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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η Ατλαντίς Συμβουλευτική αναζητεί, για 
λογαριασμό πελάτη της, τουριστικό γρα-
φείο με έδρα στη Θεσσαλονίκη:

Γραμματειακή και 
Διοικητική Υποστήριξη

Η θέση: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα 
είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση δια-
φόρων ειδών γραμματειακών καθηκόντων 
(τηλεφωνικό κέντρο, αλληλογραφία κτλ) 
αλλά και το συντονισμό των δραστηριοτή-
των του τουριστικού γραφείου και την επι-
κοινωνία με τους πελάτες.

Ο ιδανικός υποψήφιος: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία 
και στη διαχείριση επαφών 
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών 
καθηκόντων 
•Οργανωτική και επικοινωνιακή 
προσωπικότητα 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
(fully operational) 
•Άριστη γνώση της Γερμανικής γλώσσας 
(fully operational) 
•Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας 
(fluent communication) 
•Επιθυμητή η γνώση της Ρωσικής 
και της Τούρκικης γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο 
hr@atlantisresearch.gr αναφέροντας οπωσ-
δήποτε τον κωδικό TΤ1.

ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Για το κατάστημά μας χονδρικής πώλησης 
στην Καβαλά 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 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, συ-
νεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης 
σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική 
εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του link: 
http://Mycareer.metro.com.gr. Κωδικός 
θέσης: WS8502. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

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

Διευθυντή Ξενοδοχείου 
(Code: ΗDR)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής 
στα τουριστικά επαγγέλματα 
•Μεταπτυχιακός τίτλος στην διοίκηση 
επιχειρήσεων ή στα οικονομικά 
ή στα τουριστικά επαγγέλματα θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε all inclusive ξενοδοχεία 5 αστέρων 
•Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα 
ασφάλειας πελατών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση Ρώσικων 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Απαραίτητη η γνώση ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημεί-
ωμα με φωτογραφία τους αναφέροντας τον 
αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος προ-
σωπικού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail 
στο hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Από τον όμιλο εταιρειών «Πλαστικά Θρά-
κης ΑΒΕΕ» ζητείται για άμεση πρόσληψη 
με αποκλειστική απασχόληση στην περιο-
χή 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. Πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο 25410 45668.

Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. μέλος 
του γερμανικού πολυεθνικού ομίλου εται-
ρειών Klüh Service Management GmbH, 
αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρεί-
ες στην Ελλάδα στον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών 
ζητεί Site Manager για την λειτουργία του 
ιδιολειτουργούμενου πρατηρίου της στην 
Κομοτηνή.

Περιγραφή θέσης: 
•Εποπτεία της λειτουργίας του πρατηρίου 
και των εργαζομένων 
•Εκπαίδευση των υπαλλήλων 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Υπεύθυνος για την διαχείριση του ταμείου 
του πρατηρίου 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος 
σε αντίστοιχο κλάδο 
•Τίτλος σπουδών 
•Γνώση αγγλικών 
•Ακεραιότητα χαρακτήρος 
•Υπευθυνότητα

Να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας ση-
μείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα 
τον κωδικό θέσης, φωτογραφία απαραί-
τητη, μέσω fax στον αριθμό 2118008866, 
e-mail: cv@klueh.gr ή στη διεύθυνση: Klüh 
Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., Πε-
ρικλέους 32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 
15232. Τηλ. επικοινωνίας: 2107472010. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η AGROLOGY ABEE που δραστηριοποι-
είται πετυχημένα εδώ και 30 χρόνια στον 
κλάδο των γεωργικών εφοδίων, αναζητά:

Βοηθό Λογιστή 
Με έδρα την Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει 
το δυναμικό της.

Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση Ιταλικών και Αγγλικών 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, 
δυναμισμός 
•Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο 
θα συνεκτιμηθεί θετικά

Η αποστολή βιογραφικών να γίνεται στο 
e-mail: info@agrology.eu

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Προγραμματιστής

Με γνώσεις PHP για στελέχωση του τμήματος 
ανάπτυξης web εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης web εφαρμογών 
(OOPHP,Apache, MySQL, HTML, CSS) 
•Πολύ καλή γνώση στην χρήση RDBMS 
(MS SQL Server, MySQL) 
•Δυνατότητα ανάπτυξης WebServices 
σε ένα από τα C#, Java, Ruby, Python, PHP 
•Προϋπηρεσία 1 τουλάχιστον έτος σε ανάλογη 
θέση σε εταιρεία πληροφορικής 
 
Θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία με κάποιο version control system 
•Εμπειρία με CakePHP framework

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
πλήρες βιογραφικό στο site: php@sga.gr

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην 
Ελλάδα αναζητά για το τμήμα παραγωγής 
στη Θεσσαλονίκη:

Προγραμματιστή Εφαρμογών Η/Υ 
(κωδ.: THESS.DEV04)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών 
σε περιβάλλον Microsoft .NET, C# 
και Microsoft SQL Server 
•Γνώσεις σε εμπορολογιστικές εφαρμογές 
θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστεί-
λουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα ανα-
φέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: 
cv@epsilonnet.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες θα 
αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγ-
γελματισμό. Τα βιογραφικά σημειώματα 
που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό 
θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

