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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

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

Διευθυντή Καταστήματος γι 
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 εμπειρία, 
την αποτελεσματική διαχείριση του Stock και της 
εμπορικής πολιτικής, ακολουθεί και συμβάλει στην 
βελτίωση των διαδικασιών της εταιρίας, στην υλοποί-
ηση 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

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ υγιεινά κοτόπουλα Ιωαννίνων επιθυμεί 
να προσλάβει για τα Ιωάννινα:

Υπεύθυνο Μηχανογράφησης
Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης είναι: 
•Μηχανογραφική υποστήριξη της εταιρείας 
•Τεχνική υποστήριξη σε επίπεδο software και 
hardware 
 
Τα απαραίτητα προσόντα του υποψηφίου 
συνοψίζονται στα εξής: 
•Εμπειρία σε εφαρμογές ERP / εμπορικής διαχείρισης 
και λογιστικής 
•Απαραίτητη η γνώση SQL (Oracle ή SQL 
Server) και reporting tools 
•Θα ληφθούν υπόψη τεχνικές γνώσεις λειτουργικών 
Windows και δικτύων Η/Υ, όπως και γνώση Excel 
/ Word / Access 
•Ικανότητα προγραμματισμού επιθυμητή αλλά όχι 
απαραίτητη 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 
Οι παροχές της εταιρείας είναι μεταξύ άλλων: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστείλατε βιογραφικό υπόψη κας Αναστασίου 
στο: dallia.anastasiou@nitsiakos.gr ή με fax στο 
26510 20769.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
H ACTIONLINE ζητά για μεγάλο διεθνή χρημα-
τοπιστωτικό οργανισμό:
Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών στην Πάτρα 

(Κωδ. Θέσης: ACT_PΒΑ_0414) 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ανώτατης σχολής οικονομικής 
κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (κάτοχος 
proficiency) 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων 
MS Office. 
•Επιθυμητή εμπειρία σε χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό. 
•Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 

•Ευχέρεια εργασίας σε δυναμικό και απαιτητικό 
περιβάλλον, με αυστηρά deadlines. 
 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη χρηματο-
οικονομική / λογιστική / τραπεζική, θα θεωρηθεί 
πρόσθετο προσόν. 
 
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, με προοπτικές 
εξέλιξης 
•Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια 
πρόσφατη φωτογραφία. 

Το τμήμα προσωπικού της Actionline μετά την αξιο-
λόγηση των βιογραφικών θα επικοινωνήσει με τους 
υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της εν 
λόγω θέσης, για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία 
μας, για συνέντευξη. 

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.

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 στη διεύθυν-
ση 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

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

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλητής-τρια / Ταμίας 

(ημιαπασχόληση,ορισμένου χρόνου, 
εκ περιτροπής απασχόληση) 

στη Ναύπακτο
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: Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασίες 
στο κατάστημα, όπως τη λειτουργία του ταμείου, 
τον ανεφοδιασμό των ραφιών, την τακτοποίηση της 
αποθήκης και την προετοιμασία των απογραφών. 
Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών και 
ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση των εμπο-
ρευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής 
και την καθαριότητα. Εργάζεστε με μερική απασχό-
ληση, αναλαμβάνοντας βάρδιες.

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα 
είναι σημαντικά για εμάς. Έχετε ευχάριστη προσω-
πικότητα και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι 
στους πελάτες. Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και 
αξιοπιστία. Σας αρέσει η ομαδική εργασία και οι 
κοινοί στόχοι. Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία 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. Μέσα 
από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 
4 περίπου εβδομάδων, σας παρέχουμε όλα τα απα-
ραίτητα εφόδια για τη θέση σας, ώστε να ενσωμα-
τωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας, ακόμη και 
αν δε διαθέτετε σχετική εμπειρία.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) 
στην online φόρμα, μέσω του link: http://kariera.lidl.
gr/cps/rde/xchg/SID-E0C64D9B-8987ED2F/lidl_gr/
hs.xsl/4193_39536.htm. Θα σας απαντήσουμε σύ-
ντομα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

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

Πωλητής-τρια / Ταμίας 
(ημιαπασχόληση, ορισμένου χρόνου, 

εκ περιτροπής απασχόληση) 
στο Αγρίνιο

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: Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασίες 
στο κατάστημα, όπως τη λειτουργία του ταμείου, 
τον ανεφοδιασμό των ραφιών, την τακτοποίηση της 
αποθήκης και την προετοιμασία των απογραφών. 
Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών και 
ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση των εμπο-
ρευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής 
και την καθαριότητα. Εργάζεστε με μερική απασχό-
ληση, αναλαμβάνοντας βάρδιες. 

