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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διευθυντής Παραγωγής 

(PRD 0203) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Επώνυμη παραγωγική εται-
ρεία αρτοζαχαροπλαστικής, αναζητά Διευ-
θυντή Παραγωγής, για τις ανάγκες εύρυθ-
μης λειτουργίας και ανάπτυξης της.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψή-
φιος θα αναλάβει την εύρυθμη λειτουργία 
της παραγωγικής διαδικασίας και την άρι-
στη διαχείριση και αξιοποίηση όλων των 
διαθέσιμων πόρων (τεχνικών, οικονομικών 
και ανθρώπινων), με σκοπό τον έγκαιρο 
καθημερινό εφοδιασμό των καταστημάτων 
της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πενταετής σχετική επαγγελματική 
εμπειρία αποκλειστικά από παραγωγική 
βιομηχανία τροφίμων 
•Εμπειρία στην οργάνωση και εφαρμογή 
νέων μεθόδων παραγωγής 
•Άριστη γνώση όλων των διαδικασιών ISO 
& HACCP που εφαρμόζουν οι βιομηχανίες 
τροφίμων 
•Κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών 
(ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr

Για το κατάστημά μας χονδρικής πώλησης 
στην Κομοτηνή ζητάμε:

Διευθυντικά Στελέχη
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών 
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου 
δυναμικού 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας καθώς 
και ομαδικής εργασίας 
•Άριστη διαχείριση χρόνο 
και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές 
αποδοχές (συμπεριλαμβανομένου εταιρι-
κού αυτοκινήτου), πρόγραμμα ιδιωτικής 
ασφάλισης, πριμ επίτευξης στόχων, συνεχή 
εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε μια 
δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο παρακάτω 
link: http://mycareer.metro.com.gr. Κωδικός 
θέσης: WS10503. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ο πελάτης μας, πολυεθνική αλυσίδα κατα-
στημάτων λιανικής με έδρα στη Θεσσαλο-
νίκη, αναζητά Βοηθό Λογιστή.

Ο κατάλληλος υποψήφιος/-α θα πρέπει 
να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Εμπειρία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
σε οργανωμένη επιχείρηση, κατά προτίμηση 
σε πολυεθνικό οργανισμό. 
•Εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου. 
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος.  
•Επιθυμητή εκπαίδευση σε Γερμανικό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
•Πολύ καλή γνώση και χειρισμό της 
γερμανικής γλώσσας, τόσο σε προφορικό, 
όσο σε και γραπτό επίπεδο

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακα-
λούνται να προωθήσουν τα βιογραφικά 
τους στο e-mail: ps@amrop.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα ονόματα 
και τα λοιπά στοιχεία των βιογραφικών των 
υποψηφίων. Θα υπάρξει επικοινωνία κατά 
προτεραιότητα με τους υποψήφιους των 
οποίων τα βιογραφικά κριθούν πως πλη-
ρούν τις προδιαγραφές της θέσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η εταιρία παραγωγής SIGMA SOLUTIONS 
(www.sigmasolutions.gr) και μεταπώλησης 

ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη αναζητά για άμεση 
πρόσληψη:

Software  Developers 
C# - JΑVA  - PHP

Αντικείμενο εργασίας: Πλήρης απασχό-
ληση στο τμήμα ανάπτυξης και προγραμ-
ματισμού της εταιρίας με αντικείμενο: τον 
σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και ποιο-
τικό έλεγχο. NET, JAVA & PHP εφαρμογών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / TEI στην πληροφορική 
ή σε συναφές αντικείμενο 
•Άριστη γνώση C# - JAVA - PHP 
•Άριστη γνώση SQL (SQL Server, MySQL, 
SQLite) 
•Άριστη γνώση object oriented analysis 
& design patterns

Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην ανάπτυξη 
εφαρμογών C# ή JΑVA ή PHP 
•Εμπειρία σε ASP.NET 
•Εμπειρία σε τεχνολογίες web services, 
XML ή SOAP 
•Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας 
και συνεργασίας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα καθώς και ενδεικτι-
κό δείγμα δουλειάς τους (portfolio) στο 
e-mail: info@sigmasolutions.gr με κωδικό: 
DevThess2014.

Η εταιρία Computer Life ΑΒΕΕ επιθυμεί 
να στελεχώσει το δυναμικό της στη Θεσ-
σαλονίκη με:

Προγραμματιστή
Απαραίτητα προσόντα: .Net, C#, Xama-
rin, MS Sql, sqlite, Extra Reporting ser-
vices, Silverlight, Lightswitch, WCF, oData, 
LinQ, entity framework, Web Services, De-
vexpress, compact services

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
clife@computerlife.gr

PROMOTION-
MERCHANDISERS

H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Merchandisers
Που θα δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
FMCGs. 
 
