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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7 Άτομα για το Τμήμα Marketing 

 & Πωλήσεων - Αγρίνιο
Η εταιρία μας αναζητά άτομα με ή χωρίς προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις ή στην επικοινωνία για την εκπρο-
σώπηση του νέου πελάτη που ανέλαβε η εταιρία. 
(Προσοχή! Δεν πρόκειται για προϊόντα ευεξίας, καλ-
λυντικά, telemarketing, web marketing, φυλλάδια, 
promotion).

Απαραίτητες ικανότητες: 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ηλικία έως 37 ετών 
•Μόνιμη κατοικία στην Αιτωλοακαρνανίας 
 
Προσφέρονται:  
•Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 
•Σύγχρονο περιβάλλον 
•Συνεχής ,καθημερινή και δωρεάν εκπαίδευση 
επί πληρωμή 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη 
εταιρεία 
•Πλήρης απασχόληση 
 
Αποστολή βιογραφικών έως αυστηρά 30/5/14 
στο e-mail: hr@WWO.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
(2) Μηχανικοί 
Λογισμικού

Η εταιρία 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.

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 συνο-
δευτικής επιστολής στα αγγλικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: career@nikitec.gr, NIKI ΜΕΠΕ, Digital 
Engineering, Κα. Βιβή Ζάψα, διεύθυνση ανθρώ-
πινου δυναμικού, Εθνικής Αντίστασης 205, 45500 
Κατσικάς - Ιωάννινα, τηλ.: +3026510 85240, fax: 
+30 26510 85249, website: www.nikitec.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες 
για Πλήρη Απασχόληση, 

για το Κατάστημα στo Μεσολόγγι
Απαραίτητα προσόντα / ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο 
των πωλήσεων 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
για τους άνδρες 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο 
της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές πω-
λήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 
Άγιος Στέφανος Αττικής, 145 10, τηλ. 210 6217691, 

fax: 210 8140802, e-mail: cv@dexim.gr. Κωδικός 
αγγελίας: 2004008.

Πολυεθνική εταιρία πελάτης μας με ηγετική θέση 
στην Ελληνική αγορά επιθυμεί να προσλάβει για 
το κατάστημα της στo Αγρίνιο:

Διευθυντή Καταστήματος για 
το Κατάστημα Αγρινίου 

κωδ. SMAGR_0414
Η θέση: Η θέση έχει έδρα και περιοχή ευθύνης την 
πόλη του Αγρινίου και αναφέρεται σε περιφερειακό 
διευθυντή. Ο κάτοχος της θέση θα είναι υπεύθυνος 
για την αποτελεσματική διοίκηση ατόμων/ομάδων 
διασφαλίζοντας την κερδοφορία του καταστήματος 
μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης της απόδοσης 
των ατόμων του, την βελτίωση των ποιοτικών 
πωλήσεων, την βελτίωση της εξυπηρέτησης των 
πελατών παρέχοντας εξαίρετη αγοραστική εμπει-
ρία, την αποτελεσματική διαχείριση του Stock και 
της εμπορικής πολιτικής, ακολουθεί και συμβάλει 
στην βελτίωση των διαδικασιών της εταιρίας, στην 
υλοποίηση των επιχειρηματικών πλάνων και στην 
συνεχή καθοδήγηση και παρακίνησης των ατόμων 
του για υψηλοτέρα αποτελέσματα.

Επιθυμητά τυπικά χαρακτηριστικά: 
•Απόφοιτος TEI / AEI κατά προτίμηση διοίκησης 
επιχειρήσεων / marketing / οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•5ετή εμπειρία στις πωλήσεις 
•3ετή διευθυντική εμπειρία 
 
Επιθυμητές δεξιότητες: 
•Διαχειρίζεται την απόδοση / θέτει στόχους 
•Πελατοκεντρικός προσανατολισμός 
•Επηρεάζει / επιδρά σε άτομα και ομάδες 
•Παρακινεί και υποστηρίζει το προσωπικό 
•Σχεδιάζει και οργανώνει 
•Εμπορική οξυδέρκεια / διορατικότητα 
•Εργάζεται έξυπνα 
•Επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
•Αναθέτει εργασίες 
•Διαχείριση χρόνου 
•Προσωπική παρακίνηση 
 
H εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής 
ανάπτυξης. 
•Εκπαίδευση ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@humanfactor.gr

