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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Για το κατάστημά μας χονδρικής πώλησης 
στην Καβάλα ζητάμε:

Διευθυντικά Στελέχη
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών 
σε αντίστοιχη θέση 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
και αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης 
πωλήσεων και επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 
σε καταστήματα λιανικής ή χονδρικής 
πώλησης 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας, διαπραγματευτικές 
ικανότητες καθώς και ομαδικής εργασίας 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανα-
τολισμός στο αποτέλεσμα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές 
αποδοχές (συμπεριλαμβανομένου εταιρικού 
αυτοκινήτου), πρόγραμμα ιδιωτικής ασφά-
λισης, πριμ επίτευξης στόχων, συνεχή εκ-
παίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε μια 
δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα κάνοντας κλικ 
στο κουμπί http://Mycareer.metro.com.gr 
με κωδικός θέσης: WS8502. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Από τον όμιλο εταιρειών «Πλαστικά Θράκης 
ΑΒΕΕ» ζητείται για άμεση πρόσληψη με 
αποκλειστική απασχόληση στην περιοχή 
της Ξάνθης:

Εργαζόμενος 
για τη θέση του 

Τεχνικού Διευθυντή
Απαραίτητα προσόντα: 
•Μηχανολόγος Μηχανικός ελληνικού 
ή ξένου πανεπιστημίου 
•Ηλικία 30 - 40 ετών 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε βιομηχανία 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση προκρίνει 
την υποψηφιότητα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημεί-
ωμα με ένδειξη «Τεχνικός Διευθυντής» στο 
e-mail: tofea@thraceplastics.gr. Πληροφορίες 
τηλέφωνο: 25410 45668.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Η εταιρεία Γ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. βιομηχανική μονάδα εξόρυ-
ξης – επεξεργασίας – εμπορίας μαρμάρου 
με έδρα τη Δράμα, ενδιαφέρεται να προ-
σλάβει άμεσα άτομο, για το τμήμα:

Λογιστηρίου / Οικονομικής 
Διεύθυνσης της Εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής/οικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 
σε οργανωμένο λογιστήριο 
•Κατά προτίμηση εμπειρία σε καταχώρηση 
και παρακολούθηση εγγραφών γενικής 
λογιστικής 
•Βασικές γνώσεις ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, εγγραφών 
γενικής λογιστικής 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ηλικίας έως και 35 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Εργατικότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια 
•Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, τήρηση 
κανόνων 
•Ιδιαίτερη διάθεση για εργασία, προσφορά, 
απόκτηση γνώσεων-εμπειριών και εξέλιξη 
σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης σε όλο το φάσμα 
των λογιστικών/οικονομικών υπηρεσιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απο-
στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Γ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ ,Τέρμα Ευξείνου 
Πόντου, Τ.Κ 66100 Δράμα . Τηλ. επικοι-

νωνίας: 25210 60112, fax: 25210 60110. 
E - mail: mkoutsikidou@lazaridismarmor.gr. 
Υπόψιν: Κας Κουτσικίδου Μαρίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Μηχανικοί Λογισμικού - 
 Προγραμματιστές Java

Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, 
δραστηριοποιείται από το 1994 με επιτυχία 
στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και 
προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες από 
την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και 
αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή 
πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψη-
φιακής μηχανικής και της πληροφορικής. 
Μέρος της δραστηριότητας της εταιρείας 
είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία με 
ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην 
εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, 
ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, 
βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επι-
στήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών.

Η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία μηχανικούς 
λογισμικού, προγραμματιστές Java, 
κατόχους μεταπτυχιακού / διδακτορικού 
διπλώματος στην πληροφορική ή συναφή 
αντικείμενα. Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας 
είναι στη Γερμανία.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια στον προγραμματισμό και γνώσεις 
OOA, OOD, OOP 
•Εμπειρία σε Java/EE, τεχνολογίες ΟRΜ, 
βάσεις δεδομένων 
•Εμπειρία σε Eclipse eRCP 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Καλή γνώση τεχνικών αγγλικών, επιθυμητή 
η καλή γνώση γερμανικών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε σύγχρονες τεχνολογίες 
internet όπως JQuery, HTML5 
•Γνώσεις άλλων γλωσσών προγραμματισμού 
και τεχνολογιών web, εμπειρία με αυτομα-
τοποιημένες δοκιμές λογισμικού, γνώσεις 
SOA, Web services και Cloud-Computing

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος 
και συνοδευτικής επιστολής στα αγγλικά 
στη διεύθυνση: career@nikitec.gr

Η Doppler SA, η ελληνική βιομηχανία ανελ-
κυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, parking lifts 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητά 
άτομο για τη θέση με κωδικό IT01 και τίτλο 
Software Developer για το τμήμα IT για την 
έδρα  της στο Πολύκαστρο Κιλκίς.

