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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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 εταιρεία πετρελαιοειδών ζητεί 
Site Manager για την λειτουργία του ιδιολειτουρ-
γούμενου πρατηρίου της στα Μέγαρα.

Περιγραφή θέσης: 
•Εποπτεία της λειτουργίας του πρατηρίου 
και των εργαζομένων 
•Εκπαίδευση των υπαλλήλων 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Υπεύθυνος για την διαχείριση του ταμείου 
του πρατηρίου 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών 
•Γνώση αγγλικών 
•Ακεραιότητα χαρακτήρος 
•Υπευθυνότητα

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο 
θέμα τον κωδικό θέσης, μέσω fax στον αριθμό 
2118008866, στο e-mail: cv@klueh.gr ή στη διεύ-
θυνση: Klüh Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., 
Περικλέους 32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 
15232. Τηλ. Επικοινωνίας: 2107472010 Υπεύθυ-
νη: Μαριάννα Αντωνιάδη. Όλες οι αιτήσεις θεω-
ρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Άτομα με εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις 
ζητούνται για διαχείριση εξερχομένων κλήσεων, 
από μεγάλες εταιρίες σταθερής τηλεφωνίας, 
internet και τηλεόρασης.

Προσόντα: 
•Ευχέρεια λόγου 
•Πολύ κέφι και όρεξη για δουλειά 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Συνέπεια 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
 
Προσφέρονται: 
•Πλήρη και μερική απασχόληση 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Ασφάλιση 
•Υψηλά bonus

•Άρτιο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Άμεσα διαθέσιμος -η για συνέντευξη 
•Άμεση πρόσληψη 
•Εύκολη πρόσβαση από μέτρο και στάση λεω-
φορείου

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
saleinhq@gmail.com Τηλέφωνο: 210 4836421, 
210 4821479, 6975 683998, ώρες επικοινωνίας 
09:00-14:00 και 16:00-20:00.

Customer Care Agent

Όνομα πελάτη: Μεγάλη εταιρία στον κλάδο 
Logistics 
Τοποθεσία: Ασπρόπυργος βιομηχανική ζώνη 
Αμοιβή / Παροχές: 1.600€ 
Κλάδος: Distribution / Logistics / Transport 
Κωδικός Αγγελίας: GRC/6873 
Τύπος θέσης: Μόνιμη

Περιγραφή εργασίας 
•Επαγγελματισμός και συνέπεια 
•Οργανωτικότητα και μεθοδικότητα 
•Επικοινωνιακή ευχέρεια 
•Διαπραγματευτική ικανότητα 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Έλεγχος αποθεμάτων 
•Διεκπεραίωση παραγγελιών 
•Επικοινωνία με πελάτες 
•Διαχείριση πελατών, άμεση συνεργασία με το 
τμήμα αποθήκης για την εκτέλεση παραγγελιών 
•Έκδοση παραστατικών 
•Reporting

Δεξιότητες υποψηφίου 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Πολύ καλή γνώση Mantis ή Entersoft 
•3-5 έτη σε διαχείριση αποθήκης κλάδου 
Logistics ή σε επιχείρηση κλάδου ενδυσης

Μπείτε τώρα στο site μας www.manpowergroup.gr 
για να δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό 
MyManPower ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις 
εργασίας και κάνετε αίτηση για όλες όσες σας εν-
διαφέρουν.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η ELVIAL ΑΕ έχοντας πραγματοποιήσει νέα 
επένδυση στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στην 
περιοχή του Ασπρόπυργου, με μια νέα εγκατά-
σταση εμπορικού καταστήματος, αναζητά συνερ-
γάτη για την παρακάτω θέση εργασίας:

Τιμολόγηση Διαχείριση Αποθήκης 
(ΑΠΕΜΠ1113)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Υποχρεωτική γνώση χειρισμού Η/Υ 
σε περιβάλλον Ms Office και προγράμματα ERP 
•Προαιρετικά, δίπλωμα οδήγησης Γ κατηγορίας 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς 
επίσης μεθοδικότητα και οργανωτικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυν-
ση. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε» Αγ.Παντελεήμονας, Κιλκίς 
ΤΚ: 61100.Υπόψη Θεοχαροπούλου Κατερίνας ή 
e-mail: hr@elvial.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H ACTION LINE ζητά:

Εξωτερικό πωλητή 
(Κωδ. Θέσης: ACT_DO_1113)

Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευρυ-
ζωνικών υπηρεσιών, στην Τρίπολη, Πάτρα, Κα-
λαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, 
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, 10672 Αθήνα 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 
3637585 και 210 3637822.

