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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μεγάλη εμπορική εταιρία με έδρα την Πάτρα ζητεί:

Στέλεχος Marketing 
Product Management

Βασικά καθήκοντα / αρμοδιότητες product 
management: 
•Στρατηγική ανάλυση προϊοντικού mix  
και δημιουργία νέων προϊοντικών concept 
•Benchmarking-τάσεις, ανταγωνισμός, τιμολόγηση 
•Μελέτη merchandise ανά προϊόν/εξοπλισμό 
•Επικοινωνία εντός καταστήματος-360 επικοινωνία 
•Εκπαίδευση και υποστήριξη συνεργατών  
για merchandise καταστημάτων 
•Τιμολογιακή πολιτική σε συνεργασία με  
εμπορικό τμήμα και τμήμα προμηθειών 
•Εποπτεία & συγγραφή οδηγιών, συνοδευτικού 
υλικού και newsletter για λανσάρισμα  
και προώθηση προϊόντων. 
•Συντονισμός ενεργειών λανσαρίσματος  
προϊόντων στα καταστήματα  
Προσόντα: 
•Πτυχίο marketing 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της διαφήμισης  
σε account service, strategic planning, media 
shop, event planning 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών,  
δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών project  
και ομάδων, πνεύμα συνεργασίας 
•Προσήλωση στο αποτέλεσμα αλλά και  
στη τήρηση διατμηματικών διαδικασιών 
•Κριτική ικανότητα, στοχευμένος, δομημένος  
τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής 
λειτουργίας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα ορθής συγγραφής κειμένων
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση:hr.recruitment.mv@gmail.com. Η υποβολή 
βιογραφικών να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 
15/11/2014.

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 εστί-
ασης/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. Αποστο-
λή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cv@aepi.gr

 
Μεγάλη εμπορική εταιρία με έδρα την Πάτρα ζητεί:

Στέλεχος Marketing 
Strategic Media Planning

Βασικά καθήκοντα / αρμοδιότητες strategic 
media planning: 
•Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση events 
για την εταιρία ή για λογαριασμό της εταιρίας   
(PR & public events) 
•Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση κατά  
τόπους media plan για προώθηση εταιρίας  
πανελλαδικά 
•Σύνταξη και διατήρηση marketing kit & manuals 
για την εταιρία και τους συνεργάτες της. 
•Εποπτεία δημιουργίας υλικού προώθησης για 
event και media plan σε συνεργασία με account 
και creative dpt. 
•Συγγραφή περιεχομένου newsletter καταστημά-
των για ενέργειες, events και προωθητικό υλικό.  
Προσόντα: 
•Πτυχίο marketing 

•Προϋπηρεσία στο χώρο της διαφήμισης σε 
account service, strategic planning, media shop, 
event planning 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών,  
δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών project  
και ομάδων, πνεύμα συνεργασίας 
•Προσήλωση στο αποτέλεσμα αλλά και  
στη τήρηση διατμηματικών διαδικασιών 
•Κριτική ικανότητα, στοχευμένος, δομημένος  
τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής 
λειτουργίας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα ορθής συγγραφής κειμένων
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση:  hr.recruitment.mv@gmail.com. Η υποβολή 
βιογραφικών να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 
15/11/2014. 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πολυεθνική εμπορική εταιρία με δραστηριότητα 
στο χώρο των λιπασμάτων και κτηνοτροφικών 
προϊόντων με έδρα την Αθήνα ζητά:

Πωλητή με έδρα το Νομό Λακωνίας 
και Νομό Αιτωλοακαρνανίας

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο γεωπονικής σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ)  
Αρμοδιότητες: 
•Τεχνική υποστήριξη και πωλήσεις σε γεωπονικά 
καταστήματα και παραγωγούς  
Προσφέρονται: 
•Αυτοκίνητο, σταθερές αποδοχές και bonus  
Για αποστολή βιογραφικού υπόψη κας  
Σπυροπούλου Τζένη στο fax: 210-6217246, 
e-mail: espyropoulou@gr.roullier.com