Περιοχές: 
•Καβάλα - Δράμα - Κομοτηνή – Ξάνθη 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων 
•Άπταιστα Αγγλικά 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας 
& διαπραγματεύσεων 
•Ομαδικότητα 
•Ικανότητες παρουσίασης 
•Καινοτομικό τρόπο σκέψης 
•2 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
ή merchandising σε FMCGs 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
για τους άντρες υποψήφιους 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης 
•Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την έν-
δειξη Mercfmcg στο e-mail: info@westsa.gr 
ή στο fax: 210 9735005.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Το κατάστημα οπτικών ειδών ΟΦΘΑΛΜΟΣ 
αναζητά για την καλοκαιρινή περίοδο:

Πωλητή
Στην περιοχή Πευκοχωρίου Χαλκιδικής. 

Προσόντα υποψηφίων 
•Απαραίτητη η γνώση Ρώσικων 
ή/και Σέρβικων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε κατάστημα λιανικής 
•Ικανότητα αποτελεσματικού χειρισμού 
πελατών

Αποστολή βιογραφικού με πρόσφατη 
φωτογραφία e-mail: menidi@ofthalmos.gr, 
Φιλαδελφίας 8, Μενίδι. Τηλ: 6944 747702, 
210 2477245.

Εταιρεία με υλικά για αξεσουάρ μόδας και 
δώρων, ζητά για τα καταστήματα χονδρικής 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έμπειρους:

Πωλητές–τριες
•Ηλικίας 20 έως 35 ετών, για πλήρη απα-
σχόληση, με προϋπηρεσία στο χώρο των 
υλικών και των αξεσουάρ μόδας. 
•Επιθυμητό προσόν η γνώση κατασκευής 
κοσμημάτων. 
•Ωράριο συνεχές. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: 
thess1@nikolisgroup.com

H ACTION LINE ζητά για καταστήματα 
επώνυμης ανδρικής ένδυσης:

Πωλητές - Πωλήτριες 
σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη 

(κωδ. θέσης: ACT_LUX_0114)
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η λυκείου, ΙΕΚ,ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού ταμείου 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άνεση στην επικοινωνία 
με διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Όρεξη για εργασία και προσήλωση 
στην επίτευξη στόχων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με προσεγμένη 
εμφάνιση 
•Απαραίτητη εμπειρία 3 - 5 έτη 
στην επώνυμη ανδρική ένδυση 
 
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σταθερές αποδοχές & ασφάλιση 
•Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με βάση, 
τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των συνεργατών 
•Συνεχή εξέλιξη σ’ ένα χώρο ραγδαίας 
ανάπτυξης

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.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει 
για το Τμήμα Πωλήσεων:

Τοπικό Συνεργάτη 
ως Σύμβουλο Διαφήμισης 

(Νομός Κιλκίς)
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 
 
Απαιτουμενα προσοντα: 
•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 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχ-
ρεώσεων 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 προ-
οπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρα-
πάνω προδιαγραφές παρακαλούνται όπως 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην 
παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Μιχαλακοπούλου 184, Αθήνα Τ.Κ. 115 27. 
E-mail: kgeorgas@yellowpages.gr. Fax: 
210 9204172. Θα τηρηθεί εχεμύθεια στη 
διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Η ΑΕΠΙ Α.Ε. Ελληνική Εταιρεία Προστα-
σίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ζητά:

Συνεργάτη ως Αντιπρόσωπο 
για τo N. Σερρών 

(μόνιμος κάτοικος της περιοχής)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 
στον τομέα των πωλήσεων 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) 
•Καλή γνώση χρήσης εμπορικών 
λογισμικών (κατά προτίμηση ERP/CRM) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστη ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ 
•Μεταφορικό μέσο 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία / γνώση του κλάδου επιχειρή-
σεων εστίασης / αναψυχής / υγειονομικού 
ενδιαφέροντος 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ΙΕΚ κατεύθυνσης 
marketing / πωλήσεων 
•Σεμινάρια τεχνικών πώλησης / διαπραγ-
ματεύσεων

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Εμπειρία και αποτελεσματικότητα στη 
διαχείριση πωλήσεων και εισπράξεων 
•Επαγγελματισμό 
•Δυναμική και επικοινωνιακή 
προσωπικότητα 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια 
και δέσμευση για το αποτέλεσμα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδο-
χών και δυνατότητα μόνιμης συνεργασί-
ας. Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν. 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: cv@aepi.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η τράπεζα επεξεργασίας και φύλαξης βλα-
στικών κυττάρων Stem-Health Hellas με 
πολυετή εμπειρία στο χώρο ζητά:

