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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Ατλαντίς Συμβουλευτική στο πλαίσιο του έργου 
TEPSIE που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμ-
μα Πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και 
Καινοτομίας και στοχεύει να μελετήσει το θεωρη-
τικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη της κοινωνικής 
καινοτομίας στην Ευρώπη, αναζητεί:

Ερευνητή / Σύμβουλο 
στο πλαίσιο 

 ερευνητικού προγράμματος

Προφίλ θέσης: 
•Συγγραφή μελετών με θέμα την κοινωνική και-
νοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα 
•Διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών 
•Συγγραφή προτάσεων για ερευνητικά 
προγράμματα 
 
Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος: 
•Πτυχίο ΑΕΙ & Μεταπτυχιακό (ένα εκ των οποίων 
να δίνει έμφαση στις κοινωνικές επιστήμες) 
•Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής 
έκφρασης στα αγγλικά 
•Εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης επιπτώσεων 
προγραμμάτων και πολιτικών 
•Εμπειρία σε ερευνητικά έργα 
•Ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικών 
μεθοδολογιών 
•Ικανότητα και εμπειρία στη συγγραφή μελετών 
•Οργανωτικές δεξιότητες για την σωστή διαχείρι-
ση του χρόνου και την ολοκλήρωση των αρμοδι-
οτήτων μέσα από προτεραιότητες.

Εάν σας ελκύει η συγκεκριμένη θέση και έχετε τα 
ανωτέρω προσόντα, αποστείλατε το βιογραφικό 
σας στο e-mail: hr@atlantisresearch.gr με κωδικό 
STIPATH.

Junior Στελέχη HR 
Πάτρα

Από μεγάλη εταιρία στη Πάτρα ζητούνται: HR 
με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ευ-
χέρεια λόγου για τους τομείς:

•Πωλήσεις & 
•Διαχείρισης ανθρωπινού δυναμικού 
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις 
•Η εργασιακή εμπειρία σε ένα από τις παραπάνω 
τομείς που αναφέρονται θα εκτιμηθεί 
•Πτυχίο ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 
•Προσωπικότητα με δυναμισμό, ακεραιότητα 
και φιλοδοξίες για εξέλιξη και καριέρα. 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε τομείς πωλήσεων 
•Ηλικία έως 30 ετών 
 
Η προσφορά μας 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και συνεργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών 
•Προοπτικές εξέλιξης για τους πιο φιλόδοξους

Για άμεση αποστολή βιογραφικών αποστεί-
λετε στο e-mail: hwo@skywalker.gr. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2613008569.

H ΜΠΗΤΡΟΣ Μεταλλουργική ΑΕΒΕ επιθυμεί 
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 (προϋπηρεσία 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

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Βοηθός Λογιστή

Ζητείται από βιομηχανική εταιρία στην 
Περιφέρεια Αττικής. 
 
Κύρια καθήκοντα: 
•Καταχωρήσεις στο κύκλωμα λογιστικής και 
εμπορικής διαχείρισης - εμπειρία στο SoftOne 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Καθημερινοί & μηνιαίοι λογιστικοί έλεγχοι και 
συμφωνίες Λογιστικής 
•Σύνταξη περιοδικών δηλώσεων 
•Εισαγωγές, κοστολόγηση 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τρία έτη προϋπηρεσίας σε οργανωμένο 
τμήμα λογιστηρίου 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Λογιστικής Κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(Word, Excel κλπ) 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Συνέπεια, οργάνωση, δυναμισμός 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα 
συνεχώς αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν βιο-
γραφικά τους, μέχρι την Τρίτη 10/12/2013 στο 
εξής e-mail: qc_hrd@yahoo.com

Η ELVIAL ΑΕ έχοντας πραγματοποιήσει νέα 
επένδυση στο λεκανοπέδιο της Αττικής  και στην 
περιοχή του Ασπρόπυργου, με μια νέα εγκατά-
σταση εμπορικού καταστήματος, αναζητά συνερ-
γάτη για την παρακάτω θέση εργασίας:

Τιμολόγηση Διαχείριση Αποθήκης 
(ΑΠΕΜΠ1113)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Υποχρεωτική γνώση χειρισμού Η/Υ 
σε περιβάλλον Ms Office και προγράμματα ERP 
•Προαιρετικά, δίπλωμα οδήγησης Γ κατηγορίας 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς 
επίσης μεθοδικότητα και οργανωτικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυν-
ση: «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε», Αγ. Παντελεήμονας Κιλκίς 
ΤΚ 61100,Υπόψη Θεοχαροπούλου Κατερίνας ή 
e-mail: hr@elvial.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Εκπρόσωπος 
Εταιριών Τηλεπικοινωνίας 

Πάτρα

Ζητούνται άμεσα από εταιρία στη Πάτρα νέοι για 
τη θέση Εκπρόσωπου για μεγάλες εταιρίες τη-
λεπικοινωνιών.

Προσόντα / Δεξιότητες: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ /ΤΕΙ 
•Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή 
στη λεπτομέρεια 
•Εξωστρέφεια και επικοινωνιακές ικανότητες 
(γραπτός & προφορικός λόγος, παρουσιάσεις, 
επικοινωνία με πελάτες) 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης 
αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συμμετοχή σε projects ηγετικών στον κλάδο 
τους επιχειρήσεων 
•Ικανοποιητικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
 
Στείλε σήμερα το βιογραφικό σου για τη θέση 
στο e-mail: hwo@skywalker.gr

Σύμβουλοι Ανάπτυξης Δικτύου 
Πάτρα 

Εταιρία Πωλήσεων στη Πάτρα αναζητά φιλόδο-
ξα άτομα έως 30 ετών ώστε να συμβάλουν στην 
περεταίρω ανάπτυξη του δικτύου της στο τομέα 
των επιχειρήσεων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
 
Η Εταιρία προσφέρει: 
•Υψηλό πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2613008565. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hwo@skywalker.gr

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 ενδυσης

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η Εταιρεία Rolaware Hellas είναι ένας ανεξάρ-
τητος Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος, που κατέχει 
διάφορα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος για 
την παροχή υπηρεσιών Σταθερής Ασύρματης 
Πρόσβασης - ΣΑΠ (Fixed Wireless Access) στη 
συχνοτική περιοχή των 28 GHz. Βασικός στόχος 
της εταιρείας είναι να ενεργοποιεί τις ευρυζωνι-
κές υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες 
της μέσα σε λίγες ημέρες αντί σε εβδομάδες ή 
και μήνες που απαιτούνται για την ενεργοποίηση 
αντίστοιχων υπηρεσιών από τους παρόχους, που 
βασίζονται στην τεχνολογία των οπτικών ινών, 
παρέχοντας σε όλους, ανεξαρτήτως γεωγραφικής 
περιοχής, υψηλό επίπεδο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις 
ανάγκες τους.

Η εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα Μη-
χανικό για την θέση του Senior IP Engineer ως 
ακολούθως:

Senior IP Engineer

Αρμοδιότητες: 
•Σχεδιασμός, προετοιμασία και υλοποίηση τηλε-
πικοινωνιακών υπηρεσιών του δικτύου κορμού 
και των πελατών της εταιρείας. 
•Παρακολούθηση του δικτύου παροχής τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών, άμεση αντιμετώπιση 
και επίλυση προβλημάτων. 
•Ρύθμιση, διαχείριση και έλεγχος δικτυακού εξο-
πλισμού της εταιρείας (routers, switches, CPEs, 
wireless transmission equipment, κτλ.). 
•Συμμετοχή στην ομάδα σχεδιασμού και κατάρ-
τισης στρατηγικής του τμήματος τεχνολογίας και 
λειτουργιών. 
•Συμμετοχή και συνεισφορά στο σχεδιασμό μελ-
λοντικών υπηρεσιών/προϊόντων της εταιρείας. 
 