Υποδιευθυντής -τρια Καταστήματος 
στην Κέρκυρα

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: Υποστηρίζετε και αντικαθι-
στάτε το/τη διευθυντή-τρια κατ/τος στα καθήκοντά 
του, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα τη διαχείριση ενός 
κατ/τος. Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πε-
λατών και ασχολείστε με εργασίες όπως διάταξη 
και παρουσίαση των εμπορευμάτων, παραγγελίες 
και ανεφοδιασμό, χρηματοοικονομική διαχείριση, 
απογραφές. Μεριμνάτε για την εύρυθμη λειτουρ-
γία του κατ/τος, την καθαριότητα και εφαρμογή των 
κανονισμών υγιεινής και την επίτευξη των στόχων, 
συντονίζοντας παράλληλα τους πωλητές-τριες / ταμίες, 
μέσω προγράμματος εργασίας. Εργάζεστε με πλήρη 
απασχόληση, αναλαμβάνοντας βάρδιες.

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσμα-
τα είναι σημαντικά για εμάς. Διαθέτετε ευχάριστη 
προσωπικότητα και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας 
απέναντι στους πελάτες. Εργάζεστε με υπευθυνό-
τητα και συνέπεια. Σας διακρίνουν ομαδικό πνεύμα, 
ικανότητες διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης 
του προσωπικού. Ιδανικά είστε απόφοιτος-η ανώ-
τερης/ανώτατης εκπαίδευσης, με εμπειρία σε θέση 
ευθύνης στο χώρο του εμπορίου.

Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη 
εργασία με ελκυστικές αποδοχές και παροχές, όπως 
επιπρόσθετη ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. Εργάζεστε 
σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον, με 
αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης. Ξεκινάτε με μικτές 
αποδοχές 1.350€, που τον τρίτο χρόνο εργασίας 
ανέρχονται στα 1.630€. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, 20 περίπου εβδομάδων, 
σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη 
θέση σας. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης 
είστε έτοιμοι-ες να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία 
της εταιρίας μας και να αναλάβετε σταδιακά έναν 
πιο ενεργό ρόλο. 

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας στην online φόρμα 
μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-

D0E7B53C-4A0A619E/lidl_gr/hs.xsl/4193_39534.
htm. Θα σας απαντήσουμε άμεσα για την παραλαβή 
του βιογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκε-
κριμένη αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες 
περιοχές.

O όμιλος Μαρινόπουλος ΑΕ επιθυμεί να προσλάβει 
για τα καταστήματα Supermarket:

Διευθυντές Καταστημάτων 
(κωδ. DIRΛΕΥΚ) 
για την Λευκάδα

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος την ομαλή 
λειτουργία του καταστήματος, για το συντονισμό και 
την οργάνωσή του, την επίτευξη του στόχου των 
πωλήσεων, της κερδοφορίας και τη διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στο λιανεμπόριο 
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ανώτερης/τατης 
σχολής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και προσανατολισμό 
στη φιλοσοφία της εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: hrsuper_greece@marinopoulos.com ή στο 
fax: 210 9893457 / 210 9836604, αναφέροντας στο 
βιογραφικό τους τον κωδικό DIRΛΕΥΚ.

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Merchandisers 
(Μεγάλες Πόλεις Ελλάδας)

Στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξης των δραστη-
ριοτήτων της εταιρείας μας, η ΣΤΥΛ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
& ΣΙΑ ΕΕ - STELT αναζητεί άμεσα υποψήφιους (28) 
για την θέση του Merchandiser.
Οι θέσεις εργασίας είναι για τις κάτωθι περιοχές: 
•Αθήνα: 12 θέσεις 
•Θεσσαλονίκη: 8 θέσεις 
•Ιωάννινα: 1 θέση 
•Πάτρα: 2 θέσεις 
•Λάρισα: 2 θέσεις 
•Ηράκλειο Κρήτης: 2 θέσεις 
•Ρόδος: 1 θέση 
 
Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
τα εξής προσόντα: 
•επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ 
•γνώση αγγλικών & MS Office 
•άδεια οδήγησης Ι.Χ. 
•τουλάχιστον ένα έτος προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 
θέση 
•δυνατότητα ταξιδίων στην επαρχία 
•απαραίτητες συστάσεις 
 
Για την ανάληψη της θέσης παρέχονται: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Πλήρης ασφάλιση 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
s.tsagarakis@stelt.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Εξωτερικοί Πωλητές B2B