Software Developer 
για το τμήμα IT 

έδρα: Πολύκαστρο Κιλκίς
Η θέση αναφέρεται στον IT Manager της 
εταιρείας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση 
θα πρέπει να έχει εμπειρία: 
•στην ανάπτυξη εφαρμογών με .NET 
framework (C# ή VB.NET) 
•στις βάσεις δεδομένων Microsoft SQL 
Server, πολύ καλή γνώση T-SQL 
•σε εφαρμογές internet με ASP.NET , 
HTML5 , jQuery, CSS, WCF services 
•να είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•να γνωρίζει αγγλικά 
 
Επιπλέον καλό θα είναι να γνωρίζει: 
•Γνώση Crystal Reports, PHP, MySql

Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως εμπειρία στην ανά-
πτυξη εφαρμογών με χρήση API κάποιου 
σχεδιαστικού προγράμματος (AutoCAD, 
SolidWorks), όπως επίσης προγραμματισμός 
με το ERP SoftOne.

Παροχές / προοπτικές: 
•Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές ανέλιξης 
 
Βιογραφικά στο e-mail: kkhr@doppler.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Ο όμιλος Μαρινόπουλος, ένας από τους με-
γαλύτερους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα, επι-
θυμεί να προσλάβει για τα καταστήματά του:

Κρεοπώλες
Περιοχές: Καβαλά - Αλεξανδρούπολη - Ξάνθη 

- Κομοτηνή - Διδυμότειχο, με κωδικό θέσης 
ΚΡ.ΒΕΛΛ.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες 
θέσεις 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Απαραίτητη πιστοποίηση από σχολή 
επαγγελμάτων κρέατος 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
 
Πρόσθετα προσόντα: 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση 
•Ομαδικότητα & συνεργασία

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απο-
στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο fax: 
210 9893457 / 210 9836604 ή στο e-mail: 
hrsuper_greece@marinopoulos.com ή στην 
παρακάτω διεύθυνση με κωδικό θέσης 
ΚΡ.ΒΕΛΛ.: Μαρινόπουλος Α.Ε., Αγ. Δη-
μητρίου 63, Αλιμος 17456. Υπόψη Δ/νσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εται-
ρεία στον κλάδο της αρτοποιίας & ζαχα-
ροπλαστικής, με οργανωμένο δίκτυο 16 
σημείων πώλησης στην Θεσσαλονίκη, στα 
πλαίσια της ανάπτυξής της επιθυμεί να 
προσλάβει:

Υπεύθυνο Καταστήματος
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση στον χώρο της εστίασης 
•Άριστες διοικητικές ικανότητες 
& προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας 
σε απαιτητικές συνθήκες 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
•Δυναμική προσωπικότητα και ευχέρεια 
στην επικοινωνία 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών 
•Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης 
θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία 
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα 
 
Καθήκοντα: 
•Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
του καταστήματος 
•Έλεγχος όλης της παραγωγικής διαδικασίας 
του καταστήματος 
•Συντονισμός των εργαζομένων 
του καταστήματος 
•Παραγγελίες / ανεφοδιασμός 
•Διοικητικά καθήκοντα 
 
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους στην ακόλουθη διεύθυνση 
hr@estiabakery.gr

Η Ayurveda Hellas A.E., που δραστηριο-
ποιείται στον χώρο της φυσικής υγείας και 
ομορφιάς ζητεί:

Πωλητή Βιολογικού Mini Market
Στη Θεσσαλονίκη, μη καπνιστή, εμπειρία 
σε ανάλογη θέση ή προϋπηρεσία στα βι-
ολογικά προϊόντα, εξοικείωση με την εναλ-
λακτική ιατρική θα εκτιμηθεί.