Απαραίτητα προσόντα / Απαιτήσεις θέσης: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανι-
κού Υπολογιστών ή Πληροφορικής. 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 
επιθυμητός. 
•Επτά(7) και άνω έτη εργασιακής εμπειρίας στο 
χώρο των τηλεπικοινωνιών (κατά προτίμηση σε 
ISP), σε θέση  
•Μηχανικού τηλεπικοινωνιών/IP. 
•Άριστη γνώση Ethernet δικτύων, VLANs, L2 
πρωτοκόλλων, κτλ. 
•Άριστο θεωρητικό υπόβαθρο και σημαντική 
hands-on εμπειρία / ενασχόληση με πρωτόκολλα 
όπως IS-IS, OSPF, BGP, MPLS, κτλ. 

•Πιστοποιήσεις Cisco (CCIE, CCNP κ.α.) 
ή/και Juniper. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Όρεξη και δυνατότητα εκμάθησης 
νέων τεχνολογιών. 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
και λήψης αποφάσεων. 
•Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα 
και προσοχή στη λεπτομέρεια. 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. 
•Ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη. 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@rolaware.com

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Η εταιρεία 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 εταιρεία 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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Εμπορική Επιχείρηση με πολυετή πείρα στο 
χώρο ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
 Φαρμακευτικών Α’ Υλών 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού, Φαρμακοποιού 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία σε πωλήσεις 
στο χώρο του φαρμάκου 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε R & D, 
formulation φαρμακευτικής εταιρίας 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Καλή Γνώση Η/Υ (MS Office/Internet) 
•Κάτοχος διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου 
 
•Αποδοχές & Πακέτο Παροχών αναλόγως 
προσόντων 
•Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα, δια μέσου ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: cv@skywalker.gr

Άμεση εργασία στον 
τομέα των Πωλήσεων- 

Πάτρα

Άμεση και μόνιμη εργασία, πλήρους απασχόλη-
σης προσφέρεται σε άτομα ηλικίας 19-32 ετών, 
λόγω φόρτου εργασίας από εταιρία στο κέντρο 
της Πάτρας. Όλοι οι υποψήφιοι θα τύχουν προ-
σωπικής συνέντευξης με τον υπεύθυνο προκει-
μένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να 
τοποθετηθούν στον κατάλληλο τομέα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2613008565. Αποστολή 
βιογραφικού στο e-mail: hwo@skywalker.gr. Θα 
τηρηθεί σειρά πρωτεραιότητας!

Business 
Development Executives

Άκρως δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία πα-
ροχής online προωθητικής πλατφόρμας σε 
επιχειρήσεις κάθε μεγέθους στοχεύει να ανα-
πτυχθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια.

•Είστε νέοι, δυναμικοί με ενδιαφέρον 
στις νέες τεχνολογίες; 
•Έχετε εμπειρία στις εταιρικές πωλήσεις; 
•Είστε ανταγωνιστικοί στην επικοινωνία; 
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•Είστε εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες 
και σας αρέσει να τις προωθείτε; 
•Θεωρείτε τον εαυτό σας άτομο ευέλικτο και 
ευπροσάρμοστο σε ένα δυναμικό περιβάλλον; 
•Σας αρέσει η προώθηση υπηρεσιών με μικρό 
κύκλο πώλησης;

Η συνεισφορά σας: 
•Ενημέρωση όλων το υποψήφιων πελατών του 
δικτύου σας για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. 
•Ανάπτυξη πελατολογίου και προσέλκυση νέων 
εταιρικών πελατών. 
•Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης σε 
όλους τους εταιρικούς πελάτες και άριστης after 
sales υποστήριξής τους. 
 
