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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλους υποψήφιους, 
για λογαριασμό επώνυμης αλυσίδας καταστημά-
των, στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, 
με στόχο την κάλυψη των παρακάτω θέσεων στε-
λεχών 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 ανάληψης πρωτοβουλιών και αυτε-
νέργειας, λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης 
•Επιθυμητές σπουδές σε τομείς διοίκησης 
ή μάρκετινγκ 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε διευρυμένο ωράριο 
λειτουργίας καταστήματος 
•Ικανότητα οργάνωσης πωλήσεων και επίτευξης 
αποτελεσμάτων 
•Ικανότητα πολύ καλής και αποτελεσματικής 
επικοινωνίας 
•Άτομο με πολλαπλά προσόντα (multi skilled), με 
ευγενική παρουσία, επαγγελματική εμφάνιση, και 
έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, 
επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα 
 
Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιο-
γραφικό τους σημείωμα (με επαγγελματική φωτο-
γραφία) 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 λαμβά-
νουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

Υπεύθυνος 
Customer Service & Διαφήμισης 

Αγρίνιο
Η εταιρεία μας αναζητά για τη στελέχωση των 
νέων της γραφείων στο Αγρίνιο 4 άτομα που θα 
έχουν τα παρακάτω καθήκοντα:

•Ανάπτυξη πωλήσεων 
•Διεκπεραίωση ενεργειών Marketing & Promotion 
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Επιθυμητό πτυχίο ανώτατης σχολής 
με κατεύθυνση μάρκετινγκ – οικονομικών 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 28 ετών 
 
Απαραίτητες ικανότητες: 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 
•Σύγχρονο περιβάλλον 
•Συνεχής και καθημερινή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη εταιρεία

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

Διαχείριση / Συντονισμός 
Διαφημιστικών Project 

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

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

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

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

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

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλητής-τρια / Ταμίας 

(ημιαπασχόληση, ορισμένου χρόνου) 
 στο Καρπενήσι

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα 
πρόκληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημέ-
νοι μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστη-
μένοι. Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συ-
νεργάτες, τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον 
καλύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: Αναλαμβάνετε ποικίλες ερ-
γασίες στο κατάστημα, όπως τη λειτουργία του 
ταμείου, τον ανεφοδιασμό των ραφιών, την τα-
κτοποίηση της αποθήκης και την προετοιμασία 
των απογραφών. Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση 
των πελατών και ασχολείστε με τη διάταξη και πα-
ρουσίαση των εμπορευμάτων, την εφαρμογή των 
κανονισμών υγιεινής και την καθαριότητα. Εργά-
ζεστε συνολικά 12 ώρες, 3 ημέρες την εβδομάδα, 
αναλαμβάνοντας βάρδιες.

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα 
είναι σημαντικά για εμάς. Έχετε ευχάριστη προ-
σωπικότητα και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας 
απέναντι στους πελάτες. Σας διακρίνουν υπευθυ-
νότητα και αξιοπιστία. Σας αρέσει η ομαδική εργα-
σία και οι κοινοί στόχοι. Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία 
στο χώρο του εμπορίου.

Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορ-
φη εργασία με ελκυστικές αποδοχές και παροχές, 
όπως επιπρόσθετη ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. 
Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περι-
βάλλον. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, 4 περίπου εβδομάδων, σας παρέ-
χουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας, 
ώστε να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας 
μας, ακόμη και αν δε διαθέτετε σχετική εμπειρία.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το βιογραφικού σας στην online φόρμα της ηλεκτρο-
νικής μας ιστοσελίδας μέσω του link: http://kariera.
lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-6BC6EB0D-BA478AEF/
lidl_gr/hs.xsl/4193_39413.htm. Θα σας απαντήσου-
με άμεσα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Μηχανικοί 

Λογισμικού (2)
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 αυτο-
κινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ δια-
θέτει πολυετή πείρα στους τομείς της εφαρμοσμέ-
νης ψηφιακής μηχανικής και της πληροφορικής. 
Μέρος της δραστηριότητας της εταιρείας είναι η 
βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία με ερευνητικά 
κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία εργάζο-
νται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχα-
νικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδια-
στές, 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 Java EE 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 
συνοδευτικής επιστολής στα Αγγλικά στη δι-
εύθυνση e-mail: career@nikitec.gr Διεύθυνση: 
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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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 ταξιδίων 
•Κάτοχος διπλώματος και ΙΧ αυτοκινήτου 
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
(μισθός-ασφάλιση-bonus) 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης 
 
Για αποστολή βιογραφικού 
•E-mail: jobs@actionline.gr 
•Fax: 210 3637544 
•Mailing address: ACTION LINE ΕΠΕ, Ακαδημίας 
35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες 
καλέστε στο: 210 3637585 και 210 3637822.