Πωλητές - 
Ιατρικούς Επισκέπτες

Για τις περιοχές: Μακεδονία, Ιωάννινα, 
Θεσσαλία, Θράκη, Ηράκλειο, Ρόδος, 
Κέρκυρα.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση κατά 
προτίμηση στην ενημέρωση μαιευτήρων - 
γυναικολόγων 
•Κατοχή πτυχίου ανωτέρας εκπαίδευσης 
κατά προτίμηση επιστημών υγείας 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, κοινωνικότη-
τα, ευγένεια, συνέπεια, επαγγελματισμός 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα ανάπτυξη και εξέλιξης 
•Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@stem-health.eu



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

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΙΑΤΡΟΙ
Η EUROMEDICA - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩ-
ΔΕΚΑΝΗΣΟΥ αναζητά:

Μαίες
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ

Υποβολή βιογραφικού στη διεύθυνση: 
info@euromedica-rhodes.gr. Πληροφορίες: 
τηλ. 22410-45015, fax. 22410-60002.

Τo ξενοδοχείο πολυτελείας «Pomegranate 
Spa Hotel» ζητεί για τη σεζόν 2014:

Γαστρεντερολόγο
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@pomegranatespahotel.com 
Site: http://www pomegranatespahotel.com

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες, 

Επισκέπτες Υγείας 
(part time) (HEALTH 1312)

Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δρά-
μα, Καβάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, 
Χαλκιδική, Βέροια, Γιαννιτσά, Φλώρινα, Κασ- 
τοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα, Ηγου-
μενίτσα, Βέροια, Κατερίνη, Τρίκαλα, Καρδί-
τσα, Άρτα, Πρέβεζα κ.ά.

Περιγραφή: Εταιρία παροχής υπηρεσιών 
υγείας επιθυμεί εξωτερική συνεργασία με 
νοσηλευτές, νοσηλεύτριες και επισκέπτες 
υγείας (κατόχους άδειας άσκησης επαγ-
γέλματος) αποκλειστικά στις αναφερόμενες 
περιοχές.

(Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δρά-
μα, Καβάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, 
Χαλκιδική, Βέροια, Γιαννιτσά, Φλώρινα, Κασ- 
τοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα, Ηγουμε- 
νίτσα, Βέροια, Κατερίνη, Τρίκαλα, Καρδί-
τσα, Άρτα, Πρέβεζα, Βόλος, Λαμία, Καρπε-
νήσι, Αγρίνιο, Άμφισσα, Θήβα, Εύβοια, Χα-
νιά, Ηράκλειο, Αγ.Νικόλαος, Ρόδος, Κως, 
Σύρος, Χίος, Μυτιλήνη).

Καθήκοντα θέσης: Εξωτερική συνεργασία 
στην υποστήριξη ασθενών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ νοσηλευτικής ή πτυχίο 
ΤΕΙ επισκεπτών/τριών υγείας ή πτυχίο 
μέσης τεχνικής - επαγγελματικής 
νοσηλευτικής σχολής δημ. νοσοκομείου 
ή πτυχίο ΤΕΕ βοηθών νοσηλευτών 
•Βασική προϋπόθεση η κατοχή άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Κάτοχος αυτοκινήτου και διπλώματος 
οδήγησης 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της συ-
νεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του 
στην διεθνή αγορά επιθυμεί να προσλάβει, 
στη βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς:

Μηχανικoύς Πωλήσεων Εξωτερικού 
(κωδ. 6214)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ μηχανολογίας / ηλεκτρο-
λογίας ή συναφούς ειδικότητας 
•Άπταιστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
(επίπεδο proficiency) 
•Επιθυμητή η πολύ καλή γνώση Γαλλικής, 
Γερμανικής, Ισπανικής, Ρώσικης, Σέρβικης, 
Ρουμάνικης, Βουλγάρικης γλώσσας 
(επίπεδο advanced – proficiency) 
•Minimum 3 - 5 χρόνια εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση εργασίας 
•Πολύ καλή χρήση H/Y 
(Ms Office, Autocad) 
•Δυνατότητα ταξιδιών 

Αρμοδιότητες: 
•Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Οικονομοτεχνική μελέτη προς πελάτη - 
follow up προσφορών 
•Παρακολούθηση τζίρου πελατών 
•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση 
και διευθέτηση προβλημάτων 
•Σύνταξη αναφορών (παραγωγικότητας - 
ταξιδιών)

Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον 
εργασίας, συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές 
εξέλιξης, ανταγωνιστικές αποδοχές, πρό-
σθετη ιατρική κάλυψη.