Όνομα πελάτη: Εταιρεία παραγωγής και εμπορίας 
καλλυντικών (με πελάτες καταστήματα λιανικής, S/M, 
Mini/M, καλλυντικών, κομμωτηριακών προϊόντων) 
Περιοχή ευθύνης: Αττική – Πειραιάς – Στ. Ελλάδα, 
Πελοπόνησσος, Νησιά Αιγαίου. 
Αμοιβή / παροχές: Μισθός και bonus  
Κλάδος: Cosmetics - consumer goods 
Τύπος θέσης: Μόνιμη

Περιγραφή εργασίας: 
•Αναζητά εξωτερικούς πωλητές με τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη του υπάρχοντος 
πελατολογίου και εύρεση νέου 
•Επισκέψεις σε δυνητικούς πελάτες με σκοπό 
την πώληση 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με πελάτες 
•Αποτελεσματική επικοινωνία σε εταιρικό αλλά 
και πελατειακό επίπεδο 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε πωλήσεις Β2Β, 
ιδανικά στον κλάδο των καλλυντικών (κανάλια 
αγοράς drug & food) 
•Καλές γνώσεις αγγλικών 

•Καλή χρήση Η/Υ 
•Τουλάχιστον απόφοιτος λυκείου 
 
Δεξιότητες υποψηφίου: 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
και διαπραγμάτευσης 
•Αναλυτική σκέψη και πελατοκεντρική αντίληψη 
•Οργανωτικότητα και μεθοδικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Bonus (σύμφωνα με τους στόχους πωλήσεων – 
εισπράξεων) 
•Αυτοκίνητο και έξοδα κίνησης 
•Εταιρικό τηλέφωνο

Στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: hpbusinessmc@gmail.com. Παρακαλούμε 
υποψήφιοι μόνο με την ανάλογη προϋπηρεσία.

Μεγάλο παραδοσιακό κτήμα παραγωγής και 
εμπορίας οίνου επιθυμεί να προσλάβει με έδρα 
τη Βόρειο Ελλάδα:

Υπεύθυνο Τομέα Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής με κατεύθυνση 
στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στα οικονομικά. 
Τίτλος σπουδών με κατεύθυνση την οινολογία θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
•Αποδεδειγμένη 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
απαραίτητη στο χώρο των πωλήσεων κρασιών 
ή ποτών. 
•Άριστη γνώση retail–on-off-premise. 
•Άριστη γνώση χονδρεμπορίου & επιτόπιας 
κατανάλωσης. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Ms-Office). 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία τους 
στο e-mail: saleswine@outlook.com

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η C&P Medicals δραστηριοποιείται στο χώρο των 
ιατρικών ειδών με ταχύτατη ανοδική πορεία που 
οφείλεται στην δυναμικότητα και στην εξειδίκευση 
των στελεχών της.

Ιατρικός Eπισκέπτης με Eμπειρία
Απαιτείται: 
•Επιτυχής προϋπηρεσία σε νοσοκομεία και κλινικές 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Εδραιωμένες πελατειακές σχέσεις σε χειρουργικές, 
παθολογικές και ουρολογικές ειδικότητες. 
•Επιθυμητή η κατοχή πτυχίου νοσηλευτικής 
ή συναφούς τίτλου 
•Άριστη γνώση των διαδικασιών προμήθειας 
και διαγωνισμών δημοσίων νοσοκομείων 
•Επιπρόσθετο προσόν οι βασικές γνώσεις μάρκετινγκ 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο 
 
Περιοχές: 
•Αθήνα 
•Κρήτη: Ν. Ρεθύμνου, Ηρακλείου 
•Πελοπόννησος: Ν. Μεσσηνίας, Ν. Αχαΐας, 
Ν. Αρκαδίας, Ν. Αργολίδας 
•Ήπειρος: Ν. Ιωαννίνων, Ν .Θεσπρωτίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στo e-mail: 
kgrevenioti@cpmed.gr. 
Πληροφορίες: www.cpmed.gr

Ιατρικός Επισκέπτης - Κέρκυρα 
Κωδικός Θέσης: ΙΕ ΚΕΡΚ

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται 
από το 1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η 
ανοδική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό 
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 



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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

•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, ταχυδρομικώς στην δι-
εύθυνση: Αυγής 60, 145 64 Κηφισιά, website: 
www.gcp.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές - Νοσηλεύτριες 

(HEALTH 0425)
Ξάνθη, Σέρρες, Κιλκίς, Χαλκιδική, Βέροια, Γρεβενά, 
Άρτα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, Άμφισσα, Πύργος, 
Μέγαρα, Ασπρόπυργος, Ρόδος, Κεφαλονιά, Ζά-
κυνθος, Λευκάδα, Σύρος, Σάμος.
Περιγραφή: Εταιρεία παροχής νοσηλευτικών υπη-
ρεσιών επιθυμεί εξωτερική συνεργασία με νοσηλευ-
τές, νοσηλεύτριες και επισκέπτες υγείας (κατόχους 
άδειας άσκησης επαγγέλματος) αποκλειστικά στις 
αναφερόμενες περιοχές.