•Ηλικίας 25 με 45, επικοινωνιακούς, ηθικούς, 
εργατικούς, δίπλωμα αυτοκινήτου και δικύ-
κλου και άριστη χρήση H/Y.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
jobs@ayurveda-hellas.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Πωλητές / Πωλήτριες 
(Θεσσαλονίκη)

Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος για την θέση 
θα ενταχθεί στην διεύθυνση πωλήσεων της 
εταιρείας και οι αρμοδιότητες του θα περι-
λαμβάνουν την τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
πελατών και την προώθηση τηλεοπτικών 
υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου, Ι.Ε.Κ. 
•Με εργατικότητα και αυτοπεποίθηση 
•Με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 

•Με ομαδικό πνεύμα 
•Με βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 
•Με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία call center 
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Βασικός μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Καθημερινά bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσει 
•Σύγχρονο ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: g.papaioannou@homenet.com.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2311 805100

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει 
(μέσω τοπικού συνεργάτη):

Συμβούλους Διαφήμισης 
Για τις πόλεις Κοζάνη, Καστοριά, 

Πτολεμαΐδα, Γρεβενά
Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος 
πελατολογίου 
•Ανεύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες 
της εταιρείας 
•Προσωπικές πωλήσεις 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 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 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
για του άντρες υποψήφιους 
•Απαραίτητη εντοπιότητα 
 
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας 
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη 
των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση της τοπικής αγοράς 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρα-
πάνω προδιαγραφές παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείω-
μα στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε., διεύθυνση ανθρώπινου δυ-
ναμικού, Γ. Αβέρωφ 26-28, 142 32, Νέα Ιω-
νία-Περισσός. Fax: 210 9204172. E-mail: 
ikamakaris@yellowpages.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιο-
γραφικών σημειωμάτων.

Στελέχη Πωλήσεων, Μάρκετινγκ 
Ιωάννινα

Η Μagnet group, εταιρία πωλήσεων και 
μάρκετινγκ στα Ιωάννινα, ζητά 2 νέους- νέες, 
για να εκπαιδευθούν με προοπτική να ηγη-
θούν στην ανάπτυξη και το συντονισμό 
καμπάνιας πωλήσεων για λογαριασμό με-
γάλου εταιρικού πελάτη πανελλήνιου βελη-
νεκούς.

Ιδανικός υποψήφιος: 
•20 έως 35 ετών 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
 
Η εταιρία παρέχει: 
•Εκπαίδευση σε σύγχρονα συστήματα 
πωλήσεων 
•Εκπαίδευση στο team management 
•Ελκυστικά πακέτα αμοιβών 
•Σύγχρονο και νεανικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απο-
στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση career@magnetgroup.gr
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές - Νοσηλεύτριες 

(HEALTH 0425)
Ξάνθη, Σέρρες, Κιλκίς, Χαλκιδική, Βέροια, 
Γρεβενά, Άρτα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, 
Άμφισσα, Πύργος, Μέγαρα, Ασπρόπυργος, 
Ρόδος, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα, 
Σύρος, Σάμος.
Περιγραφή: Εταιρεία παροχής νοσηλευτικών 
υπηρεσιών επιθυμεί εξωτερική συνεργασία 
με Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες και Επισκέπτες 
Υγείας (κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλ-
ματος) αποκλειστικά στις αναφερόμενες 
περιοχές.

Καθήκοντα θέσης: Παροχή υποστήριξης σε 
ασθενείς (εξωτερική συνεργασία part time).

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

Αποστολή βιογραφικού μέσω του link:  
http://www.anadeixi.gr/career_det.asp?cid=204

Ζητούνται Ανειδίκευτοι ηλικίας από 18-40 
για να εργαστούν σε ειδικότητα:

Νοσηλευτών
•Χωρίς γνώση γερμανικών για μόνιμη ερ-
γασία στην Γερμανία.

•Παρέχονται δωρεάν μαθήματα γερμανικής 
γλώσσας στην Ελλάδα.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό 
στο e-mail: kariera@md-hellas.gr με κωδικό 
αγγελίας PPFAUS191113.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος 
ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός στην 
Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους 
της χώρας, επιθυμεί στα πλαίσια της συνε-
χιζόμενης ανάπτυξης του να προσλάβει:

Καθηγητές Ηλεκτρονικής 
στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ 
•Διδακτική και εργασιακή εμπειρία 
•Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια 
•Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη επισύναψη φωτογραφίας 
 
Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ προσφέρει: 
•Δημιουργικό και ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
deliek@delta.edu.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ Η/Y
iRepair Careers
Είστε φανατικός της τεχνολογίας; Είστε 
ευτυχισμένοι όταν αντικαθιστάτε μια οθόνη 
φορητού υπολογιστή, μια οθόνη iPhone ή 
την συγκόλληση ενός βύσματος τροφο-
δοσίας σε ένα φορητό υπολογιστή; Το να 
συμμετέχετε σε μια ομάδα από άτομα που 
αγαπούν την τεχνολογία, ακούγεται ως η 
ιδανική δουλειά για εσάς; Μπορείτε να κά-
νετε το όνειρο σας πραγματικότητα με μια 
θέση εργασίας στην iRepair.

