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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H Ergotrak, μέλος του Ομίλου Εταιριών Σφα-
κιανάκη, αντιπρόσωπος και διανομέας μηχανη-
μάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού με έδρα την 
Αθήνα, αναζητά νέο και δυναμικό άτομο για την 
ανάπτυξη νέας δραστηριότητας με έδρα τη Μάν-
δρα Αττικής.

Στέλεχος Πωλήσεων Λιπαντικών 
(κωδ. Θέσης 100X)

Αρμοδιότητες 
•Πώληση λιπαντικών 
•Προωθητικές ενέργειες πωλήσεων 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Παρακολούθηση παραγγελιών και αποθεμάτων 
 
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής 
(με προτίμηση κατεύθυνσης Χημικών) 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και ειδίκευση 
(ελάχιστη 5-ετίας) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y και DMS 
συστημάτων 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας 
 
Παροχές εταιρίας 
•Πακέτο αποδοχών προσαρμοσμένο 
στα προσόντα 
•Πρόσθετες υποστηρικτικές παροχές 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε σύγχρονο περιβάλλον 
εργασίας 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας, 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 
στο e-mail: human_resources@sfakianakis.gr

Operations - Sales - 
F&B Sales Manager

Mare Dei Suites Hotel, 4-star property is looking 
for an Operations and F&B Sales Manager. In this 
position you will be responsible for managing daily 
operations in the hotel and providing guidance 
and directions to the hotels personnel.

The candidate should fulfil the below 
requirements: 
•Lead, direct and manage all hotel operational 
departments (F&B – Housekeeping and Front 
Office departments) 
•Ensure guest and team member satisfaction 
•Oversee and improve where needed, the 
service quality to ensure excellent guest 
satisfaction levels 
•Identify operational performance, productivity, 
and efficiency gaps and implement measures to 
correct those deficiencies 
•Recruit and train staff prior to hotels’ opening 
 
What are we looking for? 
•Tourism school Graduate 
•Minimum 3 years experience as an Operational 
sales and F&B Manager in 4-star small properties 
•Proven sales capabilities and knowledge of up-
selling techniques in the hotels different outlets 
•Cost control knowledge 
•Computer literate and experienced with ERMI 
Sand GDS systems. 
•Excellent Knowledge of Greek and English 
language, knowledge of third language is an 
additional asset 
•Enthusiastic and open personality, team player 
and able to work under pressure 
•Age up to 45 years old 
 
Together with the CV a photograph is 
required. Send the CV to the following e-mail: 
g.vassilopoulos@maredei.gr

H ACTION LINE ζητά:
Πωλητή 

(Κωδ. Θέσης: ACT_DO_1113)
Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευ-
ρυζωνικών υπηρεσιών, στο Ναύπλιο, Κομο-
τηνή, Βόλο, Λάρισα.
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 ΜΟΝ ΕΠΕ, 
Ακαδημίας 35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο: 210 3637585 και 210 
3637822.

H ACTION LINE ζητά:
Πωλητή 

(Κωδ. Θέσης: ACT_DO_1113)
Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών & ευ-
ρυζωνικών υπηρεσιών, στην Τρίπολη, Πάτρα, 
Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Αγρίνιο, Μεσ-
σολόγγι, 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 εμ-
φάνιση 
•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 ΜΟΝ ΕΠΕ, 
Ακαδημίας 35, 106 72 Αθήνα. Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο: 210 3637585 και 210 
3637822.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η CUBE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ζητά:

Ιατρικούς Επισκέπτες 
(Κωδ.: ΙΕΔΤ/ΑΤΤ)

Η εταιρεία CUBE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο των φαρμάκων, των 
συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής και των ιατρο-
τεχνολογικών προϊόντων, επιθυμεί να προσλάβει 
Ιατρικούς Επισκέπτες για τα προϊόντα - διαιτη-
τικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς – 
στην περιοχή: Αττική.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πολυετή εμπειρία στις ειδικότητες των 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 
το βιογραφικό τους σημείωμα (με αναγραφή του 
κωδικού που αντιστοιχεί στη θέση για την οποία 
ενδιαφέρονται) στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: 
info@cube-pharmaceuticals.gr

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται 
από το 1977 στα φαρμακευτικά/ιατρικά είδη. Η 
ανοδική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυνα-
μικό 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 
•Τουλάχιστον 3 έτης 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, 
στο e-mail: mith@gcp.gr ή ταχυδρομικώς στην 
διεύθυνση: Αυγής 60, 145 64 Κηφισιά, website: 
www.gcp.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
H BIG SOLAR AE, η οποία δραστηριοποιείται 
στους τομείς των ΑΠΕ, των συστημάτων θέρμαν-
σης-ψύξης και της ενεργειακής εξοικονόμησης και 
κατέχει την κορυφαία θέση μεταξύ των εταιριών 
εμπορίας εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημά-
των, επιθυμεί να προσλάβει για τα κεντρικά της 
γραφεία στον Ασπρόπυργο Αττικής:

Μηχανολόγο Μηχανικό
Με γνώσεις/εμπειρία στην τεχνολογία παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού 
•Εμπειρία στην τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από βιομάζα 
•Υψηλή διαπραγματευτική ικανότητα 
•Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

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

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

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

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

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

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 
6180376, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ. Κων-
σταντίνου 40, 151 25 Μαρούσι.

