /ΤΕΙ/ΙΕΚ 
•Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή 
στη λεπτομέρεια 
•Εξωστρέφεια και επικοινωνιακές ικανότητες 
(γραπτός & προφορικός λόγος, παρουσιάσεις, 
επικοινωνία με πελάτες) 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης 
αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ 

•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συμμετοχή σε projects ηγετικών στον κλάδο τους 
επιχειρήσεων 
•Ικανοποιητικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

Στείλε σήμερα το βιογραφικό σου για τη θέση 
στο e-mail: hwo@skywalker.gr. Πληροφορίες στο 
2613 011146 ή στο 2613 011700.

Πωλητές/τριες 
Λόγω Νέου Πελάτη – Αγρίνιο

Η εταιρεία μας ζητά 5 απόφοιτους λυκείου έως 28 
ετών με σκοπό να απασχοληθούν για μεγάλη εται-
ρία τηλεπικοινωνίας με προοπτική μόνιμης απα-
σχόλησης τομέα των πωλήσεων στο Αγρίνιο. 

Μόνο full time (όχι φυλλάδια, πλασιέ, dealers, 
telemarketing). 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 335096. 
Βιογραφικά στο e-mail: hwo@skywalker.gr

H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλητές
Για τις περιοχές: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, 
Ηράκλειο, Ρόδος 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας 
& διαπραγματεύσεων 
•Ομαδικότητα 
•Ικανότητες παρουσίασης 
•Καινοτομικό τρόπο σκέψης 
•2 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
για τους άντρες υποψήφιους 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης 
•Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την ένδειξη sales 
στο e-mail: west@westsa.gr ή στο fax: 210 9735005.

Μεγάλο παραδοσιακό κτήμα παραγωγής και 
εμπορίας οίνου επιθυμεί να προσλάβει με έδρα 
τη Βόρειο Ελλάδα:

Υπεύθυνο 
Τομέα Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής με κατεύθυνση 
στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στα οικονομικά. 
Τίτλος σπουδών με κατεύθυνση την οινολογία 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
•Αποδεδειγμένη 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση απαραίτητη στο χώρο των πωλήσεων 
κρασιών ή ποτών. 
•Άριστη γνώση retail–on-off-premise. 
•Άριστη γνώση χονδρεμπορίου & επιτόπιας 
κατανάλωσης. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Ms-Office). 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία 
τους στο e-mail: saleswine@outlook.com

Η McCain Hellas ζητά:
Υπεύθυνο Ανάπτυξης 

Αγοράς για τη Μαζική Εστίαση 
Η θέση έχει έδρα τα γραφεία της εταιρείας στην 
Πάτρα, με περιοχές ευθύνης Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο 
και τα Νησιά Κέρκυρα και Λευκάδα.

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Area 
Manager Δυτικής Ελλάδας και θα είναι υπεύθυ-
νος για την ανάπτυξη της περιοχής και την αποτε-
λεσματική εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε θέση πωλήσεων 
στη μαζική εστίαση 
•Πανεπιστημιακό τίτλο ανώτατης/ανώτερης 
εκπαίδευσης 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και ευχέρεια στη 
χρήση Η/Υ. 
•Δυνατότητα ταξιδιών >50% του χρόνου εργασίας

Η εταιρία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη και 
προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και ανα-
πτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.



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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

Παρακαλώ, προωθήστε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα στο e-mail: mccainhellas@mccain.com

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Φαρμακευτική εταιρία αναπτύσσεται στην αγορά 
των κατακλίσεων και ζητά:

Εξειδικευμένα Άτομα με Εμπειρία 
για Προώθηση Επιθεμάτων

Απαιτείται 
•Επιτυχής προϋπηρεσία σε νοσοκομεία και κλινικές 
•Εδραιωμένες πελατειακές σχέσεις σε χειρουργικές 
ειδικότητες 
•Άριστη γνώση των διαδικασιών προμήθειας 
και διαγωνισμών δημοσίων νοσοκομείων 
•Ηλικία έως 45 
 
Προσφέρεται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Σταθερή εργασία με προοπτικές εξελίξεις 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας

Αποστολή βιογραφικών μόνο όσα πληρούν τις 
προϋποθέσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
theratonph@gmail.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Έμβιο-Μηχανικός

Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δρα-
στηριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανά-
πτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με 
στρατηγικούς πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκι-
νητοβιομηχανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέ-
τει πολυετή πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης 
ψηφιακής μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος 
της δραστηριότητας της εταιρείας είναι η βιομηχα-
νική έρευνα σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα 
και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία εργάζονται μηχα-
νολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχα-
νικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί 
και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών.

