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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κορυφαία εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιεί-
ται στον χώρο του marketing στο Αγρίνιο αναζητά 
στελέχη επικοινωνίας και πωλήσεων.

Υπεύθυνοι Marketing 
Αγρίνιο

Σύντομη περιγραφή: 
Ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος για την: 
•Ανάπτυξη και πραγματοποίηση πωλήσεων 
•Εφαρμογή και υλοποίηση εμπορικής πολιτικής 
και στρατηγικής πωλήσεων 
•Μελέτη, εκτίμηση και ανάλυση της αγοράς 
•Παρακολούθηση ποιοτικών στόχων 
•Κατάθεση προτάσεων 
•Διοίκηση και ανάπτυξη ομάδας πωλήσεων 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση οικονομικών 
•Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας 
 
Χαρακτηριστικά / ικανότητες: 
•Ηγετικό προφίλ 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Επιχειρηματική αντίληψη 
•Διαχείριση ομάδων 
•Καινοτομία και δημιουργικότητα 
•Δέσμευση για το αποτέλεσμα 
•Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hwo@skywalker.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Το Grand Mediterraneo Resort & Spa 5* στην 
Κέρκυρα ζητεί:

Λογιστή ή Αρχιλογιστή 
για Μόνιμη Απασχόληση

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει τις ακόλουθες 
ικανότητες και να διαθέτει τα παρακάτω απα-
ραίτητα προσόντα:
•Πτυχιούχος ΑΕΙ 
•10ετή προϋπηρεσία με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος Α’ τάξεως 
•Άριστη γνώση φορολογικής & εργατικής νομοθεσίας 
και μηχανογραφημένης λογιστικής 
•Αρίστη γνώση Η/Υ 
•Γνώση του προγράμματος κεφάλαιο 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και άριστες διοικητικές 
ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα εξαιρετικό 
εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
cv2@skywalker.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
(2) Μηχανικοί 
Λογισμικού

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

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά για 
συνεργασία Μηχανικούς Λογισμικού, κατόχους 
μεταπτυχιακού διπλώματος στην πληροφορική.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προγραμματισμός σε JavaEE και Javascript 
για web applications 
•Ανάπτυξη / διαχείριση βάσεων δεδομένων 
(SQL, NoSQL) 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών Αγγλικών, επιθυμητή 
η καλή γνώση Γερμανικών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών τηλεφώνων 
(mobile applications)

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συ-

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

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

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

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πρατήριο υγρών καυσίμων 
•Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Κάτοικος κοντινών περιοχών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών 
•Γνώση Αγγλικών

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα τον 
κωδικό θέσης, φωτογραφία απαραίτητη, μέσω 
fax στον αριθμό 2118008866, μέσω του link: 
http://www.kluehhr.gr/submit-cv ή στη διεύθυνση: 
Klüh Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., Περικλέ-
ους 32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. 
επικοινωνίας: 2107472010. Όλες οι αιτήσεις θε-
ωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

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

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών ζητεί 
Yπαλλήλους για τη λειτουργία του ιδιολειτουρ-
γούμενου πρατηρίου της στο Μεσολόγγι.
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πρατήριο υγρών καυσίμων 
•Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Κάτοικος κοντινών περιοχών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών 
•Γνώση Αγγλικών

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα τον 
κωδικό θέσης, φωτογραφία απαραίτητη, μέσω 
fax στον αριθμό 2118008866, μέσω του link: 
http://www.kluehhr.gr/submit-cv ή στη διεύθυνση: 
Klüh Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., Περικλέ-
ους 32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. 
επικοινωνίας: 2107472010. Όλες οι αιτήσεις θε-
ωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

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 καταστήματος 
και αποτελεσματικής καθοδήγησης ομάδας πωλητών 
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη και ικανότητα 
αποτελεσματικής επεξεργασίας, ανάλυσης 
και αξιοποίησης αριθμητικών δεδομένων 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων σε συνθήκες 
πίεσης λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης 
ανάληψης πρωτοβουλιών και αυτενέργειας, 
•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 & 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 
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.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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 ταξιδιών 
•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.

H ACTION LINE ζητά:
Πωλητές 

(κωδ. θέσης: ACT_DO_1113)
Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευρυ-
ζωνικών υπηρεσιών, στην Ρόδο και το Αγρίνιο.
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 ταξιδιών 
•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 ΜΟΝ ΕΠΕ, 
Ακαδημίας 35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο: 210 3637585 και 210 
3637822.