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

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, 
κορυφαίας εταιρίας στο χώρο της τεχνολο-
γίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέ-
χωση της παρακάτω θέσης στην περιοχή 
της Καβάλας:

Πωλητής/τρια 
Καταστήματος (Καβάλα) 

(κωδ. Θέσης: S-722/38735)
Η αγγελία αφορά σε θέση 4ωρης 
απασχόλησης.
Περιγραφή θέσης 
•Πώληση υπηρεσιών και πώληση προϊόντων 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Επίλυση προβλημάτων πελατών 
 
Προφίλ υποψηφίου 
•Επιθυμητό πτυχίο κατεύθυνσης 
πληροφορικής ή marketing 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία δύο (2) έτη 
σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών 
Ms Office 
 
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό 
περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης, στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: infogr@adecco.com μέσω fax στον 
αριθμό 2310 988 108, ή στη διεύθυνση: 
Adecco HR, Βασ Γεωργίου 7, Θεσσαλονίκη.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βι-

ογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνή-
σουμε με τους υποψηφίους που ανταπο-
κρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για 
συνέντευξη.

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

H ACTION LINE ζητά:
Πωλητές / Πωλήτριες 

(Κωδ. Θέσης: ACT_LUX_0114)
Για καταστήματα ανδρικής ένδυσης σε 
Αθήνα & Θεσσαλονίκη.
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η λυκείου, ΙΕΚ,ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
σε περιβάλλον MS Office 
•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 στον χώρο 
της ανδρικής ένδυσης 
 
Παρέχονται 
Βασικός μισθός και ασφάλιση 
Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση

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

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

Συμβούλους Διαφήμισης 
Για Δράμα και Ξάνθη

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 πα-
ραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται 
όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους ση-
μείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥ-
ΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε., διεύθυνση ανθρώπι-
νου δυναμικού, Γ. Αβέρωφ 26-28, 142 32, 
Νέα Ιωνία-Περισσός. Fax: 210 9204172, 
e-mail: kpapadopoulou@yellowpages.gr. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχεί-
ριση των βιογραφικών σημειωμάτων.
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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

H ACTION LINE ζητά:
Πωλητή 

(Κωδ. Θέσης: ACT_DO_1113)
Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών 
& ευρυζωνικών υπηρεσιών, στην Τρί-
πολη, Πάτρα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπο-
λη, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, 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 
εμφάνιση 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•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 ΕΠΕ, 
Ακαδημίας 35, 106 72 Αθήνα. Για περισ-
σότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 
3637585 και 210 3637822.

ΙΑΤΡΟΙ
Καρδιολόγοι

Ζητoύνται από τους SOS IATPOYΣ της 
Θεσσαλονίκης.

•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών 
& προϋπηρεσία.

Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 867680 και 
στην ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Mediterranean College στο πλαίσιο 
της στελέχωσης της σχολής Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη ζητά 
να προσλάβει:

Καθηγητές 
Μερικής Απασχόλησης

Στους παρακάτω τομείς: food & beverage 
management, τουριστικό μάρκετινγκ, 
αθλητική ψυχολογία, αθλητικό μάρκετινγκ 
& διοίκηση αθλητικών οργανισμών (κω-
δικός θέσης:TSM13) για διδασκαλία στην 
Αγγλική γλώσσα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κατοχή διδακτορικού τίτλου σε συναφές 
αντικείμενο 
•Διδακτική ή ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 
3 ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
•Άριστος χειρισμός της αγγλικής γλώσσας, 
σε προφορικό και γραπτό επίπεδο 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εξοικείωση με το βρετανικό σύστημα 
ανώτατης εκπαίδευσης (σε επίπεδο σπουδών 
ή διδακτικής/ ερευνητικής εμπειρίας) 
•Ύπαρξη δημοσιεύσεων σε έγκριτα 
επιστημονικά περιοδικά, βιβλία ή πρακτικά 
συνεδρίων 
 
Το Mediterranean College προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
του διδακτικού του προσωπικού 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό 
περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
σε πολλαπλά επίπεδα

Βιογραφικά στο e-mail: hr@emcthes.edu.gr. 
Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός 
της θέσης TSM13 στο θέμα.

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 Γαλλικής, Ισπανικής 
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 παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους με e-mail στο: 
hr@kleemann.gr υπόψη Ζ.Παναγιωτίδου 
αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας. 
Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

Η Doppler SA, η ελληνική πολυεθνική βι-
ομηχανία ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκα-
λών, parking lifts και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ζητά άτομο για τη θέση με κω-
δικό R/D1 και τίτλο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 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 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@doppler.gr

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα GHOTELS 
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ζητά:

Αποθηκάριο 
για Εποχική Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολυετή προϋπηρεσία (τουλάχιστον 5 έτη) 
σε αντίστοιχη θέση, σε οργανωμένη αποθήκη 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και διοικητικές 
ικανότητες (διαχείριση ομάδας προσωπικού) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό σημείωμα: Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται να αποστείλουν λεπτομε-
ρές βιογραφικό με φωτογραφία στο e-mail: 
job5@ghotels.gr. Όλα τα βιογραφικά θα δι-
αχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

