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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Operations Manager

Οι ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ επιθυμούν να προσλά-
βουν Οperations Manager στην περιοχή της 
Σπάρτης.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ 
•Μεταπτυχιακό επιθυμητό 
•Προϋπηρεσία σε food industry 2-3 χρόνια 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Δυνατότητα διαχείρισης διαφορετικών 
αρμοδιοτήτων 
•Αποτελεσματική οργάνωση και προγραμματι-
σμός εργασίας 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
 
Χαρακτηριστικά / ικανότητες: 
•Ηγετικό προφίλ 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Επιχειρηματική αντίληψη 
•Διαχείριση προβλημάτων 
•Καινοτομία και δημιουργικότητα 
•Δέσμευση για το αποτέλεσμα 
•Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες

•Τύπος απασχόλησης: Πλήρης 
•Ειδικότητα: Διοικητικοί - marketing - στελέχη 
επιχειρήσεων 
•Τομέας: Ιδιωτικός 
•Κωδικός θέσης: OP01/14 
•Βιογραφικά μέσω του link: http://www.
chrispa.gr/component/rsform/form/23-operation-
manager-2-2014.html

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, γνωστού 
ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων στον Νομό 
Ηλείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση 
της παρακάτω θέσης:

Διευθυντής Ξενοδοχείου 
(κωδ. θέσης: S-722/39385)

Η θέση αφορά στην περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου.
Περιγραφή θέσης 
•Επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού 
•Καθορισμός και έλεγχος τήρησης διαδικασιών 
λειτουργίας ξενοδοχείου 
•Επίλυση παραπόνων πελατών 
•Διεύθυνση καφέ - εστιατορίου του ξενοδοχείου 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/ η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
(επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας) 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άριστες διαπραγματευτικές δεξιότητες 
•Ικανότητα διαχείρισης ομάδας 
 
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και σίτιση εντός ξενοδοχείου 
•Δυνατότητα μελλοντικής συνεργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιο-
γραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθ-
μό 210 7297197, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, 
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.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Περιγραφή: Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. 
αποτελεί μέλος του γερμανικού πολυεθνικού 
ομίλου εταιρειών Klüh Service Management 
GmbH. Είναι από τις πρώτες εταιρείες στην 
Ελλάδα που έλαβαν άδεια λειτουργίας από το 
Υπουργείο Απασχόλησης ως εταιρεία προσωρινής 
απασχόλησης.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών ζητεί 
Yπαλλήλους για τη λειτουργία του ιδιολειτουρ-
γούμενου πρατηρίου της στην Τρίπολη.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πρατήριο υγρών καυσίμων 
•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., Περικλέ-
ους 32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. 
επικοινωνίας: 2107472010. Όλες οι αιτήσεις θε-
ωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

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

Υπεύθυνου Καταστήματος
Ταμείου

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

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης «MIKEL» 
προκειμένου να στελεχώσει τo κατάστημά της 
στην Πάτρα ζητά άτομα ηλικίας 20-35 ετών  για 
το πόστο του:

Service
(με εμπειρία)

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

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 εξυπηρέτηση 
των  πελατών της. Με γνώμονα την φιλοσοφία 
αυτή η εταιρία ‘’MIKEL’’ προκειμένου να επαν-
δρώσει το νέο της κατάστημα στην Καλαμάτα 
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.

 ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Regional 

Sales Executives
Η Γ.Δ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. μία από τις μεγα-
λύτερες εταιρείες εμπορίας μπαταριών στην Ελ-
λάδα, αναζητά έμπειρα Στελέχη σε Αττική, Κρήτη, 
Θεσσαλονίκη και Πελοπόννησο με σκοπό να δια-
χειριστούν και να αναπτύξουν τα ακόλουθα προϊ-
όντα της εταιρείας:

•Μπαταρίες Trojan (εφαρμογές: ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ναυτιλία, αμαξάκια golf, επαγγελματικές 
σκούπες δαπέδων, αν. πλατφόρμες) 
•Φορτιστές CTEK (εφαρμογές: οχήματα, σκάφη)

Περιγραφή εργασίας: 
•Αναφέρεται στη διεύθυνση πωλήσεων 
της εταιρείας. 
•Συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη και διεύρυνση 
του πελατολογίου της εταιρείας με στόχο την αύξηση 
των πωλήσεων. 
•Εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής 
στο σύνολο του πελατολογίου του. 
 
