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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
To ξενοδοχείο ‘‘Πέτρα & Φως’’ στο Οίτυλο Λακω-
νίας ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Λειτουργίας
Καθήκοντα θέσης:  
•Παρακολούθηση και συντονισμός της λειτουργίας 
όλων των τμημάτων του ξενοδοχείου 
•Τήρηση διαδικασιών και αποστολή αναφορών 
προς τη διοίκηση  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Δυνατότητα μόνιμης κατοικίας στον τόπο  
δραστηριότητας 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση 
δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα
Στοιχεία επικοινωνίας: Οι ενδιαφερόμενοι παρα-
καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα 
με πρόσφατη φωτογραφία αναφέροντας την θέση 
στο e-mail: hotel@schellas.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 Human Resources Coordinator (Ref. 
Code: HRC.15) who will support the Human Resources 
Department of two five star hotels, reporting directly 
to the Human Resources Manager. It is critical that 
the successful candidate has great attention to detail, 
good organizational skills with a high ability to multitask 
and meet all deadlines. She/he must also have a 
calm, pleasant and unflappable manner. The main 
task is to support all aspects of the hiring process 
and maintain all matters relating to administration in 
a confidential and professional manner.
Being part of our human resources team you 
will: 
•maintain an efficient and accurate 
hiring process 
•monitor the expiration of all labour contracts and 
to ensure that all contacts are renewed or 
terminated on time 
•administrer and handle of all associates issues 
(i.e leaves, absences, time schedules) 
•monitor all rosters and communicate with 
all relevant public authorities 
•collect, gather, prepare and input all  associates’ 
payroll details to payroll software 
•maintain personnel files 
•actively assist in the hiring and end of contract 
process 
•assist in the organization and implementation  
of associate functions and events  
To be successful in this role you will have: 
•3-5 years relevant HR experience ideally in the 
Hospitality industry 
•AEI or TEI degree in business, tourism or 
related field 
•strong administration skills and an eye for detail 
•be able to work independently and as part  
of a team 
•knowledge of Greek labour and Insurance law 
•proper communication etiquette in both Greek 
and English 
•excellent interpersonal and communication skills 
•proficiency in Word, Excel, Email and Internet 
applications  
Costa Navarino offers: 
•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 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

 
Founded in 1993 AnastasiaDate was among the 
first enterprises of its kind and now has a membership 

of over 1,000,000, with more than 80 million online 
visitors annually and 1.5 million+ letters exchanged 
onsite daily. AnastasiaDate’s long-standing reputation 
is testament to her unwavering protection of member 
safety, dedication to customer satisfaction and ongoing 
pursuit of innovation. AnastasiaDate is proud to have 
an international team working in USA, Latin America, 
Russia, China, and Africa with over 300 full-time staff.
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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η τοποθέτηση των ωφελουμένων ανέργων νέων 
σε επιχειρήσεις έχει ήδη ξεκινήσει από την εταιρεία 
ανθρώπινου δυναμικού ΑΝΑΔΕΙΞΗ (www.anadeixi.
gr), μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των 
προγραμμάτων Voucher έως 29 ετών!
Όσοι έχουν κάνει αίτηση στα προγράμματα αυτά, 
μπορούν να ενημερωθούν στο http://voucher.gov.gr/ 
για τα οριστικά αποτελέσματα και οι επιτυχόντες να 
στείλουν το βιογραφικό τους και τον αριθμό κάρτας 
ανεργίας τους στο πεδίο < στείλτε το βιογραφικό 
σας>, για την άμεση τοποθέτηση τους σε μεγάλες 
και μεσαίες επιχειρήσεις.
Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού μετά 
την επιτυχημένη σύζευξη ωφελουμένων νέων με 
μεγάλες εταιρείες, των προηγούμενων δράσεων, 
έχει εξασφαλίσει και για τα τρέχοντα προγράμματα 
περισσότερες από 2.500 νέες θέσεις εργασίας σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη και συνεχίζει την καταγραφή 
των αναγκών κορυφαίων επιχειρήσεων για ακόμα 
περισσότερες θέσεις εργασίας, ώστε να καλύψει την 
αυξημένη ζήτηση που έχει δημιουργηθεί.

