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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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 στε-
λέχους στα Ιωάννινα:

Στέλεχος 
 Καταστήματος Λιανικής 

κωδ IN-13
Το έργο: Αποτελεσματική λειτουργία του κατα-
στήματος μέσα από την επίτευξη των οικονομι-
κών και λοιπών ποσοτικών και ποιοτικών στό-
χων.

Προφίλ κατάλληλων υποψηφίου: 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών 
σε ανώτερες θέσεις πωλήσεων καταστήματος 
λιανικής. 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα διοίκησης καταστή-
ματος 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 προϋπο-
θέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιο-
γραφικό τους σημείωμα (με επαγγελματική φω-
τογραφία) αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης 
στο careers@peopleatwork-hellas.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας: www.peopleatwork-hellas.gr, 
follow us on facebook. Όλες οι υποψηφιότητες 
λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με 
εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Διαχείριση / Συντονισμός 
Διαφημιστικών Project 

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

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

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

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

Αποστολή βιογραφικών στο: hwo@skywalker.gr 
έως 13/2/2014. Η διαδικασία αξιολόγησης των 
υποψηφίων ξεκινά στις 3/1/2014.

Υπεύθυνος Μάρκετινγκ 
Αγρίνιο

H ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στo Αγρίνιο 
στο τομέα του Marketing αναζητά νέους έως 28 
ετών για να στελεχώσουν και να αναπτύξουν τα 
νέα της project:

•Στο τομέα της επικοινωνίας 
•Στο τομέα της πώλησης 
•Στο τομέα της διαφήμισης 
•Στο τομέα της έρευνας αγοράς

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 μόνιμη συνεργασία 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Πλήρη και δωρεάν εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών έως 23/1/2014 στο:  
hwo@skywalker.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ξενοδοχειακός όμιλος (ανώνυμος εταιρία) με πο-
λυτελείς μονάδες στις Κυκλάδες και την Στερεά 
Ελλάδα, αναζητά:

Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ Λογιστικής 
•Προϋπηρεσία 5 ετών 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση εργατικών & μισθοδοσίας 
•Εμπειρία σε ξενοδοχειακό περιβάλλον είναι 
απαραίτητη 
•Δυνατότητα μετεγκατάστασης 
 
Προσφέρεται: 
•12μηνη πλήρης απασχόληση 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον σε πρωτοπόρο 
εταιρία του κλάδου 
•Διαμονή και πλήρης διατροφή 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
cv@santa-marina.gr

PROMOTION-
MERCHANDISERS

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
Πωλητής-τρια / Ταμίας 

(ημιαπασχόληση) 
στην Κέρκυρα

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρό-
κληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι 
μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. 
Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργά-
τες, τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύ-
τερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: Αναλαμβάνετε ποικίλες εργα-
σίες στο κατάστημα, όπως τη λειτουργία του ταμεί-
ου, τον ανεφοδιασμό των ραφιών, την τακτοποίηση 
της αποθήκης και την προετοιμασία των απογρα-
φών. 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. Ερ-
γάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλ-
λον. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκ-
παίδευσης, 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 επι-
συνάψετε το αρχείο του βιογραφικού σας (σε 
Word ή PDF) μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/
cps/rde/xchg/SID-C789510D-D6FC6FD5/lidl_gr/

hs.xsl/4193_39420.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 
θέσειςή περιοχές.

Πωλητής-τρια / Ταμίας 
(ημιαπασχόληση, ορισμένου χρόνου) 

στο Καρπενήσι
Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρό-
κληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι 
μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. 
Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργά-
τες, τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύ-
τερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: Αναλαμβάνετε ποικίλες ερ-
γασίες στο κατάστημα, όπως τη λειτουργία του 
ταμείου, τον ανεφοδιασμό των ραφιών, την τακτο-
ποίηση της αποθήκης και την προετοιμασία των 
απογραφών. Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση 
των πελατών και ασχολείστε με τη διάταξη και πα-
ρουσίαση των εμπορευμάτων, την εφαρμογή των 
κανονισμών υγιεινής και την καθαριότητα. Εργά-
ζεστε συνολικά 12 ώρες, 3 ημέρες την εβδομάδα, 
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. Ερ-
γάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλ-
λον. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκ-
παίδευσης, 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 επι-
συνάψετε το αρχείο του βιογραφικού σας στην 
Online φόρμα μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/
cps/rde/xchg/SID-6BC6EB0D-BA478AEF/lidl_gr/
hs.xsl/4193_39413.htm. Θα σας απαντήσουμε 
άμεσα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

