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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8 Νεοι για το τμήμα Επικοινωνίας- 

Αγρίνιο

8 Νέοι ζητούνται από Εμπορική εταιρία στο Αγρί-
νιο, ηλικίας 19-32 ετών, για να στελεχώσουν τα 
νέα τμηματά της στο κομμάτι της επικοινωνίας.
Προσφέρεται πλήρης και δωρεάν εκπαίδευση! 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2613008565. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: hwo@skywalker.gr

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημά-
των λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών ειδών, με παρουσία σε όλη την 
Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, 
ζητά:

Διοικητικό Στέλεχος για το 
κατάστημα στην Κέρκυρα 

Διαθέτεις επιχειρηματικό μυαλό, ηγετικά προσό-
ντα 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 
δυναμική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η 
‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρι-
κών ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟ-
ΛΟΣ’ 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 πλειονότη-
τας του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο 
Όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη 
της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια την έχει 
καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρικών 
ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην 
πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τε-
χνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών 
συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοι-
νωνιακών 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 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.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδιαφερό-
μενοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό 
τους μέσω της ιστοσελίδας:
[www.kotsovolos-careers.gr]

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η hellas online, μέλος του ομίλου Intracom 
Holdings, είναι ένας από τους σημαντικότερους 
και ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους υπη-
ρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και internet στην 
Ελλάδα. Έχοντας το μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο 
οπτικών ινών μετά τον ΟΤΕ, παρέχει ευρύ φάσμα 

υπηρεσιών για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες, 
επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους και με-
γάλους οργανισμούς. 

Η hellas online με την ευκαιρία επέκτασης των 
δραστηριοτήτων της, αναζητά προσωπικό για να 
καλύψει την παρακάτω θέση:

Εκπρόσωπος Πωλήσεων σε  
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

Κωδικός FSR J11-13

Αρμοδιότητες: Ο κάτοχος της θέσης ανήκει στη 
Διεύθυνση Πωλήσεων και οι αρμοδιότητές του 
περιλαμβάνουν την προώθηση και πώληση των 
υπηρεσιών της hellas online σε μικρού και μεσαί-
ου μεγέθους επιχειρήσεις.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στη γραπτή και προφορική επικοινωνία. 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον 
Windows (Ms Office). 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τμήμα 
εταιρικών πωλήσεων. 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών. 
 
Παροχές: 
•Υψηλές προμήθειες επί των πωλήσεων, 
επιπλέον του παρεχόμενου μισθού. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις 
και σε νέες τεχνολογίες. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά 
γεμάτη προκλήσεις. 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης. 
•Κάλυψη εξόδων κινητού τηλεφώνου. 
 
Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail 
στη διεύθυνση: jobs@hol.gr

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Άμεσα άτομα για  
Promotion / Διαφήμιση -  

Αγρίνιο 

Άμεση και μόνιμη εργασία, πλήρους απασχόλη-
σης προσφέρεται σε άτομα ηλικίας 19-32 ετών, 
λόγω φόρτου εργασίας από νέα εταιρία στο κέ-
ντρο του Αγρινίου. Όλοι οι υποψήφιοι θα τύχουν 
προσωπικής συνέντευξης με τον υπεύθυνο προ-
κειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να 
τοποθετηθούν στον κατάλληλο τομέα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610344139. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: hwo@skywalker.gr. Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!

Εταιρία: Η TALANTON Business Consulting 
& Marketing Services, Εταιρία Ανάθεσης Εξει-
δικευμένων Υπηρεσιών Δικτύων Πωλήσεων & 
Merchandising τόσο στην Ελλάδα όσο και στα 
Βαλκάνια και την Κύπρο, πιστοποιημένη σύμφω-
να με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον 
τομέα παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών, αναζητά 
να προσλάβει για τις ανάγκες ανάπτυξης πωλήσε-
ων και merchandising πολυεθνικής εταιρείας στον 
κλάδο των τροφίμων και ποτών / αναψυκτικών, 
άτομα πλήρους απασχόλησης για την περιοχή 
Ιωαννίνων.

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 στοι-
χείων και δημόσιες σχέσεις με τους υπεύθυνους 
των σημείων πώλησης.

