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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στέλεχος Εμπορικής Ανάπτυξης 

Αγρίνιο
Ο υποψήφιος είναι ένας δυναμικός επαγγελματί-
ας, κάτοχος πτυχίου και προϋπηρεσία στο χώρο 
των πωλήσεων ή του marketing. Ο ιδανικός συ-
νεργάτης πρέπει να έχει ανεπτυγμένες ικανότητες 
επικοινωνίας, διαπραγματεύσεων, και αντίληψης 
οικονομικών μεγεθών και οργάνωσης ομάδας 
πωλήσεων. Αποκλειστική προϋπόθεση η εμπειρία 
και ουσιαστική γνώση της αγοράς της υγείας.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Ηγείται του σχεδιασμού της στρατηγικής εμπο-
ρικής ανάπτυξης της εταιρείας σύμφωνα με τους 
στόχους που του έχουν ανατεθεί από την ανώτατη 
διοίκηση της εταιρείας. 
•Ηγείται της ανάπτυξης δράσεων που συνει-
σφέρουν άμεσα στην επίτευξη των στόχων της 
εταιρείας σε επίπεδο αύξησης κύκλου εργασιών 
& κερδοφορίας 
•Διαχειρίζεται, οργανώνει και καθοδηγεί την 
ομάδα πωλήσεων & marketing 
•Συμμετέχει στην ανάπτυξη key account πελατών /
στρατηγικών συμμαχιών 
•Παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τις τάσεις 
και τις αλλαγές στην αγορά. 
 
Προφίλ υποψηφίων: 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Μάρκετινγκ ή σχετικό αντικείμενο. 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας 
με όλα τα επίπεδα διοίκησης 
•Ικανότητα προγραμματισμού 
και συντονισμού εργασιών 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών & προσανατολισμός 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών 
και Microsoft Office 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, 
ομαδικότητα, πελατοκεντρική αντίληψη. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hwo@skywalker.gr

Υπεύθυνος Marketing 
Αγρίνιο

H ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία στo Αγρίνιο 
στο τομέα του Marketing αναζητά νέους έως 29 
ετών για να στελεχώσουν και να αναπτύξουν τα 
νέα της project:

•Σου αρέσει η επικοινωνία; 
•Σου αρέσει η πώληση; 
•Σε ενδιαφέρει η επαγγελματική ανάπτυξη; 
•Αναζητάς μια ευκαιρία καριέρας;

Θα σε ενδιέφερε να εκπροσωπείς τις μεγαλύτερες 
εταιρίας τηλεπικοινωνίας στο Αγρίνιο και να είναι 
ένας πλήρως καταρτισμένος επαγγελματίας στο 
τομέα του marketing;

Σου παρέχουμε: 
•Σταθερότητα σε συνεργασία 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Πλήρη και δωρεάν εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών έως 23/12/2013 στο 
e-mail: 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 καταστήμα-
τος και αποτελεσματικής καθοδήγησης ομάδας 
πωλητών 
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη και ικανότητα 
αποτελεσματικής επεξεργασίας, ανάλυσης και 
αξιοποίησης αριθμητικών δεδομένων 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
και αυτενέργειας, 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 φωτογρα-
φία) αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο 
e-mail: careers@peopleatwork-hellas.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.peopleatwork-hellas.gr. Όλες 
οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντι-
μετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. 
Follow us on facebook.

Υπάλληλος Έρευνας 
και Αξιοποίησης Ακινήτων 

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

Τα καθήκοντά σας: Ανήκετε στον τομέα ανάπτυξης 
και εργάζεστε στις εγκαταστάσεις μας στην Πάτρα. 
Υποστηρίζεται τη διαδικασία ανάπτυξης του δικτύ-
ου καταστημάτων μας μέσω αγοράς η μίσθωσης 
νέων ακινήτων και επικοινωνείτε με εκπροσώπους 
του χώρου. Παράλληλα, αναλαμβάνετε τη διαχεί-
ριση των κτιριακών εγκαταστάσεων της περιφέ-
ρειάς μας, μέσω σχετικού λογισμικού.

