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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

FRANCHISE
Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. μέλος του 
γερμανικού πολυεθνικού ομίλου εταιριών Klüh 
Service Management GmbH, αποτελεί μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα στον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.

Πελάτης: Το δίκτυο των ιδιολειτουργούμενων 
πρατηρίων της AVIN αναπτύσσεται και ζητεί:

Συνεργάτες - Επιχειρηματίες

Για τη διαχείρισή τους στη Καλαμάτα. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
•Εμπειρία σε πωλήσεις ή εξυπηρέτηση πελατών 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών 
•Γνώση αγγλικών 
•Εμπειρία σε διαχείριση ανθρώπων 
 
Άλλα χαρακτηριστικά: 
•Θετική προσέγγιση 
•Αξιοπιστία & συνέπεια 
•Καθορισμός προτεραιοτήτων & αποτελεσματική 
παρακολούθηση στόχων 
•Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου 
 
Επιπλέον πληροφορίες για τη διαχείριση ενός 
πρατηρίου 
Απαιτούμενο κεφάλαιο: 20.000€ - 40.000€

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο 
θέμα τον κωδικό θέσης, φωτογραφία απαραίτη-
τη, μέσω fax στον αριθμό: 211 8008866, μέσω του 
link: http://www.kluehhr.gr/submit-cv ή στη διεύ-
θυνση: Klüh Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., 
Περικλέους 32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 7472010. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. μέλος του 
γερμανικού πολυεθνικού ομίλου εταιριών Klüh 
Service Management GmbH, αποτελεί μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα στον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρία πετρελαιοειδών ζητεί:

Site Manager

Για την λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου πρα-
τηρίου της στην Καλαμάτα. 
 
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, 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., 
Περικλέους 32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2107472010. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
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 εταιρία 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 στείλουν 
το βιογραφικό τους μέσω του link: 
http://mycareer.metro.com.gr. Κωδικός Θέσης: 
MOD06. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Περιγραφή: Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. 
αποτελεί μέλος του γερμανικού πολυεθνικού ομί-
λου εταιριών Klüh Service Management GmbH. 
Είναι από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που 
έλαβαν άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο 
Απασχόλησης ως εταιρία Προσωρινής Απασχό-
λησης.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρία πετρελαιοειδών ζητεί:

Υπαλλήλους

Για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου 
πρατηρίου της στη Σπάρτη. 
 
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 απαραίτη-
τη, μέσω fax στον αριθμό: 2118008866 μέσω του 
link: http://www.kluehhr.gr/submit-cv ή στη διεύ-
θυνση: Klüh Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., 
Περικλέους 32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 
15232. Τηλ. Επικοινωνίας: 2107472010. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

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

Υπεύθ. Καταστήματος 
Service (με εμπειρία) 

Barista 
Ταμία 

Κουζίνα

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

Υπεύθυνος ή Υπεύθυνη Καταστήματος 
– Πωλήτριες 

 για Πλήρη Απασχόληση

Ζητούνται από την μεγαλύτερη γαλλική αλυσίδα 
παιδικών ενδυμάτων ORCHESTRA για τα κατά-
στηματά της στην Πάτρα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
degr@orchestrahellas.gr, fax: 210 9889140.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Οι Καλοί Πωλητές δεν μένουν άνεργοι
Είμαστε: Αμερικάνικη Πολυεθνική Εταιρία καταξι-
ωμένη στο χώρο της, με πείρα πάνω από 25 χρό-
νια στην ελληνική αγορά. Στο group μας ανήκουν 
εταιρίες που διαθέτουν προϊόντα, αναλώσιμα, 
προηγμένης τεχνολογίας, συντήρησης, καθα-
ρισμού και παραγωγής όπως: Χημικά, Καθαρι-
στικά, Λιπαντικά, Υλικά Συντήρησης, Συστήματα 
Βιολογικής Επεξεργασίας, κλπ.

Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε: βιομηχανί-
ες, βιοτεχνίες, σκυροδέματα, νοσοκομεία, δήμους, 
συνεργεία, λατομεία, μηχανουργεία, ξενοδοχεία, 
εργοστάσια, μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, 
ελαιουργεία, κλπ.