Ο κατάλληλος συνεργάτης θα πρέπει 
να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 
•Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία στην κλάδο 
των συσσωρευτών με πολύ καλή γνώση 
του αντικειμένου. 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης 
(ηλεκτρολογίας) 
•Άδεια οδήγησης I.X 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
(προφορικά & γραπτά). 
•Καλή γνώση Η/Υ. 

•Πολύ καλή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική 
ικανότητα 
•Προσήλωση στους στόχους 
•Διαθέσιμος για ταξίδια 
•Θετικό πνεύμα συνεργασίας 
 
H εταιρία προσφέρει: 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρεία 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σύμφωνα 
με τα προσόντα και την εμπειρία 
•Ελκυστικό πρόγραμμα bonus

Τα 36 χρόνια δυναμικής παρουσίας της Γ.Δ 
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στην ελληνική αγορά, 
αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την επαγ-
γελματική σας σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την εταιρεία επισκεφτείτε το www.roussakis.eu. 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στο e-mail: g.baknis@roussakis.eu

H Randstad Hellas αναζητά να προσλάβει Part-
time Retail Sales Associates για λογαριασμό 
πολυεθνικής εταιρίας πελάτη, ηγέτη στον κλάδο 
του λιανικού εμπορίου.

Αρμοδιότητες / responsibilities 
•Παρέχει άριστη άμεση και έμμεση εξυπηρέτηση 
στους πελάτες, με στόχο την αύξηση του όγκου 
των πωλήσεων 
•Παραλαμβάνει, ανοίγει και τοποθετεί αντικλεπτικές 
συσκευές στα εμπορεύματα 
•Τοποθετεί τα εμπορεύματα στα ράφια και φροντίζει 
για την εμφάνιση τους εντός του καταστήματος 
•Χειρίζεται την επεξεργασία, την αποθήκευση, 
την αναπλήρωση των εμπορευμάτων 
•Λειτουργεί αποτελεσματικά με τα μέλη της ομάδας 
για να εξασφαλίσει ότι ο χώρος, τα δοκιμαστήρια 
και οι αποθηκευτικοί χώροι του καταστήματος 
είναι καθαροί και προσεγμένοι 
 
Προσόντα / requirements 
•Προηγούμενη εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών, 
κατά προτίμηση στον κλάδο του λιανικού εμπορίου 
•Ικανότητα μεταφοράς μικρού έως μεσαίου μεγέ-
θους συσκευασιών 
•Άριστη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Εξαιρετικά οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα 
χειρισμού πολλαπλών καθηκόντων υπό πίεση 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για την 
ολοκλήρωση των εργασιών και την επίλυση 
προβλημάτων 
•Ικανότητα τήρησης των προθεσμιών, διαχείρισης 
χρόνου και ιεράρχησης προτεραιοτήτων 
•Ευελιξία όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας

Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εται-
ρίες στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπι-
νου δυναμικού παγκοσμίως με παρουσία στην 
ελληνική αγορά για πάνω από δεκατέσσερα έτη. 
Η διεθνής μας εμπειρία, σε συνδυασμό με την 
επιτυχή μας παρουσία στην ελληνική αγορά, 
αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών 
μας. Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter, 
website: www.randstad.gr. Send your cv’s to 
the following link: http://www.randstad.gr/index.
php?pageid=55&pubID=3590

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, γνωστής 
εταιρίας στα Βόρεια Προάστια, αναζητά ένα (1) 
άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Πωλητής - Merchandiser 
(Πελοπόννησος) 

(κωδ. θέσης: S-722/39379)
Περιγραφή θέσης 
•Προώθηση καταναλωτικών προϊόντων 
σε καταστήματα λιανικής και ειδικά κανάλια 
πώλησης στην Πελοπόννησο 
•Εντοπισμός και διαχείριση προβλημάτων 
πελατολογίου 
•Έλεγχος ελλείψεων προϊόντων και λήψη 
παραγγελιών 
•Τοποθέτηση προϊόντων σύμφωνα με τις κεντρικές 
συμφωνίες 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού 
και εκμετάλλευση ευκαιριών 
•Διανομή προϊόντων στα καταστήματα 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Πελατοκεντρική αντίληψη 
•Άριστες διαπραγματευτικές δεξιότητες 
 
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων 

•Bonus επίτευξης στόχων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιο-
γραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: georgia.alexopoulou@adecco.com, μέσω 
fax στον αριθμό 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.