Καθήκοντα θέσης: Παροχή υποστήριξης σε ασθενείς 
(εξωτερική συνεργασία part time).

Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ νοσηλευτικής ή πτυχίο ΤΕΙ 
επισκεπτών υγείας ή πτυχίο μέσης τεχνικής 
επαγγελματικής νοσηλευτικής σχολής ή πτυχίο 
ΤΕΕ βοηθών νοσηλευτών 
•κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος (απαραίτητη) 
•καλή γνώση χειρισμού η/υ 
•κάτοχος αυτοκινήτου και διπλώματος οδήγησης 
 
Αποστολή βιογραφικού μέσω του link: 
http://www.anadeixi.gr/career_det.asp?cid=204

Νοσηλευτής - Νοσηλεύτρια
Με πτυχίο νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άδεια ασκήσε-
ως επαγγέλματος, με υπευθυνότητα και αγάπη για 
τα παιδιά και ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις 
ασφάλειας και εμπιστοσύνης μαζί τους.

Δίπλωμα Α’ βοηθειών επιθυμητό, άριστη γνώση αγ-
γλικής γλώσσας και Η/Υ, ικανότητες οργάνωσης και 
επικοινωνίας, διαχείρισης κρίσεων, λήψης αποφάσεων 
και ανάπτυξης πρωτοβουλίας.

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και 
συστατικές επιστολές.

Αποστείλατε βιογραφικό στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας 
τον κωδικό 106. Περιοχή Κέρκυρα.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη 
εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υποστήριξης πωλήσεων - εξυπηρέτη-
σης πελατών και επίσημος συνεργάτης της Hol 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και επιθυμεί να 
προσλάβει:

Field Service Engineer 
(Κωδικός: FSE A0414)

(Αφορά την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, 
τους Νομούς Αττικής, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρ-
νανίας, Ευβοίας και την Κρήτη).
Αρμοδιότητες: Οι θέσεις ανήκουν στη διεύθυνση 
customer operations και οι κάτοχοι τους αναφέρονται 
στον technical support & field service supervisor. Οι 
αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν την παροχή 
τεχνικής υποστήριξης πελατών της στο πεδίο (field) 
του δικτύου DSL, με σκοπό την έγκαιρη επίλυση 
βλαβών και την προληπτική / διορθωτική συντήρηση 
του εξοπλισμού.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο TΕΙ ή ΙΕΚ τεχνολογικής κατεύθυνσης. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
σε τηλεπικοινωνιακό οργανισμό. 
•Γνώση και εμπειρία σε τεχνολογία και συστήματα 
ADSL, SHDSL. 
•Γνώσεις τεχνικών εγκατάστασης, μετρήσεων 
και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. 
•Γνώση και εμπειρία χειρισμού οργάνων μέτρησης 
χαλκού (Cable Analyzers). 
•Εμπειρία σε χρήση MS office (Word, Excel). 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία. 
•Δίπλωμα οδήγησης δικύκλου Α’ κατηγορίας. 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας. 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε εξοπλισμό DSLAM και πολυπλεκτών. 
 
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό 
και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις. 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας ανα-
γράφοντας τον κωδικό της αγγελίας καθώς και την 
περιοχή ευθύνης που σας ενδιαφέρει, στο e-mail: 
jobs@360connect.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Όμιλος εταιρειών, ένας από τους δυναμικά 
ανερχόμενους ομίλους στο τομέα των ηλεκτρο-
μηχανολογικών κατασκευών και μελετών στην 
Ελλάδα και διεθνώς, στα πλαίσια της ανάπτυξης 
και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων και έργων 
του, ζητά να προσλάβει:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Γνώση προγραμματισμού σε PLC και Robot. 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό. 
•Ομαδικό πνεύμα. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Άριστη χρήση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας 
•Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαρκής επιμόρφωση ακολουθώντας την εξέλιξη 
της τεχνολογίας στο χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβά-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στo e-mail: 
dtsokos@sabo.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Waitress 

for the Summer Season
•Previous experience in a similar position in a 
luxury hotel or restaurant 
•Excellent use of english 
•Use of greek or german language will be a bonus 
•Preferred age up to 35 yrs

Hotel offers: accommodation, meals, competitive 
remuneration & bonus.