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

Απαραίτητη η έκδοση τιμολόγιου παροχής 
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 απο-
στολή βιογραφικού σημειώματος στο φαξ: 210 
2710105/ email: gvoulgar@nch.com. Websites: 
www.nch.com, www.bioamp.gr

Πωλητές - Πωλήτριες 
Πάτρα

Η εταιρία CONNECTPHONE AE, συνεργάτης 
της Vodafone αναζητά άμεσα νέους και νέες στη 
Πάτρα για καθημερινή μόνιμη απασχόληση για 
τις προωθητικές ενέργειες της καρτοκινητής της 
Vodafone σε εξωτερικούς χώρους μέσω stand ή 
κινούμενων ομάδων.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Κάτοικος Πάτρας 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Δυναμικός χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επιθυμητή η κατοχή κάρτας ανεργίας 
•Απαραίτητη η αποστολή φωτογραφίας 
μαζί με το βιογραφικό 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση σε τεχνικές πωλήσεων 
•Ευχάριστο, νεανικό και αξιοκρατικό περιβάλλον 
•Μηνιαίος μισθός με ασφάλιση συν bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης για τους πιο 
φιλόδοξους 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@connectphone.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η CUBE Φαρμακευτική ζητά:

 Ιατρικούς Επισκέπτες

Η Εταιρία 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– Διαιτητικά 
Τρόφιμα για ειδικούς Ιατρικούς σκοπούς – στην 
περιοχη:

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

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
H ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ επιθυ-
μεί να προσλάβει:

Operation Manager 
Μηχανολόγο Μηχανικό ή 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 

με έδρα τoν Ασπρόπυργο Αττικής

O κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη για την 
συνολική λειτουργία της παραγωγής και των 
Logistics. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού 
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ) 
•5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε Διοίκηση Πα-
ραγωγικής μονάδας (προυπηρεσία στον με-
ταλλουργικό κλάδο θα εκτιμηθεί ως ιδιαίτερο 
προσόν) 
•Άριστη γνώση μηχανολογικού σχεδίου 
•Εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων ποιότητας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμη-
τή η γνώση και μίας επιπλέον ξένης γλώσσας 
•Εμπειρία μηχανογραφημένου περιβάλλοντος - 
Δυνατότητα ευχερούς χειρισμού ΗΥ 
•Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Διαπραγματευτική ικανότητα, κοινωνικότητα, 
υψηλό επίπεδο επικοινωνιακών δυνατοτήτων 
•Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα 

•Αντίληψη χρονοπρογραμματισμού - τήρηση 
χρονικών προθεσμιών

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

LOGISTICS
Customer Care Agent

Όνομα πελάτη: Μεγάλη Εταιρία στον κλάδο 
Logistics 
Τοποθεσία: Ασπρόπυργος Βιομηχανική Ζώνη 
Αμοιβή / Παροχές: 1.600€ 
Κλάδος: Distribution / Logistics / Transport 
Κωδικός Αγγελίας: GRC/6873 
Τύπος θέσης: Μόνιμη 
 
Περιγραφή εργασίας 
•Επαγγελματισμός και συνέπεια 
•Οργανωτικότητα και μεθοδικότητα 
•Επικοινωνιακή ευχέρεια 
•Διαπραγματευτική ικανότητα 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Έλεγχος αποθεμάτων 
•Διεκπεραίωση παραγγελιών 
•Επικοινωνία με πελάτες 
•Διαχείριση πελατών, άμεση συνεργασία με το 
τμήμα αποθήκης για την εκτέλεση παραγγελιών 
•Έκδοση παραστατικών 
•Reporting 
 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Πολύ καλή γνώση Mantis ή Entersoft 
•3-5 έτη σε διαχείριση αποθήκης κλάδου 
Logistics ή σε επιχείρηση κλάδου Ένδυσης

Επισκεφθείτε τώρα την διεύθυνση μας:
[www.manpowergroup.gr] δημιουργήστε το δικό 
σας λογαριασμό MyManPower ενημερωθείτε για 
τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και κάνετε αίτηση για 
όλες όσες σας ενδιαφέρουν.

ΕΣΤΙΑΣΗ
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 αρτοποιίας). 
•Προγραμματισμός , συνταγές , εξέλιξη παρα-
σκευής 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, 
fax 26230-95206. 