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατρός

H κατασκήνωση Κ. ΣΚΟΥΡΑΣ, “The RANCH” 
στο Σοφικό, Κορινθίας, αναζητεί Ιατρό, για την 
κατασκηνωτική περίοδο 2014 (15/7/2014 - 
31/08/2014).

Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης ιατρικής σχολής 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και πλήρη διατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα 
 
Αποστολή βιογραφικού: 
•Ε-mail: info@ranch.gr 
•Website: www.ranch.gr 
•Τηλ: 2104100121 
•Fax: 2104100123

LOGISTICS
Η εταιρεία μας, με ηγετική παρουσία στον κλάδο 
των κατεψυγμένων τροφίμων, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Logistics Manager 
με έδρα το Αίγιο

Κύρια καθήκοντα 
•Οργάνωση και συντονισμός εργασιών 
των υπηρεσιών logistics 
(εισαγωγές, εξαγωγές, αποθήκευση & διανομή) 
•Διαχείριση παραγγελιών και φορτώσεων 
για εξαγωγές 
•Καταρτισμός και έλεγχος budget τμήματος 
•Διαχείριση και έλεγχος εξωτερικού παρόχου 
υπηρεσιών logistics (3PL) 
•Συντονισμός εργασιών, καθοδήγηση και εκπαίδευση 
των εργαζομένων του τμήματός του 
•Εξυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών 
της εταιρείας 
•Τήρηση όλων των ποιοτικών προδιαγραφών 
καθώς και όλων των κανόνων Υγιεινής & Ασφάλειας 
στους χώρους ευθύνης του (ISO) 
 
Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση με εξειδίκευση 
σε Logistics 
•Προϋπηρεσία 4-8 ετών σε ανάλογη θέση 
•Εμπειρία στη διαχείριση και διοίκηση τόσο 3PLs 
όσο και in-house logistics 
•Επιθυμητή η γνώση SAP και προγραμμάτων 
διαχείρισης αποθηκών (WMS) 
•Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές, οργανωτικές, 
επικοινωνιακές καιαναλυτικές ικανότητες 
 
Η εταιρεία προσφέρει πρόσθετη ιατροφαρμα-
κευτική κάλυψη και εταιρικό αυτοκίνητο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: h-r@kallimanis.gr 
με τον κωδικό LOGMGR.
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογρα-
φικών σημειωμάτων θα υπάρξει επικοινωνία 
με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συ-
νάντηση για συνέντευξη.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Amanresorts owns and manages small luxury 
resorts worldwide. Our mission is to offer a guest 
experience that is intimate and discreet while 
providing the highest level of service. Each resort 
and setting is unique, but certain elements 
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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

characterize all of them - a beautiful natural location, 
outstanding facilities, exceptional service and a 
small number of rooms to ensure exclusivity and 
privacy. Take advantage of a chance to be part of 
this opportunity to join our family at the luxurious 
Amanzoe in Porto Heli. We are seeking to fill the 
position of:

Beach 
Club Supervisor 

(code: BCS-003-01)
Responsible to organize and direct a team that 
develops top quality of food & beverage products 
with prompt, accurate and personalized service.

Qualifications 
•At least 2 years experience in a similar 
position either in a 5* hotel or in high standards 
restaurant 
•Knowledge of fine dining service standards 
and procedures 
•Knowledge about wines, liquor and cocktails 
•Effective communication skills 
•Ability to communicate fluently in both Greek 
& English. 
•Knowledge of POS (Micros) 
•The ideal candidate will be a hands-on 
professional with a solid food & beverage 
background and the passion for quality and 
excellence.

Please send CV with photograph to this e-mail: 
amanzoe.recruitment@amanresorts.com. 
All applications will be treated in the strictest 
confidence.

