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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
AnastasiaDate has been featured on numerous 
television shows and networks, including 48 Hours, 
The Daily Show, The Howard Stern Show, and 
Jennie Jones, with news features on ABC, CBS, 
NBC, FOX, CNN and the BBC. International 
television and press coverage is regularly seen in 
Japan, Germany, The Netherlands, France, Italy, 
Switzerland, Brazil, Turkey and Australia to name 
just a few. We are looking for:

Business Development  
Companion in Greece

We offer you: 
•A possibility to start your own local business 
based on our know-how, experience 
and infrastructure; 
•High degree of autonomy and flexible work 
hours; 
•Possibility to work from your home office; 
•Working with a team of professionals within 
the international network; 
•Excellent development opportunities. 
 
Requirements: 
•Well-developed communication skills; 
•Project management experience will be a benefit; 
•Experience in matchmaking and online 
communications is a great advantage 
(users attraction to the website); 
•Leading character; 
•Good english communication skills both oral 
and written will be a plus; 
•Advanced PC & internet user. 
 
What we offer: 
•Income: EUR 2000-2500 per month. Details to be 
discussed at the interview.

Please apply to this position with a CV and a 
cover letter, mark a topic “Business Development 
Companion”, send your CV to the following 
e-mail: hr@anastasiadate.com 

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

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

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων 
λιανικής πώλησης  ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-
κών ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και 
μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά για το 
κατάστημα στον Πύργο:

Πωλητές/τριες  
Μερικής Aπασχόλησης

•Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη 
εξυπηρέτηση του πελάτη; 
•Διακρίνεστε για το πάθος σας στον τομέα 
της τεχνολογίας; 
•Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια 
στην εξυπηρέτηση των πελατών;   
 
Αν ναι και: 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία & σας αρέσει 
να βοηθάτε τους πελάτες με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων 
πωλήσεων 
•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση 
και εξέλιξη 
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε 
από κοντά. 
 
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας 
προσφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης 
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Γνώσεις-χρήση H/Y 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(οι άνδρες) 
•Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή πτυχίου 
ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής τεχνολογικής 
εκπαίδευσης

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤ-
ΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε 
το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα 
λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 
1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, 
κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας 
της εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυ-
ναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία 

χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά 
των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονι-
κών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού 
εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς 
και στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc 
είναι ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς 
ομίλους στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο όμι-
λος εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών 
στη λιανική πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών 
ειδών, με περισσότερα από 1.300 καταστήματα 
και ηλεκτρονικά καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ 
απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πελάτες 
πραγματοποιούν τις αγορές τους online και μέσα 
από τα καταστήματα του ομίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το 
βιογραφικό τους μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας: 
www.kotsovolos-careers.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

 
Πωλητής-τρια / Ταμίας (ημιαπασχόληση) 

στο Γαλατά Πελοποννήσου
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 απογρα-
φών. Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών 
και ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση των 
εμπορευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών 
υγιεινής και την καθαριότητα. Εργάζεστε με μερική 
απασχόληση, 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, επιπρόσθετες 
παροχές και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. Εργάζε-
στε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον. 
Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαί-
δευσης, 4 περίπου εβδομάδων, σας παρέχουμε 
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 αρχείο του βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) 
στην online φόρμα, μέσω του link: http://kariera.
lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-F0A2ABDD-EE34754A/
lidl_gr/hs.xsl/4193_39687.htm. Θα σας απαντήσουμε 
σύντομα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

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

 
H PERIDEO GROUP κατέχει ηγετική παρουσία 
στο χώρο του κοσμήματος, με καταστήματα σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα 
κλπ.

Store Manager
Αρμοδιότητες: 
•Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας 
του καταστήματος & τήρηση όλων των διαδικασιών, 
στρατηγικής της εταιρίας. 
•Επίτευξη στόχων πωλήσεων. 
•Έλεγχος και απόδοση του βέλτιστου 
εμπορευματικού μείγματος. 
•Αποτελεσματική διοίκηση ομάδας και εκπαίδευση 
προσωπικού. 
•Διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης 
και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης 
με τους καταναλωτές. 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού 
και των εξελίξεων της αγοράς. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, τουλάχιστον 5 
ετών (κατά προτίμηση στον κλάδο του κοσμήματος 
-ειδών πολυτελείας) 
•Αποδεδειγμένη γνώση της αγοράς ευθύνης- 
πελατολόγιο / δημόσιες σχέσεις 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Windows / Ms Office 
•Ομαδικότητα & προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Άριστη επικοινωνιακή, διοικητική και οργανωτική 
ικανότητα 
•Δυναμική, ευχάριστη προσωπικότητα με ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών 