Οι καλοί Πωλητές δεν μένουν άνεργοι.

Είμαστε: Αμερικάνικη πολυεθνική εταιρεία κα-
ταξιωμένη στο χώρο της, με πείρα πάνω από 
25 χρόνια στην ελληνική αγορά. Στο group μας 
ανήκουν εταιρίες που διαθέτουν προϊόντα, ανα-
λώσιμα, προηγμένης τεχνολογίας, συντήρησης, 
καθαρισμού και παραγωγής όπως: χημικά, κα-
θαριστικά, λιπαντικά, υλικά συντήρησης, συστή-
ματα βιολογικής επεξεργασίας, κλπ.

Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε: βιομηχα-
νίες, βιοτεχνίες, σκυροδέματα, νοσοκομεία, δή-
μους, συνεργεία, λατομεία, μηχανουργεία, ξε-
νοδοχεία, εργοστάσια, μονάδες επεξεργασίας 
τροφίμων, ελαιουργεία, κλπ.

Ζητούμε: Νέους 23-45 ετών, δραστήριους, κοι-
νωνικούς, δυναμικούς, έντιμους, υποχρεωτικά 
κατόχους Ι.Χ. με ή χωρίς πείρα, που πιστεύουν 
στην προσωπική ανάδειξη και απεχθάνονται την 
στασιμότητα.

Απαραίτητη η έκδοση τιμολόγιου παροχής υπη-
ρεσιών μετά από 2 μήνες. 
 
Για την Περιοχή: Καλαμάτα

Προσφέρουμε: πολύμηνη εκπαίδευση (αμειβο-
μένη στις πωλήσεις), bonus, ασφαλιστική κάλυ-
ψη, προοπτική καριέρας, εγγυημένη αμοιβή το 
πρώτο τρίμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν στα: 
210-2710100 - 4 (εσωτ.151) καθημερινά από 
8:00-16:00 και στο κινητό: 6944 - 333269 ή απο-
στολή βιογραφικού σημειώματος στο φαξ: 210 
2710105 / e-mail: gvoulgar@nch.com. Websites: 
www.nch.com, www.bioamp.gr

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Η εταιρεία In Store Perfect ζητά να προσλάβει, 
για μόνιμη απασχόληση νέους και νέες:

Merchandiser – Τρίπολη 
Κωδ.: MT01

•Με έδρα κατά προτίμηση Τρίπολη ή Καλα-
μάτα, που θα εκπαιδευτεί για τη θέση του 
Merchandiser στην ανατολική Πελοπόννησο. 
•Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη. 
 
Προσφέρονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας / Συνεχής 
εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο

Στείλτε μας σύντομο βιογραφικό σας (αναφέρο-
ντας εμφανώς τον Κωδ.: MT01) στο παρακάτω 
e-mail: isp@instoreperfect.gr. Διεύθυνση: IN 
STORE PERFECT ΕΠΕ, Μεταξά 27-29, 16674 
Γλυφάδα. Τηλ. 210 89 83 673. Fax 210 89 83 450.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος Υγείας 

 Interamerican 
Σύμφωνα με έρευνα η δαπάνη για ιδιωτικές 
υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα είναι η 2η με-
γαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δαπά-
νη των νοικοκυριών για υπηρεσίες υγείας 
απορροφά, σταθερά τα τελευταία χρόνια, πο-
σοστό μεγαλύτερο από το 7% των μηνιαίων 
εξόδων. Η αδυναμία πρόσβασης, η έλλειψη 
πρωτοβάθμιας φροντίδας, το υψηλό κόστος 
θεραπείας, καταδεικνύουν τα σημερινά προ-
βλήματα, στο χώρο υγείας της χώρας μας.  
 