Περιοχή έδρας: Ιωάννινα  
 
Περιοχές κάλυψης: Όμορες Περιοχές 
 
Καθήκοντα: 
•Merchandising, Παραγγελιοληψία, Συλλογή 
στοιχείων, Παρουσιάσεις στοιχείων, Υλοποίηση 
πλανογραμμάτων στις μεγάλες αίθουσες, Εκπλή-
ρωση 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, μέσω e-mail: info@talanton.gr 
ή fax: 210 9484230 ή μέσω της φόρμας επικοινω-
νίας του site: www.talanton.gr. Επιπλέον μπορείτε 
να επικοινωνήσετε στο 210 9407745-7 για περισ-
σότερες πληροφορίες με την κα Π. Δεληγιάννη.

Πωλητές - Πωλήτριες 
Πάτρα

Η εταιρία CONNECTPHONE AE, συνεργάτης της 
Vodafone αναζητά άμεσα νέους και νέες στη 
Πάτρα για καθημερινή μόνιμη απασχόληση για τις 
προωθητικές ενέργειες της καρτοκινητής της 
Vodafone σε εξωτερικούς χώρους μέσω stand 
ή κινούμενων ομάδων.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Κάτοικος Πάτρας 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Δυναμικός χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επιθυμητή η κατοχή κάρτας ανεργίας 
•Απαραίτητη η αποστολή φωτογραφίας 
μαζί με το βιογραφικό 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση σε τεχνικές πωλήσεων 
•Ευχάριστο, νεανικό και αξιοκρατικό περιβάλλον 
•Μηνιαίος μισθός με ασφάλιση συν bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης για τους πιο 
φιλόδοξους 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@connectphone.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Υπεύθυνος ή Υπεύθυνη Καταστήματος– 

Πωλήτριες 
 για πλήρη απασχόληση

Ζητούνται από την μεγαλύτερη Γαλλική αλυσίδα 
παιδικών ενδυμάτων ORCHESTRA για τα κατά-
στηματά της στο Μεσολόγγι.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
degr@orchestrahellas.gr, fax: 210 9889140.

Υπεύθυνος ή Υπεύθυνη Καταστήματος– 
Πωλήτριες 

για Πλήρη Απασχόληση

Ζητούνται από την μεγαλύτερη Γαλλική αλυσίδα 
παιδικών ενδυμάτων ORCHESTRA για τα κατά-
στηματά της στην Πάτρα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
degr@orchestrahellas.gr. Fax: 210 9889140

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλους υποψήφιους, 
για λογαριασμό επώνυμης αλυσίδας καταστημά-
των, στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, 
με στόχο την κάλυψη των παρακάτω θέσεων στε-
λεχών 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 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 περισσότε-
ρες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας: www.peopleatwork-hellas.gr. Follow us on 
facebook. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν 
απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

Η Randstad Hellas, αναζητά να προσλάβει Sales 
Representative, για λογαριασμό πελάτη της.

Αρμοδιότητες 
•Ανάπτυξη πελατολογίου και διατήρηση 
υφισταμένου 
•Συνεχής παρακολούθηση πελατολογίου 
(cafe/restaurants/hotels) μέσω επισκέψεων 
•Διαπραγματεύσεις σε θέματα εμπορικής 
πολιτικής και διαχείρηση αιτημάτων 
 
Προσόντα 
•Εμπειρία σε πωλήσεις D2D, Β2Β, Β2C 
•Εμπειρία στον κλάδο HORECA, θα ληφθεί 
υπ’όψη 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
 
Προσφορά 
•Σταθερό μισθό αναλόγως προϋπηρεσίας 
•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Υψηλά bonus 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση στο χώρο των πωλήσεων 
 
Πληροφορίες: 2310-414731

Η Randstad αποτελεί μία από τις ηγέτιδες εται-
ρίες στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Ανθρώ-
πινου Δυναμικού παγκοσμίως με παρουσία στην 
ελληνική αγορά για πάνω από δεκατέσσερα έτη. 
Η διεθνής μας εμπειρία, σε συνδυασμό με την επι-
τυχή μας παρουσία στην ελληνική αγορά, αποτε-
λούν εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. 
Aποστολή βιογραφικών: http://www.randstad.
gr/index.php?pageid=55&pubID=3353. Ακολου-
θήστε μας στο: LinkedIn, Facebook, Twitter. 
Website: www.randstad.gr

