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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η εταιρεία Ενεργειακής Διαχείρισης Συστήματα 
Κλιματισμού & Θέρμανσης «Φοή Ανδριάνα» με 
έδρα τη Πάτρα επιθυμεί να προσλάβει στη περιοχή 
της Πάτρας:

Γραμματέα / 
Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Οικονομικής σχολής 
(κατά προτεραιότητα ΑΕΙ) 
•Πολύ καλή γνώση λογιστικής και αντίστοιχων 
λογιστικών προγραμμάτων 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Άριστο χειρισμό προγραμμάτων MS Office 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
σε αντίστοιχη θέση 
•Ευχέρεια στην γραπτή–προφορική επικοινωνία 
•Ηλικία έως 32 ετών 
•Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες 
•Αναλυτική και συνθετική σκέψη. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση: askouta@foiandriana.gr. Όλες 
οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, 
αναζητά για τo ξενοδοχείο Olympian Village & 
Royal Olympian*****:

Υπάλληλο 
Δημοσίων Σχέσεων 

Πελατών (Ρωσόφωνο)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Ρωσικών, πολύ καλή γνώση 
Ελληνικών & Αγγλικών. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή σε υποδοχή 
ξενοδοχείου ή σε τουριστικό γραφείο 
•Χρήση Η/Υ 
•Επικοινωνιακός

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, στο website της εταιρίας μέσω του link: 
http://www.aldemarhotels.com/pages/gr/kariera.
php. Η διαχείριση όλων των αιτήσεων γίνεται με 
απόλυτη εμπιστευτικότητα. Επικοινωνία θα γίνει 
μόνο με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης.

Για το κατάστημά μας χονδρικής πώλησης στον 
Πύργο ζητάμε:

Διευθυντή Καταστήματος
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων και 
αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων 
και επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας καθώς και ομαδικής 
εργασίας 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές 
(συμπεριλαμβανομένου εταιρικού αυτοκινήτου), 
πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης, πριμ επίτευξης 
στόχων, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέ-
λιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική 
εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα μέσω της διεύθυνσης: 
http://mycareer.metro.com.gr. Κωδικός θέσης: 
MOD06. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

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/6960 
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 Aberon ή Entersoft 
•3-5 έτη σε διαχείριση αποθήκης κλάδου 
Logistics ή σε επιχείρηση κλάδου ένδυσης

Επισκεφθείτε τώρα την διεύθυνση μας στο link: 
www.manpowergroup.gr και δημιουργήστε το δικό 
σας λογαριασμό Mymanpower ενημερωθείτε για 
τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και κάνετε αίτηση για 
όλες όσες σας ενδιαφέρουν. Αποστολή βιογραφι-
κών στο e-mail: emichalatou@manpowergroup.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Golf Sales Manager 
(Ref.Code: GSM.14)

Costa Navarino is the new prime destination in 
the Mediterranean, with a strong commitment to 
environmental responsibility, entering its fifth year 
of full operations in 2014. Located in the Greek 
region of Messinia in the southwest Peloponnese, 
it has one of the most unspoiled and breathtaking 
seaside landscapes with a history of 4,500 years. 
It comprises of two luxury 5 star properties, 
altogether 775 guestrooms, suites & villas, a 
state-of-the art House of Events, Anazoe Spa, 
two 18-hole signature golf courses, as well as a 
wide range of memorable activities and unique 
experiences for adults and children.

Dunes Course and Bay Course both award 
winning Golf Courses are seeking for a Golf Sales 
Manager.

As a Golf Sales Manager you will manage and up 
sell Navarino Dunes and Navarino Bay Golf facilities 
to their full potential, maximizing all revenue 
opportunities and resort revenue, achieving 
targets and building client relationships.