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Επαγγελματική εξέλιξη

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστεί-
λουν άμεσα το βιογραφικό τους και συνοδευτική 
φωτογραφία στο e-mail: retail@perideo.gr

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων 
λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-
κών ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και 
μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons,  ζητά για το 
κατάστημα Τρίπολης:

Πωλητές/τριες  
Μερικής απασχόλησης

•Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη 
εξυπηρέτηση του πελάτη; 
•Διακρίνεστε για το πάθος σας στον τομέα 
της τεχνολογίας; 
•Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια 
στην εξυπηρέτηση των πελατών; 
 
Αν ναι και: 
Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία & σας αρέσει 
να βοηθάτε τους πελάτες με τις γνώσεις σας 
Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων 
πωλήσεων 
Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση 
και εξέλιξη 
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε 
από κοντά. 
 
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας 
προσφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης

Απαιτούμενα προσόντα 
•Γνώσεις-χρήση Η/Y 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(οι άνδρες) 
•Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή 
πτυχίου ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής  
τεχνολογικής εκπαίδευσης

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤ-
ΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε 
το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα 
λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 
1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, 
κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας 
της εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυ-
ναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία 
χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά 
των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονι-
κών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού 
εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς 
και στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc 
είναι ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς 
ομίλους στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο όμι-
λος εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών 
στη λιανική πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών 
ειδών, με περισσότερα από 1.300 καταστήματα 
και ηλεκτρονικά καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ 
απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πελάτες 
πραγματοποιούν τις αγορές τους online και μέσα 
από τα καταστήματα του ομίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το 
βιογραφικό τους μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας: 
www.kotsovolos-careers.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στη Μεταμόρφωση 
Αττικής, πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύ-
θηκε το 1982 και η εμπορική της δραστηριότητα 
περιλαμβάνει είδη θέρμανσης, μόνωσης, υδραυλικών 
& φυσικού αερίου. Η εταιρεία διαθέτει οργανωμέ-
νο δίκτυο πωλήσεων, καλύπτοντας ολόκληρη την 
ελληνική αγορά με υποκατάστημα στη Θεσσαλονί-
κη, που είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση των 
πελατών της στη Β. Ελλάδα. Για την υποστήριξη 
των αναγκών της, η εταιρεία ζητά να προσλάβει:

Εξωτερικό Συνεργάτη Πωλήσεων 
με έδρα στην Πελοπόννησο

Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου σε περιοχή 
ευθύνης του την Πελοπόννησο 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς, 
τις ενέργειες του ανταγωνισμού, εντοπίζει ανάγκες 
πελατών, και ενημερώνει την εταιρεία 

•Καταρτίζει και τηρεί το καθημερινό πρόγραμμα 
επισκέψεων στους πελάτες, υλοποιώντας 
το πλάνο των πωλήσεων ανά πελάτη & κατηγορία 
προϊόντος 
•Εισπράξεις κατά περίπτωση 
•Διατηρεί άριστες σχέσεις τόσο με τους πελάτες 
όσο και με τους συνεργάτες χτίζοντας βάσεις 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
•Συμμετοχή στην επίτευξη εταιρικών στόχων 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, κατ’ ελάχιστον 
2 έτη 
•Δυναμική/ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
 
Προσφέρονται: 
•Πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης 
•Διαρκής επιμόρφωση - επαγγελματική 
εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών μέσω fax: 210 2819210 
ή μέσω e-mail: hr@tzanos.gr (υπ’ όψιν κου Τσου-
ρέ) αναφέροντας το κωδικό της θέσης ΕΞΣ/ΠΕ.

 
Η PharmWorks, εισαγωγική εταιρεία ιατρικού εξο-
πλισμού και παραφαρμακευτικών ειδών, αποκλει-
στικός εισαγωγέας των πρωτοποριακών γυναικείων 
προϊόντων προσωπικής φροντίδας Lybera, αναζητά:

Στελέχη Πωλήσεων 
για Πελοπόννησο

με αντικείμενο εργασίας την επικοινωνία την ανά-
πτυξη και προώθηση των πωλήσεων του Lybera 
στα φαρμακεία και γυναικολογικά ιατρεία, σε καθε-
στώς εξωτερικής συνεργασίας. Περισσότερα στο: 
www.lybera.gr

Η ανταμοιβή είναι ικανοποιητική και άμεση, στη 
λογική των ποσοστών και των bonus, με δυνατότητα 
της πλήρους απασχόλησης και πρόσληψης με την 
επίτευξη των στόχων.