Η συνεισφορά μας: 
•Σύστημα ανταμοιβής με βάση την επίτευξη 
στόχων. Μικρός κύκλος πώλησης με υψηλά 
bonuses. 
•Επαγγελματική εξέλιξη σε μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Παρακαλούμε προωθείστε τα βιογραφικά σας άμε-
σα δηλώνοντας τον κωδικό θέσης εργασίας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: nikolaspsarris@gmail.com

Άτομα άμεσα για το τομέα Πωλήσεων 
Πάτρα 

Εταιρία Marketing & Sales ζητά, λόγω ανάληψης 
τριών νέων πελατών, άμεσα νέους/ες στη Πά-
τρα για τους τομείς Επικοινωνίας, Προώθησης, 
Διαφήμισης και Πωλήσεων.

Ιδανικός υποψήφιος: 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Φιλοδοξία κι ενθουσιασμός για την επίτευξη 
στόχων 
•Με ή χωρίς προϋπηρεσία 
•Άμεση διαθεσιμότητα στο Αγρίνιο 
 
Από την εταιρία παρέχεται: 
•Εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό δωρεάν 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον 
•Εξέλιξη και σταδιοδρομία στη διοίκηση 
ανθρώπινου δυναμικού για τους πιο φιλόδοξους 
 
Για άμεση συνέντευξη καλέστε: 2613008565. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hwo@skywalker.gr

Νέοι για Πωλήσεις & Επικοινωνία 
άμεσα - Πάτρα

Ζητούνται πάρα πολύ άμεσα άτομα έως 30 ετών 
σε τομέα Πωλήσεων ο οποίος ξεκινάει από τη 
Δευτέρα 18/11/13 στη Πάτρα. Δεν απαιτείται 
προϋπηρεσία. Όλοι οι υποψήφιοι θα περάσουν 
από ενημέρωση-συνέντευξη άμεσα.

Αποστείλατε το βιογραφικό σας και ύστερα από 
επιλογή αυτών από τον αρμόδιο, θα έχετε τηλε-
φωνική επικοινωνία για να σας δοθούν πληρο-
φορίες και το ενδεχόμενο της συνάντησης στον 
χώρο μας.

Η προϋπηρεσία στο τομέα του τουρισμού, των 
πωλήσεων και της επικοινωνίας θα εκτιμηθεί! 
 
(Δεν πρόκειται για προϊόντα ευεξίας, καλλυντικά, 
telemarketing, φυλλάδια,promotion ). 
 
Στείλε σήμερα το βιογραφικό σου για τη θέση 
στο e-mail: hwo@skywalker.gr ή κάλεσε μας 
στο 2613008579.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η CUBE Φαρμακευτική ζητά:

 Ιατρικούς Επισκέπτες

Η Εταιρεία CUBE Φαρμακευτική που δραστηρι-
οποιείται στο χώρο των φαρμάκων, των συμπλη-
ρωμάτων ειδικής διατροφής και των ιατροτεχνο-
λογικών προϊόντων, επιθυμεί να προσλάβει Ια-
τρικούς Επισκέπτες  για τα προϊόντα – Διαιτη-
τικά Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
–στην περιοχη:

Αττική (Κωδ. ΙΕΔΤ/ΑΤΤ)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πολυετή εμπειρία στις ειδικότητες 
των Παιδιάτρων, Γαστρεντερολόγων 
•Δυναμική προσωπικότητα 
με ικανότητα επικοινωνίας 
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής 
•Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου 
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ 
 
Κάθε υποψηφιότητα θα θεωρηθεί εμπιστευτική.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα (με αναγραφή του κω-
δικού που αντιστοιχεί στη θέση για την οποία 

ενδιαφέρονται) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@cube-pharmaceuticals.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Βοηθός Υπεύθυνου Παραγωγής