Για τη σεζόν 2014 ψάχνουμε:

Chef de Cuisine
Καθήκοντα: 
•Επαγγελματική κατάρτιση αντίστοιχης θέσης 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 
σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλές γνώσεις όλων των ειδών μαγειρικής 
και συνταγών (ζεστές, κρύες παρασκευές καθώς 
και ζαχαροπλαστικής και αρτοποιείας). 
•Προγραμματισμός , συνταγές , εξέλιξη παρασκευής 
καθώς και έλεγχος ποιότητας μενού, μπουφέ, 
a-la-carte και ειδικές προσφορές εκδηλώσεων 
•Ευθύνη για την εκπαίδευση της ομάδας του 
•Ανεκτικότητα, διαλλακτικότητα, ομαδικότητα 
•Επιμελής εμφάνιση, υγιής παρουσία 
•Ικανότητα και διάθεση για επικοινωνία. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση, ανάλογη προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο e-mail: 
secretary@kyllinibeach.com ή fax: 26230-95206.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Kyllini Beach 
Resort στη Δυτική Πελοπόννησο ζητεί:

Ζαχαροπλάστη
Οι αρμοδιότητες είναι: 
•Συνεργασία με την ομάδα της κουζίνας 
•Παρασκευή Ελληνικών και διεθνών γλυκισμάτων 
για τον μπουφέ 
•Παρασκευή αρτοσκευασμάτων 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Συνεργάσιμος και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Πτυχίο ζαχαροπλαστικής 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια 
σε ξενοδοχείο με μπουφέ 
 
Προσφέρεται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικά στο 
e-mail: secretary@kyllinibeach.com ή fax: στο 
26230 95206, website: www.kyllinibeach.com

Barceló Hotels & Resorts: Όλοι έχουμε την ευ-
καιρία να κάνουμε κάτι, έτσι σκεφτόμαστε και έτσι 
αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση. Είμαστε μια 
ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται σαν μέ-
ρος της επιτυχίας της Barceló. Στον όμιλο Barceló 
πιστεύουμε ότι η δυνατότητα για εξέλιξη είναι το 
καλύτερο δώρο που μπορούμε να σας προσφέ-
ρουμε. Θέλουμε να σας προσφέρουμε τα εργα-
λεία, να σας εμπνεύσουμε και να μοιραστούμε το 
όραμά σας.

Πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ηγετικότητα και 
η ευελιξία είναι οι αξίες που μας επιτρέπουν να 
επιτύχουμε τους στόχους μας. Πάρτε την πρω-
τοβουλία και στοιχηματίστε στον εαυτό σας. Πι-
στέψτε στις δυνατότητές σας. Εμείς πιστεύουμε 
σε εσάς.

Barceló Hydra Beach Resort & Spa: Προσφέ-
ρουμε στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπει-
ρία φιλοξενίας στο ξενοδοχείο μας Barceló Hydra 
Beach στο Πλέπι Θερμησίας, 21051 Ερμιόνη 
στην Πελοπόννησο. Και γνωρίζουμε ότι για να 
προσφέρουμε στους επισκέπτες μας το καλύτε-

ρο, πρέπει πρώτα να προσφέρουμε στους εργα-
ζομένους μας το καλύτερο. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο θα βρείτε εξαιρετικές ευκαιρίες ερ-
γασίας, όπως:

Τμήμα Επισιτιστικών: 
Waiters, Bartender

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ηγετική θέση απαραίτητη. 
•Ισχυρές ικανότητες επίλυσης διαπροσωπικών 
και άλλων προβλημάτων 
•Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή Microsoft 
Windows, POS και SAP. 
•Εξαιρετική υπευθυνότητα και αξιοπιστία 
•Ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό πίεση 
με γρήγορους ρυθμούς. 
•Ικανότητα για εργασία με συνοχή και ομαδικότητα. 
•Γλωσσικές γνώσεις στα αγγλικά και ιταλικά 
ή γαλλικά. 
 
Δυνατότητα για εστίαση στις ανάγκες του επισκέ-
πτη, παραμένοντας πάντοτε ήρεμοι και ευγενικοί.

Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσα-
νατολισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελι-
ξία, επιμέλεια, συνεργασία και επικοινωνία, συνο-
δευόμενα με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε 
παρόμοια θέση σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία 
να εργαστείτε σε μια νεανική ισχυρή ομάδα σε πε-
ριβάλλον με σεβασμό στο Barceló Hydra Beach 
για τη θερινή περίοδο 2014.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην αγγλική και στην ελληνική γλώσ-
σα με πρόσφατη φωτογραφία σας, στο e-mail: 
hydrabeach.hr@barcelo.com. Θα κληθεί σε 
επαφή περιορισμένος αριθμός αιτούντων.

Barceló Hotels & Resorts:We all have the 
opportunity to do something, this is how we 
think and face each challenge.We are a team 
of professionals and feel like part of Barceló’s 
success. In Barceló Group we think that the 
chance to grow is the best of gifts we can offer 
you.We want to offer you our hands, inspire you 
and share your illusion.

We believe that responsibility, leadership and 
flexibility are the values that allow us to reach 
our goals. Have the initiative to bet everything on 
yourself. Believe in your possibilities. We believe 
in you.

Barceló Hydra Beach Resort & Spa: We offer 
our guests the finest hospitality experience in our 
Hotel Barceló Hydra Beach in Plepi-Thermisia 
21051 Ermioni/Peloponnese. And we know that, to 
offer our guests the best, we first need to offer 
our employees the best. That’s why you’ll find 
exceptional work opportunities as:

Operations: 
Executive Chef

Qualifications: 
•Previous leadership experience required 
•Strong interpersonal and problem solving 
abilities 
•Computer literate in Microsoft Window, POS, 
SAP, applications required 
•Highly responsible & reliable 
•Ability to work well under pressure in a fast 
paced environment 
•Ability to work cohesively as part of a team 
•Communication skills in English, Italian, 
or French

Ability to focus attention on guest needs, remaining 
calm and courteous at all times.

We expect: Hospitality attitude, service 
orientated, punctuality, flexibility, attentiveness, 
cooperation and communication, companied with 
work experience in similar Position in international 
Hotel Chains.

We offer: We offer you the opportunity to 
work in a young powerful team in a respectful 
environmental of Barceló Hydra Beach for the 
summer season 2014.

Please send your CV in English & Greek 
Language with current picture to this e-mail: 
hydrabeach.hr@barcelo.com only short list will 
be contacted.

Barceló Hotels & Resorts: We all have the 
opportunity to do something, this is how we 
think and face each challenge.We are a team of 
professionals and feel like part of Barceló’s success. 
In Barceló group we think that the chance 
to grow is the best of gifts we can offer you. 
We want to offer you our hands, inspire you and 
share your illusion.

We believe that responsibility, leadership and 
flexibility are the values that allow us to reach 
our goals. Have the initiative to bet everything on 

yourself. Believe in your possibilities.We believe 
in you.

Barceló Hydra Beach Resort & Spa: We offer 
our guests the finest hospitality experience in our 
Hotel Barceló Hydra Beach in Plepi-Thermisia 
21051 Ermioni/Peloponnese.And we know that, to 
offer our guests the best, we first need to offer 
our employees the best. That’s why you’ll find 
exceptional work opportunities as:

F&B: 
Assistant Restaurant 

Manager
Qualifications: 
•Previous leadership experience required 
•Strong interpersonal and problem solving 
abilities 
•Computer literate in Microsoft Window, POS, 
SAP, applications required 
•Highly responsible & reliable 
•Ability to work well under pressure in a fast paced 
environment 
•Ability to work cohesively as part of a team 
•Communication skills in English, Italian, or French

Ability to focus attention on guest needs, remaining 
calm and courteous at all times.

We expect: Hospitality attitude, service orientated, 
punctuality, flexibility, attentiveness, cooperation 
and communication, companied with work 
experience in similar position in international hotel 
chains.

We offer: We offer you the opportunity to work in a 
young powerful team in a respectful environmental 
of Barceló Hydra beach for the summer season 
2014.

Please send your CV in English & Greek 
language with current picture to this e-mail: 
hydrabeach.hr@barcelo.com only short list will 
be contacted.

