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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων 
λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος 
του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά:

Διοικητικό Στέλεχος
Για το κατάστημα στην Πάτρα. 
 
Διαθέτεις επιχειρηματικό μυαλό, ηγετικά προσόντα 
και ισχυρή θέληση; 
Τότε αυτός ο ρόλος μπορεί να σου ταιριάζει! 
 
Ο ρόλος του διευθυντή καταστήματος είναι: 
•Να μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες πώλησης και την 
κερδοφορία του καταστήματος. 
•Να εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
εξυπηρέτησης των πελατών. 
•Είναι υπεύθυνος για τη στελέχωση του καταστή-
ματος, την εκπαίδευση της ομάδας του, καθώς 
και την εξέλιξή τους. 
•Να εξασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες και πρα-
κτικές ακολουθούνται σύμφωνα με τα πρότυπα 
της εταιρείας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πανεπιστημιακές σπουδές (ΑΕΙ / ΤΕΙ / ιδιωτικό 
κολλέγιο) κατά προτίμηση στη διοίκηση επιχειρήσεων. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 - 4 έτη στο χώρο 
των καταστημάτων λιανικής σε θέση με ευθύνη 
ομάδας. 
•Ισχυρές ηγετικές ικανότητες και επιχειρηματικό 
προσανατολισμό. 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές 
δεξιότητες. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης 
H/Y. 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. 
•Ελκυστικό bonus βάσει αποτελεσμάτων. 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη. 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης στην πιο δυναμική 
αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η 
‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών 
ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ 
ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. 
Σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί 
πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο 
του 2004, κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου 
ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons. Επι-
πλέον, η δυναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ 
τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο 
στην αγορά των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονι-
κών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού 
εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και 
στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc 
είναι ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς 
ομίλους στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο όμι-
λος εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών 
στη λιανική πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών 
ειδών, με περισσότερα από 1.300 καταστήματα 
και ηλεκτρονικά καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ 
απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πελάτες 
πραγματοποιούν τις αγορές τους online και μέσα 
από τα καταστήματα του ομίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας: 
www.kotsovolos-careers.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
H ACTIONLINE ζητά για μεγάλο διεθνή χρημα-
τοπιστωτικό οργανισμό:

Στελέχη Οικονομικών 
Υπηρεσιών στην Πάτρα 

(Κωδ. Θέσης: ACT_PΒΑ_0414)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ανώτατης σχολής οικονομικής 
κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (κάτοχος 
proficiency) 
•Άριστη γνώση γνώση χειρισμού Η/Υ 
και προγραμμάτων MS Office. 
•Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ευχέρεια εργασίας σε δυναμικό και απαιτητικό 
περιβάλλον, με αυστηρά deadlines.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη χρηματο-
οικονομική / λογιστική / τραπεζική, θα θεωρηθεί 
πρόσθετο προσόν.

Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών 

•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, με προοπτικές 
εξέλιξης 
•Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια 
πρόσφατη φωτογραφία. Το τμήμα προσωπικού της 
Actionline μετά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα 
επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που πληρούν 
τις προϋποθέσεις της εν λόγω θέσης, για να οριστεί 
συνάντηση στα γραφεία μας, για συνέντευξη.

Για αποστολή βιογραφικού: 
•E-mail: jobs@actionline.gr 
•Fax: 210 3637544 
•Mailing address: ACTION LINE ΕΠΕ, Ακαδημίας 
35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες 
καλέστε στο: 210 3637585 και 210 3637822.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Προγραμματιστής PHP

Η Telematica Electronics, αναζητά Web 
Developer για πλήρη απασχόληση. 
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ - TEI θετικής κατεύθυνσης ή μηχανικού 
•Εμπειρία σε PHP 5 
•Εμπειρία σε MySQL και σχεσιακές βάσεις 
δεδομένων 
•Εμπειρία σε HTML 5 / CSS / Javascript / AJAX 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Θα ληφθούν σοβαρά υπ’όψιν: 
•JavaScript και jQuery, XHTML Strict, CSS2.1 
και XML 
•Wordpress 
•HTML 5 
•Photoshop 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@telematica.gr