 
Σύμβουλοι Πωλήσεων Υπηρεσιών 

 Κινητής Τηλεφωνίας Πλήρους Απασχόλησης  
για το Κατάστημα στα Ιωάννινα

•Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται  
στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη;  
•Διακρίνεστε για το πάθος σας για τον κλάδο  
των τηλεπικοινωνιών; 
•Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια 
στην πώληση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας;  
Αν ναι και: 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία  
και σας αρέσει να βοηθάτε τους πελάτες  
με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων  
πωλήσεων 
•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση  
και εξέλιξη
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε  
από κοντά, ώστε να δημιουργήσουμε  
την πιο δυναμική ομάδα συμβούλων  
πωλήσεων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας.
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας 
προσφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης
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 ιδιοκτησίας 
της εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυ-
ναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία 
χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά 
των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.
Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονι-
κών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού 
εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, 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 όμιλος εφαρμό-
ζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική 
πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με πε-
ρισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά 
καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 
40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 100 εκατομμύρια πελάτες πραγματοποιούν τις 
αγορές τους online και μέσα από τα καταστήματα 
του ομίλου Dixons.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το 
βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας: www.kotsovolos-
careers.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 
Πωλητής-τρια / Ταμίας  

(ημιαπασχόληση) στο Αργοστόλι
Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα 
πρόκληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι 

μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. 
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 εμπο-
ρευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής 
και την καθαριότητα. Εργάζεστε με μερική απασχό-
ληση, αναλαμβάνοντας βάρδιες.
Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα 
είναι σημαντικά για εμάς. Έχετε ευχάριστη προσω-
πικότητα και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι 
στους πελάτες. Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και 
αξιοπιστία. Σας αρέσει η ομαδική εργασία και οι 
κοινοί στόχοι. Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στο χώρο 
του εμπορίου. 
Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη 
εργασία με ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες πα-
ροχές και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. Εργάζεστε σε 
ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον. Μέσα 
από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 4 
περίπου εβδομάδων, σας παρέχουμε όλα τα απα-
ραίτητα εφόδια για τη θέση σας, ώστε να ενσωμα-
τωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας, ακόμη και 
αν δε διαθέτετε σχετική εμπειρία.
Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) 
στην Online φόρμα, μέσω του link: http://kariera.lidl.
gr/cps/rde/xchg/SID-190CFFB7-F5C5837D/lidl_gr/
hs.xsl/4193_39670.htm. Θα σας απαντήσουμε σύ-
ντομα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.
Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη 
αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες περιοχές.

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

Πωλητές / Πωλήτριες
Απαραίτητα προσόντα  
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με άνεση  
στην επικοινωνία και θέληση για προσφορά  
και γνώση 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Οργανωτικές ικανότητες και ευελιξία 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό  
και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστεί-
λουν άμεσα  το βιογραφικό τους και συνοδευτική 
φωτογραφία στο e-mail: retail@perideo.gr

 
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 πελάτη της, γνωστής 
εταιρίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά ένα 
(1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Πωλητής/τρια Καταστήματος  
(Πάτρα) (κωδ. θέσης: S-722/45950)

Περιγραφή θέσης 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Προώθηση - πώληση των προϊόντων 
•Διαχείριση παραπόνων πελατών  
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εξοικείωση με τις εφαρμογές MS Office 
•Οργανωτικές ικανότητες, δημιουργικότητα  
και φαντασία 
•Άνεση στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα,  
ευγένεια, πελατοκεντρικός τρόπος σκέψης  
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα δυναμικό  
και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση
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 7297907, 
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 
καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη 

βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές. Follow Adecco Greece on Facebook, 
Linkedin, Twitter.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Οι καλοί πωλητές δε μένουν άνεργοι.
Είμαστε: Αμερικάνικη πολυεθνική εταιρεία καταξιω-
μένη στο χώρο της, με πείρα πάνω από 25 χρόνια 
στην ελληνική αγορά. Στο group μας ανήκουν εταιρίες 
που διαθέτουν προϊόντα, αναλώσιμα, προηγμένης 
τεχνολογίας, συντήρησης, καθαρισμού και παραγω-
γής όπως: χημικά, καθαριστικά, λιπαντικά, υλικά 
συντήρησης, συστήματα βιολογικής επεξεργα-
σίας, κλπ.
Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε: βιομηχανίες, 
βιοτεχνίες, σκυροδέματα, νοσοκομεία, δήμους, συνερ-
γεία, λατομεία, μηχανουργεία, ξενοδοχεία, εργοστάσια, 
μονάδες επεξ/σιας τροφίμων, ελαιουργεία κλπ.
Ζητούμε: Νέους 23-45 ετών, δραστήριους, κοινωνικούς, 
δυναμικούς, έντιμους, υποχρεωτικά κατόχους Ι.Χ. 
με ή χωρίς πείρα, που πιστεύουν στην προσωπική 
ανάδειξη και απεχθάνονται την στασιμότητα.
•Απαραίτητη η έκδοση τιμολόγιου παροχής 
υπηρεσιών μετά από 2 μήνες.  
Για τις εξής περιοχές: Πρέβεζα, Γιάννενα,  
Θεσπρωτία (με έδρα την Άρτα)
Προσφέρουμε: Πολύμηνη εκπαίδευση (αμειβόμενη 
στις πωλήσεις), bonus, ασφαλιστική κάλυψη, προο-
πτική καριέρας, εγγυημένη αμοιβή το πρώτο δίμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν στα: 210-
2710100 -4 (εσωτ. 151) καθημερινά από 8:00-
16:00 και στο κινητό: 6944-333269 ή αποστολή 
βιογραφικού σημειώματος στο φαξ: 210 2710105/ 
e-mail: gvoulgar@nch.com, website: www.nch.com, 
www.bioamp.gr

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

Area Manager 
για τις Περιοχές Βορείου και Νοτίου Ελλάδος

Αρμοδιότητες:  
•Ανάπτυξη, διαχείριση και έλεγχος όλων  
εμπορικών, λειτουργικών και διοικητικών  
θεμάτων που αφορούν τα καταστήματα ευθύνης.  
•Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας αυτών. 
•Αντιπροσώπευση της εταιρικής κουλτούρας  
και στρατηγικής στη λιανική. 
•Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων. 
•Eυθύνη για το visual merchandising και  
την άριστη εικόνα των καταστημάτων ευθύνης. 
•Διαμόρφωση και διοίκηση ομάδων  
καταστημάτων. Ενεργή συμμετοχή  
στην εκπαίδευση του προσωπικού. 
•Έλεγχος και απόδοση του βέλτιστου προιοντικού 
μείγματος (seasonal & at once orders). 
•Διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης  
και άριστη γνώση των προϊόντων - συλλογών. 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των 
εξελίξεων της αγοράς. Ενημέρωση της διοίκησης 
μέσω αντίστοιχων reports.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, τουλάχιστον  
5 ετών 
•Αποδεδειγμένη γνώση της αγοράς ευθύνης -  
πελατολόγιο / δημόσιες σχέσεις 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικών (γνώση δεύτε-
ρης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Ομαδικότητα και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Άριστη επικοινωνιακή, διοικητική και οργανωτική 
ικανότητα 
•Στρατηγική σκέψη, ικανότητα επίλυσης  
προβλημάτων, ακόμα και κάτω από πίεση 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης / 
παρακίνησης του προσωπικού 
•Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη   
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Επαγγελματική εξέλιξη
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστεί-
λουν άμεσα  το βιογραφικό τους και συνοδευτική 
φωτογραφία στο e-mail: retail@perideo.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Ανώνυμη εταιρεία, με πολυετή εμπειρία, μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες πωλήσεων και προώθησης 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, πρωτοπόρος σε υπη-
ρεσίες 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.



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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

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. 

ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ
Εταιρεία: Η TALANTON business consulting & 
marketing services, εταιρεία ανάθεσης εξειδικευμένων 
υπηρεσιών δικτύων πωλήσεων & merchandising 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια και την Κύ-
προ, πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
ISO 9001:2008 στον τομέα παροχής αντίστοιχων 
υπηρεσιών, αναζητά να προσλάβει για τις ανάγκες 
ανάπτυξης πωλήσεων και merchandising πολυεθνι-
κής εταιρείας στον κλάδο των τροφίμων και ποτών / 
αναψυκτικών, άτομα πλήρους απασχόλησης για την 
περιοχή των νομών: Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου, 
Ρεθύμνου, Ρόδου, Μυκόνου, Ιωαννίνων.    