Στελέχη Πωλήσεων– 
Αγρίνιο

Η Εταιρία μας είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη 
εταιρία marketing και διαφήμισης. Στα πλαίσια της 
ανάπτυξης αυτής, αναζητά στελέχη που αρχικά 
θα ξεκινήσουν από το τμήμα marketing και πωλή-
σεων της εταιρίας προκειμένου να γνωρίσουν την 
αγορά και στη συνέχει θα αναλάβουν καθήκοντα 
υπευθύνου πωλήσεων της εταιρίας.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα 
•Πτυχίο Σχολών Διοίκησης ή Μάρκετινγκ 
θα εκτιμηθεί 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή όχι 
απαραίτητη 
•Μόνιμη κατοικία: Αγρινιο ή Μεσολογγι 
 
Η Εταιρία παρέχει: 
•Ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας για τους πιο 
φιλόδοξους 
•Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα 
και στο εξωτερικό 
•Συνεργασία με πολύ σημαντικές Ελληνικές 
και Πολυεθνικές Εταιρίες 
•Παρέχεται πλήρης , συνεχής 
και δωρεάν εκπαίδευση 
•Δεν πρόκειται για προϊόντα ευεξίας, καλλυντικά, 
telemarketing, φυλλάδια ,promotion

Για άμεση επικοινωνία καλέστε στο 2613008565. 
Βιογραφικό σας προς αξιολόγηση εως 23/11/13 
στo e-mail: hwo@skywalker.gr

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μεγάλο Δίκτυο Διαγνωστικών Ιατρείων ζητεί:

Σύμβουλο Πωλήσεων 
για την Αττική και την ευρύτερη περιφέρεια 

Κεντρικής Ελλάδος και Νήσων



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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

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, Παραγ-
γελιών, 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: sales-dept@medisyn.eu

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Από την Εταιρία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε., 
μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Βιομηχανία, η οποία 
δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συ-
σκευασίας τροφίμων, ζητούνται για την ενίσχυση 
των Τμημάτων Πωλήσεων & Παραγωγής στελέχη 
από τις παρακάτω ειδικότητες:

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 Προδια-
γραφών 
•Διαχείριση παραπόνων πελατών σε συνεργασία 
με το Τμήμα Ποιότητας με σκοπό την άμεση επί-
λυσή 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.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Από την Εταιρία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε., 
μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Βιομηχανία, η οποία 
δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συ-
σκευασίας τροφίμων, ζητούνται για την ενίσχυση 
των Τμημάτων Πωλήσεων & Παραγωγής 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 προηγούμε-
νης/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.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Από την Εταιρία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε., 
μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Βιομηχανία, η οποία 
δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συ-
σκευασίας τροφίμων, ζητούνται για την ενίσχυση 
των Τμημάτων Πωλήσεων & Παραγωγής 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 Βάρδιας 
 
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.

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: 
α) Υπεύθ. Καταστήματος, β) Service (με εμπει-
ρία), γ) Barista, δ) Ταμία και ε) Κουζίνα. 

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

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

α) Υπεύθ. Καταστήματος 
β) Barista

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

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 
νέο της κατάστημα στο κέντρο του Αγρινίου ζητά 
προσωπικό ηλικίας 20-35 ετών για τις παρακάτω 
θέσεις: α) Υπεύθ. Καταστήματος, β) Service (με 
εμπειρία), γ) Barista, δ) Ταμία, ε) Κουζίνα.

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

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 e-mail: 
schatziioannidis@skywalker.gr. Υπεύθυνη Κα 
Μαριάννα Αντωνιάδη.

Εάν αναζητάτε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα 
με υψηλές αμοιβές, στον τομέα των πωλήσε-
ων, το αποκλειστικό Εταιρικό Δίκτυο της Εθνικής 
Ασφαλιστικής είναι εδώ για να σας προσφέρει μια 
μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική απο-
κατάσταση.

Η μακρόχρονη ιστορία και πρωτοκαθεδρία της 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ στον χώρο της Ιδιωτι-
κής 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 ικα-
νότητα των υποψηφίων συνεργατών, επιφέρουν 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που είναι η κατα-
ξίωση 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 Ασφα-
λιστικής 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 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 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 ανα-
πτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας, παρακαλούνται 
να υποβάλλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο 
e-mail: doussas@yahoo.com. Υπεύθυνη επικοι-
νωνίας κα Μπίρη Γεωργία, τηλ: 6945 373756. 

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατροί Ειδικευμένοι

Για συστέγαση και συνεργασία στη περιφέρεια 
της Κέρκυρας. Στο χώρο στεγάζονται ήδη Μι-
κροβιολόγος και Ακτινοδιαγνώστης από 4ετίας. 
 
Τηλέφωνο για επικοινωνία: 6948 780325


