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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπεύθυνος Μάρκετινγκ 

– Αγρίνιο

H ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία στο Αγρί-
νιο στο τομέα του Marketing αναζητά νέους για 
να στελεχώσουν και να αναπτύξουν τα νέα της 
project:

Εσένα που σου αρέσει το Marketing: 
•Σου αρέσει η επικοινωνία; 
•Σου αρέσει η πώληση; 
•Σε ενδιαφέρει η επαγγελματική ανάπτυξη; 
•Αναζητάς μια ευκαιρία καριέρας;

Θα σε ενδιέφερε να εκπροσωπείς τις μεγαλύτερες 
εταιρίας τηλεπικοινωνίας στο Αγρίνιο και να είναι 
ένας πλήρως καταρτισμένος επαγγελματίας στο 
τομέα του marketing;

Τότε στείλε το βιογραφικό σου σε εμάς, 
ανυπομονούμε να σε δούμε!!! 
 
Σου παρέχουμε: 
•Σταθερότητα σε συνεργασία 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Πλήρη και δωρεάν εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hwo@skywalker.gr

Στέλεχος Οργάνωσης & 
Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Αγρίνιο

Εταιρία που παρέχει υπηρεσίες συμβούλου σε 
θέματα Marketing και Πωλήσεων για λογαριασμό 
κορυφαίων και παγκόσμιων εταιριών, αναζητά μό-
νιμη συνεργασία με στέλεχος ειδικό σε θέματα ορ-
γάνωσης - διοίκησης και ανάπτυξης επιχειρήσεων 
του τομέα των υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Αντίστοιχο της θέσης πτυχίο Α.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση λειτουργίας Η/Υ 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό,
διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών
και Εθνικών προγραμμάτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ικανότητα στην διοίκηση και συντονισμό
ανθρώπινου δυναμικού 
•Ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων 
 
Υποβολή βιογραφικού στο e-mail: 
hwo@skywalker.gr, με κωδικό αγγελίας: MG02.

Marketing Assistant - Αγρίνιο

Η Μεγαλύτερη εταιρία πωλήσεων στην Ελλάδα, 
με ηγετική θέση στις αγορές αναζητά:

Marketing Assistant

Ο υποψήφιος / υποψήφια είναι ένας δυναμικός 
επαγγελματίας, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ (Διοίκηση 
επιχειρήσεων, Marketing, μεταπτυχιακός τίτλος 
θεωρείται επιθυμητός).

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Υλοποίηση στρατηγικής marketing 
•Σύνταξη marketing plan 
•Υποστήριξη ομάδας πωλήσεων 
•Σύνταξη παρουσιάσεων 
•Διαχείριση λογαριασμών πελατών σε επίπεδο 
επικοινωνίας 
 
Προφίλ υποψηφίων: 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Μάρκετινγκ ή σχετικό αντικείμενο. 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία με αποτελέσματα σε 
web-marketing, εμπειρία σύνταξης marketing 
plans 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών & προσανατολισμός 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών 
και Microsoft Office 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, 
πελατοκεντρική αντίληψη. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hwo@skywalker.gr

Business Development 
Executives

Άκρως δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία πα-
ροχής online προωθητικής πλατφόρμας σε 
επιχειρήσεις κάθε μεγέθους στοχεύει να ανα-
πτυχθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια.

•Είστε νέοι, δυναμικοί με ενδιαφέρον στις νέες 
τεχνολογίες; 
•Έχετε εμπειρία στις εταιρικές πωλήσεις; 

•Είστε ανταγωνιστικοί στην επικοινωνία; 
•Είστε εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες 
και σας αρέσει να τις προωθείτε; 
•Θεωρείτε τον εαυτό σας άτομο ευέλικτο και 
ευπροσάρμοστο σε ένα δυναμικό περιβάλλον; 
•Σας αρέσει η προώθηση υπηρεσιών με μικρό 
κύκλο πώλησης; 
 
Η συνεισφορά σας: 
•Ενημέρωση όλων το υποψήφιων πελατών του 
δικτύου σας για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. 
•Ανάπτυξη πελατολογίου και προσέλκυση νέων 
εταιρικών πελατών. 
•Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης σε 
όλους τους εταιρικούς πελάτες και άριστης after 
sales υποστήριξής τους. 
 