Αναζητούμε λοιπόν νέες-νέους 25-38 ετών που να 
διαθέτουν, όρεξη για δουλειά, ευχάριστη προσωπικό-
τητα, επικοινωνιακές ικανότητες, και υπευθυνότητα.

•Επιθυμητή η εμπειρία στις πωλήσεις καθώς και 
της γνώσης του χώρου των φαρμακείων.

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο  
e-mail: lybera@pharmworks.gr. 

Πολυεθνική εμπορική εταιρία με δραστηριότητα 
στο χώρο των λιπασμάτων και κτηνοτροφικών 
προϊόντων με έδρα την Αθήνα ζητά:

Πωλητή με έδρα  
το Νομό Λακωνίας

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο γεωπονικής σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 
 
Αρμοδιότητες: 
•Τεχνική υποστήριξη και πωλήσεις σε γεωπονικά 
καταστήματα και παραγωγούς 
 
Προσφέρονται: 
•Αυτοκίνητο, σταθερές αποδοχές και bonus

Για αποστολή βιογραφικού υπόψη κας Σπυ-
ροπούλου Τζένη στο fax: 210-6217246, e-mail: 
espyropoulou@gr.roullier.com 

H εταιρία XALATSISCARE που δραστηριοποιεί-
ται στο χώρο της υγείας αναζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων
(Υπεύθυνο διαχείρισης τραύματος) για το τμήμα 
επιθεμάτων - διαλειπόντων καθετήρων - στομί-
ων σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Κρήτη με 
βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη και συντήρηση 
πελατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής 
της εταιρίας.

Υπευθυνότητες θέσης 
•Ανάπτυξη πελατολογίου σε ιατρούς, ιδιωτικές 
κλινικές, νοσοκομεία, homecare 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών 
σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς 
και του ανταγωνισμού 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη 
των στόχων 
•Εφαρμογή των προϊόντων 
 
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου 
•Επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων 
επιθεμάτων 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικής και επιθυμητή 
γνώση χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Power Point) 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας 



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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

Η εταιρία προσφέρει 
•Ασφάλιση & μισθός 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Συνεχή εκπαίδευση on the job & off the job 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια δυναμική 
εταιρία στον ιατρικό χώρο. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
ergasia2014@gmail.com

 
Η MetLife, παγκόσμιος ηγέτης, στις ατομικές & 
ομαδικές ασφάλειες ζωής, υγείας & σύνταξης, 
αναζητά για τη στελέχωση του γραφείου πω-
λήσεων Πατρών:

Στελέχη Πωλήσεων
Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας από 32 έως 45 ετών.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα χρειαστεί 
να επιδείξουν στην εργασία τους: 
•Εργατικότητα 
•Συνέπεια 
•Ενδιαφέρον 
•Ειλικρίνεια 
 
Στους κατάλληλους υποψηφίους, η εταιρία 
προσφέρει: 
•Επαγγελματικό περιβάλλον σύμφωνα με κορυφαία 
διεθνή πρότυπα. 
•Κατάρτιση υψηλού επιπέδου με συνεχή 
εκπαίδευση και επιμόρφωση, ξεκινώντας 
από την εκ του νόμου απαραίτητη πιστοποίηση. 
•Τριετές πλάνο ένταξης στο επάγγελμα 
με ουσιαστική οικονομική υποστήριξη. 
•Προοπτική διαμόρφωσης εξαιρετικά υψηλού 
εισοδήματος στη βάση προμηθειών & επιδομάτων 
υψηλής παραγωγικότητας και ποιότητας. 
•Δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα ομαδικής 
ασφάλισης ζωής, ιατροφαρμακευτικής 
και νοσοκομειακής περίθαλψης, καθώς 
και σε πρόγραμμα ομαδικής συνταξιοδοτικής 
ασφάλισης. 
•Δυνατότητα συμμετοχής σε τοπικά, ευρωπαϊκά 
και διεθνή επαγγελματικά συνέδρια.

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο 
e-mail: sotiris.athanasopoulos@metlife.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Randstad Hellas is seeking on behalf of its client 
(based in Patras) a dynamic:

Product  
Development Engineer

Job purpose: As member of the product development 
team, the right incumbent will lead the development 
of new products and expand existing range in 
accordance with safety and environmental legislations, 
to ensure customer satisfaction and to support the 
achievement of the company’s short and long term 
business objectives.