ΟΔΗΓΟΙ
Καριέρα στη μεγαλύτερη Ελληνική αλυ-
σίδα ηλεκτρικών.
Η Ηλεκτρονική ζητά να προσλάβει για τo 
κατάστημά της στα Γιαννιτσά Πέλλας:

Οδηγό Ημιφορτηγού 
(βαν) Μερικής Απασχόλησης 

(κωδ. ΓΝ2)

Απαραίτητα προσόντα 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία γενικά στις πωλήσεις 
και ειδικά στον κλάδο επιθυμητή 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για τους άνδρες) 
 
Η Ηλεκτρονική προσφέρει 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκή επιμόρφωση 
•Κίνητρα για την επίτευξη στόχων 
•Προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης

Μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας
•μέσω e-mail: hr@electroniki.gr 
•ταχυδρομικώς Λ. Κηφισού & Εθν. Μακαρίου 
2 Περιστέρι Τ.Κ. 12132, υπόψη δ/νσης 
ανθρώπινου δυναμικού.

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

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

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

Σερβιτόρους/ες
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Πνεύμα συνεργασίας και καλή επικοινωνία 
•Επιθυμητή η γνώση Ρώσικης γλώσσας 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Μισθός βάσει προσόντων

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@pomegranatespahotel.com, 
site: http://www.pomegranatespahotel.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο ATHENA PALLAS VILLAGE 
επιθυμεί να προσλάβει:

Guest Relations
Απαραίτητα προσόντα: 
•Η παραπάνω υποψήφια πρέπει να είναι 
από 35 εως 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.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star 
Hotels με ξενοδοχεία στην Κρήτη και Χαλ-
κιδική,  επιθυμεί να προσλάβει για τη σε-
ζόν 2014 για το ξενοδοχείο της Χαλκιδικής 
«Aegean Melathron»:

1 (Ένα) Άτομο 
για τη θέση της Γενικής 
Προϊσταμένης Ορόφων

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει 
να διαθέτει: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 
πέντε έτη στην παραπάνω θέση σε ξενοδοχεία 
4* και 5* 
•Ηλικία από 35 έως 45 ετών 
 
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρα-
πάνω προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμε-
σα το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτο-
γραφία. Τηλ.: 23740 20820, φαξ: 23740 
20544, e-mail: melathron@aegeanstar.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το ξενοδοχείο Lindos Imperial της εταιρείας 
Lindos Hotels, στην περιοχή Γλύστα στο 
Κιοτάρι, Ρόδου ζητεί για τη σεζόν 2014:

Spa Manager
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Ικανότητα επικοινωνίας και εμπειρία 
στις δημόσιες σχέσεις 
•Ικανότητα στην προώθηση και πώληση 
προϊόντων & υπηρεσιών 
•Γνώσεις ξένων γλωσσών

Πληροφορίες καθημερινά πλην Κυριακής 
10.00-15.00. Αποστολή βιογραφικών με 
απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: hr.imperial@lindoshotels.com, fax: 
22440 29200, τηλ: 22440 29209.

ΦΥΛΑΞΗ
“Afitis hotel” & “Renaissance Hanioti 
Resort” at Kassandra, Halkidiki members 
of Exclusive Hotels group are seeeking 
for season 2014 (April-October):

Security
Qualifications: 
•Graduate of tourism 
•2 years previous experience in similar 
position in 4* or 5* group hotels 
•Fluency in English 
•Organization of work and dynamic character 
 
The company offers: 
•Accommodation and food 
•Attractive remuneration package 
•Opportunity to progress 
•Excellent working conditions in highly 
sophisticated surroundings

Atten: human resources department 
of exclusive hotels. Must apply your 
CV with a recent photo to this e-mail: 
hr@exclusive-hotels.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
H DRIVE ΑΕ, διακεκριμένη στο χώρο των 
μισθώσεων αυτοκινήτων, επιθυμεί να προ-
σλάβει άμεσα:

Υπάλληλο Γραφείου
Για τα γραφεία της σε: 
•Θεσσαλονίκη (THESS) 
•Χαλκιδική (SITH) 
 
Αρμοδιότητες θέσης 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Υλοποίηση και εφαρμογή των ενεργειών 
που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της 
προώθησης και πώλησης των υπηρεσιών 
της εταιρείας 
 
Προσόντα υποψηφίων 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα 
με ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγ-
μάτευσης 
•Άριστες ικανότητες συνεργασίας σε επί-
πεδο ομάδας 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικό-
τητα 
•Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων 
•Πάθος για επιτυχία και διάκριση 
 
Βασικά προαπαιτούμενα 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Απολυτήριο λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα 
θεωρηθεί πρόσθετο δυνατό προσόν 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις για τους άντρες υποψήφιους 
 
Παροχές εταιρείας 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό και bonus επίτευ-
ξης στόχων 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημεί-
ωμα που να αναφέρεται με τον ανάλογο 
κωδικό, υπ όψιν κου Χατζητσιράκογλου, 
στο fax 2310478897 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: chmakis@drive-hellas.gr