Όνομα πελάτη: Εταιρία Παραγωγής Φρέσκων 
Τροφίμων 
Τοποθεσία: Ασπρόπυργος Βιομηχανική Ζώνη 
Κλάδος: Catering / Hotel / Restaurant 
Κωδικός Αγγελίας: GRC/6902 
Τύπος θέσης: Μόνιμη

Περιγραφή εργασίας 
•Συντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας 
φρέσκων προϊόντων 
•Έλεγχος της καθημερινής παραγωγικότητας 
•Διαχείριση του προσωπικού της παραγωγής 
•Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητη εμπειρία σε βιομηχανικό 
Catering ή σε παραγωγή νωπών τροφίμων 
 
Δεξιότητες υποψηφίου 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Οργανωτικότητα 
•Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων 
•Δεξιότητες διοίκησης ομάδας

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

ΕΣΤΙΑΣΗ
Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχα-
ροπλαστεία (patisseries - boulangeries), ψάχνουν 
για Ζαχαροπλάστες με εξειδίκευση, ταλέντο 
και εμπειρία στη ζαχαρόπαστα για το κατάστη-
μα της Δροσιάς.

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στην Ζαχαρόπα-
στα, σας αρέσει ο χώρος της εστίασης και να δου-
λεύετε ομαδικά, τότε θα χαρούμε να ακούσουμε 
από εσάς!

Για να θεωρηθεί το βιογραφικό σας έγκυρο, θα 
πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από φωτο-
γραφικό portfolio δουλειάς σας ή link στο διαδί-
κτυο.

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία γλυκών και άλλων προϊόντων 
ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζαχαρόπαστα 
•Παρακολούθηση αποθήκης και στοκ 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιη-
μένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 έτη συνεχούς απασχόλησης στην 
Ζαχαροπλαστική 
•Γνώσεις Patisserie – Confiserie, Zαχαρόπαστα 
•Πτυχίο σχολής ζαχαροπλαστικής Δημοσίας ή 
Ιδιωτικής σχολής με πιστοποίηση 
•Γνώση αγγλικών 
•Βιβλιάριο Υγείας 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δου-
λειά 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Προοπτικές εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικού (και portfolio απαραιτή-
τως) στείλτε μας e-mail στο: jobs@frankzepaul.com 
αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-ΖΑΧ/
ΠΑ-13/Δροσιά.

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.

MARKETING
Marketing Trainee 

Πάτρα
Κορυφαία εταιρία στον χώρο του Marketing 
Communication, λόγω αυξημένων αναγκών με 
καινούρια projects ζητά: Μarketing Trainee στην 
Πάτρα έως 32 ετών.

Προσόντα: 
•Φιλοδοξία - πνεύμα συνεργασίας 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ 
 
Προσφέρεται: 
•Πλήρης και μόνιμη εργασία 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξής 
•Υψηλό πακέτο αμοιβών

Αποστολή βιογραφικών με Κωδικό Θέσης: CM02. 
Αποστολή βιογραφικών στο: hwo@skywalker.gr ή 
πληροφορίες στο: 2613008584.

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 
αποκτούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος του 
Ασφαλιστικού Συμβούλου, εισέρχονται σε πρό-
γραμμα μηνιαίας χρηματοδότησης (για έναν χρό-
νο) που συνοδεύεται εξ αρχής από το επίσημο σύ-

στημα αμοιβών (προμηθειών) και bonus της σύμ-
βασης 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 e-mail: doussas@yahoo.com. Υπεύ-
θυνη επικοινωνίας κα Μπίρη Γεωργία, τηλ: 6945 
373756.

O Όμιλος Εταιρειών 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 
παραγωγικότητας 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

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η ΑΕΠΙ Α.Ε. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 
της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ζητά:

Συνεργάτη ως Αντιπρόσωπο 
για το Ν. Κορίνθου 

(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 
•Άριστηικανότητα 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. Συστατικές 
επιστολές θα εκτιμηθούν.

Αποστολή 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.