Σήμερα η INTERAMERICAN σας προσφέρει την 
μοναδική ευκαιρία να εργαστείτε στον τομέα 
ασφάλισης παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσι-
ών υγείας, ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Καθήκοντα 
•Ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου 
•Εντοπισμός αναγκών 
•Συλλογή στοιχείων 
•Ανάλυση ταμείων 
•Δημιουργία και παρουσίαση ολοκληρωμένης 
μελέτης εξατομικευμένων λύσεων υγείας 
•Τακτική αναθεώρηση και επανεξέταση αναγκών 
 
Επιθυμητά προσόντα 
•Απόφοιτος/η λυκείου 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις μεγαλύτερη 
των 3 ετών 
•Ευχέρεια επικοινωνίας, δυναμικό χαρακτήρα 
και οργανωτικότητα 
•Καλή γνώση Η/Υ – αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή εμπειρία σε τομείς υγείας

Παροχές 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών – ομαδική 
ασφάλιση 
•Υποστήριξη (Μarketing Tools) – ηλεκτρονικό 
γραφείο 
•Επαγγελματικές διακρίσεις 
•Δια βίου εκπαίδευση - προετοιμασία 
απόκτησης επαγγελματικής άδειας 
 
Αποστολή βιογραφικών με κωδικό θέσης: ΑΣΦΥ 
στο e-mail: vlachakisg@interamerican.gr

Η CUBE Φαρμακευτική ζητά:

 Ιατρικούς Επισκέπτες 
(ΚΩΔ. ΙΕΔΤ/ΑΤΤ)

Η Εταιρεία CUBE Φαρμακευτική που δραστη-
ριοποιείται στο χώρο των φαρμάκων, των συ-
μπληρωμάτων ειδικής διατροφής και των ιατρο-
τεχνολογικών προϊόντων, επιθυμεί να προσλάβει 
Ιατρικούς Επισκέπτες για τα προϊόντα – διαι-
τητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς– 
στην περιοχή: Αττική.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πολυετή εμπειρία στις ειδικότητες των Παιδιά-
τρων, Γαστρεντερολόγων 
•Δυναμική προσωπικότητα 
με ικανότητα επικοινωνίας 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής 
•Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου 
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ 
 
Κάθε υποψηφιότητα θα θεωρηθεί εμπιστευτική.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα (με αναγραφή του κωδι-
κού που αντιστοιχεί στη θέση για την οποία εν-
διαφέρονται) στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: 
info@cube-pharmaceuticals.gr

Εταιρία Φαρμακευτική ζητεί:

Συνεργάτες
Για χώρους φαρμακείων, στο νομό Αττικής. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@emergyproducts.gr, 
fax: 210 210 6654554.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Restaurant Manager 

(Ref.Code:RM.14)
Are you active, social and hosting is your 
passion?

Costa Navarino team is capable, dedicated and 
determined in providing exceptional services to 
all our guests. As the ambassadors of this unique 
destination we focus on flawless and authentic 
service which turns every moment of our guests 
into an unforgettable experience.

We are seeking for an experienced and excep-
tional Restaurant Manager who loves hosting 
and interacting with people and wants to manage, 
train and develop a thriving team.

Being part of our food and beverage team 
you will: 
•Create a fascinating dining experience 
for our guests 
•Assist them in their choice of taste and meal 
•Be responsible for ensuring that guests receive 
a high quality, professional and well organized 
service 
•Understand our guests to exceed their 
expectations 
•Be responsible for the training of our associates 
•Maintain all hygiene and safety policies and 
HACCP standards 
 
To be successful in this role you will have: 
•3-5 years of experience in a fine dining 
environment or at a high volume all day dining 
restaurant 
•A hotel school or equivalent qualification 
•Proper communication etiquette in both greek 
and english 
•Ability to build rapport with team and guests 
•Ability to work effectively as part of a team 
•Hosting, organizational and problem solving 
skills 
 
Navarino Dunes offers: 
•Chance to be developed within the most 
innovative operator of lifestyle hospitality 
brands in the world. 
•Competitive compensation package 
•Οn going training opportunities 
•Accommodation in the vicinity of Navarino 
Dunes (for non - Messinian residents) 
•Meals within the premise. 
•Private medical plan 
•Use of Navarino Dunes facilities, according to 
the relevant policies.