General Overview of the property:“The 
renowned Nikki Beach Brand is set to open its 
newest resort in Porto Heli in the summer of 
2014. This totally converted 1970’s beach front 
building brings with it a lively yet refined elegance 
in design, service and overall feel to the resort 
town of Porto Heli. Nikki Beach Resort & Spa Porto 
Heli is renovated using Mediterranean elements 
fused with high-end design. Making this a unique 
contemporary lifestyle boutique resort where 
Athenians and those ‘in the know’ aspire to be.

The vision of Nikki Beach Hotels and Resorts 
is to create a new standard in luxury hotels, 
characterised by indisputably unique beachfront 
and urban locations, bespoke service and a 
distinctive entertainment for the most discerning 
travellers around world. We aim to grow our 
portfolio in the coming years and we are keen 
to hear from individuals who feel they have the 
Nikki fit. We pride ourselves in providing owners 
and guests with an unrivalled and distinct lifestyle 
experience reflecting timeless and sustainable 
luxury design subtly adapted to indigenous key 
architectural details of the region”.

Waiter
Core competencies: 
•Passion to interact and service guests 
•Good communication skills, both verbal 
and written in English and Greek. 
•Familiarity with processes within food 
& beverage 
•Ability to effectively deal with internal and external 
customers, some of whom will require high levels 
of patience, tact and diplomacy. 
•Working under minimal direct supervision. 
•Have attention to details 
•Minimum 2 to 3 years in a similar role prior is a plus

Send your CV with a recent photo to the following 
e-mail: talent.acquisitiongr@nikkibeachhotels.com. 
“Nikki Beach Hotels & Resorts welcomes any CV 
even if not listed in this ad.

Το ξενοδοχείο Kinsterna Hotel & Spa στην Μο-
νεμβασιά επιθυμεί να προσλάβει:

Μάγειρα Α’ και Μάγειρα Β’ 
ζεστής και κρύας κουζίνας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών τουλάχιστον 
σε ξενοδοχείο ή αντίστοιχους κλάδους 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας 
& υγιεινής τροφίμων

Θα εκτιμηθούν: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Προϋπηρεσία στην αρτοποιεία και ζαχαροπλαστική 
•Γνώσεις σε Ελληνική και διεθνή κουζίνα 

Προσφέρονται: 
•Όροι και πακέτο απολαβών αναλόγως 
προσόντων-προυπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας 
συνεργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
grevia@kinsternahotel.gr

Το ξενοδοχείο Kinsterna Hotel & Spa στη Μο-
νεμβασιά επιθυμεί να προσλάβει:

Προσωπικό Εστιατορίου
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών τουλάχιστον 
σε ξενοδοχείο ή αντίστοιχους κλάδους 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια επικοινωνίας 
•Άψογη επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
ευγένεια, ήθος 
 
Θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Γνώσεις Sommelerie

Προσφέρονται: 
•Όροι και πακέτο απολαβών αναλόγως 
προσόντων-προυπηρεσίας 
•Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας 
συνεργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
grevia@kinsternahotel.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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 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 γλώσσας 
•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 δηλώνοντας 
το κωδικό της θέσης, στο site μας 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 αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

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 τη μονάδα της στη 
Δυτική Πελοπόννησο για τη σεζόν 2014:

Έμπειρους Συνεργάτες
Των παρακάτω ειδικοτήτων: 
•Μασέρ - φυσιοθεραπευτές/τριες (Κωδ. RO_PH) 
•Αισθητικούς (Κωδ.RO_BE) 
•Γυμναστές/τριες (Κωδ.RO_GY) 
•Guest relations (Κωδ.RO_GR) 
•Υπαλλήλους υποδοχής (Κωδ.RO_RC) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής, πιστο-
ποιητικά σχολής και σεμιναρίων είναι απαραίτητα 
•Προϋπηρεσία 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής & Ρωσικής 
γλώσσας 
•Φιλική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ηλικία έως 28 ετών 
 
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία 
μας προσφέρει: 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή & διατροφή εντός του ξενοδοχείου

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με μια φωτογραφία δηλώνοντας 
το κωδικό της θέσης, στο site μας 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 αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.