Οι υποψήφιοι να στείλουν το βιογραφικό 
τους με e-mail στο: hr@kleemann.gr μέ-
χρι τις 14/2/2014 υπόψη Ζ. Παναγιωτίδου 
αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας. 
Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

Ο πελάτης μας, εταιρεία εμπορίας επώνυ-
μων συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού 
& ΑΠΕ, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων 
Χονδρικής (SJSΚ02) 

για τη Β. Ελλάδα
O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού 
•Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε πώληση 
προϊόντων θέρμανσης, φυσικού αερίου 
& ΑΠΕ σε καταστήματα ειδών κλιματισμού, 
θέρμανσης & υδραυλικών 
•Καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
•Καλές επικοινωνιακές & διαπροσωπικές 
ικανότητες 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών στη Β. Ελλάδα 
 
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η 
διεύρυνση του υπάρχοντος πελατολογίου. 
 
Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο 
εργασιακό περιβάλλον.

Παράκληση να αποσταλούν μόνο συμ-
βατά βιογραφικά. Αποστείλατε C.V. με 
τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: Θεσ-
σαλονίκη: Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 - Fax: 
2310 – 271025 Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 
28, Ιλίσια - Fax: 210 -7470380, e-mail: 
skywalker@createandact.gr. Επισυνάψ-
τε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη 
εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Μεγάλη Βιομηχανική Μονάδα Εξόρυξης 
- Επεξεργασίας - Εμπορίας Μαρμάρου 
με έδρα τη Δράμα, ενδιαφέρεται να συνερ-
γαστεί άμεσα (ως Εξωτερικό Συνεργάτη 
πλήρους απασχόλησης) με:

Mεταλλειολόγο 
αποκλειστικά άνδρα 
για τα λατομεία της

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
(απαραίτητο Autocad) 
•Εκπληρωμένες τις στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία στην ειδικότητα θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στεί-
λουν βιογραφικό σημείωμα στην ακό-
λουθη διεύθυνση: Γ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡ-
ΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ, τέρμα Ευξείνου Πό-
ντου, Τ.Κ 66100 Δράμα. Τηλ. Επικοινωνίας: 
25210 60112 Fax: 25210 60110. E-mail: 
kmayroydh@lazaridismarmor.gr.Υπόψιν: 
Κας Μαυρουδή Κατερίνας.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS 
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ζητά:

Ηλεκτρολόγο 
- Τεχνικό Περιελίξεων 

για εποχική απασχόληση
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει τις 
ακόλουθες ικανότητες και προσόντα: 
•Να αναγνωρίζει και να επισκευάζει τυλίγ-
ματα μηχανών συνεχούς και εναλλασσό-
μενου ρεύματος 
•Να έχει πολυετή προϋπηρεσία 
(τουλάχιστον 15 έτη) σε συνεργεία 
•Να έχει καλή γνώση Η/Υ 

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή εφικτή

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απο-
στείλουν λεπτομερές βιογραφικό με φωτο-
γραφία στο e-mail: job3@ghotels.gr. Όλα 
τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απο-
λυτή εμπιστευτικότητα.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της 
συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 
του στην διεθνή αγορά επιθυμεί να προ-
σλάβει, στη βιομηχανική περιοχή Κιλκίς:

Μηχανικoύς ΤΕ 
(κωδ. 28114)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολογίας / αυτοματισμού  
ηλεκτρονικής ή αποδεδειγμένη προϋ-
πηρεσία στον τομέα των ηλεκτρονικών / 
αυτοματισμών 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
(επίπεδο advanced – proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικής, Γαλλικής, 
Ισπανικής, Ρώσικης γλώσσας (επίπεδο 
advanced – proficiency) 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ (Office) 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 
 
Αρμοδιότητες: 
•Τηλεφωνική υποστήριξη σε after sales 
θέματα αγγλόφωνων & γερμανόφωνων, 
γαλλόφωνων, ισπανόφωνων, ρωσόφωνων 
πελατών 
•Παραγγελία ανταλλακτικών 
•Service on site 
•Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον 
εργασίας, συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές 
εξέλιξης, ανταγωνιστικές αποδοχές, 
πρόσθετη ιατρική κάλυψη.