H ACTION LINE ζητά:
Πωλητή 

(Κωδ. Θέσης: ACT_DO_1113)
Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευ-
ρυζωνικών υπηρεσιών, στην Τρίπολη, Πάτρα, 
Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Αγρίνιο, Μεσο-
λόγγι, Χανιά & Ρέθυμνο.
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Εμπειρία 2-3 ετών, σε ανάλογη θέση 
•Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office) 
•Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη 
εμφάνιση 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Κάτοχος διπλώματος και ΙΧ αυτοκινήτου 
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
(μισθός-ασφάλιση-bonus) 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης 
 
Για αποστολή βιογραφικού 
•E-mail: jobs@actionline.gr 
•Fax: 210 3637544 
•Mailing address: ACTION LINE ΕΠΕ, Ακαδημίας 
35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες 
καλέστε στο: 210 3637585 και 210 3637822.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η τράπεζα επεξεργασίας και φύλαξης βλαστικών 
κυττάρων Stem - Health Hellas με πολυετή εμπει-
ρία στο χώρο ζητά:

Πωλητές - 
Ιατρικούς Επισκέπτες

Για τις περιοχές: Μακεδονία, Ιωάννινα, Θεσ-
σαλία, Θράκη, Ηράκλειο, Ρόδος, Κέρκυρα. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση 
στην ενημέρωση μαιευτήρων – γυναικολόγων 
•Κατοχή πτυχίου ανωτέρας εκπαίδευσης κατά 
προτίμηση επιστημών υγείας 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, κοινωνικότητα, 
ευγένεια, συνέπεια, επαγγελματισμός 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα ανάπτυξη και εξέλιξης 
Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@stem-health.eu

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες, 

Επισκέπτες Υγείας (part time) 
(HEALTH 1312)

Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Κα-
βάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Βέ- 
ροια, Γιαννιτσά, Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρε-
βενά, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Βέροια, Κατερίνη, 
Τρίκαλα, Καρδίτσα, Άρτα, Πρέβεζα κ.ά.

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

(Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Κα-
βάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Βέ- 
ροια, Γιαννιτσά, Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρε-
βενά, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Βέροια, Κατερίνη, 
Τρίκαλα, Καρδίτσα, Άρτα, Πρέβεζα, Βόλος, Λαμία, 
Καρπενήσι, Αγρίνιο, Άμφισσα, Θήβα, Εύβοια, Χα-
νιά, Ηράκλειο, Αγ. Νικόλαος, Ρόδος, Κως, Σύρος, 
Χίος, Μυτιλήνη).

Καθήκοντα θέσης: Εξωτερική συνεργασία στην 
υποστήριξη ασθενών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ νοσηλευτικής ή πτυχίο ΤΕΙ επι-
σκεπτών/τριών υγείας ή πτυχίο μέσης τεχνικής 
- επαγγελματικής νοσηλευτικής σχολής Δημ. νο-
σοκομείου ή πτυχίο ΤΕΕ βοηθών νοσηλευτών 
•Βασική προϋπόθεση η κατοχή άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Κάτοχος αυτοκινήτου και διπλώματος οδήγησης 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Εξειδικευμένοι Μηχανικοί

Η εταιρεία 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 βιομηχανι-
κή έρευνα σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήμια. Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολό-
γοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί 
λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και 
επιστήμονες των ανθρωπιστικών 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 Δυ-
ναμικού, Βιβή Ζάψα. Διεύθυνση: 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 
επιχειρησιακού προγράμματος ‘Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού’, ΕΣΠΑ 2007- 2013 - Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Εμβιο-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



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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό εμφυτευμάτων ολικής 
αρθροπλαστικής ισχίου

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 Δυ-
ναμικού, Βιβή Ζάψα. Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 
205 45500 Κατσικάς/Ιωάννινα. Τηλ.: 2651085230, 
website: www.nikitec.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η ξενοδοχειακή εταιρεία Zygouris Hotels 
(www.salvator.gr) ιδιοκτήτρια τριών ξενοδοχείων 
στη Πάργα, επιθυμεί να προσλάβει για το Salvator 
Hotel Villas & Spa, 4* ξενοδοχείο boutique, με 
20 σουίτες & 4 βίλες:

A’ Chef
Νέος μάγειρας με γνώσεις στην ελληνική δημι-
ουργική 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. 
•Νέος με δημιουργικότητα & ευρηματικότητα 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα

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

Η ξενοδοχειακή εταιρεία Zygouris Hotels 
(www.salvator.gr) ιδιοκτήτρια τριών ξενοδοχείων 
στη Πάργα, επιθυμεί να προσλάβει για το Salvator 
Hotel Villas & Spa, 4* ξενοδοχείο boutique, με 
20 σουίτες & 4 βίλες:

Chef 
de Cuisine

Απαραίτητα προσόντα: 
•Να είναι απόφοιτος μαγειρικής σχολής 
•Να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε 
4*/5* ξενοδοχείο 
•Γνώσεις a la carte / buffet. Μεσογειακής 
και ελληνικής δημιουργικής κουζίνας. 
•Νέος με δημιουργικότητα & ευρηματικότητα 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα

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

Η ξενοδοχειακή εταιρεία Zygouris Hotels 
(www.salvator.gr) ιδιοκτήτρια τριών ξενοδοχείων 
στη Πάργα, επιθυμεί να προσλάβει για το Salvator 
Hotel Villas & Spa, 4* ξενοδοχείο boutique, με 
20 σουίτες & 4 βίλες:

Σερβιτόρος 
Waiter / Waitress

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία 4* 
ή εστιατόρια κατά προτίμηση σε Boutique 
ξενοδοχεία 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Άριστη γνώση του a la carte, οίνου, ποτών 
•Ηλικία έως 35

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

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

Chef 
De Partie

Προσόντα: 
•Πτυχιούχος μαγειρικής σχολής 
•Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στη θέση Chef de 
partie, σε ξενοδοχειακές μονάδες 4* ή 5* 
•Γνώστης ξένης γλώσσας (τουλάχιστον Αγγλικών) 
•Με πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας 
 
Παροχές: 
•Διαμονή & διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Εποχιακή απασχόληση (5-6μήνες) 
•Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας

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

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 
•Εποχιακή απασχόληση (5-6μήνες) 
•Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας

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

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

Trainees 
for the Service Department 

Πρακτική
Το ξενοδοχείο Salvator Hotel Villas & Spa στην 
Πάργα αναζητεί για τη θερινή σεζόν 2014:

•Μαθητές και μαθήτριες για εστιατόριο / μπαρ 
•Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας

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

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

Reception / 
Υπάλληλο Υποδοχής

Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία 
4* Ελλάδας ή Εξωτερικού 
•Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής σε ομιλία 
και γραφή και άλλης ξένης γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ όσον αφορά windows, Excel, 
Power Point, Internet skills 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Ευχάριστη εμφάνιση και προσωπικότητα 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος (Protel)

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

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

Front Office & 
Reservations Manager

•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
4* ξενοδοχείου της Ελλάδος η του Εξωτερικού 
και από άλλες θέσεις όπως (tour operating, 
hotel sales, front office) 
•Αντίστοιχη εκπαίδευση σε σχολή της Ελλάδας 
ή του εξωτερικού. 
•Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών. 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας 
και παρουσίασης 
•Άριστη γνώση της Microsoft office and internet 
Browsers 
•Γνώση του PMS system (Protel etc) GDS, IDS 
και το σύστημα διαχείρισης καναλιών (chanel 
management system) 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι 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

Xenia Villas is a fast growing company of group 
of privately owned luxury holiday villas in selected 
destinations in Greece, part of Xenia Hospitality.

Anemones Villas: www.anemones-villas.gr 
Lefkada Villas: www.lefkada-villas.com 
Xenia Villas Collection: www.xeniavillas.com

We currently seeking an enthusiastic Hotel Op-
erations Manager, to run our luxury properties in 
Lefkada Island, the Lefkada Villas and the Anemones 
Villas.

Description of the ideal candidate: 
•Τo run 2 luxury small properties of villas with 
private pools, and achieve outstanding results 
without direct supervision. (the position reports 
to the owner of Xenia Hospitality) 
•Have at least 2 years of experience on a 
supervisory or managerial position in an 
upmarket hotel 
•Hotel/Hospitality management university 
graduate 
•Experience in reception and reservations, 
and reservations. 
•Knowledge or able to learn the maintenance 
of the properties, as the properties consist of 
11 swimming pools, several spa-baths, outdoor 
jacuzzis among other facilities which require 
contant attention. 
•Proven ability to achieve outstanding customer 
satisfaction and a well organised hotel operation 
•Able to create reports and work on excel. 
Excellent English plus one language 
•To guide, manage and supervise a small 
operational team 
•Ability to achieve the best possible guest 
satisfaction levels 
•Manage and maintain finance and accounts 
•Able to upsell to higher categories of villas, and 
sell other facilities such as private boats, car 
rentals, excursions and other concierge services 
•Own private car – driving license. The 
properties are located 15 kilometers away from 
each other
Please send us an application, attention George 
Papadopoulos to this e-mail director@xeniavillas.com 
with:
•Complete CV 
•Recent Business Photo necessary 
•References 
 
The company offers accommodation.