Für die Saison 2014 suchen wir:

Bar Manager
Anforderungen: 
•Ausbildung oder nachweisbare Praxiserfahrung 
im Bereich 
•Fundierte Deutsch - und Englisch Kenntnisse.
Sprachkenntnisse Griechisch sind von Vorteil 
•Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 
•Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit 
•Organisationstalent 
•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: 26230 95206, 
e-mail: secretary@kyllinibeach.com, 
website: www.kyllinibeach.com

Für die Saison 2014 suchen wir:

Maitre d’hotel
Anforderungen: 
•Abgeschlossene Ausbildung – Hotelfachschule 
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•Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im 
Hotelbetrieb 
•Sehr gute Deutsch - und Englisch. Kenntnisse 
in Griechisch sind von Vorteil 
•Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 
•Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit 
•Gepflegtes Erscheinungsbild, gesunde 
Ausstrahlung 
•Kommunikationsfähigkeit 
 
Wir bieten: 
•Unterkunft und Verpflegung 
•Familiäres Arbeitsklima

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

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.

Cv’s to be sent at this e-mail:
Career@costanavarino.com. Please note: cv’s 
with no reference code and not fulfilling the 
above prerequisites won’t be taken under 
consideration.

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 
exceptional 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 bceverage 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.

Cv’s to be sent at this e-mail:
Career@costanavarino.com. Please note: cv’s 
with no reference code and not fulfilling the 
above prerequisites won’t be taken under 
consideration.

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, 
e-mail:secretary@kyllinibeach.com, 
website: www.kyllinibeach.com

Für die Saison 2014 suchen wir:

Physiotherapeut / -in 
Kosmetikerin 
Masseur /-in

Anforderungen: 
•Ausbildung oder nachweisbare 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, 
e-mail: secretary@kyllinibeach.com, 
website: www.kyllinibeach.com

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η ΑΕΠΙ Α.Ε. Ελληνική Εταιρία 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 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση 
για το αποτέλεσμα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
και δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας. Συ-
στατικές επιστολές θα εκτιμηθούν. Αποστο-
λή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cv@aepi.gr

Εταιρία Φαρμακευτική ζητεί:

Συνεργάτες

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

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Εάν αναζητάτε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα 
με υψηλές αμοιβές, στον τομέα των πωλήσεων, 
το αποκλειστικό Εταιρικό Δίκτυο της Εθνικής 
Ασφαλιστικής είναι εδώ για να σας προσφέρει 
μια μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική 
αποκατάσταση.

Η μακρόχρονη ιστορία και πρωτοκαθεδρία της 
Εθνικής Ασφαλιστικής στον χώρο της Ιδιωτικής 
Ασφάλισης, αλλά και η εμπειρία των στελεχών 
της Επιθεώρησής μας από το 1981,τα πρωτοπο-
ριακά προϊόντα και η μοναδική εκπαίδευση των 
συνεργατών, από κοινού με την διάθεση και ικα-
νότητα των υποψηφίων συνεργατών, επιφέρουν 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που είναι η κα-
ταξίωση και τελική επιτυχία

Σας καλούμε να γνωριστούμε και να αποφασί-
σουμε από κοινού εάν τηρούνται οι απαιτούμενες 
προϋποθέσεις να αποτελέσετε και εσείς μέλη του 
Εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων της Εθνικής Ασφα-
λιστικής του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Ζητάμε Ασφαλιστικούς Συμβούλους με στόχο την 
στελέχωση νέων γραφείων και ανάπτυξη πελατο-
λογίου για τις παρακάτω περιοχές:

•Ν. Αχαΐας - Πάτρα, Αίγιο 
•Ν. Αργολίδας - Άργος, Ναύπλιο 
•Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ναύπακτος, 
Μεσολόγγι

Προϋποθέσεις συνεργασίας: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / Απολυτήριο Λυκείου 
•Ηλικία 23 ετών και άνω 
•Ικανότητα επικοινωνίας, κοινωνικότητα, 
ομαδικό πνεύμα 
•Μεταφορικό μέσο (επιθυμητό) 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, αγγλική γλώσσα 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
(επιθυμητή) 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες)

Υποστήριξη και επιτυχία: Μετά την ένταξη του 
νέου Συνεργάτη ακολουθείται αυστηρό πρόγραμ-
μα καθημερινής εκπαίδευσης και εποπτείας, με 
βάση τις ανάγκες του συνεργάτη και τους στόχους 
της επιθεώρησης και της Εθνικής Ασφαλιστικής. 
Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την προετοιμα-
σία που παρέχει η Εθνική Ασφαλιστική για την 
συμμετοχή των υποψηφίων συνεργατών στις 
εξετάσεις που διοργανώνονται από την Τράπεζα 
της Ελλάδος, με στόχο την απόκτηση του πτυχίου 
για την επίσημη άσκηση του επαγγέλματος του 
Ασφαλιστικού Συμβούλου.