Οι υποψήφιοι να στείλουν το βιογραφικό 
τους με e-mail στο: hr@kleemann.gr μέ-
χρι τις 14/2/2014 υπόψη Ζ. Παναγιωτίδου 
αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας. 
Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos 
Suites ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 
Απρίλιος - Οκτώβριος 2014:

Food & Beverage Manager
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βι-
ογραφικά που τηρούν τα απαραίτητα προ-
σόντα. Συστάσεις απαραίτητες.  Απαραίτη-
τη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών 
μόνο στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@
hotmail.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Τo Ξενοδοχείο Πολυτελείας “Pomegranate 
Spa Hotel” ζητεί για τη σεζόν 2014:

Υπάλληλο Υποδοχής / 
Guest Relation

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε ξενο-
δοχεία 5 αστέρων 
•Επιθυμητός ο τίτλος τουριστικών σπουδών 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος protel 
•Πνεύμα συνεργασίας, καλή επικοινωνία 
και επαγγελματική συμπεριφορά 
•Απαραίτητη η γνώση Ρώσικης 
και Αγγλικής γλώσσας 
 
Η εταιρεία προεσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων

Θα ληφθούν υπ’ όψιν βιογραφικά με τα πα-
ραπάνω απαιτούμενα προσόντα και φωτο-
γραφία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 

e-mail: info@pomegranatespahotel.com. 
Site: http://www.pomegranatespahotel.com

Το ξενοδοχείο ATHENA PALLAS VILLAGE 
επιθυμεί να προσλάβει:

Guest Relations
Απαραίτητα προσόντα: 
•Η παραπάνω υποψήφια πρέπει να είναι 
από 35 έως 40 ετών 
•Ευχάριστη & επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Γνώση του ξενοδοχειακού marketing 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άπταιστη γνώση Αγγλικών και Ρωσικών

Παρέχονται διαμονή, γεύματα, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλετε το βιο-
γραφικό σας με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: cv@athena-pallas.gr ή στο 
φαξ: 23750 81419.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos 
Suites ζητά να προσλάβει:

Φυσικοθεραπευτή / Μασέρ
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ανάλογης σχολής 
•Γνώση Αγγλικών

Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο 
βιογραφικά που τηρούν τα απαραίτη-
τα προσόντα. Συστάσεις απαραίτητες.  
Απαραίτητη φωτογραφία. Αποστολή βι-
ογραφικών μόνο στο ακόλουθο e-mail: 
eliasuites@hotmail.com

MARKETING
Η Doppler SA, η ελληνική πολυεθνική βιο-
μηχανία ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκα-
λών, parking lifts και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ζητά άτομο για τη θέση με κωδικό 
M.M.03 και τίτλο Marketing Manager για 
την έδρα της στο Πολύκαστρο Κιλκίς.

Αρμοδιότητες: 
•Σχεδιασμός ετήσιου σχεδίου marketing 
για τον όμιλο 
•Υπεύθυνος για τη στρατηγική marketing 
του ομίλου όπως και για την εμπορική και 
επικοινωνιακή στρατηγική 
•Γνώση της αγοράς και του ανταγωνισμού 
και εκπόνηση έρευνας για εύρεση νέων 
προϊόντων και πελατών 
•Διοργάνωση και συντονισμός εμπορικών 
εκθέσεων ανά τον κόσμο 
•Υπεύθυνος για την προβολή της εταιρείας 
με κάθε δυνατό τρόπο (διαφήμιση, δελτία 
τύπου κτλ.) 
•Διαμόρφωση επικοινωνιακού υλικού εταιρίας 
•Διαμόρφωση budget τμήματος 
•Διοίκηση του τμήματος, επιλογή προσω-
πικού τμήματος, εκπαίδευση τμήματος 
•Δημόσιες σχέσεις 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ στο marketing ή συναφές 
αντικείμενο 
•Μεταπτυχιακό επιθυμητό 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητή 
•Άριστος χειρισμός Η/Υ 
•Τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία 
στη συγκεκριμένη θέση κατά προτίμηση 
σε περιβάλλον βιομηχανίας 
•Γνώση διαφήμισης μέσω Internet 
και social media 
 
Χαρακτηριστικά: 
•Οργανωτικότητα 
•Δημιουργικότητα 
•Ηγετικές και διοικητικές ικανότητες 
•Ομαδικότητα 
•Επικοινωνιακές ικανότητες γραπτές 
και προφορικές 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών 
εκτός Ελλάδας ή στο δίκτυο πωλήσεων της 
εταιρείας 
 
Παροχές: 
•Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 
•Μεταφορά από και προς τη Θεσσαλονίκη 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
kkhr@doppler.gr


