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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπάλληλος 

Έρευνας και Αξιοποίησης 
Ακινήτων στην Πάτρα

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα 
πρόκληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστη-
μένοι μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχα-
ριστημένοι. Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπι-
στους συνεργάτες, τους οποίους θα προετοιμά-
σουμε με τον καλύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις 
του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: Ανήκετε στον τομέα ανάπτυ-
ξης και εργάζεστε στις εγκαταστάσεις μας στην 
Πάτρα. Υποστηρίζεται τη διαδικασία ανάπτυξης 
του δικτύου καταστημάτων μας μέσω αγοράς η 
μίσθωσης νέων ακινήτων και επικοινωνείτε με εκ-
προσώπους του χώρου. Παράλληλα, αναλαμβά-
νετε τη διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
της περιφέρειάς μας, μέσω σχετικού λογισμικού.

Το προφίλ σας: Είστε απόφοιτος-η ανώτατης εκ-
παίδευσης, ενώ διαθέτετε γνώσεις σε Real estate 
/ διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων. Χειρίζε-
στε άριστα εφαρμογές MS-Office (Word, Excel, 
Power point). Γνωρίζετε άριστα τη γερμανική 
γλώσσα, ενώ η γνώση αγγλικών θα εκτιμηθεί. Τα 
προσωπικά σας γνωρίσματα είναι εξίσου σημα-
ντικά για εμάς. Σας διακρίνουν δεξιότητες επικοι-
νωνίας, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα.

Τι προσφέρουμε: Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο 
και οργανωμένο περιβάλλον. Αμείβεστε με ελκυ-
στικές αποδοχές, αξιόλογες παροχές και επιπρό-
σθετη ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. Με την ολοκλή-
ρωση της εκπαίδευσής σας είστε έτοιμος-η να 
αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και να 
ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να 
λάβουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επι-
συνάψετε το αρχείο του βιογραφικού σας στην 
Online φόρμα μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/
cps/rde/xchg/SID-9A46898F-9581DA33/lidl_gr/
hs.xsl/4193_39397.htm. Θα σας απαντήσουμε 
άμεσα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

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 Κα-
λαμάτα, 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 παρακά-
τω e-mail: isp@instoreperfect.gr. Διεύθυνση:IN 
STORE PERFECT ΕΠΕ, Μεταξά 27-29, 166 74 
Γλυφάδα. Τηλ.: 210 89 83 673. Fax: 210 89 83 450.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
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 εταιρία πετρελαιοειδούς ζητεί 
υπαλλήλους γυναίκες για τη λειτουργία του ιδι-
ολειτουργούμενου cafe’-mini shop πρατηρίου 
καυσίμων στην Καλαμάτα.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε κατάστημα εστίασης 
και ιδιαίτερα σε cafe. 
•Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Κάτοικος κοντινών περιοχών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών 
•Γνώση αγγλικών

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο 
θέμα τον κωδικό θέσης, φωτογραφία απαραίτητη, 
μέσω fax στον αριθμό 2118008866, μέσω του link: 
http://www.kluehhr.gr/submit-cv ή στη διεύθυνση: 
Klüh Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., Περι-
κλέους 32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2107472010. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η OTEplus Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, που 
δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών, έχει αναλάβει έργο για τον ΟΤΕ 
και ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Account  Managers 
Εταιρικών Πελατών

Οι θέσεις αφορούν στις ακόλουθες περιοχές: 
•Αθήνα 
•Αλεξανδρούπολη 
•Άρτα 
•Ηράκλειο Κρήτης  
•Θεσσαλονίκη  
•Ναύπλιο 
•Πάτρα  
•Ρόδος 
 
Τα κύρια καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν: 
•Προώθηση των προϊόντων & υπηρεσιών του 
Ομίλου σε νέους και υφιστάμενους εταιρικούς 
πελάτες με σκοπό τη διατήρηση αλλά και την 
ανάπτυξη / διεύρυνση του πελατολογίου. 
•Διερεύνηση & ανάλυση των αναγκών των εται-
ρικών πελατών με στόχο την παροχή ολοκληρω-
μένων λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις τους. 
•Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης & 
υποστήριξης των εταιρικών πελατών. 
 
Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες: 
•Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου 
τουλάχιστον First Certificate in English) 
•Καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων 
και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου 
(MS-Office) 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές 
και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για άνδρες υποψηφίους) 
 
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία δύο ετών σε αντίστοιχη 
ή παρεμφερή θέση 
•Εξοικείωση με προϊόντα τεχνολογίας 
 
Παροχές / εκπαίδευση και ανάπτυξη: 
•Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα account 
management και νέες τεχνολογίες 
•Bonus βάσει επίτευξης στόχων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης 
•Προνομιακό πακέτο κινητής τηλεφωνίας 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://
optimalba.profilsearch.com/recrute/fo_annonce_
voir.php?id=421

Οι Καλοί Πωλητές δε 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, συ-
στήματα βιολογικής υπερεργασίας, κλπ.

Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε: βιομη-
χανίες, βιοτεχνίες, σκυροδέματα, νοσοκομεία, 
δήμους, συνεργεία, λατομεία, μηχανουργεία, ξε-
νοδοχεία, εργοστάσια, μονάδες επεξ/σιας τροφί-
μων, 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 
υπηρεσιών 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 αποστολή βιογρα-
φικού σημειώματος στο φαξ: 210 2710105/ e-mail: 
gvoulgar@nch.com. Websites: www.nch.com, 
www.bioamp.gr.

H ACTION LINE ζητά:
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, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες καλέστε στο: 210 3637585 και 210 3637822.

H εταιρία Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ -- ENDLESS, 
στο πλαίσιο της ανάπτυξής της με νέα προϊόντα 
επαγγελματικής χρήσης, επιθυμεί να εντάξει στο 
προσωπικό της:

Πωλητή Επαγγελματικών 
 Προϊόντων Καθαρισμού

Προφίλ υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη 
θέση σε τομέα HO.RE.CA και σε επαγγελματικά 
προϊόντα καθαρισμού 
•Άριστη γνώση της αγοράς 
•Βασικές γνώσεις τεχνικής υποστήριξης δοσο-
μετρικών μηχανημάτων επαγγελματικών προϊό-
ντων καθαρισμού 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Ευέλικτη δημιουργική και 
δυναμική προσωπικότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Διάθεση και ενθουσιασμό για επίτευξη στόχων 
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Γνώση αγγλικών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον 
•Εταιρικό όχημα & κινητό τηλέφωνο 
•Επιπρόσθετο κίνητρο (Bonus) μετά από κάλυψη 
οριζόμενων στόχων.

Βιογραφικά που δεν πληρούν ακριβώς το προφίλ 
της θέσης, δεν θα αξιολογηθούν. E-mail αποστο-
λής βιογραφικών: info@eurochartiki.gr

H Εταιρία ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., που δραστηριο-
ποιείται στην εμπορία φορτηγών και λεωφορείων 
ΜΑΝ και Neoplan στην ελληνική αγορά, στo πλαί-
σιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του τμή-
ματος μεταχειρισμένων οχημάτων ζητεί για άμεση 
πρόσληψη:

Σύμβουλο Πωλήσεων 
Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε πωλήσεις 
στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων 
•Γνώση των διαδικασιών μεταβίβασης – 
ταξινόμησης 
•Γνώση Η/Υ και internet 
•Πελατοκενρική αντίληψη και διαπροσωπικές 
ικανότητες 
•Δέσμευση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη 
στόχων

Η γνώση ξένης γλώσσας, η κατοχή διπλώματος 
οδήγησης 3ης κατηγορίας και συστάσεις από προ-
ηγούμενη σχετική θέση θα εκτιμηθούν ανάλογα.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αμοιβές 
καθώς και προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό 
και συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
dimitris.skoufis@man.eu

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η Vamvas Medicals ζητά να προσλάβει:

Πωλητές 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 

Περιγραφή θέσης: Υποστήριξη πωλήσεων για 
την εμπορική διεύθυνση ορθοπεδικών με βάση 
τη Θεσ/νίκη & την Τρίπολη.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε 
εταιρεία ορθοπεδικών (χώρος χειρουργείου) 
•Επιθυμητό πτυχίο σχολής Βιοϊατρικής Τεχνολο-
γίας / Ιατρικών Οργάνων / Νοσηλευτικής / Παρα-
φαρμακευτικών. 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Επαγγελματισμός 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Χρήση Η/Υ 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για τους άντρες) 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης 
•Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας

Στείλτε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση αν-
θρώπινου δυναμικού & εκπαίδευσης στο e-mail: 
hr@vamvasmedicals.gr (Kωδ. Αγγελίας Θεσ-
σαλονίκη:ΠΩΛΟΧΘ01 & Κωδ. Αγγελίας Τρίπο-
λη:ΠΩΛΟΧΤΡ01), fax: 210 6078401.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η CUBE Φαρμακευτική ζητά:

 Ιατρικούς Επισκέπτες

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 - διαιτη-
τικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
– στην περιοχή:

Αττική: (Κωδ. ΙΕΔΤ/ΑΤΤ) 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πολυετή εμπειρία στις ειδικότητες των 
παιδιάτρων, 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 κωδικού 
που αντιστοιχεί στη θέση για την οποία ενδιαφέ-
ρονται) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 info@cube-pharmaceuticals.gr

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:

Electrical Engineer - 
 Mechanical Engineer

•Master Degree in Mechanical - Electrical 
Engineering Degree 
•Experience: Licensing & renewable energy 
projects in particular solar thermal - Solar - Wind 
farms and cogeneration projects of natural gas 
and biogas projects substation & MV – HV 
•At least 4 years of experience in renewable 
energy projects 
•Fulfilled military obligations for male candidates 
•Ability to travel 
•Knowledge : AutoCad, PC, knowledge MS 
project, Office, good knowledge of Turkish 
language , good knowledge of English language 
•Employment: Greece, Turkey, Bulgaria, USA & 
Middle East 
•Additional knowledge of project management 
will be addressed as well as possible 
construction degree 
 
The CVs will be sent to e-mail: 
petrou.georgia@enercoplan.com. 
Phone: +30 27520 27844.

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 
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•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 CVs will be sent to e-mail: 
petrou.georgia@enercoplan.com. 
Phone: +30 27520 27844.

LOGISTICS
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, αναζητά 
άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Ελεγκτές / Επιθεωρητές 
(κωδ. θέσης: S-722/37342) 

(Ηράκλειο Κρήτης, Τρίπολη, Πάτρα)

Περιγραφή θέσης 
•Έλεγχος παραστατικών εισερχόμενων και εξερ-
χόμενων οχημάτων στις μάντρες ανακύκλωσης 
•Συμπλήρωση εγγράφου για την καταγραφή των 
ποσοτήτων 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτοι λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή, 
όχι απαραίτητη 
•Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Απαραίτητα κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων 
•Αξιοπιστία και συγκροτημένη σκέψη 
 
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Παροχή χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις 
μετακινήσεις

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιο-
γραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθ-
μό 210 7297197, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, 
Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41 Αθήνα.

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 καταχω-
ρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση 
μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπι-
στευτικές. Follow Adecco Greece on Facebook, 
LinkedIn.

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 
www.manpowergroup.gr δημιουργήστε το δικό 
σας λογαριασμό Mymanpower ενημερωθείτε για 
τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και κάνετε αίτηση για 
όλες όσες σας ενδιαφέρουν.

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 Διαχειριστή Αποθήκης 
(ΑΠΕΜΠ1113)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Υποχρεωτική γνώση χειρισμού ΗΥ σε περιβάλ-
λον 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 προϋ-
ποθέσεις, 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

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης «MIKEL» 
προκειμένου να στελεχώσει το νέο της κατάστημα 
στην Πάτρα ζητά άτομα με εμπειρία για το πόστο 
του Service.