To be successful in this role you will have: 
•Bachelor’s degree in Business, Marketing or 
equivalent, or an additional 2 years’ relevant 
industry experience in lieu of a degree 
•Strong knowledge of and/or background of the 
German market, 
•Worked and lived in Germany, 
•Proper communication etiquette (both written 
and spoken) with internal and external guests. 
•Write and converse freely in English, German 
and Greek, 
•Knowledge of French or Russian will be 
considered a plus., 
•Ability to develop and maintain long-term 
relationships, 
•Solid presentation skills, 
•Strong entrepreneurial acumen and high level of 
commercial and financial awareness. 
 
Costa Navarino 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 Costa Navarino 
•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.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η CUBE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ζητά:

Ιατρικούς Επισκέπτες 
(Κωδ.: ΙΕΔΤ/ΑΤΤ)

Η εταιρεία CUBE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο των φαρμάκων, των συ-
μπληρωμάτων ειδικής διατροφής και των ιατρο-
τεχνολογικών προϊόντων, επιθυμεί να προσλάβει 
Ιατρικούς Επισκέπτες για τα προϊόντα - διαιτη-
τικά 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 να στείλουν βιογραφικό σημείω-
μα (με αναγραφή του κωδικού που αντιστοιχεί στη 
θέση για την οποία ενδιαφέρονται) στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: info@cube-pharmaceuticals.gr

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
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 
εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρι-
νής απασχόλησης.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της που εδρεύ-
ει στην περιοχή του Ασπροπύργου, αναζητά ένα 
(1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Logistics Administrator 
(κωδ. θέσης: S-722/37921)

Περιγραφή θέσης 
•Διεκπεραίωση εργασιών τμήματος logistics και 
procurement 
•Διαχείριση παραγγελιών και επικοινωνία με 
προμηθευτές 
•Συντονισμός και οργάνωση εκτέλεσης παραγ-
γελιών 
•Τήρηση εταιρικών διαδικασιών διακίνησης 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης 
•Δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση 
στο χώρο των μεταφορών/logistics 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Βασική γνώση χειρισμού προγράμματος SAP 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατο-
κεντρική αντίληψη 
•Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα 
 
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 
6180376, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ. Κων-
σταντίνου 40, 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 καταχωρήστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Follow 
Adecco Greece on Facebook, LinkedIn.

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 ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa,  
η οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη, τη Ρόδο 
και τη Δυτική Πελοπόννησο προσφέροντας ολο-
κληρωμένες και ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες 
αναζητά να καλύψει για την μονάδα της Knossos 
Royal & Royal Villas στην Κρήτη τη θέση:

B’ Μάγειρα 
Κωδικός Θέσης: «ΒCK»

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σπουδές μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα επικοινωνίας με τους πελάτες. 
•Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας 
& υγιεινής τροφίμων

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία 
μας προσφέρει: 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον και άριστες συνθήκες 
εργασίας

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με μια φωτογραφία δηλώνο-
ντας το κωδικό της θέσης, μέσω του link: 
http://aldemarformsen.applymycv.gr/mainsite/
careers.html. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται 
με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση 
θα γίνει τηλεφωνικά μόνο για τους υποψήφιους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, η 
οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη, τη Ρόδο και 
τη Δυτική Πελοπόννησο προσφέροντας ολοκλη-
ρωμένες και ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες ανα-
ζητά να καλύψει για τη ξενοδοχειακή της μονάδα 
Olympian Village & Royal Olympian τη θέση:

Resident Manager / 
Rooms Division Manager 
(Κωδικός Θέσης: ‘rrdm’)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής Τουριστικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος ή Εξωτερικού 
•Επαρκή προϋπηρεσία σε θέση Resident 
Manager ή Rooms Division Manager σε ξενοδο-
χειακές μονάδες 5 ή 4 αστέρων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής, Ρωσικής ή Ιταλικής 
Γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητες οργάνωσης και επίτευξης στόχων 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα 
με ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση Fidelio (Opera) 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ηλικία από 35-40 ετών 
 
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία 
μας προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με μια φωτογραφία δηλώνο-
ντας το κωδικό της θέσης, μέσω του link: 
http://aldemarformsen.applymycv.gr/mainsite/
careers.html. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται 
με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση 
θα γίνει τηλεφωνικά μόνο για τους υποψήφιους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.