Merchandiser / Πωλητής
Ρόλος: Είναι υπεύθυνος/η για την ενημέρωση και 
ανάπτυξη των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών 
πωλήσεων 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.
Περιοχές έδρας: 
•Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Ρόδος,  
Μύκονος, Ιωάννινα  
Περιοχές κάλυψης: 
•Όμορες περιοχές 
Καθήκοντα: Merchandising, παραγγελιοληψία, συλ-
λογή στοιχείων, παρουσιάσεις στοιχείων, υλοποίηση 
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 αποτελε-
σμάτων 
•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, μέσω e-mail: merch@talanton.
gr (site: www.talanton.gr). Επιπλέον μπορείτε να 
επικοινωνήσετε στο 210 9407745-7 για περισσότερες 
πληροφορίες με την κα Π. Δεληγιάννη.

 
H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Merchandisers 
Που θα δραστηριοποιούνται στο χώρο των FMCGs  
Περιοχές: 
•Αττική - Ιωάννινα - Καβάλα  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων 
•Άπταιστα αγγλικά 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας  
& διαπραγματεύσεων 
•Ομαδικότητα 
•Ικανότητες παρουσίασης 
•Καινοτομικό τρόπο σκέψης 
•2 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
ή merchandising σε FMCGs 
•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: info@westsa.gr & στο fax: 
210 9735005.

 
Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο 
promotion marketing με σημαντικούς πολυεθνικούς 
πελάτες ζητά νέους/ νέες για να εργασθούν ως:

Merchandisers με έδρα τα Ιωάννινα
Ο ιδανικός  υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα 
•Ηλικία έως 32 ετών 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης  
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυναμικό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
tradesupport@msps.net αναγράφοντας  
υποχρεωτικά τον κωδικό: ΜG 2014.

 
H ACTION LINE για λογαριασμό πελάτη της, 
εταιρίας στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, ανα-
ζητά υποψηφίους:

Πωλητές  στην Πάτρα 
(Κωδ. Θέσης: ACT_DPTR _0914)

Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευρυζω-
νικών υπηρεσιών.  
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
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια 
πρόσφατη φωτογραφία με τον κωδικό της θέσης. 
ACTION LINE ΜΟΝ ΕΠΕ. Για αποστολή βιογραφι-
κού e-mail: jobs@actionline.gr, fax: 210 3637544.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μηχανικοί CAD

Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστη-
ριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη 
καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγικούς 
πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία 
και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή πείρα 
στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής μηχανικής 
και της πληροφορικής. Μέρος της δραστηριότητας 
της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συ-
νεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. 
Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, 
ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιο-
μηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των 
ανθρωπιστικών σπουδών.
Η ΝΙΚΙ ζητά Μηχανολόγους/Αεροναυπηγούς/
Πολιτικούς μηχανικούς, κατόχους μεταπτυχια-
κού ή διδακτορικού με εμπειρία στον σχεδιασμό 
με λογισμικό CAD. Οι θέσεις είναι διαθέσιμες στα 
Ιωάννινα και σε πόλεις της Γερμανίας.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση του Siemens NX ή άλλου  
λογισμικού CAD όπως το CATIA V5 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Βασική γνώση γερμανικών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην ψηφιακή ανάπτυξη οχημάτων 
•Εμπειρία στην προσομοίωση με πεπερασμένα 
στοιχεία και/ή στο macro scripting
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνο-
δευτικής επιστολής στα αγγλικά στη διεύθυνση: 
career@nikitec.gr. NIKI ΜΕΠΕ Digital Engineering, 
Κα. Βιβή Ζάψα, διεύθυνση ανθρώπινου δυνα-
μικού, Εθνικής Αντίστασης 205, 45500 Κατσικάς- 
Ιωάννινα.Τηλ.: +30 26510 85240. Fax: +30 26510 
85249, website: www.nikitec.gr

 
Randstad Hellas, is seeking to employ a Mechanical 
Engineer with Cooling Specialty, on behalf of its 
client, Frigoglass, for its hub in Patras:  

Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Design in pro-e, test, modify and validate  
the cooling mechanism within the framework  
of product development projects. 
•Ensure that the customer’s requirements  
are correctly perceived and properly reflected  
on the designs. 
•Follow up the design work, plan and follow 
closely the engineering prototype preparation  
in alignment with development brief  
•Requirements; ensure that the feedback  
from prototypes is appropriately analyzed  
and incorporated in the technical files. 
•Ensure that the prototypes are as close as 
possible to the final product; cooperate with  
all stakeholders aiming a high quality product  
by analyzing the feedback, the observations  
and the results of all the tasks. 
•Coordinate the activities for the full compliance 
of the product, as far as performance and safety 
is concerned. 
•Ensure that projects are processed according 
to the procedures and priorities; monitor and 
manage the budget execution, according to the 
projects’ needs.  
Προσόντα/requirements 
•Degree in mechanical or cooling engineering 
•CAD tool software experience 
•Good knowledge of thermodynamics, cooling/
refrigerants, heat transfer, fluid dynamics 
•More than 3 years of experience in an industrial 
environment (experience on multinational 
company will be considered positively) 
•Experience on manufacturing and/or design of 
industrial products (ideally household appliances) 
•Excellent knowledge of the English language 
•Executing with excellence 
•Project management skills 
•Team and integrated working 
•Creative, focused, reliable  
Προσφορά/offer 
•Competitive remuneration package 
•Private insurance 
•Pension plan 
•Annual bonus
Randstad is one of the leading HR services company 
in the world with a presence in the Greek market for 
over fourteen years. Our international experience 
combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services.
Send your CV to the following link: http://www.
randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=4225. 
Follow us on:  Linkedin, Facebook, Twitter

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

Maintenance / Συντήρηση - (C/M/15)
Ενδεικτικές θέσεις: 
•Υπεύθυνοι συντήρησης 
•Ηλεκτρολόγοι 
•Υδραυλικοί 
•Συντηρητές  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακές 
μονάδες 
•Επιθυμητή 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/M/15) και τη συγκεκριμένη θέση 
για την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω δι-
εύθυνση e-mail:hr@aquisresorts.com

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ 
προκειμένου να στελεχώσει τα καταστήματά της 
στα Ιωάννινα 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.

 
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 προτίμη-
ση σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπι-
κής 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 

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

Restaurant / Bar- 
Εστιατόριο / Bar (C/R/15)

Ενδεικτικές θέσεις: 
•F&B Manager 
•Ass. F&B Manager 
•Restaurant Manager 
•Ass. Restaurant Manager 
•Waiter A 
•Waiter B 
•Barman 
•Ass. Barman  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμη-
ση σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπι-
κής 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/R/15) και τη συγκεκριμένη θέση 
για την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω δι-
εύθυνση e-mail: hr@aquisresorts.com

ΙΑΤΡΟΙ
Πνευμονολόγοι (με ειδικότητα) (MED 0921) 

Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Γιάννενα - Ηράκλειο -  
Πάτρα - Αλεξανδρούπολη - Λάρισα

Περιγραφή: Αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής ια-
τρικών υπηρεσιών αναζητά για συνεργασία πνευμο-
νολόγους (κατόχους ειδικότητας) για πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εργάζονται 
σε νοσοκομείο ή να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο
Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
παρέχουν υπηρεσίες της ειδικότητας τους, σε ασθε-
νείς με αντίστοιχες ιατρικές ανάγκες.
Απαραίτητα προσόντα: 
•κάτοχοι ειδικότητας πνευμονολόγου 
•χωρίς άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις,  
σχετικές με το αντικείμενο εργασίας  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr

 
Oφθαλμίατροι (με ειδικότητα) (MED 0920)  

Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Γιάννενα - Ηράκλειο -  
Πάτρα - Αλεξανδρούπολη - Λάρισα

Περιγραφή: Αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής ια-
τρικών υπηρεσιών αναζητά για συνεργασία οφθαλ-
μιάτρους (κατόχους ειδικότητας)για πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εργάζονται 
σε νοσοκομείο ή να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο
Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
παρέχουν υπηρεσίες της ειδικότητας τους, σε ασθε-
νείς με αντίστοιχες ιατρικές ανάγκες.
Απαραίτητα προσόντα: 
•κάτοχοι ειδικότητας οφθαλμιάτρου 
•χωρίς άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις,  
σχετικές με το αντικείμενο εργασίας  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘‘MIKEL’’ προ-
κειμένου να στελεχώσει τα καταστήματά της στην 
Πάτρα, ζητά άτομα από 20-35 ετών για τη θέση του:

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