Υπεύθυνος Καταστήματος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση του πεδίου ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων (ηλεκτρολογικό-μηχανολογικό) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων και 
αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων 
και επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας καθώς και ομαδικής 
εργασίας 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Καλή γνώση χειρισμού H/Y (γνώση χειρισμού 
ERP θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα διοίκησης ομάδας 
•Αναλυτικές ικανότητες

Συντονίζει και ελέγχει το πρόγραμμα απογραφής των 
αποθηκών υπό την ευθύνη του, παρέχοντας πλη-
ροφόρηση στα αντίστοιχα τμήματα της εταιρείας.

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές απο-
δοχές, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης, πριμ 
επίτευξης στόχων, συνεχή εκπαίδευση και προο-
πτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
ελληνική εταιρεία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
v.agrafiotis@ditikip.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Πωλητές/τριες 

Λόγω Νέου Έτους - Αγρίνιο

Η εταιρία μας αναζητά λόγω του Νέου Έτους και 
με προοπτική μόνιμης συνεργασίας: 
 
•5 Πωλητές/τριες έως 28 ετών για τα γραφεία 
του Αγρινίου 
 
Σύνοψη ρόλου: 
• Εκπροσώπηση μεγάλων εταιρικών πελατών 
• Αύξηση μεριδίου αγοράς 

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/Τελειόφοιτος ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ηγετικές ικανότητες 
•Ηλικία έως 3 ετών 
 
Προσφέρεται: 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Υψηλό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον 
•Δυνατότητα εξέλιξης για τους πιο φιλόδοξους

Στο e-mail: hwo@skywalker.gr. Για άμεση συ-
νέντευξη 2613 008565. (Δεν πρόκειται πλασιέ, 
dealers, promotion, φυλλάδια, είδη ευεξίας).

H ACTION LINE ζητά:
Πωλητή 

(Κωδ. Θέσης: ACT_DO_1113)

Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευ-
ρυζωνικών υπηρεσιών, στην Τρίπολη, Πάτρα, 
Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Αγρίνιο, Μεσο-
λόγγι, 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, Ακα-
δημίας 35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο: 210 3637585 και 210 
3637822.

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, κορυφαί-
ας εταιρίας καταναλωτικών αγαθών, αναζητά ένα 
(1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος/η 
Ανάπτυξης Αγοράς (Αγρίνιο) 

(κωδ. θέσης: S-722/37496)
Περιγραφή θέσης 
•Προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε κατα-
στήματα λιανικής και ειδικά κανάλια πώλησης 
•Εντοπισμός και διαχείριση προβλημάτων 
πελατολογίου 
•Έλεγχος ελλείψεων προϊόντων και λήψη 
παραγγελιών 
•Τοποθέτηση προϊόντων σύμφωνα με τις κεντρικές 
συμφωνίες 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και εκμετάλ-
λευση ευκαιριών 
•Διανομή προϊόντων στα καταστήματα 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•Πελατοκεντρική αντίληψη 
•Άριστες διαπραγματευτικές δεξιότητες 
 
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό κινητό 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιο-
γραφικό σας σημείωμα, αναφέρoντας τον κωδικό 
της θέσης, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 
2310 988 108, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Βασ 
Γεωργίου 7, Θεσσαλονίκη.

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.



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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες, 

Επισκέπτες Υγείας (part time) 
(HEALTH 1312)

Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, 
Καβάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Χαλ-
κιδική, Βέροια, Γιαννιτσά, Φλώρινα, Καστοριά, 
Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Βέ-
ροια, Κατερίνη, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Άρτα, Πρέ-
βεζα κ.ά.

Περιγραφή: Εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας 
επιθυμεί εξωτερική συνεργασία με Νοσηλευτές, 
Νοσηλεύτριες και Επισκέπτες Υγείας (κατόχους 
άδειας άσκησης επαγγέλματος) αποκλειστικά 
στις αναφερόμενες περιοχές.

(Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, 
Καβάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Χαλκι-
δική, Βέροια, Γιαννιτσά, Φλώρινα, Καστοριά, 
Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Βέ-
ροια, Κατερίνη, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Άρτα, Πρέβε-
ζα, Βόλος, Λαμία, Καρπενήσι, Αγρίνιο, Άμφισσα, 
Θήβα, Εύβοια, Χανιά, Ηράκλειο, Αγ. Νικόλαος, 
Ρόδος, Κως, Σύρος, Χίος, Μυτιλήνη).

Καθήκοντα θέσης: Εξωτερική συνεργασία στην 
υποστήριξη ασθενών 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή πτυχίο ΤΕΙ 
Επισκεπτών/τριών Υγείας ή πτυχίο Μέσης 
Τεχνικής -Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής 
Δημ. Νοσοκομείου ή πτυχίο ΤΕΕ Βοηθών 
Νοσηλευτών 
•Βασική προϋπόθεση η κατοχή άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Κάτοχος αυτοκινήτου και διπλώματος οδήγησης 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ξενοδοχειακός όμιλος με πολυτελείς μονάδες 
στις Κυκλάδες και την Στερεά Ελλάδα, αναζητά:

Συντηρητή 
Εγκαταστάσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος Μηχανολόγος (ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας 
ή παρεμφερές) 
•Προϋπηρεσία 5 ετών σε ξενοδοχειακό 
περιβάλλον εργασίας 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Δυνατότητα μετεγκατάστασης 
 
Προσφέρεται: 
•12μηνη πλήρης απασχόληση 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον σε πρωτοπόρο 
εταιρία του κλάδου 
•Διαμονή και πλήρης διατροφή 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
cv@santa-marina.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η ξενοδοχειακή εταιρεία Zygouris Hotels 
(www.salvator.gr) ιδιοκτήτρια τριών ξενοδοχεί-
ων στη Πάργα, επιθυμεί να προσλάβει για το 
ξενοδοχείο Salvator Hotel Villas & Spa:

Chef de Cuisine
Απαραίτητα προσόντα: 
•Να είναι απόφοιτος μαγειρικής σχολής 
•Να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 
σε 4*/5* ξενοδοχείο 
•Γνώσεις a la carte/buffet. Μεσογειακής 
και ελληνικής δημιουργικής κουζίνας. 
•Νέος με δημιουργικότητα & ευρηματικότητα 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας με 
την φωτογραφία σας στο e-mail: gm@salvator.gr

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

Σερβιτόρο 
Waiter / Waitress

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία 4* 

ή εστιατόρια κατά προτίμηση σε Boutique 
ξενοδοχεία 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Άριστη γνώση του a la carte, οίνου, ποτών 
•Ηλικία έως 35 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας με 
την φωτογραφία σας στο e-mail: gm@salvator.gr

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 Νη-
σιά ζητεί συνεργασία για την ακόλουθη θέση:

Front Office and 
Guest Relations Manager

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

Η ξενοδοχειακή εταιρεία Zygouris Hotels 
(www.salvator.gr) Ιδιοκτήτρια τριών ξενοδοχείων 
στη Πάργα, επιθυμεί να προσλάβει για το ξενοδο-
χείο Salvator Hotel Villas & Spa:

Trainees 
 for the Service Department 

Πρακτική
Το ξενοδοχείο Salvator Hotel Villas & Spa στην 
Πάργα αναζητεί για την θερινή σεζόν 2014: 
•Μαθητές και μαθήτριες για εστιατόριο / μπαρ 
•Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας με 
την φωτογραφία σας στο e-mail: gm@salvator.gr

Η ξενοδοχειακή εταιρεία Zygouris Hotels 
(www.salvator.gr) Ιδιοκτήτρια τριών ξενοδοχείων 
στη Πάργα, επιθυμεί να προσλάβει για το ξενοδο-
χείο Salvator Hotel Villas & Spa:

Reception 
Υπάλληλο Υποδοχής

Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία 4* 
Ελλάδας η Εξωτερικού 
•Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής σε ομιλία 
και γραφή και άλλης ξένης γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ όσον αφορά windows, Excel, 
PowerPoint, Internet skills 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Ευχάριστη εμφάνιση και προσωπικότητα 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος (Protel) 
 