Η επιδίωξη είναι μια και μόνο: Να δημιουργή-
σει πετυχημένους και αξιόπιστους επαγγελματίες 
που θα ηγηθούν τα επόμενα χρόνια στον χώρο 
της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Ποιές είναι οι αμοιβές; Οι συνεργάτες που απο-
κτούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος του Ασφα-
λιστικού Συμβούλου, εισέρχονται σε πρόγραμμα 
μηνιαίας χρηματοδότησης (για έναν χρόνο) που 
συνοδεύεται εξ αρχής από το επίσημο σύστημα 

αμοιβών (προμηθειών) και bonus της σύμβασης 
συνεργασίας με την Εθνική Ασφαλιστική.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω 
και επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα δυναμικό και 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας, παρακα-
λούνται να υποβάλλουν πλήρες βιογραφικό ση-
μείωμα στο email: doussas@yahoo.com. Υπεύ-
θυνη επικοινωνίας κα Μπίρη Γεωργία, τηλ: 6945 
373756.

O Όμιλος Εταιριών International Life, ραγδαία 
αναπτυσσόμενος στην παροχή Ασφαλιστικών και 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, επιθυμεί να 
προσλάβει:

4 Έμμισθους 
Ασφαλιστικούς Συμβούλους

Για τη δημιουργία νέας ομάδας πωλήσεων. 
 
Κύριες υπευθυνότητες 
•Εύρεση και ανάπτυξη νέων πελατών 
•Ενημέρωση ιδιωτών και επιχειρήσεων για τις 
μεγάλες αλλαγές που έρχονται στο ασφαλιστικό 
καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες όλων 
των κοινωνικών ταμείων ασφάλισης. 
•Εξυπηρέτηση πελατολογίου 
 
Επιθυμητά προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Απολυτήριο Λυκείου 
•Ηλικία 25 – 55 ετών 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα 
και διάθεση για δημιουργική εργασία. 
•Μεταφορικό μέσο 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
Προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων καθώς 
και ένας κύκλος γνωριμιών θα ληφθούν σοβαρά 
υπόψη. 
 
Προσφέρονται 
Πολύ ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που 
περιλαμβάνει: Ορισμένου Χρόνου Σύμβαση 
•Μισθό + ΙΚΑ, Προμήθεια και Bonus 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

Ασφαλιστικός Σύμβουλος 
Υγείας Interamerican

Σύμφωνα με έρευνα η δαπάνη για ιδιωτικές υπη-
ρεσίες υγείας στην Ελλάδα είναι η 2η μεγαλύτερη 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δαπάνη των νοικοκυ-
ριών για υπηρεσίες υγείας απορροφά, σταθερά 
τα τελευταία χρόνια, ποσοστό μεγαλύτερο από το 
7% των μηνιαίων εξόδων. Η αδυναμία πρόσβα-
σης, η έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας, το υψη-
λό κόστος θεραπείας, καταδεικνύουν τα σημερι-
νά προβλήματα, στο χώρο υγείας της χώρας μας.  
Σήμερα η Interamerican σας προσφέρει την μο-
ναδική ευκαιρία να εργαστείτε στον τομέα ασφά-
λισης παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
υγείας, ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Καθήκοντα 
•Ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου 
•Εντοπισμός αναγκών 
•Συλλογή στοιχείων 
•Ανάλυση ταμείων 
•Δημιουργία και παρουσίαση ολοκληρωμένης 
μελέτης εξατομικευμένων λύσεων υγείας 
•Τακτική αναθεώρηση και επανεξέταση αναγκών 
 
Επιθυμητά προσόντα 
•Απόφοιτος / η λυκείου 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις μεγαλύτερη 
των 3 ετών 
•Ευχέρεια επικοινωνίας, δυναμικό χαρακτήρα 
και οργανωτικότητα 
•Καλή γνώση Η/Υ – αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή εμπειρία σε τομείς υγείας 
 
Παροχές 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών– 
Ομαδική ασφάλιση 
•Υποστήριξη (Μarketing Tools)– 
Ηλεκτρονικό γραφείο 
•Επαγγελματικές διακρίσεις 
•Δια βίου εκπαίδευση - Προετοιμασία 
απόκτησης επαγγελματικής άδειας 

Αποστολή βιογραφικών με κωδικό θέσης ΑΣΦΥ 
στο e-mail: vlachakisg@interamerican.gr