Στελέχη Πληροφορικής, Τεχνικών Δικτύων,   
Web Εφαρμογών, Social Media 

(SJ003) Αθήνα
Περιγραφή: Μεγάλες εμπορικές εταιρείες, όμιλοι 
καταστημάτων καταναλωτικών προϊόντων, όμιλος 
ιατρικών υπηρεσιών, αλυσίδα σούπερ μάρκετ και 
κορυφαίο τηλεοπτικό κανάλι,αναζητούν στελέχη πλη-
ροφορικής, τεχνικών δικτύων και υπολογιστών, web 
εφαρμογών και social media, στην Αθήνα, που θα 
απασχοληθούν μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων.
Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι 
θα απασχοληθούν στα τμήματα ΙΤ και τεχνικής 
υποστήριξης.  
Απαραίτητα προσόντα: 
απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ - ΙΕΚ 
επιθυμητή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά κλπ) 
ηλικία έως 29 ετών 
να έχουν κάνει αίτηση στο Voucher έως 29 ετών 
κάτοχος κάρτας ανεργίας σε ισχύ 
Επιτυχοντες στα προγράμματα VOUCHER  
Αποστολή βιογραφικού: 
Aποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr και να ενημερωθείτε  
για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.
Περιοχές: Βόρεια, Νότια, Ανατολικά και Δυτικά Προ-
άστια Αθηνών, κέντρο Αθήνας, Πέραμα, Ασπρόπυρ-
γος, Γέρακας, Περισσός, Ασπρόπυργος, Πέραμα, 
Βάρη, Κόρινθος, Μαρκόπουλο, Οινόφυτα,εθνική 
οδός Αθηνών- Λαμίας. 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Σύμβουλοι Πωλήσεων Υπηρεσιών 

 Κινητής Τηλεφωνίας Πλήρους Απασχόλησης  
για το Κατάστημα στην Πάτρα

•Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται  
στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη;  
•Διακρίνεστε για το πάθος σας για τον κλάδο  
των τηλεπικοινωνιών; 
•Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον  
2 χρόνια στην πώληση υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας;  
Αν ναι και 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία και 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, ώστε να δημιουργήσουμε την πιο δυ-
ναμική ομάδα συμβούλων πωλήσεων συνδέ-
σεων κινητής τηλεφωνίας.
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας 
προσφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης
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 ιστοσελίδας: www.
kotsovolos-careers.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχε-
μύθεια.

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

Πωλητές / Πωλήτριες
Απαραίτητα προσόντα  
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με άνεση  
στην επικοινωνία και θέληση για προσφορά  
και γνώση 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Οργανωτικές ικανότητες και ευελιξία 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό  
και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστεί-
λουν άμεσα  το βιογραφικό τους και συνοδευτική 
φωτογραφία στο e-mail: retail@perideo.gr

 
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, γνωστής εταιρίας στο χώρο των τηλεπικοινω-
νιών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της 
παρακάτω θέσης:

Πωλητής/τρια Καταστήματος  
(Πάτρα)  

(κωδ. θέσης: S-722/45950)
Περιγραφή θέσης 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Προώθηση - πώληση των προϊόντων 
•Διαχείριση παραπόνων πελατών  
Προφίλ υποψηφίου 

•Απόφοιτος/η λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εξοικείωση με τις εφαρμογές MS Office 
•Οργανωτικές ικανότητες, δημιουργικότητα  
και φαντασία 
•Άνεση στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα,  
ευγένεια, πελατοκεντρικός τρόπος σκέψης  
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα δυναμικό  
και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infogr@adecco.com, 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, 
Linkedin, Twitter.

 
Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες 
  για το νέο Kατάστημα της Κορίνθου

Απαραίτητα προσόντα / ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στο χώρο  
των πωλήσεων 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο 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 σημείω-
μα: DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμί-
ας Άγιος Στέφανος Αττικής, 145 10, Τηλ. 210 
6217691, fax: 210 8140802, ή e-mail: cv@dexim.
gr. Κωδικός αγγελίας: 2014050.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει (μέσω 
τοπικού συνεργάτη):

Σύμβουλους Διαφήμισης 
για την Καλαμάτα

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος  
πελατολογίου 
•Aνεύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες  
της εταιρίας 
•Προσωπικές πωλήσεις 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα/θέση πωλήσεων 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον  
προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
(Windows, Excel, Word, PowerPoint, Internet) 
•Δυνατότητα μετακίνησης 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
για του άντρες υποψήφιους 
•Απαραίτητη εντοπιότητα  
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη  
των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση της τοπικής αγοράς  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση
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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προδιαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω δι-
εύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε. διεύθυνση αν-
θρώπινου δυναμικού, Γ. Αβέρωφ 26-28, 142 32, 
Νέα Ιωνία-Περισσός fax: 210 9204172.  E-mail:hr@
yellowpages.gr

 
H ACTION LINE για λογαριασμό πελάτη της, 
εταιρίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, 
αναζητά υποψηφίους:

Πωλητές  στην Πάτρα 
(Κωδ. Θέσης: ACT_DPTR _0914)

Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευρυ-
ζωνικών υπηρεσιών.  
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
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από 
μια πρόσφατη φωτογραφία με τον κωδικό της 
θέσης. ACTION LINE ΜΟΝ ΕΠΕ. Για αποστολή 
βιογραφικού e-mail: jobs@actionline.gr,fax: 210 
3637544.