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας με 
την φωτογραφία σας στο e-mail: gm@salvator.gr

Η ξενοδοχειακή εταιρεία Zygouris Hotels 
(www.salvator.gr) Ιδιοκτήτρια τριών ξενοδοχείων 
στη 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 υπεύθυ-
νος 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

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Aντιπρόσωπος - 

Εξωτερικός Συνεργάτης
H Τhe Franchise Co., η μεγαλύτερη εταιρία συμ-
βούλων ανάπτυξης δικτύων λιανικής & franchise 
επεκτείνει τις δραστηριότητές της και αναζητά: 
Αντιπρόσωπο-Εξωτερικό Συνεργάτη, για τις 
περιοχές: Κρήτη (Ηράκλειο), Θεσσαλονίκη,  
Ιωάννινα (Ήπειρο), Ανατολική Μακεδονία- 
Θράκη, Πάτρα.

Αναπτύσσουμε τα δίκτυα των πελατών μας δημι-
ουργώντας μοναδικές ευκαιρίες επιχειρηματικής 
εξέλιξης κα ευημερίας σε νέους και υφιστάμενους 
επιχειρηματίες

Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι νέος επαγ-
γελματίας με εμπειρία στην ανάπτυξη δικτύων 
λιανικής και πωλήσεων υπηρεσιών, εναλλακτικά 
μπορεί να είναι υφιστάμενη επιχείρηση, εφόσον 
πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις σε επίπεδο 
κρίσιμων δεξιοτήτων.

Αρμοδιότητες: 
•Επίτευξης ετήσιων στόχων πωλήσεων 
ανάπτυξης franchise 
•Προσέλκυση, αξιολόγηση και επιλογή 
υποψηφίων franchisees 
•Ανάπτυξη πωλήσεων σε συμπληρωματικές υπη-
ρεσίες της εταιρίας (consulting – εκπαίδευσης) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τριετής επιτυχής προϋπηρεσία στην ανάπτυξη 
δικτύων λιανικής, εναλλακτικά σε πωλήσεις 
υπηρεσιών ή χρηματοοικονομικών προϊόντων 
•Εμπειρία από τον χώρο της λιανικής 
•Εξαιρετική ικανότητα σε ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών πώλησης 
•Αποδεδειγμένες ικανότητες πωλήσεων και 
επίτευξης στόχων 
Υψηλό επαγγελματικό επίπεδο και ήθος σε 
στρατηγική και συμβουλευτική πώλησης 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων-άμεση 
αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων 
•Επιχειρηματική αντίληψη και ωριμότητα 
•Πτυχίο ΑΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Marketing ή Χρηματοοικονομικά 
•Καλή γνώση MS Office 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: Η κατανόηση σε βά-
θος συμφωνιών και πρακτικών franchise και γενι-
κότερα η γνώση της αγοράς Retail & Franchise

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: oroussopoulos@tfc.gr ή στο fax: 
210 6752864, αναγράφοντας τον κωδικό FDS. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ στον χώρο της ιδιω-
τικής ασφάλισης, αλλά και η εμπειρία των στελε-
χών της επιθεώρησής μας από το 1981,τα πρω-
τοποριακά προϊόντα και η μοναδική εκπαίδευση 
των συνεργατών, από κοινού με την διάθεση και 
ικανότητα των υποψηφίων συνεργατών, επιφέ-
ρουν το καλύτερο 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 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 δημιουργή-
σει 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 πρό-
γραμμα μηνιαίας χρηματοδότησης (για έναν χρό-
νο) που συνοδεύεται εξ αρχής από το επίσημο 
σύστημα αμοιβών (προμηθειών) και bonus της 
σύμβασης συνεργασίας με την Εθνική Ασφαλι-
στική.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω 
και επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα δυναμικό και 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας, παρακα-
λούνται να υποβάλλουν πλήρες βιογραφικό ση-
μείωμα στο email: doussas@yahoo.com. Υπεύ-
θυνη επικοινωνίας κα Μπίρη Γεωργία, τηλ: 6945 
373756.

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