Το προφίλ σας: Είστε απόφοιτος-η ανώτατης εκ-
παίδευσης, ενώ διαθέτετε γνώσεις σε Real estate 
-διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων. Χειρίζε-
στε άριστα εφαρμογές MS-Office (Word, Excel, 
Powerpoint). Γνωρίζετε άριστα τη γερμανική 
γλώσσα, ενώ η γνώση αγγλικών θα εκτιμηθεί. Τα 
προσωπικά σας γνωρίσματα είναι εξίσου σημαντι-
κά για εμάς. Σας διακρίνουν δεξιότητες επικοινω-
νίας, συνέπεια 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.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Zητούνται για την περιοχή του Αγρινίου 
και Κορίνθου:

Απόφοιτοι Οικονομικών Σχολών 
για τοποθέτηση σε 

Διοικητικές Υπηρεσίες
Μετά από εκπαίδευση θα προηγηθούν κατά την 
επιλογή όσοι έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
•Άνεργοι για περίοδο άνω των (8) μηνών 
•Εισόδημα κάτω των 6.500€ 
•Ηλικία έως 28 έτη 
•Πτυχίο σχετικής σχολής ΑΕΙ-ΤΕΙ 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hwo@skywalker.gr

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Promoters – Sales Support 
Αγρίνιο

Προσόντα: 
•Άτομα δυναμικά, εμφανίσιμα, 
με έφεση στην πώληση 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
και σε χώρο καταστήματος απαραίτητη 
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία 
και άνεση επικοινωνίας 
 
Αρμοδιότητες: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής κι επαρκούς 
υποστήριξης της μάρκας στα σημεία πώλησης 
 
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτική σταθερής συνεργασίας 
•Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι - ες που πιστεύουν ότι μπο-
ρούν να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτή-
σεις της θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους, αναγράφοντας τον κωδικό 
(PSS02), μέσω e-mail: hwo@skywalker.gr ή fax: 
2610331690.

Νέοι για Promotion / Pr 
Αγρίνιο

Εμπορική εταιρία στο Αγρίνιο αναζητά 5 νέους-ες 
έως 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

Βιογραφικά 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 ιδιολειτουρ-
γούμενου 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.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
12 Πωλητές/τριες 

Αγρίνιο
Νέα εταιρία, στα πλαίσια της ανάπτυξής της στην 
πόλη της Αγρίνιο δίνει την δυνατότητα σε νέους/
νέες έως 28 ετών να ενταχθούν στα τμήματα:

•Εξυπηρέτησης πελατών 
•Πωλήσεων 
•Διαφήμισης 
•Marketing 
 
Προφίλ υποψήφιου: 
•Προθυμία και θετική διάθεση 
•Ευχάριστος και οργανωτικός χαρακτήρας 
•Θέληση για μάθηση 
•Ηλικία έως 28 ετών 
•Άμεση διαθεσιμότητα

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικές αμοιβές καθώς 
και προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και συ-
νεχώς αναπτυσσόμενο οργανισμό. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hwo@skywalker.gr

Nέα Εταιρία ζητά:
4 Συμβούλους Πωλήσεων 

Αγρίνιο
Νέα εταιρία που ξεκινά άμεσα στο Αγρίνιο αναζητά 
4 άτομα έως 32 ετών, με ή χωρίς προϋπηρεσία, 
ώστε να στελεχώσουν τα τμήματα πωλήσεων και 
Marketing.

Η εταιρία προσφέρει: 
•Δυνατότητα πολύ υψηλών αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση στο χώρο των πωλήσεων 
•Προοπτική σταθερής, μακροχρόνιας συνεργασίας 
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις συνεργασίας: 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ 

•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα, φιλοδοξία, 
θετική διάθεση 
 
Βιογραφικά στο e-mail: hwo@skywalker.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 344139.

Junior Στελέχη 
Αγρίνιο

Από μεγάλη εταιρία στο Αγρίνιο ζητούνται στελέχη 
διοίκησης με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
και ευχέρεια λόγου για τους τομείς:

•Πωλήσεις 
•Διαχείρισης ανθρωπινού δυναμικού

Απαραίτητες προϋποθέσεις  
•Η εργασιακή εμπειρία σε ένα από τις παραπάνω 
τομείς που αναφέρονται θα εκτιμηθεί 
•Πτυχίο ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 
•Προσωπικότητα με δυναμισμό, ακεραιότητα και 
φιλοδοξίες για εξέλιξη και καριέρα. 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε τομείς πωλήσεων 
•Ηλικία εως 30 ετών 
 
Η προσφορά μας  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και συνεργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών 
•Προοπτικές εξέλιξης για τους πιο φιλόδοξους

Για άμεση αποστολή βιογραφικών αποστείλετε 
στο e-mail: hwo@skywalker.gr. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 2613008569.

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 
εμφάνιση 
•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 πληροφορίες 
καλέστε στο: 210 3637585 και 210 3637822.