Η εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού AΝΑΔΕΙΞΗ σε 
συνεργασία με κορυφαίους ομίλους εταιρειών, μεγάλες 
και μεσαίες επιχειρήσεις και με πιστοποιημένους 
φορείς (ΚΕΚ), έχει διασφαλίσει μεγάλο αριθμό θέ-
σεων εργασίας για ανέργους που θα επιτύχουν στα 
επιδοτούμενα προγράμματα της επιταγής εισόδου 
(Voucher) στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 
ετών, που αναμένονται.

Στελέχη Πληροφορικής και Τεχνικών Δικτύων 
(V015), Αθήνα

Περιγραφή: Μεγάλες εμπορικές εταιρείες, όμιλοι 
καταστημάτων καταναλωτικών προϊόντων, όμιλος 
ιατρικών υπηρεσιών, αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ανα-
ζητούν στελέχη πληροφορικής και τεχνικών δικτύων 
στην Αθήνα, που θα απασχοληθούν μέσω επιδο-
τούμενων προγραμμάτων.

Καθήκοντα θέσης:  Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
απασχοληθούν στην υποστήριξη των τμημάτων 
ΙΤ.

Απαραίτητα προσόντα: 
•απόφοιτοι ΤΕΙ – ΑΕΙ 
•επιθυμητή γνώση ξένης γλώσσας 
(αγγλικά ή άλλη γλώσσα) 
•ηλικία έως 29 ετών 
•κάτοχος κάρτας ανεργίας σε ισχύ

Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: cv@anadeixi.gr και θα επικοινωνήσουμε 
μαζί σας για την υποβολή των αιτήσεων σας στο 
πρόγραμμα.

Περιοχές: Βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά προάστια 
Αθηνών, κέντρο Αθήνας, Πέραμα, Ασπρόπυργος, 
Γέρακας, Περισσός, Βάρη, Κόρινθος, Μαρκόπουλο, 
Οινόφυτα, εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας.

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Merchandisers 
(Μεγάλες Πόλεις Ελλάδας)

Στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξης των δραστη-
ριοτήτων της εταιρείας μας, η ΣΤΥΛ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
& ΣΙΑ ΕΕ - STELT αναζητεί άμεσα υποψήφιους 
(28) για την θέση του Merchandiser.
Οι θέσεις εργασίας είναι για τις κάτωθι περιοχές: 
•Αθήνα: 12 θέσεις 
•Θεσσαλονίκη: 8 θέσεις 
•Ιωάννινα: 1 θέση 
•Πάτρα: 2 θέσεις 
•Λάρισα: 2 θέσεις 
•Ηράκλειο Κρήτης: 2 θέσεις 
•Ρόδος: 1 θέση 
 
Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
τα εξής προσόντα: 
•επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ 

•γνώση Αγγλικών & MS Office 
•άδεια οδήγησης Ι.Χ 
•τουλάχιστον ένα έτος προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 
θέση 
•δυνατότητα ταξιδίων στην επαρχία 
•απαραίτητες συστάσεις 
 
Για την ανάληψη της θέσης παρέχονται: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Πλήρης ασφάλιση 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
s.tsagarakis@stelt.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Συμβούλους Διαφήμισης
Για τα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα. 
 
Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατο-
λογίου 
•Aνεύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες της 
εταιρείας 
•Προσωπικές πωλήσεις 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε τμήμα/
θέση πωλήσεων 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, 
Excel, Word, PowerPoint, Internet) 
•Δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
για του άντρες υποψήφιους 
 
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας 
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη 
των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση της αγοράς 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή 
(για τους προσωπικούς πωλητές) 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προδιαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: 
ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε., διεύθυνση ανθρώπινου 
δυναμικού, Γ. Αβέρωφ 26-28, 142 32, Νέα Ιωνία-
Περισσός, fax: 210 9204172, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@yellowpages.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια 
στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως 
και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύ-
ρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής 
απασχόλησης.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστού 
φαρμακείου στην Τρίπολη, αναζητά δύο (2) άτομα 
για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Υπάλληλοι Φαρμακείου 
(κωδ. θέσης: S-722/41280)

Περιγραφή θέσης: Οι κάτοχοι των θέσεων θα είναι 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση των συνταγών, την 
εξυπηρέτηση πελατών και την παροχή συμβουλών 
και θα συμμετέχουν στην οργάνωση του τμήματος 
προώθησης καλλυντικών και μη συνταγογραφού-
μενων φαρμάκων.
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΙΕΚ με ειδικότητα φαρμακοποιού 
ή βοηθού φαρμακείου 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση προωθητικών ενεργειών θα συνεκτιμηθεί 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Υπευθυνότητα, συνέπεια 
 
Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 
7297197, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λεωφ. 
Συγγρού 80-88, 117 41 Αθήνα.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υπο-
ψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Follow 
Adecco Greece on facebook, LinkedIn.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης - Κόρινθος 

Κωδικός Θέσης: ΙΕ ΚΟΡ
Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται 
από το 1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η 
ανοδική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό 
στρατηγικό σχεδιασμό και στην δέσμευση της στον 
ανθρώπινο παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως 
απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 
αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο

Αποστολή βιογραφικών: στο fax: 210 6201332 -3, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mith@gcp.gr, ταχυδρο-
μικώς στην διεύθυνση: Αυγής 60, 145 64 Κηφισιά, 
website: www.gcp.gr.

Η C&P Medicals δραστηριοποιείται στο χώρο των 
ιατρικών ειδών με ταχύτατη ανοδική πορεία που 
οφείλεται στην δυναμικότητα και στην εξειδίκευση 
των στελεχών της.

Ιατρικός Eπισκέπτης με Eμπειρία
Απαιτείται: 
•Επιτυχής προϋπηρεσία σε νοσοκομεία και κλινικές 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Εδραιωμένες πελατειακές σχέσεις σε χειρουργικές, 
παθολογικές και ουρολογικές ειδικότητες. 
•Επιθυμητή η κατοχή πτυχίου νοσηλευτικής 
ή συναφούς τίτλου 
•Άριστη γνώση των διαδικασιών προμήθειας 
και διαγωνισμών δημοσίων νοσοκομείων 
•Επιπρόσθετο προσόν οι βασικές γνώσεις 
μάρκετινγκ 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο 
 
Περιοχές: 
•Αθήνα 
•Κρήτη: Ν. Ρεθύμνου, Ηρακλείου 
•Πελοπόννησος: Ν. Μεσσηνίας, Ν. Αχαΐας, 
Ν. Αρκαδίας, Ν. Αργολίδας 
•Ήπειρος: Ν. Ιωαννίνων, Ν .Θεσπρωτίας

Αποστολή βιογραφικών στα e-mail: 
kgrevenioti@cpmed.gr, pkouroumalis@cpmed.gr. 
Πληροφορίες: www.cpmed.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές - Νοσηλεύτριες 

(HEALTH 0425)
Ξάνθη, Σέρρες, Κιλκίς, Χαλκιδική, Βέροια, Γρε-
βενά, Άρτα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, Άμφισσα, 
Πύργος, Μέγαρα, Ασπρόπυργος, Ρόδος, Κεφα-
λονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα, Σύρος, Σάμος.
Περιγραφή: Εταιρεία παροχής νοσηλευτικών υπη-
ρεσιών επιθυμεί εξωτερική συνεργασία με νοσηλευ-
τές, νοσηλεύτριες και επισκέπτες υγείας (κατόχους 
άδειας άσκησης επαγγέλματος) αποκλειστικά στις 
αναφερόμενες περιοχές.