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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

H Hip Collection αναζητεί για τo ξενοδοχείο 4 
αστέρων Kalavryta Canyon στα Καλάβρυτα 
υποψήφιους για την θέση:

Hotel Manager
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή στα Οικονομικά ή 
ανώτερης σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστι-
κά επαγγέλματα 
•3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απα-
ραίτητη στον ξενοδοχειακό κλάδο σε boutique 
ξενοδοχεία 
•Γνώση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής ξενοδοχεια-
κής αγοράς για κλασικούς Tour Operators 
•Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών 
•Γνώση καναλιών προώθησης 
(IDS,GDS,OTA’s, websites τρίτων, booking 
engines, internet tour operators) 
•Γνώσεις Revenue Management 
•Γνώσεις Budgeting, Forecasting and Reporting 
•Γνώση χρήσης social media ως εργαλείο ενη-
μέρωσης, προώθησης και πωλήσεων 
•Ικανότητες δημιουργίας δυναμικών πακέτων 
σε συνεργασία με Flash sales companies του 
εξωτερικού 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
πείρα σε ξενοδοχειακά προγράμματα 
•Γνώσεις F&B management and costing 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών σε συνδυα-
σμό με bonus 
•12 μήνη απασχόληση στα Καλάβρυτα 
•Διαμονή στα Καλάβρυτα

Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία ευκρι-
νής φωτογραφία στο e-mail: hr@hipcollection.gr. 
Τηλ Επικοινωνίας: 6944 641994.

Für die Saison 2014 suchen wir:

Tanz-Choreograph /-in 
Sportstainment

Anforderungen: 
•Abgeschlossene Ausbildung oder 
nachweisbare Praxiserfahrung 
•Fundierte Deutsch- und Englisch Kenntnisse. 
•Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 
•Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit 
•Kommunikationsfähigkeit und Kontaktfreude 
 
Wir bieten: 
•Unterkunft und Verpflegung 
•Familiäres, freundliches Arbeitsklima

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung mit Bild. Fax: 0030 26230 95206, 
email: secretary@kyllinibeach.com, 
website: www.kyllinibeach.com.

Für die Saison 2014 suchen wir:

Sportstainment - 
Manager/in

Anforderungen: 
•Planung, Organisation und Durchführung 
des Tagessportprogramms bis hin zum 
Abendprogramm und Shows mit Absprache der 
Direktion 
•Umsetzung einer gästeorientierten und 
qualitativen Betreuung im Sportbereich unter 
Berücksichtigung der bestehenden Leitlinien 
•Sicherstellung des Leistungsstandards in allen 
Bereichen des Sportprogramms durch tägliche 
Kontrollen 
•Aktive Teilnahme an Programmen und 
Sonderaktionen 
•Motivierendes Auftreten gegenüber seiner 
Mitarbeiter durch seine Persönlichkeit, 
Freundlichkeit und Ausstrahlung 
•Sorgfaltspflicht für die Einhaltung der 
Sicherheitsbestimmungen im verantwortlichen 
Bereich, sowie Instandhaltung und Sauberkeit. 
•Verantwortung für Pflege und Wartung 
des Materials und der Installationen sowie 
Sicherstellung der Ersatzbeschaffung in 
Koordination mit dem Fachsportleiter 
•Mindestens 2-jaehrige nachweisbare 
Praxiserfahrung im Bereich 
•Belastbarkeit, Flexibilitaet und Teamfaehigkeit 
 
Wir bieten: 
•Unterkunft und Verpflegung 
•Familiaeres, freundliches Arbeitsklima

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung mit Bild. Fax: 0030 26230 95206, 
email: secretary@kyllinibeach.com, 
website: www.kyllinibeach.com.