Ξενοδοχειακή αλυσίδα ζητά:
«Προϊστάμενη Ορόφων» 

για ξενοδοχείο στην Κέρκυρα 4*
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•3ετής, τουλάχιστον, επαγγελματική πείρα σε 
αντίστοιχη θέση (κατά προτίμηση resort hotels) 
•Καλή γνώση αγγλικής. Η γνώση άλλων γλωσσών 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
•Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια, ικανότητα 
οργάνωσης

Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι αποστείλετε το 
βιογραφικό σας και φωτογραφία στη διεύ-
θυνση: corfu.management@sv-clubs.com

Front 
Office Manager

Five star Hotel in Corfu is looking for a young, 
dynamic, skilled and highly-motivated Front Office 
manager.

Indicative job description: 
•Administers, directs, and controls the Front 
Office & reservations’ operations of the Hotel. 
•Sets and works for sales and profit targets. 
•Conducts proper training in order to ensure 
provision of quality services. 
•Monitors personnel to ensure guests receive 
warm attention and personal recognition. 
 
Requirements: 
•A relevant degree in hospitality management 
or business school from a reputable educational 
organization. 
•A minimum of 3 years experience in similar 
position in 5 or 4 star resort hotels. 
•The ability to display a high degree of 
professionalism and integrity as befitting 
a member of management. 
•Outstanding leadership and communication 
abilities. 

•Efficiency in working under stressful situations or 
on complex events and projects.

Employment period: March 1st to October 31th. Part-
time employment during winter season is possible. 
 
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment.

Those interested can send their resumes with 
a recent photo attached to the following e-mail: 
hr@modus-amplio.com

Ξενοδοχείο 4 αστέρων - Resort στα Ιόνια Νησιά 
ζητεί συνεργασία για την ακόλουθη θέση:

Front Office 
and Guest Relations Manager

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

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Εάν αναζητάτε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα 
με υψηλές αμοιβές, στον τομέα των πωλήσεων, 
το αποκλειστικό Εταιρικό Δίκτυο της Εθνικής 
Ασφαλιστικής είναι εδώ για να σας προσφέρει 
μια μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική 
αποκατάσταση.

Η μακρόχρονη ιστορία και πρωτοκαθεδρία της 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ στον χώρο της Ιδιω-
τικής Ασφάλισης, αλλά και η εμπειρία των στελε-
χών της Επιθεώρησής μας από το 1981,τα πρω-
τοποριακά προϊόντα και η μοναδική εκπαίδευση 
των συνεργατών, από κοινού με την διάθεση και 
ικανότητα των υποψηφίων συνεργατών, επιφέ-
ρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που είναι 
η καταξίωση και τελική επιτυχία.

Σας καλούμε να γνωριστούμε και να αποφασί-
σουμε από κοινού εάν τηρούνται οι απαιτούμενες 
προϋποθέσεις να αποτελέσετε και εσείς μέλη του 
Εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων της Εθνικής Ασφα-
λιστικής του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Ζητάμε Ασφαλιστικούς Συμβούλους με στόχο την 
στελέχωση νέων γραφείων και ανάπτυξη πελα-
τολογίου για τις παρακάτω περιοχές:

•Ν. Αχαΐας - Πάτρα, Αίγιο 
•Ν. Αργολίδας - Άργος, Ναύπλιο 
•Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ναύπακτος, Μεσολόγγι 
 
Προϋποθέσεις συνεργασίας: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / απολυτήριο λυκείου 
•Ηλικία 23 ετών και άνω 
•Ικανότητα επικοινωνίας, κοινωνικότητα, 
ομαδικό πνεύμα 
•Μεταφορικό μέσο (επιθυμητό) 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, Αγγλική γλώσσα 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
(επιθυμητή) 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες)

Υποστήριξη και επιτυχία: Μετά την ένταξη του 
νέου συνεργάτη ακολουθείται αυστηρό πρόγραμ-
μα καθημερινής εκπαίδευσης και εποπτείας, με 
βάση τις ανάγκες του συνεργάτη και τους στόχους 
της επιθεώρησης και της Εθνικής Ασφαλιστικής. 
 
Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την προετοιμα-
σία που παρέχει η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για 
την συμμετοχή των υποψηφίων συνεργατών στις 
εξετάσεις που διοργανώνονται από την Τράπεζα 
της Ελλάδος, με στόχο την απόκτηση του πτυχίου 
για την επίσημη άσκηση του επαγγέλματος του 
Ασφαλιστικού Συμβούλου.

Η επιδίωξη είναι μια και μόνο: Να δημιουργή-
σει πετυχημένους και αξιόπιστους επαγγελματίες 
που θα ηγηθούν τα επόμενα χρόνια στον χώρο 
της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Ποιές είναι οι αμοιβές; Οι συνεργάτες που 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, παρακαλούνται 
να υποβάλλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο 
email: doussas@yahoo.com. Υπεύθυνη επικοινω-
νίας κα Μπίρη Γεωργία, τηλ: 6945 373756.