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Accountable for delivering engineering sound 
solutions for the development projects to meet 
cost, quality and “in-scope” objectives. 
•Design in Pro-E, test and validate 
the technical solutions within the frameworkof 
product development projects; ensure that 
the customer’s requirements are correctly 
perceived and properly reflected on the designs 
•Follow up the design work, plan and follow 
closely the engineering prototype preparation 
in alignment with development brief 
requirements (DBR); ensure that the feedback 
from prototypes is appropriately analyzed 
and incorporated in the technical files. 
•Cooperate with other PD engineers and lab 
engineers as well as other stakeholders aiming 
a high quality product by analyzing the feedback, 
the observations and the results of all the test 
tasks. 
•Coordinate the activities for the full compliance 
of the product, as far as performance and safety 
is concerned, in collaboration with the electrical 
engineer. 
•Ensure that projects are processed according 
to the procedures and priorities; monitor 
and manage the budget execution, according 
to the projects’ needs. 
 
Προσόντα/requirements: 
•Bachelor or MS in mechanical engineering 
•Strong CAD tool software knowledge 
(Pro-E software knowledge is desirable) 
•3+ years of relevant experience in an industrial 
environment (experience on multinational 
company will be considered positively) 
•Professional experience on manufacturing 
and/or design of industrial products (preferably 
household appliances) 
•Proficient user of the English language and IT 
literate 

•Executing with excellence 
•Project management skills 
•Team and integrated working 
•Creative, focused, reliable 
•Sound business and professional ethics

Randstad is one of the leading HR services company 
in the world with a presence in the Greek market for 
over fourteen years. Our international experience 
combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services.

Send your CV to the following link: www.randstad.
gr/index.php?pageid=55&pubID=4216. Follow us 
on: Linkedin, Facebook, Twitter, website: www.
randstad.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρία RAD Health Care Μ.Ε.Π.Ε. που δρα-
στηριοποιείται στον ιατρικό χώρο αναζητά για 
το τμήμα homecare:

Ιατρικούς Επισκέπτες
Mε ειδίκευση στα επιθέματα   για τις περιοχές: 
Αττική, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη.
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών 
•Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα 
•Οργάνωση και μεθοδικότητα 
•Ορθή κρίση – αντίληψη 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Καλός χειρισμός Microsoft Office 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως της προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους. 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας. 
•Αυτοκίνητο.

Αποστολή βιογραφικών μόνο όσα  πληρούν 
τις προϋποθέσεις στο e-mail: vd@rad-med.gr 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
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, εταιρίας 
με έδρα στην Τρίπολη, αναζητά ένα (1) άτομο για 
τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Γραφίστας/ τρια (Τρίπολη)  
(S- 46508)

Περιγραφή θέσης 
•Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου υλικού 
•Κατασκευή δειγμάτων 
•Προσαρμογή δειγμάτων σε πραγματικές διαστάσεις 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Σπουδές γραφιστικής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•Γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού (Photoshop, 
Corel Draw, Illustrator) 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & συνεργασίας 
 
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.gr,μέσω fax στον αριθμό 210 7297907, ή 
στη διεύθυνση: Adecco HR, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 
117 41 Αθήνα.

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 
καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη 
βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές. Follow Adecco Greece on Facebook, 
Twitter, Linkedin.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Τo κτήμα Σπυρόπουλου (ΑΡΚΑΣ Α.Ε) ζητεί:

Οινολόγο-Υπεύθυνο 
Παραγωγής στις Εγκαταστάσεις 

στο Αρτεμίσιο Αρκαδίας
Απαραίτητα προσόντα πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι οινολογίας ή 
πτυχίων Α.Ε.Ι γεωπονικής, χημείας με MSc οινολογίας, 
Αγγλικά, ms-office.

•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια  
σε αντίστοιχη θέση σε οινοποιείο.