Für die Saison 2014 suchen wir:
Mitarbeiter 

für Sportstainment
Anforderungen: 
•Ausbildung oder nachweisbare 
Praxiserfahrung im Bereich 
•Fundierte Deutsch- und Englisch Kenntnisse. 
•Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 
•Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit 
•Kommunikationsfähigkeit und Kontaktfreude 
 
Wir bieten: 
•Unterkunft und Verpflegung 
•Familiäres, freundliches Arbeitsklima 
 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung mit Bild. Fax: 0030 26230 95206, 
email: secretary@kyllinibeach.com, 
website: www.kyllinibeach.com.

Wir suchen fuer 2014:
Kinderbetreuungs 

Manager/in
Anforderungen: 
•Pädagogische Ausbildung oder mindestens 2 
jaehrige nachweisbare Praxiserfahrung 
•Erfahrung in Teamleitung 
•Planung und Organisation der 
Kinderprogramme: tagsüber, abends und hin 
bis zur Kindershow. 
•Fundierte Deutsch- und Englisch Kenntnisse. 
•Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 
•Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit 
•Kommunikationsfähigkeit und Kontaktfreude 
 
Wir bieten: 
•Unterkunft und Verpflegung 
•Familiäres Arbeitsklima

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung mit Bild. Fax: 0030 26230 95206, 
email: secretary@kyllinibeach.com, 
website: www.kyllinibeach.com.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa,  
η οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη, τη Ρόδο 
και τη Δυτική Πελοπόννησο προσφέροντας 
ολοκληρωμένες και ποιοτικές τουριστικές υπηρε-
σίες αναζητά να καλύψει για τις μονάδες της, τις 
θέσεις:

Animators / Ψυχαγωγών 
(κωδ. Θέσης: ‘ΑΝΙΜΑ’)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι Θεατρικών σπουδών ή Γυμναστικής 
ακαδημίας Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία 1-2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής ή Ρωσικής γλώσ-
σας 
•Φιλική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Αγάπη στην ομαδική και δημιουργική εργασία 
•Ηλικία έως 25 ετών 
 
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία 
μας προσφέρει: 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Διατροφή εντός του ξενοδοχείου

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με μια φωτογραφία δηλώνο-
ντας το κωδικό της θέσης, μέσω του link: 
http://aldemarformsen.applymycv.gr/mainsite/
careers.html. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται 
με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση 
θα γίνει τηλεφωνικά μόνο για τους υποψήφιους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & 
Spa, αναζητά για τo ξενοδοχείο Olympian 
Village & Royal Olympian***** :

Υπάλληλο 
Δημοσίων Σχέσεων (Ρωσόφωνη) 

Κωδ. Θέσης: (OVRU)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Ρωσικών, πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή σε υποδοχή 
ξενοδοχείου ή σε τουριστικό γραφείο 
•Χρήση Η/Υ 
•Επικοινωνιακή

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με μια φωτογραφία δηλώνο-
ντας το κωδικό της θέσης, μέσω του link: 
http://aldemarformsen.applymycv.gr/mainsite/
careers.html. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται 
με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση 
θα γίνει τηλεφωνικά μόνο για τους υποψήφιους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Für die Saison 2014 suchen wir:

SPA Manager /in
Anforderungen: 
•Planung, Organisation und Durchführung 
eines qualitativ hochwertigen Beauty- und 
Massageangebots, mit Absprache der Direktion 
•Verantwortung für die Qualität, 
Weiterentwicklung, Organisation aller Angebote 
und Programme im gesamten Spa-Bereichs. 
•Entsprechende Ausbildung und mindestens 3 
jaehrige Praxiserfahrung 
•Fundierte Deutsch- und Englisch Kenntnisse. 
•Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 
•Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit 
•Gepflegtes Erscheinungsbild, gesunde 
Ausstrahlung 
•Kommunikationsfähigkeit und Kontaktfreude 
 
Wir bieten: 
•Unterkunft und Verpflegung 
•Familiäres, freundliches Arbeitsklima

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung mit Bild. Fax: 0030 26230 95206, 
email: secretary@kyllinibeach.com, 
website: www.kyllinibeach.com.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Aντιπρόσωπος - 

Εξωτερικός Συνεργάτης
H Τhe Franchise Co., η μεγαλύτερη εταιρία συμ-
βούλων ανάπτυξης δικτύων λιανικής & franchise 
επεκτείνει τις δραστηριότητές της και αναζητά: 
Αντιπρόσωπο - Εξωτερικό Συνεργάτη,  για τις 
περιοχές: Κρήτη (Ηράκλειο), Θεσσαλονίκη,  
Ιωάννινα (Ήπειρο), Ανατολική Μακεδονία- 
Θράκη, Πάτρα.