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 
•Έχουν ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας

Η εταιρεία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, 
σε ένα δυναμικό και φιλικό περιβάλλον, διαμονή, 
ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

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

Restaurant Team Leader 
(Ref.Code: RTL.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 
exceptional Restaurant Team Leader 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: 
•2-3 years of experience in a fine dining 
environment or in an 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.

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 θέσης:

Υπεύθυνος 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 εργασίας, 
σε ένα δυναμικό και φιλικό περιβάλλον, διαμονή, 
ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

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

Costa Navarino is located on the Southwest Coast 
of Peloponnese, in the Region of Messinia, currently 
comprises of Navarino Dunes, which includes “A 
Luxury Collection Resort” - The Romanos and a 
“Westin” - The Westin Resort, Costa Navarino - 
both of which are managed by Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide, Inc.

This prime destination offers a selection of luxury 
accommodation, an 18-hole signature championship 
golf course - “The Dunes Course”, a 4,000 square 
metre Spa – “Anazoe”, various restaurants offering 
both Greek as well as International Cuisine, 
indoor and outdoor lounge areas, select retail and 
entertainment options and a 5,000 square meter 
state of the art conference centre - “The House of 
Events“.

Navarino Dunes also offers many other entertaining 
options within the Resort Grounds including 
“Navarino Outdoors”, Recreation Park, Kids facilities 
and extensive Sport and Beach activities making 
it one of the first fully integrated resorts within the 
Mediterranean Region.

Further to the above, we are looking for the summer 
season 2014 an associate who will hold the 
responsibilities of the below position:

Training Coordinator 
(Ref. Code: TCO 13)

We are looking for a Training Coordinator, 
to assist the Training Manager in compiling, 
coordinating, facilitating and marketing the 
resort’s training and employee engagement 
activities. As a Training Coordinator you will need 
to ensure that new employees have a positive 
on-boarding experience and clearly understand 
hotel policies and procedures. You will be 
passionate about people and the service they 
deliver and be able to effectively communicate 
to all the levels of the organization. With proven 
facilitation record and excellent coordination 
skills, you will have the ability to prioritize tasks 
and deadlines effectively and be an expert in all 
Microsoft Office software.

Essential Functions: 
•Pick up reins of department training and on job 
training (departmental induction, departmental 
trainers, departmental processes) and ensure 

consistency and quality of training 
•Assist in the development and facilitation of all 
training courses and activities 
•Organize and participate in all employee 
engagement events (brand activation days, 
parties, celebrations etc.) 
•Manage the employee communication including 
the Heart of House announcement boards, 
employee newsletter, employee handbook etc. 
•Input all eligible training course into the OAED, 
LAEK Portal 
•Have an excellent knowledge and constantly 
safeguard the company’s policies, procedures 
and brand standards 
 
Candidate requirements: 
•Hospitality operations experience in luxurious 
environments will be highly appreciated 
•Proven track record of Training development 
and facilitation experience 
•Excellent knowledge of Microsoft Office 
(Knowledge of graphics design program is not a 
must but will be considered an asset) 
•Excellent knowledge of LAEK 0,45 portal and 
submission guidelines 
•Fluent in Greek and English 
•Detail oriented with a creative mind and “Out of 
the box” approach 
•Ability to interact with all levels of the 
organization with a high degree of 
professionalism and confidentiality 
 
Navarino Dunes 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. 
 
We are looking for warm, outgoing, and 
enthusiastic individuals to be a part of our story 
and lead our dynamic team.

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

FRANCHISE
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 
•Ακαιραιότητα χαρακτήρος 
•Υπευθυνότητα

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο 
θέμα τον κωδικό θέσης, μέσω fax, μέσω του 
link: http://www.kluehhr.gr/submit-cv, στον αριθ-
μό 2118008866 ή στη διεύθυνση: Klüh Human 
Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., Περικλέους 32 & 
Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. Επικοινω-
νίας: 2107472010 Υπεύθυνη: Μαριάννα Αντωνι-
άδη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπι-
στευτικές.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Εταιρία Φαρμακευτική ζητεί:

Συνεργάτες

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