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα 
είναι σημαντικά για εμάς. Έχετε ευχάριστη προσω-
πικότητα και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι 
στους πελάτες. Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και 
αξιοπιστία. Σας αρέσει η ομαδική εργασία και οι 
κοινοί στόχοι. Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία 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. Μέσα 
από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 
4 περίπου εβδομάδων, σας παρέχουμε όλα τα απα-
ραίτητα εφόδια για τη θέση σας, ώστε να ενσωμα-
τωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας, ακόμη και 
αν δε διαθέτετε σχετική εμπειρία.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) 
στην online φόρμα μέσω του link: http://kariera.lidl.
gr/cps/rde/xchg/SID-E0C64D9B-8987ED2F/lidl_gr/
hs.xsl/4193_39537.htm. Θα σας απαντήσουμε σύ-
ντομα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

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

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 πωλήσεων, 
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.

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

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

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 ή στη διεύθυνση: Klüh 
Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., Περικλέους 32 
& Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. επικοινωνίας: 
2107472010. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται από-
λυτα εμπιστευτικές. Αποστολή βιογραφικών μέσω 
του link: http://www.kluehhr.gr/submit-cv

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.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΉΣΕΩΝ
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.



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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

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 
•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 επι-

σκεπτών υγείας ή πτυχίο μέσης τεχνικής επαγ-
γελματικής 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

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 υποβάλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω 
ηλεκτρονική διεύθυνση: dtsokos@sabo.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η εταιρεία μας, με ηγετική παρουσία στον κλά-
δο των κατεψυγμένων τροφίμων, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Αναλυτή Ποιοτικού Ελέγχου 
με έδρα το Αίγιο 

Κύρια καθήκοντα: 
•Ορθή καταγραφή & σωστή αξιολόγηση των 
εισερχομένων Α’ υλών (εμπορευμάτων & υλικών 
συσκευασίας) 
•Έλεγχος ποιότητας, ασφάλειας & υγιεινής των 
ενδιάμεσων & τελικών προϊόντων, μέσω των 
δειγματοληψιών & επιβολή διορθωτικών ενεργειών 
σε περίπτωση αποκλίσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ιχθυολόγου ή τεχνολόγου τροφίμων 
ή σχετικού αντικειμένου 
•Προϋπηρεσία 4-6 ετών σε ανάλογη θέση 
•Γνώση συστημάτων ISO – HACCP 
•Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office 
•Άριστη γνώση αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
h-r@kallimanis.gr με κωδ: QCSUP.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts  
αναζητά για το ξενοδοχείο Aquis Park Hotel, στην 
Κέρκυρα στην περιοχή Γουβιά, υποψήφιους για τη 
θέση:

Μάγειρας Α’ (AC/14)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 3 ετών, σε ανάλογη 
θέση εργασίας, κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα all inclusive 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Διάθεση για εργασία και υπευθυνότητα στην 
εκτέλεση των καθηκόντων του

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το 
αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμε-
νο με πρόσφατη φωτογραφία, αναγράφοντας τον 
κωδικό θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: 
hr@aquisresorts.com

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

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ 
προκειμένου να στελεχώσει τα καταστήματά της 
στην Πάτρα, ζητά άτομα ηλικίας 20- 35 ετών για 
το πόστο:

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

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 προετοιμασία 
που παρέχει η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 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 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.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Καθαριστής-τρια Καταστήματος 

(ημιαπασχόληση, ορισμένου χρόνου) 
στη Ναύπακτο

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: Φροντίζετε για την καθαριότητα 
των χώρων πώλησης και των αποθηκών του καταστή-
ματος, των κοινόχρηστων χώρων του προσωπικού, 
καθώς και για τον καθαρισμό του parking πελατών. 
Το ωράριο απασχόλησης είναι δύο ώρες την ημέρα, 
για πέντε ημέρες την εβδομάδα (συμπεριλαμβάνεται 
και Σάββατο).

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα 
είναι σημαντικά για εμάς. Έχετε ευχάριστη προσω-
πικότητα και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι 
στους πελάτες. Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και 
αξιοπιστία.

Τι προσφέρουμε: Σας παρέχουμε όλες τις απαραί-
τητες οδηγίες και τα εργαλεία για την εργασία σας, 
ώστε να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας 
μας. Αμείβεστε με αξιόλογες αποδοχές και παροχές, 
με επιπρόσθετη ιδιωτική ιατρική ασφάλιση.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας στην online φόρμα 
της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας μέσω του link: 
http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-E0C64D9B-
8987ED2F/lidl_gr/hs.xsl/4193_39538.htm. Θα σας 
απαντήσουμε άμεσα για την παραλαβή του βιο-
γραφικού σας.

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