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά για 
συνεργασία έναν Εμβιο-Μηχανικό, κάτοχο με-
ταπτυχιακού / διδακτορικού διπλώματος, με εμπει-
ρία σε τομείς όπως tissue engineering, ορθοπεδι-
κά εμφυτεύματα, επεξεργασία ιατρικής εικόνας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην επεξεργασία ιατρικής εικόνας 
με έμφαση στην κατάτμηση ιατρικής εικόνας 
(DICOM Segmentation) 
•Ευχέρεια σε μία scripting γλώσσα προγραμματισμού, 
όπως Python, Matlab / Simulink 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών αγγλικών, επιθυμητή 
η καλή γνώση γερμανικών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό εμφυτευμάτων ολικής 
αρθροπλαστικής ισχίου

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συ-
νοδευτικής επιστολής στα Αγγλικά στη διεύ-
θυνση e-mail: career@nikitec.gr, NIKI ΜΕΠΕ, 
Digital Engineering, Κα. Βιβή Ζάψα, διεύθυνση 
ανθρώπινου δυναμικού, Εθνικής Αντίστασης 205, 
45500 Κατσικάς- Ιωάννινα, τηλ.: +30 26510 85240, 
fax: +30 26510 85249, site: www.nikitec.gr

Πολιτικός Μηχανικός
Θέση: Μηχανικός εργοταξίου 
Τόπος: Β. Ελλάδα

•Απαραίτητα προσόντα: Ελάχιστη 5ετής εμπειρία 
σε κατασκευή/ επίβλεψη κτηριακών έργων, άριστη 
γνώση αγγλικών - Η/Υ

•Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Γνώση ρωσικής 
γλώσσας, εμπειρία σε μελέτη κτηριακών έργων.

Επικοινωνία: Βιογραφικά στο jobs@sychem.gr ή 
στο φαξ 210 6084942 με κωδικό θέσης MS-CES1.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για την ξενοδοχειακή μονάδα του στην 
Ζάκυνθο (σεζόν 2014) υποψήφιους για την κάλυψη 
θέσεων σε:

Kitchen (Z/Κ/14)
Ενδεικτικές θέσεις: 
•Chef 
•Cook A 
•Cook B 
•Stewart 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 

•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
(Γερμανικά, Ρωσικά) 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
και ευχάριστη προσωπικότητα

Έχτρα παροχές: 
•Διαμονή πλησίον της ξενοδοχειακής μονάδας 
(σε δίκλινο - τρίκλινο δωμάτιο)

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το 
αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφο-
ντας τον κωδικό (Z/K/14) και τη συγκεκριμένη 
θέση για την οποία ενδιαφέρονται στο παρακάτο 
e-mail: avalonHR@aquisresorts.com

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ 
προκειμένου να στελεχώσει τα καταστήματά της 
στα Γιάννενα ζητά άτομα με εμπειρία ηλικίας 20-
35 ετών για το πόστο του:

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

Extra Σερβιτόροι 
(για τη περίοδο του Πάσχα)

Για το ξενοδοχείο Μονοπάτια στα Ζαγοροχώρια.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@tresorhotels.com

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ 
προκειμένου να στελεχώσει τα καταστήματά της 
στα Ιωάννινα ζητά άτομα ηλικίας 20 - 35 ετών για 
το πόστο:

Barista
Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φω-
τογραφία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr, fax: 2410 
534020.τηλ. 2410 255260.

Μάγειρας Α’ – Sous Chef
To ξενοδοχείο Esperides Resort 4* στο Μεγα-
νήσι Λευκάδας, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμι-
κό του για την περίοδο 2014 Μάγειρα Α’ ή Sous 
Chef.
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εμπειρία 3 - 4 χρόνια στην συγκεκριμένη θές 
•Πτυχίο ανάλογης σχολής 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Οργανωτικές - επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα - ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Παρέχεται διαμονή & διατροφή. Μισθός αναλόγως 
προσόντων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@esperides-resort.gr. Τηλ: 26450 51761-2.