To apply send a recent CV & photo to: 
reception@portozante.com

Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που 
εξειδικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδο-
χειακών μονάδων καθώς και στην παροχή συμβου-
λευτικών υπηρεσιών. 

Ζητούνται επαγγελματίες για ξενοδοχειακό συγκρό-
τημα που διαχειρίζεται η HotelBrain στην Κέρκυρα, 
για την παρακάτω θέση:

Μάγειρας Α’ 
(code CΚ CORFU)

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής. 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Καλή γνώση αγγλικών. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα και ευελιξία. 
•Προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
ανάλογα με τα προσόντα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, 
όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Μάγειρας - Μαγείρισσα 
•Για ψαροταβέρνα στη Ζάκυνθο με γνώση θαλασ-
σινών και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Βιογραφικά στηνηλεκτρονική διεύθυνση: 
antoniologo@hotmail.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972 860662.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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 
 
Προσφέρεται διαμονή, διατροφή και ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών.

Αποστολή βιογραφικού & φωτογραφία στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: reception@portozante.com. 
Τηλ. επικοινωνίας: 210-8218640.

Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που 
εξειδικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδο-
χειακών μονάδων καθώς και στην παροχή συμβου-
λευτικών υπηρεσιών.

Ζητούνται επαγγελματίες για ξενοδοχειακό συγκρό-
τημα που διαχειρίζεται η HotelBrain στην Κέρκυρα, 
για την παρακάτω θέση:

Executive Housekeeper 
(code EX.HS CORFU)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής. 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση 
σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση αγγλικών και γνώση επιπλέον 
γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 
 
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
ανάλογα με τα προσόντα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, 
παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας  
σημείωμα με φωτογραφία στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: hr@hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ξενοδοχείο 5* στην Κέρκυρα ζητά την παρακάτω 
ειδικότητα:

Head Receptionist
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

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Από γυμναστήριο εντός της πόλης, αναζητείται 
κατάλληλη υποψήφια για την άμεση κάλυψη της 
παρακάτω μόνιμης θέσης στην Κέρκυρα:

Τεχνικός Νυχιών 
(κωδ ΤΝ)

Το έργο: Η αποτελεσματική παροχή συμβουλών ονυ-
χοτεχνικής για την εξυπηρέτηση των πελατών.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Καλές γνώσεις ονυχοτεχνικής 
•Εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα και εξοικείωση 
με τις τάσεις της μόδας 
•Ευγένεια, υπομονή, καλή επικοινωνία 
•Προσεγμένη επαγγελματική εμφάνιση 
•Εστίαση στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών 
και τη διαχείριση παραπόνων 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 
•Επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Μισθός 
•Ποσοστά επί των πωλήσεων

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), 
αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο e-mail: 
careers@peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψη-
φιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται 
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ανώνυμη Ελληνική εταιρία παροχής υπηρεσιών, 
αναζητά:

Συνεργάτη ως Αντιπρόσωπο 
για το Ν. Ιωαννίνων 

(μόνιμο κάτοικο της περιοχής)
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 εστίασης 

/ 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 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το 
αποτέλεσμα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και 
δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@aepi.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Εάν αναζητάτε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα με 
υψηλές αμοιβές, στον τομέα των πωλήσεων, το απο-
κλειστικό εταιρικό δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής 
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 συνεργατών, από κοινού 
με την διάθεση και ικανότητα των υποψηφίων συνερ-
γατών, επιφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
που είναι η καταξίωση και τελική επιτυχία.

Σας καλούμε να γνωριστούμε και να αποφασίσουμε 
από κοινού εάν τηρούνται οι απαιτούμενες προϋπο-
θέσεις να αποτελέσετε και εσείς μέλη του εταιρικού 
δικτύου πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής 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 πρόγραμμα 
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 ασφα-
λιστικού συμβούλου.

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

Ποιές είναι οι αμοιβές; Οι συνεργάτες που αποκτούν 
την άδεια άσκησης επαγγέλματος του Ασφαλιστικού 
Συμβούλου, εισέρχονται σε πρόγραμμα μηνιαίας 
χρηματοδότησης (για έναν χρόνο) που συνοδεύεται 
εξ αρχής από το επίσημο σύστημα αμοιβών (προ-
μηθειών) 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 επικοινωνίας 
κα Μπίρη Γεωργία, τηλ: 6945 373756.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ 
προκειμένου να στελεχώσει τα καταστήματά της 
στα Ιωάννινα ζητά άτομα ηλικίας 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.