 
Εταιρεία: Η TALANTON Business Consulting & 
Marketing Services, Εταιρεία Ανάθεσης Εξειδι-
κευμένων Υπηρεσιών Δικτύων Πωλήσεων & 
Merchandising τόσο στην Ελλάδα όσο και στα 
Βαλκάνια και την Κύπρο, πιστοποιημένη σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα 
παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών, αναζητά να προ-
σλάβει για τις ανάγκες ανάπτυξης πωλήσεων πολυ-
εθνικής εταιρείας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, 
άτομα πλήρους απασχόλησης για την περιοχή της 
Αττικής - Πελοπόννησος.

Πωλητής
Ρόλος: Είναι υπεύθυνος/η για την ενημέρωση και 
ανάπτυξη των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών 
πωλήσεων των κωδικών (προϊόντων) στα σημεία 
πώλησης, καθώς και για την παραγγελία αυτών. 
Καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων και 
δημόσιες σχέσεις με τους υπεύθυνους των σημείων 
πώλησης.
Περιοχές έδρας: Αττική
Καθήκοντα: Παραγγελιοληψία, ενημέρωση 
εμπορικής πολιτικής, εκπλήρωση στόχων, κλπ.  
Προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου ή ανωτέρας εκπαίδευσης 
•Εμπειρία σε καταναλωτικό προϊόν  
και υπηρεσίες σε μικρά σημεία πώλησης  
(mini market, περίπτερα, ψιλικά) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα αντίληψης των αναγκών του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη στόχων και αποτελε-
σμάτων 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψηςπρωτοβουλιών, πνεύμα 
συνεργασίας, ευελιξία και ευγένεια 
•Δίπλωμα οδήγησης (κατηγορίας Β ή Α)  
•Κάτοχος ΙΧ ή μηχανής  
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο και  
ασφαλιστικές καλύψεις 
•Κάλυψη εξόδων κινήσεως 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκής εκπαίδευση στον κλάδο  
των πωλήσεων  
•Δυνατότητες σύντομης εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους, μέσω e-mail: merch@talanton.
gr (site: www.talanton.gr). Επιπλέον μπορείτε να 
επικοινωνήσετε στο 210 9407745-7 για περισσότερες 
πληροφορίες με τον κο Καλογερόπουλο Κίμωνα.

 
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  
Σπυροπούλου Τζένη στο fax: 210-6217246, 
e-mail: espyropoulou@gr.roullier.com 

  
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 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 διαχείρι-
ση 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.  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: cv@aepi.gr

 
Η Media Strom ζητεί για το κατάστήμα λιανικής 
στην Πάτρα:

Σύμβουλους Πωλήσεων 
 για Μερική Απασχόληση (κωδ. ΕΛ-451)

Η εταιρία Media Strom, ηγέτιδα στο χώρο της, ζητά 
να προσλάβει για το κατάστημα λιανικής στην Πάτρα 
σύμβουλους πωλήσεων για μερική απασχόληση.
Τα καθήκοντα της θέσης είναι: H υλοποίηση 
πωλήσεων βάσει των στόχων του καταστήματος, 
η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και η σωστή λει-
τουργία του καταστήματος των εταιρικών οδηγιών.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία  
στις πωλήσεις 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή ικανότητα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επαγγελματική παρουσία & ήθος 
•Ηλικία έως 40 ετών  
Προσφέρουμε: 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Μισθός & bonus επί των πωλήσεων
Αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (ΕΛ-451) 
στο fax: 210 3482899, τηλ: 210 3482900,  e-mail: 
personel@mediastrom.gr . Υπ’ όψιν: διεύθυνσης 
ανθρώπινου δυναμικού.

PROMOTION - 
MERCHANDISERS

H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει:
Merchandisers 

Που θα δραστηριοποιούνται στο χώρο  
των FMCGs  
Περιοχές: 
•Αττική - Ιωάννινα - Καβάλα  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων 
•Άπταιστα αγγλικά 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας  
& διαπραγματεύσεων 
•Ομαδικότητα 
•Ικανότητες παρουσίασης 
•Καινοτομικό τρόπο σκέψης 
•2 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
ή merchandising σε FMCGs 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

για τους άντρες υποψήφιους  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την ένδειξη 
Mercfmcg στο e-mail: info@westsa.gr & στο fax: 
210 9735005. 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρεία 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

ΙΑΤΡΟΙ
Πνευμονολόγοι (με ειδικότητα) (MED 0921) 

Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Γιάννενα - Ηράκλειο -  
Πάτρα - Αλεξανδρούπολη - Λάρισα