Το ξενοδοχείο “Eleon Grand Resort & Spa” 5* 
στη Ζάκυνθο ζητά για το καλοκαίρι 2014:

Chef de Partie
Προσόντα: 
Πτυχιούχος μαγειρικής σχολής 
Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στη θέση Chef de 
partie, σε ξενοδοχειακές μονάδες 4* ή 5* 
Γνώστης ξένης γλώσσας (τουλάχιστον αγγλικών) 
Με πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας 
 
Παροχές: 
Διαμονή & διατροφή 
Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
Εποχιακή απασχόληση (5-6μήνες) 
Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστεί-
λουν βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: info@eleon-grand-resort.gr ή 
στο fax: 210 8252436. Τηλέφωνο Επικοινωνί-
ας: 6972 825263 (κος Βασίλης Κονταρίνης). 
Βιογραφικά χωρίς φωτογραφία δεν θα λαμβάνο-
νται υπ’ όψιν για αξιολόγηση.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η Ξενοδοχειακή Εταιρεία Zygouris Hotels 
(www.salvator.gr) Ιδιοκτήτρια τριών ξενοδοχείων 
στην Πάργα, επιθυμεί να προσλάβει για το ξενο-
δοχείο Salvator Hotel Villas & Spa:

Front Office & 
Reservations Manager

•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση 4* 
ξενοδοχείου της Ελλάδος η του εξωτερικού 
και από άλλες θέσεις όπως (tour operating, hotel 
sales, front office ) 
•Αντίστοιχη εκπαίδευση σε σχολή της Ελλάδας 
ή του εξωτερικού. 
•Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών. 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας 
και παρουσίασης 
•Άριστη γνώση της Microsoft office and internet 
browsers 
•Γνώση του PMS system (Protel etc) GDS, IDS 
και το σύστημα διαχείρισης καναλιών 
(chanel management system) 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος 
για τα ακόλουθα: 
•Ανταπόκριση στα αιτήματα για διαθεσιμότητα 
•Μεγιστοποίηση της απόδοσης για κρατήσεις 
δωματίων 
•Εξασφάλιση up selling κατά τις περιόδους 
υψηλής ζήτησης 
•Μεγιστοποίηση των εσόδων κατά τη διάρκεια 
της χαμηλής περιόδου 
•Παρακολούθηση και τη διαχείριση των τιμών 
•Διατήρηση και τιμολόγηση στα διάφορα 
συστήματα διανομής 
•Διεξαγωγή συναντήσεων σε τακτική βάση 
•Εκπτωτική πολιτική, ειδικές προσφορές 
και δραστηριότητες 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυση 
προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
με την φωτογραφία σας στο e-mail: gm@salvator.gr

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για την ξενοδοχειακή μονάδα του στην 
Ζάκυνθο (σεζόν 2014) υποψήφιους για την κάλυψη 
θέσης σε:

Front Office 
(Z/FO/14)

•Assistant Receptionist 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Καλή γνώση του λειτουργικού συστήματος 
Opera 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
(γερμανικά, ρωσικά) 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
και ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Έχτρα παροχές: 
•Διαμονή πλησίον της ξενοδοχειακής μονάδας 
(σε δίκλινο - τρίκλινο δωμάτιο)

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το 
αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφο-
ντας τον κωδικό (Ζ/FO/14) και τη συγκεκριμένη 
θέση για την οποία ενδιαφέρονται στο παρακάτο 
e-mail: avalonHR@aquisresorts.com

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Εάν αναζητάτε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα 
με υψηλές αμοιβές, στον τομέα των πωλήσεων, 
το αποκλειστικό εταιρικό δίκτυο της Εθνικής 
Ασφαλιστικής είναι εδώ για να σας προσφέρει 
μια μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική 
αποκατάσταση.