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

ΕΣΤΙΑΣΗ
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 

•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 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 Beverage team 
you will: 
•Create a fascinating dining experience for our 
guests 
•Assist them in their choice of taste and meal 
•Be responsible for ensuring that guests receive 
a high quality, professional and well organized 
service 
•Understand our guests to exceed their 
expectations 
•Be responsible for the training of our associates 
•Maintain all hygiene and safety policies and 
HACCP standards 
 
To be successful in this role you will have: 
•3-5 years of experience in a fine dining 
environment or at a high volume all day dining 
restaurant 
•A hotel school or equivalent qualification 
•Proper communication etiquette in both Greek 
and English 
•Ability to build rapport with team and guests 
•Ability to work effectively as part of a team 
•Hosting, organizational and problem solving 
skills 
 
Navarino Dunes offers: 
•Chance to be developed within the most 
innovative operator of lifestyle hospitality brands 
in the world. 
•Competitive compensation package 
•Οn going training opportunities 
•Accommodation in the vicinity of Navarino 
Dunes (for non-Messinian residents) 
•Meals within the premise. 
•Private Medical Plan 
•Use of Navarino Dunes Facilities, according to 
the relevant policies.

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

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 
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•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
Aman resorts owns and manages small luxury 
resorts worldwide. 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:

Reservations Assistant 
(code: RSV_001_01)

Qualifications 
•Degree in Hospitality/Tourism 
•Language Skills: Excellent level of English 
•Excellent knowledge of Opera PMS or Fidelio 
•MS Office skills 
•Working experience in 5* hotels or high 
standard establishments will be considered as 
an asset 
•The appropriate candidate must be team 
player, guest oriented, adaptable, quick learner, 
observant, show attention to detail

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

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 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 βιογραφι-
κό σας σημείωμα με μια φωτογραφία δηλώ-
νοντας το κωδικό της θέσης, μέσω του link: 
http://aldemarformsen.applymycv.gr/mainsite/
careers.html. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με 
απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση θα γίνει 
τηλεφωνικά μόνο για τους υποψήφιους που αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa,  η 
οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη, τη Ρόδο και 
τη Δυτική Πελοπόννησο προσφέροντας ολοκλη-
ρωμένες και ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες ανα-
ζητά να καλύψει για 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 δηλώνο-
ντας το κωδικό της θέσης, μέσω του link: http://
aldemarformsen.applymycv.gr/mainsite/careers.
html. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφω-
νικά μόνο για τους υποψήφιους που ανταποκρίνο-
νται 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 ξενοδοχειακή της 
μονάδα Olympian Village & Royal Olympian τη 
θέση:

Resident Manager / 
Rooms Division Manager 

(κωδ. Θέσης ‘rrdm’)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής Τουριστικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Επαρκή προϋπηρεσία σε θέση Resident 
Manager ή Rooms Division Manager 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 από 35-40 ετών 
 
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία 
μας προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

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

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

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

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

Für die Saison 2014 suchen wir:

Tanz-Choreograph /-in 
Sportstainment

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

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

Für die Saison 2014 suchen wir:

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

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

Wir suchen fuer 2014:

Kinderbetreuungs 
Manager/in

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

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

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
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: 26230 95206, 
e-mail: secretary@kyllinibeach.com, 
website: www.kyllinibeach.com

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

Συνεργάτη ως Αντιπρόσωπο 
 για το Ν. Μεσσηνίας 

(μόνιμος κάτοικος της περιοχής)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα 
των πωλήσεων 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) 
•Γνώση χρήσης εμπορικών λογισμικών 

(κατά προτίμηση ERP/CRM) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστη ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ 
•Μεταφορικό μέσο 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ κατεύθυνσης Marketing/
Δημοσίων Σχέσεων 
•Σεμινάρια τεχνικών πώλησης/διαπραγματεύσεων 
 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Επαγγελματισμό 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Iκανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση 
για το αποτέλεσμα 
 
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
και δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας.  
 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: cv@aepi.gr. Συστατικές επιστολές 
θα εκτιμηθούν.

Aντιπρόσωπος - 
Εξωτερικός Συνεργάτης

H Τhe Franchise Co., η μεγαλύτερη εταιρία συμ-
βούλων ανάπτυξης δικτύων λιανικής & franchise 
επεκτείνει τις δραστηριότητές της και αναζητά: 
Αντιπρόσωπο-Εξωτερικό Συνεργάτη, για τις 
περιοχές: Κρήτη (Ηράκλειο), Θεσσαλονίκη,  
Ιωάννινα (Ήπειρο), Ανατολική Μακεδονία- 
Θράκη, Πάτρα.
Αναπτύσσουμε τα δίκτυα των πελατών μας δημι-
ουργώντας μοναδικές ευκαιρίες επιχειρηματικής 
εξέλιξης κα ευημερίας σε νέους και υφιστάμενους 
επιχειρηματίες

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

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

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: Η κατανόηση σε βάθος 
συμφωνιών και πρακτικών franchise και γενικότε-
ρα η γνώση της αγοράς Retail & Franchise

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: oroussopoulos@tfc.gr ή στο fax: 
210 6752864, αναγράφοντας τον κωδικό FDS. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Υπάλληλο 
Δημοσίων Σχέσεων (Ρωσόφωνη) 

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

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