Καθήκοντα θέσης: Παροχή υποστήριξης σε ασθενείς 



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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

(εξωτερική συνεργασία part time)

Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ νοσηλευτικής ή πτυχίο ΤΕΙ επι-
σκεπτών υγείας ή πτυχίο μέσης τεχνικής επαγ-
γελματικής νοσηλευτικής σχολής ή πτυχίο ΤΕΕ 
βοηθών νοσηλευτών 
•κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος 
(απαραίτητη) 
•καλή γνώση χειρισμού η/υ 
•κάτοχος αυτοκινήτου και διπλώματος οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα μέσω του link: 
http://www.anadeixi.gr/career_det.asp?cid=204

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η εταιρεία μας, με ηγετική παρουσία στον κλά-
δο των κατεψυγμένων τροφίμων, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Αναλυτή Ποιοτικού Ελέγχου 
με Έδρα το Αίγιο 

Κύρια καθήκοντα 
•Ορθή καταγραφή & σωστή αξιολόγηση των 
εισερχομένων α’ υλών (εμπορευμάτων & υλικών 
συσκευασίας) 
•Έλεγχος ποιότητας, ασφάλειας & υγιεινής των 
ενδιάμεσων & τελικών προϊόντων, μέσω των 
δειγματοληψιών & επιβολή διορθωτικών ενεργειών 
σε περίπτωση αποκλίσεων

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ιχθυολόγου ή τεχνολόγου τροφίμων 
ή σχετικού αντικειμένου 
•Προϋπηρεσία 4-6 ετών σε ανάλογη θέση 
•Γνώση συστημάτων ISO – HACCP 
•Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απο-
στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: h-r@kallimanis.gr με 
ΚΩΔ: QCSUP.

Υπάλληλος Χημικών Αναλύσεων
Όνομα πελάτη: Πολυεθνική εταιρία καταναλωτικών 
προϊόντων (Πάτρα) 
Τοποθεσία: Πάτρα 
Αμοιβή / παροχές: 800€ μικτά 
Κλάδος: Fast moving consumer goods 
Κωδικός αγγελίας: GRC/7237 
Τύπος θέσης: Προσωρινή σύμβαση εργασίας 
2 μηνών

Περιγραφή εργασίας: Η ManpowerGroup, για 
λογαριασμό πελάτη της, γνωστή πολυεθνική εται-
ρία καταναλωτικών προϊόντων, αναζητά ένα (1) 
υπάλληλο χημικών αναλύσεων με τις παρακάτω 
αρμοδιότητες:

•Δειγματοληψία και χημική ανάλυση δειγμάτων. 
•Καταγραφή στοιχείων 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Φοιτητής ή απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ χημείας, τεχνολογίας 
τροφίμων, γεωπονίας, φυσικής 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου & ΙΧ 
 
Δεξιότητες υποψηφίου: 
•Ικανότητα έμφασης στην λεπτομέρεια 
και ακρίβεια

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να κάνετε αίτηση στην 
ιστοσελίδα: www.manpowergroup.gr. Εγγραφείτε 
δημιουργώντας το δικό σας λογαριασμό MYMANPOWER, 
ενημερωθείτε για όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, και 
κάνετε αίτηση για όλες όσες σας ενδιαφέρουν.

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

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

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 travelers 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”.

Sushi Chef

•First class knowledge and experience of Japanese 
cuisine and culture 
•Managerial skills to highest level with the ability 
to manage the kitchen staff 
•Responsible for training and motivating 
the kitchen team 
•Creative skills in designing appealing plates 
and putting together a complete menu 
•Responsible for the kitchen related sanitary 
and safety issues 
•Create an entertaining and special experience 
with the customers 
•Keeping up with the latest trends 
•Maintaining adequate inventory of food 
•To implement and enforce all policies procedures 
and standards set by the corporate office

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.”