5 Νέοι για το 
Τμήμα Πωλήσεων - Αγρίνιο

5 Νέοι ζητούνται από εμπορική εταιρία στο Αγρί-
νιο ηλικίας 19-28 ετών, για να στελεχώσουν τα 
νέα τμήματα της στο κομμάτι της εκπροσώπησης  
μεγάλης εταιρίας τηλεπικοινωνιών.

Προσφέρεται πλήρης και δωρεάν εκπαίδευση!

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά 
τους στο e-mail: hwo@skywalker.gr. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2613 008565.

Υπεύθυνος Πωλήσεων 
Αγρίνιο 

Βραβευμένη εταιρία επικοινωνίας και πωλήσεων 
αναζητά 3 άτομα, για τη στελέχωση των γραφεί-
ων της στο Αγρίνιο, που θα έχουν τα παρακάτω 
καθήκοντα:

•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Ανάπτυξη πωλήσεων

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
•Επιθυμητό πτυχίο ανώτατης σχολής 
με κατεύθυνση μάρκετινγκ - οικονομικών 

•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 30 ετών 
 
Απαραίτητες ικανότητες: 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο περιβάλλον 
•Συνεχής και καθημερινή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη εταιρεία

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, παρα-
καλώ όπως αποστείλουν  το βιογραφικό τους 
σημείωμα προς αξιολόγηση στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hwo@skywalker.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης - Ιωάννινα 

κωδικός θέσης: IE ΙΩ
Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται 
από το 1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η 
ανοδική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυνα-
μικό στρατηγικό σχεδιασμό και στην δέσμευση της 
στον ανθρώπινο παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως 
απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 
αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 6201332-3, 
στο e-mail: mith@gcp.gr ή ταχυδρομικώς στην 
διεύθυνση Αυγής 60, 14564 Κηφισιά, site: 
www.gcp.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Έμβιο-Μηχανικός

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

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

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

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό εμφυτευμάτων ολικής 
αρθροπλαστικής ισχίου

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

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η Ξενοδοχειακή Εταιρεία Zygouris Hotels 
(www.salvator.gr) ιδιοκτήτρια τριών ξενοδοχείων 
στην Πάργα, επιθυμεί να προσλάβει για το Salva-



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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

tor Hotel Villas & Spa, 4* ξενοδοχείο boutique, 
με 20 σουίτες & 4 βίλες:

A’ Chef
Νέος μάγειρας με γνώσεις στην ελληνική 
δημιουργική κουζίνα. 
 
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. 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα

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

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

Α’, B’ & Γ’ 
Μάγειρες 

Προσόντα: 
•Πτυχιούχοι μαγειρικής σχολής 
•Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στη θέση Α’, Β’ ή Γ’ 
μάγειρα, σε ξενοδοχειακές μονάδες 4* ή 5* 
•Γνώστης ξένης γλώσσας (τουλάχιστον Αγγλικών) 
•Με πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας 
 
Παροχές: 
•Διαμονή & διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Εποχική απασχόληση (5-6μήνες) 
•Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: info@eleon-grand-resort.gr ή στο fax: 210 
8252436. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972 825263 
(κος Βασίλης Κονταρίνης). Βιογραφικά χωρίς φω-
τογραφία δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για αξιολόγηση.

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

Βοηθό Ζαχαροπλάστη - 
Αρτοποιού 

(Chef De Partie Patisseur - Baker)
Προσόντα: 
•Πτυχιούχος σχολής ζαχαροπλαστικής 
& αρτοποιίας 
•3-5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
(εμπειρία σε ξενοδοχεία θα εκτιμηθεί) 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση οργάνωσης & λειτουργίας 
ζαχαροπλαστείου - αρτοποιείου 
•Πνεύμα συνεργασίας 
 
Παροχές: 
•Διαμονή & διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Εποχική απασχόληση (6 μήνες) 
•Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: info@eleon-grand-resort.gr ή στο fax: 210 
8252436. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972 825263 
(κος Βασίλης Κονταρίνης). Βιογραφικά χωρίς φω-
τογραφία δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για αξιολόγηση.