Αναπτύσσουμε τα δίκτυα των πελατών μας δημι-
ουργώντας μοναδικές ευκαιρίες επιχειρηματικής 
εξέλιξης κα ευημερίας σε νέους και υφιστάμενους 
επιχειρηματίες.

Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι νέος επαγγελ-
ματίας με εμπειρία στην ανάπτυξη δικτύων λια-
νικής και πωλήσεων υπηρεσιών, εναλλακτικά 
μπορεί να είναι υφιστάμενη επιχείρηση, εφόσον 
πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις σε επίπεδο 
κρίσιμων δεξιοτήτων.

Αρμοδιότητες: 
•Επίτευξης ετήσιων στόχων πωλήσεων ανάπτυξης 
franchise 
•Προσέλκυση, αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων 
franchisees 
•Ανάπτυξη πωλήσεων σε συμπληρωματικές υπη-
ρεσίες της εταιρίας (consulting – εκπαίδευσης) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τριετής επιτυχής προϋπηρεσία στην ανάπτυξη 
δικτύων λιανικής, εναλλακτικά σε πωλήσεις υπη-
ρεσιών ή χρηματοοικονομικών προϊόντων 
•Εμπειρία από τον χώρο της λιανικής 
•Εξαιρετική ικανότητα σε ανάπτυξη νέων ευκαιριών 
πώλησης 
•Αποδεδειγμένες ικανότητες πωλήσεων 
και επίτευξης στόχων 
Υψηλό επαγγελματικό επίπεδο και ήθος σε 
στρατηγική και συμβουλευτική πώλησης 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων- άμεση ανα-
γνώριση και επίλυση προβλημάτων 
•Επιχειρηματική αντίληψη και ωριμότητα 
•Πτυχίο ΑΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Marketing ή Χρηματοοικονομικά 
•Καλή γνώση MS Office 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: Η κατανόηση σε βά-
θος συμφωνιών και πρακτικών franchise και γενι-
κότερα η γνώση της αγοράς Retail & Franchise

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: oroussopoulos@tfc.gr ή στο fax: 210 
6752864, αναγράφοντας τον κωδικό FDS. Θα τη-
ρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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 της διεύθυνσης: 
http://www.kluehhr.gr/submit-cv, μέσω fax στον 
αριθμό 2118008866 ή στη διεύθυνση: Klüh 
Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., Περικλέους 
32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 2107472010, υπεύθυνη: Μαριάννα 
Αντωνιάδη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές.

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

Συνεργάτη ως Αντιπρόσωπο 
 για το Ν. Μεσσηνίας 

(μόνιμος κάτοικος της περιοχής)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα 
των πωλήσεων 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) 
•Γνώση χρήσης εμπορικών λογισμικών (κατά 
προτίμηση ERP/CRM) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστη ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ 
•Μεταφορικό μέσο 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ κατεύθυνσης Marketing/
Δημοσίων Σχέσεων 
•Σεμινάρια τεχνικών πώλησης/διαπραγματεύσεων 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Επαγγελματισμό 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Iκανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το 
αποτέλεσμα 
 
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και 
δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: cv@aepi.gr. Συστατικές επιστολές 
θα εκτιμηθούν.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

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 ύμβαση. 
•Μισθό + ΙΚΑ, προμήθεια και bonus παραγωγι-
κότητας ανάλογη επιδόσεων. 
•Ομαδική ασφάλεια. 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική κα-
τάρτιση 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