Η συνεισφορά μας: 
•Σύστημα ανταμοιβής με βάση την επίτευξη 
στόχων. Μικρός κύκλος πώλησης με υψηλά 
bonuses. 
•Επαγγελματική εξέλιξη σε μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Παρακαλούμε προωθείστε τα βιογραφικά σας άμε-
σα δηλώνοντας τον κωδικό θέσης εργασίας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: nikolaspsarris@gmail.com

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Σύμβουλος Προώθησης Πωλήσεων 
- Αγρίνιο

Σύμβουλος Προώθησης Πωλήσεων αναζητείται 
από εταιρία για την εκπροσώπηση μεγάλου εται-
ρικού πελάτη στο τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Συνεχής έρευνα της αγοράς για τη στοχευόμενη 
προώθηση των τηλεπικοινωνιών 
•Προώθηση πωλήσεων 
•Διαπραγμάτευση των θέσεων και προτάσεων 
από την επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες. 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχου 
•Γνώση ελληνικής 
•Άριστη γνώση διαδικτύου 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
 
Παροχές: 
•Σταθερός μισθός και ικανοποιητικές προμήθειες 
•Διαρκής εκπαίδευση & σεμινάρια ανάπτυξης 
δεξιοτήτων στις πωλήσεις 
 
Η αποστολή βιογραφικών να γίνει έως 28/11 
στο e-mail: hwo@skywalker.gr ή στο fax: 2610 
331690.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
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 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 περισσό-
τερες 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 Klüh Human Resources A.E.Π.Α. μέλος του 
γερμανικού πολυεθνικού ομίλου εταιρειών Klüh 
Service Management GmbH, αποτελεί μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρία πετρελαιοειδούς ζητεί 
υπαλλήλους για τη λειτουργία του ιδιολειτουρ-
γούμενου πρατηρίου της στην Πρέβεζα.

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 e-mail: cv@klueh.gr 
ή στη διεύθυνση: Klüh Human Resources Ελλάς 
Α.Ε.Π.Α., Περικλέους 32 & Παπανικολή 62, Χα-
λάνδρι 15232. Τηλ. Επικοινωνίας: 2107472010.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπι-
στευτικές.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Συμβούλους Διαφήμισης 

Αγρίνιο 
(Προσωπικών Πωλήσεων)

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη (up selling, cross 
selling) 
•Ανεύρεση νέων πελατών - ανάπτυξη νέων 
αγορών (αφιερώματα). 
•Ενημέρωση πελατών για τα νέα προϊόντα 
της εταιρίας. 
•After-sales service. 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Επαγγελματική εμφάνιση. 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ(MS 
office,internet) & social media. 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας 
και διαπραγμάτευσης. 
•Εστίαση & επιμονή στο αποτέλεσμα 
και την επίτευξη των στόχων. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης. 
•Συνεχή εκπαίδευση. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hwo@skywalker.gr

Μεγάλο Δίκτυο Διαγνωστικών Ιατρείων ζητεί:

Σύμβουλο Πωλήσεων 
για την Αττική και την ευρύτερη περιφέρεια 

Κεντρικής Ελλάδος και Νήσων

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 προτίμη-
ση 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 στο e-mail: 
sales-dept@medisyn.eu

Συντονιστής Ομάδων Πωλήσεων - 
Αγρίνιο 

Εάν αναζητάτε μια λαμπρή επαγγελματική καριέ-
ρα στον τομέα των πωλήσεων, το παραγωγικό δί-
κτυο που συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρί-
ες τηλεπικοινωνιών και ενεργείας είναι εδώ για να 
σας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για άμεση 
επαγγελματική αποκατάσταση και αναγνώριση.

Η ιστορία και η αξιοπιστία μας, το εκτεταμένο δί-
κτυο πωλήσεων, τα προγράμματα συνεχούς εκ-
παίδευσης, σε συνδυασμό με τις δυνατότητές σας, 
είναι τα συστατικά που μπορούν να εξασφαλίσουν 
τη δική σας επιτυχία.