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa,  η 
οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη, τη Ρόδο και 
τη Δυτική Πελοπόννησο προσφέροντας ολοκληρω-
μένες 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 κω-
δικό της θέσης, στο site μας: http://aldemarformsen.
applymycv.gr/mainsite/careers.html. Όλες οι αιτήσεις 
διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η ενημέ-
ρωση θα γίνει τηλεφωνικά μόνο για τους υποψήφιους  
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, η 
οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη, τη Ρόδο και 
τη Δυτική Πελοπόννησο προσφέροντας ολοκληρω-
μένες και ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες αναζητά 
να καλύψει για τη ξενοδοχειακή της μονάδα στην 
Ολυμπία, τη θέση:

Front Office Manager 
(κωδικός θέσης: ‘fom-olympia’ )

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές 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 έως 35 ετών 
 
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία 
μας προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλετε 
το πλήρες βιογραφικό σας σημείωμα με μια 
πρόσφατη φωτογραφία δηλώνοντας το κωδικό 
της θέσης, στο site μας μέσω του link: http://
aldemarformsen.applymycv.gr/mainsite/careers.
htmlΌλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά 
μόνο για τους υποψήφιους  που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις των θέσεων.

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: 
Housekeeping 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 wor  
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.

Το ξενοδοχείο Kandia Castle 5* στην περιοχή του 
Ναυπλίου ζητάει:

Υπάλληλο Κρατήσεων
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων 
•Εμπειρία 2 - 3 ετών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση αγγλικών, γερμανικών. Τυχόν 
γνώση ρώσικων ή άλλων ξένων γλωσσών θα 
εκτιμηθεί. 
•Εμφανίσιμη/ος 
•Επικοινωνιακός/η, με ευχάριστη προσωπικότητα 
•Όρεξη για επαγγελματική εξέλιξη 
 
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων 
•Διαμονή, διατροφή 
•Ευχάριστο, νεανικό, φιλόξενο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@kandiascastle.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
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”.

Spa Therapists
•Undertake full assessment of clients’ requirements 
and suitability of treatments and products offered 

•Carry out treatments to the highest professional 
standard 
•Undertake reception duties in the spa 
and occasionally, including cash handling 
•Achieve product sales from targets set by the 
spa manager 
•Ensuring the highest standards of cleanliness 
and tidiness are maintained 
•Duty of care to ensure the health and safety 
of themselves and other colleagues 
•Attend staff meetings, training session 
and promotional events which may require 
working outside of normal hours

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

Το ξενοδοχείο Kandia Castle 5* στην περιοχή του 
Ναυπλίου ζητάει:

Προσωπικό Spa 
με Προϋπηρεσία

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@kandiascastle.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Εάν αναζητάτε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα με 
υψηλές αμοιβές, στον τομέα των πωλήσεων, το απο-
κλειστικό 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 πρωτοποριακά προϊόντα και η 
μοναδική εκπαίδευση των συνεργατών, από κοινού 
με την διάθεση και ικανότητα των υποψηφίων συνερ-
γατών, επιφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
που είναι η καταξίωση και τελική επιτυχία.

Σας καλούμε να γνωριστούμε και να αποφασίσουμε 
από κοινού εάν τηρούνται οι απαιτούμενες προϋπο-
θέσεις να αποτελέσετε και εσείς μέλη του εταιρικού 
δικτύου πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής 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 πρόγραμμα 
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 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 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 δημιουργήσει 
πετυχημένους και αξιόπιστους επαγγελματίες που 
θα ηγηθούν τα επόμενα χρόνια στον χώρο της ιδι-
ωτικής ασφάλισης.

Ποιές είναι οι αμοιβές; Οι συνεργάτες που αποκτούν 
την άδεια άσκησης επαγγέλματος του Ασφαλιστικού 
Συμβούλου, εισέρχονται σε πρόγραμμα μηνιαίας 
χρηματοδότησης (για έναν χρόνο) που συνοδεύεται 
εξ αρχής από το επίσημο σύστημα αμοιβών (προ-
μηθειών) 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, παρακαλού-
νται να υποβάλλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: doussas@yahoo.com. 
Υπεύθυνη επικοινωνίας κα Μπίρη Γεωργία, τηλ: 
6945 373756.