•Απαραίτητες γνώσεις οινολογικών εργασιών, κο-
στολόγησης, ISO, χειρισμός μηχανημάτων, οινο-
ποίησης, γλευκοποίησης, συσκευασίας κλπ. Αμοιβή 
ανάλογη προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών: info@domainspiropoulos.
com. Πληροφορίες: 6936 003101, website: www.
domainspiropoulos.com

Το ξενοδοχείο Kinsterna Hotel στη Μονεμβασιά 
επιθυμεί να προσλάβει:

Μάγειρα Α’ και Μάγειρα Β’  
Ζεστής και Κρύας Κουζίνας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών τουλάχιστον 
σε ξενοδοχείο ή αντίστοιχους κλάδους 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας 
& υγιεινής τροφίμων 
 
Θα εκτιμηθούν: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Προϋπηρεσία στην αρτοποιεία & ζαχαροπλαστική 
•Γνώσεις σε ελληνική και διεθνή κουζίνα 
 
Προσφέρονται: 
•Όροι και πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων 
-προϋπηρεσίας 
•Προοπτικές εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
 hr@kinsternahotel.gr

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
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, πολυεθνι-
κής εταιρίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέ-
χωση της παρακάτω θέσης:

Εργάτης/ τρια (Πάτρα)  
(722/46696)

Περιγραφή θέσης: Ο/ η κάτοχος της θέσης θα 
είναι υπεύθυνος/ η για την καταστροφή μεταλλι-
κών κουτιών.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/ η γυμνασίου/ λυκείου 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Συνέπεια και προθυμία για εργασία 
 
Παροχές εταιρίας: 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιο-
γραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: infogr@adecco.com μέσω fax στον αριθ-
μό 210 7297197, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, 
Λ. Συγγρού 80-88, 11 741 Αθηνά.Μετά τη συλ-
λογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειω-
μάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
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 καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείω-
μα στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές. Follow Adecco Greece 
on Facebook, Twitter, Linkedin. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο Kinsterna Hotel στη Μονεμβασιά 
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Τμήματος  
Κρατήσεων / Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη 
θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή γνώση 
γερμανικών και γαλλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων. 
•Επιθυμητή η γνώση PROTEL 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, τηλεφωνική πώληση, 
διαπραγμάτευση,διαχείριση πελατών 
•Ευχέρεια μετακινήσεων 
 
Η επιχείρηση προσφέρει 
•Προοπτικές εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@kinsternahotel.gr

Costa Navarino is the new prime destination in 
the Mediterranean, with a strong commitment to 
sustainable practices and environmental responsibility. 
Located in the Greek region of Messinia in southwest 
Peloponnese, Costa Navarino is set against a 
backdrop of unspoiled, breathtaking seaside 
scenery and 4,500 years of history. Costa Navarino 
currently comprises two luxury Starwood managed 
properties, The Westin Resort Costa Navarino and 
The Romanos, a Luxury Collection Resort, offering 
a total of 766 guestrooms, suites & villas, a state-
of-the-art 5000m2 House of Events conference 
center, the Anazoe Spa & Thalassotherapy, two 
signature golf courses, exquisite gourmet dining 
venues, shops and boutiques, first class children’s 
facilities and multiple sports and activities.

Theaward - winning The Romanos, a Luxury 
Collection Resort and The Westin Resort Costa 
Navarino are seeking for a Teenage Entertainer 
who is willing to use his/her skills to actively amuse 
teenage guests while creating for each one a fun 
and worth remembering experience.

Being part of our recreation team you will: 
•Welcome and lead young guests between the 
ages of 12 to 17. 
•Organize leisure activities adapted to each age 
group. 
•Create daily game workshops & a weekly show. 
•Promote the recreation program and actively 
aim to increase participation. 
•Be interactive, social and communicative with 
guests at all times. 
 
To be successful in this role you will: 
•Hold a degree in sports science, events 
management or any other related field. 
•Have work experience with teenagers. 
•Be athletic, artistic and well-acquainted 
with new technologies. 
•Speak, write and converse freely in English. 
Any knowledge of any other language will be 
considered a plus. 
 
Costa Navarino offers: 
•Competitive salary remuneration based on 
qualifications 
•Chance to be developed within the most 
innovative operator of lifestyle hospitality brands 
in the world. 
•Οn going training opportunities. 
•Accommodation in the vicinity of Costa Navarino 
(for non - Messinian residents). 
•Meals within the premise. 
•Private medical plan. 
•Use of Costa Navarino facilities, according to 
the relevant policies.

If you are interested in this exciting opportunity to 
grow within the most innovative hospitality operator, 
please send a resume and a photograph to the 
following e-mail: Career@costanavarino.com

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η ΑΕΠΙ Α.Ε. ελληνική εταιρεία προστασίας της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ζητά:

Συνεργάτη ως Αντιπρόσωπο   
για το Ν. Κορίνθου  

(Μόνιμος Κάτοικος 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 λογισμι-
κών (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 
•Iκανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση 
για το αποτέλεσμα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και 
δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας.

Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν. Αποστο-
λή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cv@aepi.gr