Μεγάλη πολυεθνική εταιρία στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών αναζητά:

Επιθεωρητή Πωλήσεων 
αλυσίδας καταστημάτων 

Κωδικός: SLS 003 
Έδρα: Πάτρα

Βασικές αρμοδιότητες: 
•Επίβλεψη των καταστημάτων για την τήρηση 
των λειτουργικών προδιαγραφών της εταιρείας 
με σκοπό την επίτευξη των εταιρικών στόχων. 
•Παρακολούθηση και απολογισμός των αναμε-
νόμενων αποτελεσμάτων και ενεργειών, μέσω 
επισκέψεων στο δίκτυο καταστημάτων 
της ευθύνης του. 
•Συντονισμός και καθοδήγηση των υπευθύνων 
πωλήσεων και υποστήριξη των εργαζομένων των 
καταστημάτων για την επίτευξη των ποσοτικών 
και ποιοτικών στόχων. 
•Αναζήτηση ευκαιριών νέων σημείων πώλησης 
εξασφαλίζοντας την επίτευξη του στοχευόμενου 
μεριδίου αγοράς. 
•Πρόταση στοχοθέτησης ανά σημείο πώλησης, 
εφαρμογή επιχειρησιακών πλάνων ανά σημείο 
πώλησης και ανά προϊόν/υπηρεσία. 
•Συντονισμός όλων των υποστηρικτικών, 
διαχειριστικών λειτουργιών, με σκοπό 
την επίτευξη των λειτουργικών προδιαγραφών. 
 
Τυπικά προσόντα: 
•Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών με οικονομική 
κατεύθυνση. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
επιθυμητός. 
•Σχετική εργασιακή εμπειρία 3-5 ετών 
σε διαχείριση αλυσίδας καταστημάτων 
ή επίβλεψη καταστήματος λιανικής. 
•Άριστος χειρισμός Η/Υ 
•Δέσμευση στα αποτελέσματα 
•Δέσμευση για το αποτέλεσμα, άριστες 
ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.



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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

Βιογραφικά στο e-mail: m.fragouli@wind.gr. Όλες 
οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτι-
κότητα.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η εταιρεία MART HELLAS ζητά να προσλάβει:
Για τους τομείς: 
•Νευροχειρουργικής 
•Γεν. χειρουργικής 
•Ουρολογίας, 
•Επεμβατικής ακτινολογίας

Πωλητές
Περιοχές: 
•Αθήνα (Κωδ. 01) 
•Θεσσαλονίκη (Κωδ. 02) 
•Ιωάννινα (Κωδ. 03)

Προσόντα υποψηφίων: 
•Απαραίτητη εμπειρία 2 ετών τουλάχιστον σε νο-
σοκομειακές πωλήσεις χειρουργικών προϊόντων 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ανάλογης κατεύθυνσης 
θα ληφθεί υπόψη 
 
Περιγραφή θέσης: 
•Ο/Η υποψήφιος θα αναλάβει την ευθύνη πολύ 
σημαντικών κατηγοριών προϊόντων της εταιρείας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή off the job και on the job εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφι-
κό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
sales@marthellas.gr υπ’ όψιν Κας Τάνιας Τσου-
ράκη (αναφέροντας απαραιτήτως στο θέμα τον 
κωδικό της περιοχής ενδιαφέροντός σας).

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.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά 
στο e-mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφο-
ντας τον κωδικό 107.

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.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά 
στο e-mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφο-
ντας τον κωδικό 116.

LOGISTICS
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, αναζητά 
άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Ελεγκτές / Επιθεωρητές 
(κωδ. θέσης: S-722/37342) 

(Ηράκλειο Κρήτης, Τρίπολη, Πάτρα)
Περιγραφή θέσης 
•Έλεγχος παραστατικών εισερχόμενων και εξερ-
χόμενων οχημάτων στις μάντρες ανακύκλωσης 
•Συμπλήρωση εγγράφου για την καταγραφή των 
ποσοτήτων 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτοι λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
όχι απαραίτητη 
•Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Απαραίτητα κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων 
•Αξιοπιστία και συγκροτημένη σκέψη 

Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Παροχή χιλιομετρικής αποζημίωσης 
για τις μετακινήσεις

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 
7297197, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λεωφ. 
Συγγρού 80-88, 117 41 Αθήνα.

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. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
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 αξιοποίηση 
των πόρων 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ σχολών Μηχανολόγων 
Μηχανικών 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, αναφέροντας 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.

ΕΣΤΙΑΣΗ
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 
φωτογραφία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr. Fax: 
2410 534020.Τηλ. 2410 255260.