Ξενοδοχείο 5* στην Κέρκυρα ζητά τις παρακάτω 
ειδικότητες:

Maitre Κεντρικού Εστιατορίου 
Sous Maitre

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
 
Παρέχεται: Ανταγωνιστικός μισθός, διαμονή, 
διατροφή. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
alex.divanis@yahoo.gr

Ξενοδοχείο 5* στην Κέρκυρα ζητά  την παρακάτω 
ειδικότητα:

Maitre 
Κεντρικού Eστιατορίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.

Παρέχεται: διαμονή, διατροφή, ανταγωνιστικός 
μισθός

Βιογραφικά στο e-mail: hotelmukonos@gmail.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η Ξενοδοχειακή Εταιρεία Zygouris Hotels 
(www.salvator.gr) ιδιοκτήτρια τριών ξενοδοχείων 
στην Πάργα, επιθυμεί να προσλάβει για το Salva-
tor Hotel Villas & Spa, 4* ξενοδοχείο boutique, 
με 20 σουίτες & 4 βίλες:

Front Office & 
Reservations Manager

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

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

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

Front Office 
(Z/FO/14)

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

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέ-
ρω προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν 
το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγρά-
φοντας τον κωδικό (Ζ/FO/14) και τη συγκεκρι-
μένη θέση για την οποία ενδιαφέρονται στο  
e-mail: avalonHR@aquisresorts.com

Το πολυτελές συγκρότημα Porto Zante Villas & 
Spa μέλος της αλυσίδας Small Luxury Hotels of 
the Word ζητά για τη θερινή σεζόν:

Yπεύθυνη Υποδοχής / 
Guest Relations 

(Ζάκυνθος)
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής ή προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση σε πολυτελές συγκρότημα 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση H/Y σε περιβάλλον Windows 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Αποστολή βιογραφικού & φωτογραφία στο e-mail: 
reception@portozante.com, τηλ. επικοινωνίας: 
210-8218640.

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

Maintenance 
(Z/M/14)

Ενδεικτικές θέσεις: 
•Chief maintenance 
•Driver

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Κάτοχος αντίστοιχου διπλώματος 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
και ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Έχτρα παροχές: 
•Διαμονή πλησίον της ξενοδοχειακής μονάδας 
(σε δίκλινο - τρίκλινο δωμάτιο)

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέ-
ρω προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν 
το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγρά-
φοντας τον κωδικό (Z/M/14) και τη συγκεκρι-
μένη θέση για την οποία ενδιαφέρονται στο 
e-mail: avalonHR@aquisresorts.com

ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ
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, γνωστής 
εταιρίας που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση 
της παρακάτω θέσης στην πόλη των Ιωαννίνων:

Merchandiser (Ιωάννινα) 
(κωδ. θέσης: S-722/38781)

Περιγραφή θέσης 
•Έλεγχος ελλείψεων προϊόντων και λήψη 
παραγγελιών 
•Τοποθέτηση προϊόντων σύμφωνα με τις κεντρικές 
συμφωνίες 
•Ανανέωση προβολής προϊόντων σε υπάρχοντα 
καταστήματα 
•Έλεγχος σωστής παράδοσης προϊόντων 
•Έλεγχος αποθεμάτων 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Επιθυμητή έως και δύο (2) έτη προϋπηρεσία 
σε θέση merchandiser στο χώρο του φαρμακείου 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS-Office 
•Επιθυμητά κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Διαπραγματευτικές δεξιότητες 
•Διάθεση για εργασία, συνέπεια, υπευθυνότητα 
 
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Κάλυψη μέρους των εξόδων κίνησης 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης 
στο χώρο των πωλήσεων

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιο-
γραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθ-
μό 2310 988 108, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, 
Βασ Γεωργίου 7, Θεσσαλονίκη.Μετά τη συλλογή 
και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα 
επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στε-
λέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχω-
ρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση 
μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπι-
στευτικές. Follow Adecco Greece on facebook, 
LinkedIn.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Εάν αναζητάτε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα με 
υψηλές αμοιβές, στον τομέα των πωλήσεων, το 
αποκλειστικό εταιρικό δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστι-
κής 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 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, παρακαλού-
νται να υποβάλλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
στο e-mail: doussas@yahoo.com. Υπεύθυνη επι-
κοινωνίας κα Μπίρη Γεωργία, τηλ: 6945 373756.

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

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

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