Ξεκινήσαμε ως ένα μικρό κατάστημα επι-
σκευών στη Γλυφάδα με 3 τεχνικούς και 
πλέον έχουμε 26 τεχνικούς και 6 κατα-
στήματα σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε σε 
συνεχή αναζήτηση για τους πιο ευφυείς, 
φιλικούς και εργατικούς Τεχνικούς που 
μπορούμε να βρούμε!

Ιδιότητες που ψάχνουμε στους Τεχνικούς 
μας:
Εξαίρετη εξυπηρέτηση πελατών: Θα 
πρέπει να μιλάτε με τους πελάτες κάθε 

μέρα και να είστε σε θέση να εξηγήσετε 
όλες τις επισκευές και την τεχνική γλώσσα 
ώστε να γίνετε κατανοητή προς αυτούς. Θα 
πρέπει να κρατάτε τους πελάτες ενήμερους 
για τις επισκευές και να ολοκληρώνετε τις 
επισκευές όσο το δυνατόν γρηγορότερα με 
τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα επισκευής.

Υψηλό τεχνικό υπόβαθρο - Προσλαμ-
βάνουμε μόνο τους καλύτερους: Δεν 
χρειάζεται να γνωρίζετε τα πάντα για κάθε 
επισκευή που κάνουμε, μπορούμε να σας 
εκπαιδεύσουμε για ό,τι δεν γνωρίζετε, αλλά 
πρέπει να έχετε εμπειρία στις περισσότερες 
επισκευές που προσφέρουμε. Απαιτούνται 
τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε πα-
ρόμοια θέση.

Γρήγορες, υψηλής ποιότητας επισκευές: 
Απαιτούμε οι τεχνικοί μας να παρέχουν την 
ταχύτερη εξυπηρέτηση. Οι πελάτες μας 
προσδοκούν το καλύτερο από εμάς, και αυτό 
είναι που προσπαθούμε να τους δώσουμε, 
το 100 % του χρόνου μας.

Αν αγαπάτε την τεχνολογία και σας αρέσει 
να εργάζεστε σκληρά σε ένα ευχάριστο και 
δημιουργικό περιβάλλον, όπως αποστείλε-
τε το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σας 
στο e-mail: jobs@irepair.gr και δείτε αν ται-
ριάζετε στην ομάδα μας!

Για να δείτε τί επισκευές κάνουμε επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα μας: www.irepair.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η Doppler SA, η ελληνική πολυεθνική βι-
ομηχανία ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκα-
λών, parking lifts και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ζητά άτομο για τη θέση με κωδι-
κό R/D02 και τίτλο Μηχανικός R&D για την 
έδρα της στο Πολύκαστρο Κιλκίς.

Μηχανικός R&D 
έδρα: Πολύκαστρο Κιλκίς

Η θέση αναφέρεται στην τεχνική διεύθυνση 
της εταιρείας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση 
θα πρέπει: 
•Να είναι πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός 
(ΑΕΙ/ΤΕΙ) 
•Να έχει άριστη γνώση 2D και 3D λογισμικού 
(Autocad και Solidworks) 
•Επιθυμητή η γνώση ανάλυσης λογισμικού 
με την μέθοδο περασμένων στοιχείων 
(ANSYS) 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
 
Παροχές: 
•Μεταφορικό μέσο από την περιοχή της 
Θεσσαλονίκης 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα διεθνές 
περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
kkhr@doppler.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Barman

Εργοδότης: Santikos Collection, Skiathos 
Princess 
Περιοχή: Σκιάθος 
Απασχόληση: από Μάιο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση 
 
Προϋποθέσεις 
•Καλή γνώση αγγλικών και κατά προτίμηση 
μιας τρίτης γλώσσας 
•Τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσίας 
ως επαγγελματίας barman σε ξενοδοχείο 
ή εστιατόριο αντίστοιχης κατηγορίας 
(4 or 5 star / luxury hotel) 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, καθαριότητα 
και συνέπεια 
•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω 
από συνθήκες πίεσης

Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται 
κατά τη διάρκεια της εργασίας σας στο 
ξενοδοχείο.
Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για 
να γίνεται μέλος της ομάδας μας, παρακα-
λούμε να στείλετε το βιογραφικό σας μόνο 
σε μορφή Word, PDF ή RTF στο e-mail: 
hr@santikoshotels.com. Για περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το 
site του ομίλου: www.santikoshotels.com