CVs to be sent at: Career@costanavarino.com. 
Please note: CVs with no reference code and not 
fulfilling the above prerequisites won’t be taken 
under consideration.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ 
εστιάζει στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών της. Διακρίνεται για την 
οργάνωση των τμημάτων – τον εκσυγχρονισμό 
των εγκαταστάσεων – την εντατική εκπαίδευση 
και ειδίκευση του προσωπικού της. Απώτερος 
σκοπός της εταιρίας η διασφάλιση μιας γκάμας 
εξαιρετικών προϊόντων και η άψογη εξυπηρέτη-
ση των πελατών της. Με γνώμονα την φιλοσοφία 
αυτή η εταιρία ‘’MIKEL’’ προκειμένου να επαν-
δρώσει το δεύτερο κατάστημά της στην Πάτρα 
ζητά προσωπικό ηλικίας 20-35 ετών για τις πα-
ρακάτω θέσεις:

Υπεύθ. Καταστήματος 
Service (με εμπειρία) 

Barista 
Ταμία 

Κουζίνα

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

Η εταιρεία AKS HOTELS, που διαθέτει ήδη 5 ξε-
νοδοχεία, στα πλαίσια της υποστήριξης των δύο 
μονάδων της στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας και του 
αυτόνομου συνεδριακού της κέντρου, ζητεί προ-
σωπικό για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:

Σερβιτόρους / Σερβιτόρες A + B

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να: 
•Γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα 
•Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε 
αντίστοιχες θέσεις 
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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

•Έχουν ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας

Η εταιρεία προσφέρει άριστες συνθήκες ερ-
γασίας, σε ένα δυναμικό και φιλικό περιβάλλον, 
διαμονή, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλο-
γο προσόντων και δυνατότητες επαγγελματικής 
εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρα-
κάτω διεύθυνση: AKS HOTELS, Τ.Θ. 62137, 
152 10 Χαλάνδρι. Φαξ: 210 6856995, e-mail: 
t.aggelis@akshotels.com. Υπ’ όψιν γενικού διευ-
θυντή (Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).

Η εταιρεία AKS HOTELS, που διαθέτει ήδη 5 ξε-
νοδοχεία, στα πλαίσια της υποστήριξης των δύο 
μονάδων της στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας και του 
αυτόνομου συνεδριακού της κέντρου, ζητεί προ-
σωπικό για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:

Α΄ & B’ Μάγειρα

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να: 
•Είναι απόφοιτοι σχολής μαγείρων 
•Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε 
αντίστοιχη θέση

Η εταιρεία προσφέρει άριστες συνθήκες ερ-
γασίας, σε ένα δυναμικό και φιλικό περιβάλλον, 
διαμονή, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλο-
γο προσόντων και δυνατότητες επαγγελματικής 
εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρα-
κάτω διεύθυνση: AKS HOTELS, Τ.Θ. 62137, 
152 10 Χαλάνδρι. Φαξ: 210 6856995, e-mail: 
t.aggelis@akshotels.com. Υπ’ όψιν γενικού διευ-
θυντή (Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η εταιρεία AKS HOTELS, που διαθέτει ήδη 5 ξε-
νοδοχεία, στα πλαίσια της υποστήριξης των δύο 
μονάδων της στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας και του 
αυτόνομου συνεδριακού της κέντρου, ζητεί προ-
σωπικό για την κάλυψη της παρακάτω θέσεης:

Υπεύθυνο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανωτέρας ξενοδοχειακής σχολής 
•Άριστη επικοινωνία με πελάτες και προσωπικό 
•Προϋπηρεσία 5 ετών σε ανάλογη θέση σε ξενο-
δοχεία 4* ή 5* 
•Αγγλική γλώσσα απαραίτητη, δεύτερη γλώσσα 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν (Γαλλικά, 
Γερμανικά ή Ιταλικά) 
•Πείρα και άριστη γνώση χειρισμού μηχανογρα-
φικών συστημάτων

Η εταιρεία προσφέρει άριστες συνθήκες ερ-
γασίας, σε ένα δυναμικό και φιλικό περιβάλλον, 
διαμονή, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλο-
γο προσόντων και δυνατότητες επαγγελματικής 
εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρα-
κάτω διεύθυνση: AKS HOTELS, Τ.Θ. 62137, 
152 10 Χαλάνδρι. Φαξ: 210 6856995, e-mail: 
t.aggelis@akshotels.com. Υπ’ όψιν γενικού διευ-
θυντή (Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
The company ENERCOPLAN LTD engineering 
company developing, manufacturing and admin-
istration of all types of energy projects as part of 
expanding its activities abroad calls:

Sales Engineer

•B.Sc. Engineering degree 
•Experience: licensing and sale of all types of 
energy projects and energy saving products 
•At least 2 years experience in sales of energy 
products and projects 
•Fulfilled military obligations for male candidates 
•Ability to travel 
•Knowledge: AutoCad, PC , good knowledge of 
English language, formation process offers and 
sales 
•Employment: Greece, Turkey, USA & Middle 
East 
•Additional knowledge of project management 
will be addressed as well as possible 
construction degree 
 
The cv’s will be sent to e-mail: 
petrou.georgia@enercoplan.com. 
Phone: +30 27520 27844.

H εταιρία Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ - ENDLESS, στο 
πλαίσιο της ανάπτυξής της, επιθυμεί να εντάξει 
στο προσωπικό της:

Μηχανικό Συντηρητή 
 για το Τεχνικό τμήμα

Προφίλ υποψηφίου: 
•Άδεια συντηρητή εργοδηγού Γ΄ Τάξεως 
(επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση βιομηχανικού 
κλάδου τουλάχιστον 3 έτη 
•Επιθυμητή εμπειρία σε συντηρήσεις εξοπλισμού 
•Ομαδικότητα και συνεργασία, προσανατολισμός 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Προγραμματισμός και οργάνωση, αναλυτική 
σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 
υπευθυνότητα, επαγρύπνηση 
•Θέληση για συνεχή μάθηση και βελτίωση 
στο αντικείμενο εργασίας 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδια 
 
Βιογραφικά που δεν πληρούν ακριβώς το προ-
φίλ της θέσης, δεν θα αξιολογηθούν. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή εξειδικευμένη εκπαίδευση 
και υποστήριξη 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις, παρακαλούνται να στείλουν βιογραφι-
κό σημείωμα το αργότερο έως τις 15/12/2013 
υπόψη διεύθυνσης προσωπικού στο e-mail: 
dim.kontro@eurochartiki.gr

H ΜΠΗΤΡΟΣ Μεταλλουργική  ΑΕΒΕ επιθυμεί 
να προσλάβει:

Operation Manager 
Μηχανολόγο Μηχανικό 

ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
με έδρα τoν Ασπρόπυργο Αττικής

O κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη για την 
συνολική λειτουργία της παραγωγής και των 
Logistics.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού 
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ) 
•5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε διοίκηση 
παραγωγικής μονάδας (προϋπηρεσία στον 
μεταλλουργικό κλάδο θα εκτιμηθεί ως ιδιαίτερο 
προσόν) 
•Άριστη γνώση μηχανολογικού σχεδίου 
•Εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων ποιότητας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμη-
τή η γνώση και μίας επιπλέον ξένης γλώσσας 
•Εμπειρία μηχανογραφημένου περιβάλλοντος - 
Δυνατότητα ευχερούς χειρισμού Η/Υ 
•Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Διαπραγματευτική ικανότητα, κοινωνικότητα, 
υψηλό επίπεδο επικοινωνιακών δυνατοτήτων 
•Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα 
•Αντίληψη χρονοπρογραμματισμού - τήρηση 
χρονικών προθεσμιών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη της θέσης 
παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mtsil@bitros.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παρο-
χής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκο-
σμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους το-
μείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, βιομηχα-
νίας στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κοριν-
θίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της 
παρακάτω θέσης:

Πρακτικός Μηχανικός 
Συντηρητής Βάρδιας 

(κωδ. θέσης: S-722/37189)

Περιγραφή θέσης 
•Αποκαθιστά έκτακτες μηχανολογικές βλάβες 
των μηχανών παραγωγής και συμμετέχει στην 
προληπτική / τακτική μηχανολογική συντήρηση 
του εργοστασίου 
•Συνεισφέρει στην απρόσκοπτη λειτουργία των 
μηχανών παραγωγής εκτελώντας οπτικούς ελέγ-
χους στο μηχανολογικό εξοπλισμό στο πλαίσιο 
συνεχών περιπολιών στον χώρο παραγωγής 
•Συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους 
και υπευθύνους άλλων τμημάτων 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος τεχνικής σχολής κατεύθυνσης 
μηχανολογίας 
•Προϋπηρεσία (5) πέντε ετών σε αντίστοιχη 

θέση σε βιομηχανία ή στη ναυτιλία 
•Άδεια μηχανικού γ’ τάξης θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως 
•Διαθεσιμότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
•Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ομαδικό 
πνεύμα εργασίας 
•Κάτοικος ευρύτερης περιοχής νομού Κορινθίας 
 
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιο-
γραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό: 
210 6919358, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λ. 
Κηφισίας 56, 151 25 Μαρούσι.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφι-
κών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτή-
σεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί 
συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρή-
στε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευ-
τικές. Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκε-
φτείτε την ιστοσελίδα μας: www.adecco.gr. Follow 
Adecco Greece on Facebook, LinkedIn. 

Βοηθός Υπευθύνου Παραγωγής

Όνομα πελάτη: Εταιρία παραγωγής φρέσκων 
τροφίμων 
Τοποθεσία: Aσπρόπυργος βιομηχανική ζώνη 
Κλάδος: Catering / Hotel / Restaurant 
Κωδικός αγγελίας: GRC/6902 
Τύπος θέσης: Μόνιμη

Περιγραφή εργασίας 
•Συντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας 
φρέσκων προϊόντων 
•Έλεγχος της καθημερινής παραγωγικότητας 
•Διαχείριση του προσωπικού της παραγωγής 
•Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητη εμπειρία σε βιομηχανικό catering 
ή σε παραγωγή νωπών τροφίμων 
 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Οργανωτικότητα 
•Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων 
•Δεξιότητες διοίκησης ομάδας

Μπείτε τώρα στο site μας www.manpowergroup.gr 
για να δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό 
MyManPower ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις 
εργασίας και κάνετε αίτηση για όλες όσες σας εν-
διαφέρουν.

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 
Εθνικής Ασφαλιστικής στον χώρο της ιδιωτικής 
ασφάλισης, αλλά και η εμπειρία των στελεχών 
της επιθεώρησής μας από το 1981,τα πρωτοπο-
ριακά προϊόντα και η μοναδική εκπαίδευση των 
συνεργατών, από κοινού με την διάθεση και ικα-
νότητα των υποψηφίων συνεργατών, επιφέρουν 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που είναι η κα-
ταξίωση 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 
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 
αποκτούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος του 
ασφαλιστικού συμβούλου, εισέρχονται σε πρό-
γραμμα μηνιαίας χρηματοδότησης (για έναν χρό-
νο) που συνοδεύεται εξ αρχής από το επίσημο 
σύστημα αμοιβών (προμηθειών) και bonus της 
σύμβασης συνεργασίας με την Εθνική Ασφαλι-
στική.

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 
παραγωγικότητας ανάλογη επιδόσεων. 
•Ομαδική ασφάλεια. 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική 
κατάρτιση 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 email: 
schatziioannidis@skywalker.gr