Περιγραφή: Αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών αναζητά για συνεργασία πνευ-
μονολόγους (κατόχους ειδικότητας) για πλήρη ή 
μερική απασχόληση. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να 
εργάζονται σε νοσοκομείο ή να διατηρούν ιδιωτικό 
ιατρείο
Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
παρέχουν υπηρεσίες της ειδικότητας τους, σε ασθε-
νείς με αντίστοιχες ιατρικές ανάγκες.
Απαραίτητα προσόντα: 
•κάτοχοι ειδικότητας πνευμονολόγου 
•χωρίς άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις,  
σχετικές με το αντικείμενο εργασίας  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr

 
Oφθαλμίατροι (με ειδικότητα)  

(MED 0920)  
Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Γιάννενα -  

Ηράκλειο - Πάτρα - Αλεξανδρούπολη -  
Λάρισα

Περιγραφή: Αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών αναζητά για συνεργασία 
οφθαλμιάτρους (κατόχους ειδικότητας)για πλήρη 
ή μερική απασχόληση. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει 
να εργάζονται σε νοσοκομείο ή να διατηρούν ιδι-
ωτικό ιατρείο
Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
παρέχουν υπηρεσίες της ειδικότητας τους, σε ασθε-
νείς με αντίστοιχες ιατρικές ανάγκες.
Απαραίτητα προσόντα: 
•κάτοχοι ειδικότητας οφθαλμιάτρου 
•χωρίς άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις,  
σχετικές με το αντικείμενο εργασίας  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Randstad Hellas, is seeking to employ a 
Mechanical Engineer with Cooling Specialty, 
on behalf of its client, Frigoglass, for its hub in 
Patras:  
Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Design in Pro-E, test, modify and validate the 
cooling mechanism within the framework of 
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; ensure that the feedback 
from prototypes is appropriately analyzed and 
incorporated in the technical files. 
•Ensure that the prototypes are as close as 
possible to the final product; cooperate with all 
stakeholders aiming a high quality product by 
analyzing the feedback, the observations and 
the results of all the tasks. 
•Coordinate the activities for the full compliance 
of the product, as far as performance and safety 
is concerned. 
•Ensure that projects are processed according 
to the procedures and priorities;monitor and 
manage the budget execution, according to the 
projects’ needs.  
Προσόντα/requirements 
•Degree in mechanical or cooling engineering 
•CAD tool software experience 
•Good knowledge of thermodynamics, cooling/
refrigerants, heat transfer, fluid dynamics 
•More than 3 years of experience in an industrial 
environment (experience on multinational 
company will be considered positively) 
•Experience on manufacturing and/or design 
of industrial products (ideally household 
appliances) 
•Excellent knowledge of the English language 
•Executing with excellence 
•Project management skills 
•Team and integrated working 
•Creative, focused, reliable  
Προσφορά/offer 
•Competitive remuneration package 
•Private insurance 
•Pension plan 
•Annual bonus
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: http://www. 
randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID =4225. 
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter, website: 
www.randstad.gr 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Στελέχη πωλήσεων & ανάπτυξης εργασιών, στη 
δουλειά που προσφέρει κύρος και προοπτικές, στο 
εταιρικό δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Το μέγεθοςκαι η πρωτοκαθεδρία της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, 
σε συνδυασμό με την εμπειρία, και την ικανότητα 
των στελεχών της επιθεώρησης μας από το 1981, 
εγγυούνται μια λαμπρή και σίγουρη επαγγελματική 
σταδιοδρομία, με μόνη προϋπόθεση την ποιοτική 
και μεθοδική εργασία
Σας καλούμε να γνωριστούμε και να αποφασίσου-
μεεάντηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις , να 
αποτελέσετε και εσείς μέλη του εταιρικού δικτύου 
πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής του ομίλου 
της Εθνικής Τράπεζας.

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Ζητάμε συνεργάτες οι οποίοι αφού εκπαιδευτούν, 
θα γίνουν επαγγελματίες ασφαλιστικοί και χρημα-
τοοικονομικοί σύμβουλοι και θα στελεχώσουν τα 
ήδη υπάρχοντα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ:
•Νομός Αχαΐας - Πάτρα, Αίγιο  
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 επίσημη πιστοποίηση από την πολιτεία  
με το αντίστοιχο πτυχίο επισημοποιεί  
την επαγγελματική αρτιότητα του συνεργάτη.
Η επιδίωξή μας είναι μια και μόνο: Να δημιουρ-
γήσει πετυχημένους και αξιόπιστους επαγγελματίες 
που θα ηγηθούν τα επόμενα χρόνια στον χώρο της 
ιδιωτικής ασφάλισης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: doussas@
yahoo.com. Υπεύθυνη επικοινωνίας κα Μπίρη 
Γεωργία, τηλ: 6945 373756.