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ 
προκειμένου να στελεχώσει το κατάστημά 
της στην Καβάλα, ζητά άτομο για το πόστο:

Ταμείο

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

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5* στην 
Χαλκιδική, μέλος της αλυσίδας Aegean 
Star Hotels, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα 
για τη σεζόν 2014:

Έμπειρους 
Σερβιτόρους-ες A la Cart

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε ανάλογη 
θέση 
•Γνώση αγγλικής ή/και γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία 
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική συμπεριφορά

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Δυνατότητα μακρόχρονης συνεργασίας 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρα-
πάνω προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμε-
σα το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα 
με φωτογραφία: τηλ.: 23740 20820, φαξ: 
23740 24750, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
melathron@aegeanstar.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο ATHENA PALLAS VILLAGE 
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Κρατήσεων

Απαραίτητα προσόντα:  
•Ευχάριστη & επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άπταιστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή 
δεύτερη γλώσσα

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με πρό-
σφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: cv@athena-pallas.gr ή στο φαξ: 
23750 81419.

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλ-
κιδική, το ομορφότερο και πληρέστερο 
ξενοδοχειακό Συγκρότημα στην Ελλά-
δα, επιθυμεί να προσλάβει για εποχική 
συνεργασία με έδρα το Πόρτο Καρράς:

Revenue Manager 
(Code: RM)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής λογιστικής 
κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 
και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση Δ.Λ.Π. και reporting 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
Γνώση του Sysco epitome system 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση και ευχέρεια στην χρήση 
SAP 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Δυνατότητα διαμονής στη Σιθωνία 
Χαλκιδικής 
•Μεταπτυχιακός τίτλος στα οικονομικά 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημεί-
ωμα αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό 
υπόψη τμήματος προσωπικού στο fax: 
210 9955586 ή με e-mail στο careers@
portocarras.com. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
HotelBrain is an independent company, 
specializing in hotel management, consulting 
and development, is currently seeking to 
recruit for a managed hotel in Chalkidiki, 
professional for the position of:

Spa Manager 
Code SPAM CH

Responsible for managing the spa team 
and carrying out treatments to deliver an 
excellent spa guest experience while 
achieving desired spa sales revenue 
targets.

Qualifications:  
•2-3 years minimum experience 
in a managerial position in a spa operation, 
preferably in a luxurious boutique hotel 
or a spa resort. 
•Excellent command of both english 
and greek language is essential. 
•Exceptional customer care 
and communication skills. 
•Self-motivated, enthusiastic and customer 
– oriented. 
•Excellent grooming standards. 
•Innovative and creative. 
•Team work spirit. 
 
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

Should you wish to be a member of 
HotelBrain team, please send us your 
CV with a photo hr@hotelbrain.com 
All applications will be treated in the 
strictest confidence.

MARKETING
Leader in the manufacturing and trading 
of complete lift systems, is seeking tofill 
the following position:

Marketing Specialist 
(code 10314)

Required qualifications: 
•Bachelor in marketing or business 
administration 
•MSc in marketing or MBA 
•Excellent knowledge of english 
(Proficiency level) 
•4-5 years experience in relevant positions 
 
Key responsibilities: 
•Participation in the development, writing 
and design of marketing plans, creative 
briefs and presentations. 
•Maintenance and updating of the company’s 
brand style guide according to strict brand 
guidelines. 
•Tracking and analyzing the response 
and engagement of marketing efforts, 
producing campaign analytic reports as 
required. Managing project deliverables 
and reports. 
•Writing, editing, designing and production 
of promotional literature, newsletters, direct 
marketing, e-mail, advertising and digital 
marketing projects. 
•Managing, monitoring and engaging with 
communities on social media platforms on 
behalf of the company in accordance with 
a communication plan. Liaise with various 
internal teams and/or external clients 
to assist with projects and initiatives. 
•Maintenance and updating content for the 
company website and work with vendors 
to develop added functionality. 
•Participation in the planning, logistics 
and execution of marketing events. 
•Managing outside vendors including 
advertisers, printers, designers 
and photographers.

The company offers an excellent working 
environment, training and career 
development opportunities, as well as 
a competitive remuneration package.

Please e-mail your cv to this e-mail: 
hr@kleemann.gr including the position 
reference code to the attention of Mrs 
Chrissa Kolotsiou.
Website: www.kleemannlifts.com