Ελάτε να «χτίσουμε» μαζί μια επιτυχημένη σταδι-
οδρομία συμβούλου πωλήσεων και να μοιραστού-
με τα προνόμια και τις δυνατότητες της πρώτης 
εταιρίας πωλήσεων στην Ελλάδα.

Προϋποθέσεις 
•Από 18 έως 35 ετών 
•Τριτοβάθμια εκπαίδευση επιθυμητή 
•Ευέλικτη προσωπικότητα με πνεύμα 
συνεργασίας 
•Διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Συντονιστικές ικανότητες 
•Φιλοδοξία για επαγγελματική εξέλιξη 
•Διάθεση προσωπικής ανάπτυξης 
 
Παροχές 
•Εκπαίδευση και συνεχής εξέλιξη γνώσεων 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης στην ιεραρχία των 
πωλήσεων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hwo@skywalker.gr

Στελέχη Πωλήσεων 
– Αγρίνιο

Βραβευμένη εταιρία Πωλήσεων και αναζητά 3 
άτομα, για τη στελέχωση των γραφείων 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 εταιρία

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, παρακαλώ 
όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
προς αξιολόγηση στο e-mail: hwo@skywalker.gr
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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΙΑΤΡΟΙ
Ψυχολόγος

Πτυχιούχος Ψυχολογίας, μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογί-
ας που σχετίζεται με παιδιά, οργανωτικός, δυναμι-
κός, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, απαραί-
τητη προϋπηρεσία, άριστη γνώση αγγλικών και 
υπολογιστών.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: 
ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας 
τον κωδικό 116.Περιοχή Πάτρα.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Από την Εταιρία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης 
Α.Β.Ε.Ε., μία δυναμικά αναπτυσσόμενη βιομη-
χανία, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της 
πλαστικής συσκευασίας τροφίμων, ζητούνται για 
την ενίσχυση των τμημάτων πωλήσεων & παρα-
γωγής 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 
Προδιαγραφών 
•Διαχείριση παραπόνων πελατών σε συνεργασία 
με το τμήμα ποιότητας με σκοπό την άμεση 
επίλυσή τους 
•Εφαρμογή των καταγεγραμμένων απαιτήσεων 
του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της επι-
χείρησης 
 
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 βιογραφικό 
τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@kotronis-plastics.gr αναγράφοντας απαραιτή-
τως τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
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, στην πε-
ριοχή του Αγρινίου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη 
στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Production & 
Supply Chain Engineer 

(κωδ. θέσης: S-722/37114)

Περιγραφή θέσης 
•Διαχείριση ροής υλικών 
•Προγραμματισμός παραγωγής 
•Συντονισμός τμημάτων παραγωγής 
•Διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων 
•Συνεργασία με τμήματα λειτουργιών 
•Σύνταξη και διαχείριση του μηνιαίου και ετησίου 
προϋπολογισμού με στόχο την ελαχιστοποίηση 
του κόστους παραγωγής και τη βέλτιστη αξιοποί-
ηση των πόρων 

Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος / η ΑΕΙ σχολών Μηχανολόγων 
Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή Μηχανικών 
Τροφίμων 
•Επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον τρία (3) 
έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία στην εφοδιαστική αλυσίδα και στον 
προγραμματισμό παραγωγής 
•Γνώση ERP και WMS προγραμμάτων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
 
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό: 210 
6180376, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ.Κων-
σταντίνου 40, 15124, Μαρούσι.

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 καταχω-
ρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση 
μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπι-
στευτικές. Follow Adecco Greece on facebook, 
LinkedIn.

Εξειδικευμένοι Μηχανικοί

Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, 
δραστηριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην 
ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων 
με στρατηγικούς πελάτες από την ευρωπαϊκή αυ-
τοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ 
διαθέτει πολυετή πείρα στους τομείς της εφαρμο-
σμένης ψηφιακής μηχανικής και της πληροφορι-
κής. Μέρος της δραστηριότητας της εταιρείας είναι 
η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία με ερευνη-
τικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία ερ-
γάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι 
μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί 
σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των ανθρω-
πιστικών σπουδών.