Ξενοδοχείο 4 αστέρων - Resort στα Ιόνια Νησιά 
ζητεί συνεργασία για την ακόλουθη θέση:

Bar & Restaurant 
Service Staff

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: ionia2014@yahoo.com

Ξενοδοχείο 4 αστέρων - Resort στα Ιόνια Νησιά 
ζητεί συνεργασία για την ακόλουθη θέση:

Food and Beverage Manager 
ή Assistant F&B Manager

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: ionia2014@yahoo.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ξενοδοχείο 4 αστέρων - Resort στα Ιόνια Νησιά 
ζητεί συνεργασία για την ακόλουθη θέση:

Front Office and 
 Guest Relations Manager

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: ionia2014@yahoo.com

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

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

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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 e-mail: 
fytopoulos@primowear.gr με αναφορά στο θέμα 
για την περιοχή της διαμονής σας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
O Όμιλος Εταιρειών International Life, ραγδαία 
αναπτυσσόμενος στην παροχή ασφαλιστικών 
και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επιθυμεί να 
προσλάβει:

4 Έμμισθους 
Ασφαλιστικούς Συμβούλους

Για τη δημιουργία νέας ομάδας πωλήσεων. 
 
Κύριες υπευθυνότητες 
•Εύρεση και ανάπτυξη νέων πελατών 
•Ενημέρωση ιδιωτών και επιχειρήσεων για τις 
μεγάλες αλλαγές που έρχονται στο ασφαλιστικό 
καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες όλων 
των κοινωνικών ταμείων ασφάλισης. 
•Εξυπηρέτηση πελατολογίου 

Επιθυμητά προσόντα  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απολυτήριο λυκείου 
•Ηλικία 25 – 55 ετών 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα 
και διάθεση για δημιουργική εργασία. 
•Μεταφορικό μέσο 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων καθώς 
και ένας κύκλος γνωριμιών θα ληφθούν σοβαρά 
υπόψη. 
 
Προσφέρονται  
•Πολύ ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
που περιλαμβάνει: 
Ορισμένου χρόνου σύμβαση  
•Μισθό + ΙΚΑ, προμήθεια και bonus 
παραγωγικότητας ανάλογη επιδόσεων. 
•Ομαδική ασφάλεια. 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική κα-
τάρτιση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τη 
συμμετοχή της International Life στα παγκόσμια 
συνέδρια των MDRT και Limra International 
•Καριέρα σε δυναμικό περιβάλλον 
με γρήγορη εξέλιξη 
•Προνομιακή τιμολογιακή πολιτική στα προϊόντα 
του ομίλου

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω 
και επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα δυναμικό 
και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας, πα-
ρακαλούνται να υποβάλλουν πλήρες βιογραφι-
κό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα στο email: 
schatziioannidis@skywalker.gr

Εάν αναζητάτε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα 
με υψηλές αμοιβές, στον τομέα των πωλήσεων,το 
αποκλειστικό εταιρικό δίκτυο της Εθνικής Ασφαλι-
στικής 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 πρωτοποριακά 
προϊόντα και η μοναδική εκπαίδευση των συνερ-
γατών, από κοινού με την διάθεση και ικανότητα 
των υποψηφίων συνεργατών, επιφέρουν το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσμα που είναι η καταξίωση 
και τελική επιτυχία.

Σας καλούμε να γνωριστούμε και να αποφασί-
σουμε από κοινού εάν τηρούνται οι απαιτούμενες 
προϋποθέσεις να αποτελέσετε και εσείς μέλη του 
εταιρικού δικτύου πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλι-
στικής του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Ασφαλιστικός Σύμβουλος 
Ζητάμε ασφαλιστικούς συμβούλους με στόχο την 
στελέχωση νέων γραφείων και ανάπτυξη πελατο-
λογίου 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 πρόγραμ-
μα καθημερινής εκπαίδευσης και εποπτείας, με 
βάση τις ανάγκες του συνεργάτη και τους στόχους 
της επιθεώρησης και της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την προετοιμα-
σία που παρέχει η Εθνική Ασφαλιστική για την 
συμμετοχή των υποψηφίων συνεργατών στις εξε-
τάσεις που διοργανώνονται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος, με στόχο την απόκτηση του πτυχίου για 
την επίσημη άσκηση του επαγγέλματος του ασφα-
λιστικού συμβούλου.

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

Ποιές είναι οι αμοιβές; Οι συνεργάτες που απο-
κτούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος του ασφα-
λιστικού 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, παρακαλού-
νται να υποβάλλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
στο email: doussas@yahoo.com. Υπεύθυνη επικοι-
νωνίας κα Μπίρη Γεωργία, τηλ: 6945 373756.