Η μακρόχρονη ιστορία και πρωτοκαθεδρία της 
Εθνικής Ασφαλιστικής στον χώρο της ιδιωτικής 
ασφάλισης, αλλά και η εμπειρία των στελεχών 
της επιθεώρησής μας από το 1981,τα πρωτοπο 
ριακά προϊόντα και η μοναδική εκπαίδευση των 
συνεργατών, από κοινού με την διάθεση και ικανότητα 
των υποψηφίων συνεργατών, επιφέρουν το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα που είναι η καταξίωση και 
τελική επιτυχία.

Σας καλούμε να γνωριστούμε και να αποφασίσουμε 
από κοινού εάν τηρούνται οι απαιτούμενες προϋ- 
ποθέσεις να αποτελέσετε και εσείς μέλη του εταιρικού 

δικτύου πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής του 
ομίλου της Εθνικής τράπεζας.

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Ζητάμε Ασφαλιστικούς Συμβούλους με στόχο 
την στελέχωση νέων γραφείων και ανάπτυξη 
πελατολογίου για τις παρακάτω περιοχές:

•Ν. Αχαΐας - Πάτρα, Αίγιο 
•Ν. Αργολίδας - Άργος, Ναύπλιο 
•Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ναύπακτος, 
Μεσολόγγι

Προϋποθέσεις συνεργασίας: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / απολυτήριο λυκείου 
•Ηλικία 23 ετών και άνω 
•Ικανότητα επικοινωνίας, κοινωνικότητα, ομαδικό 
πνεύμα 
•Μεταφορικό μέσο (επιθυμητό) 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, αγγλική γλώσσα 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
(επιθυμητή) 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες)

Υποστήριξη και επιτυχία: Μετά την ένταξη του 
νέου συνεργάτη ακολουθείται αυστηρό πρόγραμμα 
καθημερινής εκπαίδευσης και εποπτείας, με βάση 
τις ανάγκες του συνεργάτη και τους στόχους της 
επιθεώρησης και της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την προετοιμασία 
που παρέχει η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για την 
συμμετοχή των υποψηφίων συνεργατών στις 
εξετάσεις που διοργανώνονται από την τράπεζα 
της Ελλάδος, με στόχο την απόκτηση του πτυχίου 
για την επίσημη άσκηση του επαγγέλματος του 
ασφαλιστικού συμβούλου.

Η επιδίωξη είναι μια και μόνο: Να δημιουργήσει 
πετυχημένους και αξιόπιστους επαγγελματίες που 
θα ηγηθούν τα επόμενα χρόνια στον χώρο της 
ιδιωτικής ασφάλισης.

Ποιές είναι οι αμοιβές; Οι συνεργάτες που αποκτούν 
την άδεια άσκησης επαγγέλματος του Ασφαλιστικού 
Συμβούλου, εισέρχονται σε πρόγραμμα μηνιαίας 
χρηματοδότησης (για έναν χρόνο) που συνοδεύεται 
εξ αρχής από το επίσημο σύστημα αμοιβών 
(προμηθειών) και bonus της σύμβασης συνεργασίας 
με την Εθνική Ασφαλιστική.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω 
και επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα δυναμικό 
και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας, να 
υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
doussas@yahoo.com. Υπεύθυνη επικοινωνίας 
κα Μπίρη Γεωργία, τηλ: 6945 373756.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
H DRIVE ΑΕ, διακεκριμένη στο χώρο των 
μισθώσεων αυτοκινήτων, επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα:

Υπάλληλο Γραφείου

Για τα γραφεία της σε: 
•Ιωάννινα 
 
Αρμοδιότητες θέση 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Υλοποίηση και εφαρμογή των ενεργειών που 
συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της προώθησης 
και πώλησης των υπηρεσιών της εταιρείας 
 
Προσόντα υποψηφίων 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με 
ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
•Άριστες ικανότητες συνεργασίας σε επίπεδο 
ομάδας 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα 
•Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων 
•Πάθος για επιτυχία και διάκριση 
 
Βασικά προαπαιτούμενα 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Απολυτήριο λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
πρόσθετο δυνατό προσόν 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
για τους άντρες υποψήφιους 
 
Παροχές εταιρείας 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό και bonus επίτευξης 
στόχων 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
που να αναφέρεται με τον ανάλογο κωδικό, 
υπ όψιν κου Χατζητσιράκογλου, στο fax 
2310478897 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
chmakis@drive-hellas.gr