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά για 
απασχόληση εξειδικευμένους Μηχανικούς.

Πολιτικούς/Μηχανολόγους/Αεροναυπηγούς 
Μηχανικούς, κατόχους διδακτορικού διπλώματος 
σε τομείς όπως Computational Mechanics, Struc-
tural Engineering and Design Optimization, Com-
putational Fluid Dynamics, High Performance 
Computing, Applied Numerical Methods, Process 
Engineering με εμπειρία στην έρευνα και την προ-
σομοίωση CAE/CAD, ανάπτυξη λογισμικού πεπε-
ρασμένων στοιχείων.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνο-
δευτικής επιστολής στα αγγλικά στη διεύθυνση 
e-mail: career@nikitec.gr

ΝΙΚΙ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. - Digital Engineering, 
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Βιβή Ζάψα, Εθν. 
Αντίστασης 205, 45500 Κατσικάς/Ιωάννινα. Τηλ.: 
2651085230. Website: www.nikitec.gr.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο.

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

Υπεύθ. Καταστήματος, 
Barista

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

Boutique ξενοδοχείο 5* στα Ζαγοροχώρια 
επιθυμεί να προσλάβει:

F & B Manager / Maitre

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Προϋπηρεσία σε boutique ξενοδοχεία 
με εστιατόριο 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση υπολογιστών 
•Επίσης, θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος 
Ιωαννίνων. 

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
 
Aποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
Hr@hipcollection.gr. Aπαραίτητη μία 
ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Boutique ξενοδοχείο 5* στα Ζαγοροχώρια 
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Υποδοχής 
/ Front Office

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Προϋπηρεσία σε boutique ξενοδοχεία 
•Γνώση προγράμματος Singular 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση υπολογιστών 
•Επίσης, θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος 
Ιωαννίνων. 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
 
Για αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
Hr@hipcollection.gr. Aπαραίτητη μία 
ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Εάν αναζητάτε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα με 
υψηλές αμοιβές, στον τομέα των πωλήσεων, το 
αποκλειστικό Εταιρικό Δίκτυο της Εθνικής Ασφα-
λιστικής είναι εδώ για να σας προσφέρει μια μο-
ναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική αποκα-
τάσταση.

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 Εθνική Ασφαλιστική για την 
συμμετοχή των υποψηφίων συνεργατών στις εξε-
τάσεις 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 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 
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 παραγωγικό-
τητας 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

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
H ‘Οικογένεια’ μας διευρύνεται.

Η ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με τη 
διακριτική ονομασία Primowear από το 1996 με 
έδρα την Θεσσαλονίκη δημιουργεί και εμπορεύε-
ται στην Ελλάδα και όλη την Ευρώπη ρούχα και 
είδη ένδυσης προϊόντα χαμηλής τιμής και υψηλής 
ποιότητας. Αναζητάμε:

Εμπορικούς Αντιπροσώπους

Είδος απασχόλησης: Πλήρης - Μόνιμη 
Αριθμός Θέσεων: 5 
Τόπος εργασίας: Αττική, Στερεά Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Κρήτη 
 
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου. 
•Δειγματισμός. 
•Παρακολούθηση παραγγελιών, ετοιμασία ανα-
φορών, διαχείριση εγγράφων/αλληλογραφίας 
πελατών 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Μεταφορικό μέσον 
•Επικοινωνιακός / ή 
•Εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων 
(1 τουλάχιστον χρόνο) 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (χρήση e-mail και internet) 
•Θα προτιμηθούν οι γεννηθέντες από το 1970 και 
μετά. 
 
Εργασία:  
•Πρωινό ωράριο 
•Ευχάριστο κλίμα εργασίας 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Μικτές αποδοχές 
 
Η τοποθέτηση θα γίνεται βάση του τόπου διαμο-
νής των υποψηφίων, δε πρέπει να υπάρχει άλλη 
απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
fytopoulos@primowear.gr με αναφορά 
στο θέμα για την περιοχή της διαμονής σας.


