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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

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

Υπάλληλο Γραφείου για το 
Τμήμα Προγραμματισμού 

(κωδ. 2514)
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων 
ή μηχανολόγων μηχανικών 
•Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών logistics/supply chain management 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο 
Proficiency) 
•Πολύ καλή χρήση H/Y – λοιπών εφαρμογών 
MS Office 
•Επαρκή γνώση συστημάτων ERP – MRP 
•Επιθυμητή η εμπειρία 1-2 ετών σε τμήμα 
Logistics 
•Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
 
Αρμοδιότητες: 
•Προγραμματισμός παραγγελιών 
•Follow-up παραγγελιών 
•Επικοινωνία με πελάτες 
•Καταχώρηση δεδομένων για τη συντήρηση 
πληροφοριακών συστημάτων 
•Έκδοση ημερήσιων αναφορών και δεικτών 
απόδοσης

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

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στεί-
λουν το βιογραφικό τους με e-mail στο: 
cv@kleemann.gr μέχρι τις 19/05/2014, 
υπόψη Σ. Γκέσιου αναγράφοντας τον κω-
δικό της αγγελίας. Site: www.kleemann.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, ο Χρυσός 
Οδηγός Κεντρικής Μακεδονίας, αναζητεί 
την άμεση κάλυψη της θέσης της Γραμματέως 
για το γραφείο της Θεσσαλονίκης.

Γραμματέας
Η ιδανική υποψήφιος θα πρέπει να 
διαθέτει τα εξής προσόντα:
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες. 
Οργάνωση γραφείου / αρχειοθέτηση / 
λογιστική εμπειρία / εμπορική διαχείριση. 
•Άριστη χρήση MS Office 
•Άριστη χρήση αγγλικής γλώσσας 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία και συστάσεις 
•Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ 
 
Παροχές: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Hμιαπασχόληση 
•Ασφάλιση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•Κιν: 6973 770963 
•E-mail: goikonomou@yellowpages.gr

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 πώληση 
•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 μέσω του link: 
http://Mycareer.metro.com.gr. Κωδικός θέσης: 
WS8502. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτι-
κότητα.

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 σημείωμα 
με ένδειξη «Τεχνικός Διευθυντής» στο e-mail: 
tofea@thraceplastics.gr. Πληροφορίες τηλ: 
25410 45668.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η επιχείρηση DiL A.E., εισαγωγική εταιρία 
με πολυετή παρουσία στο χώρο της ένδυσης, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου
Ο ρόλος: Έχει την ευθύνη για την αποτε-
λεσματική οργάνωση και τον συντονισμό 
της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του 
λογιστηρίου, την σύνταξη, παρακολούθηση 
και διαχείριση της ταμειακής ροής της εταιρίας, 
την κατάρτιση, ανάλυση και έλεγχο μηνιαίων 
αποτελεσμάτων, οικονομικών αναφορών, 
και προϋπολογισμού των εταιριών του ομίλου, 
τον εποπτικό έλεγχο της μισθοδοσίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS 
Office και ERP) 
•Εμπειρία 3-5 χρόνια σε ανάλογη θέση 
και κατά προτίμηση σε επιχείρηση λιανικού 
εμπορίου 
•Άριστη γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής 
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και 
διαπροσωπικών σχέσεων 
•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 
•Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σ’ ένα απαιτητικό 
περιβάλλον 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
& συνεχή εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με κω-
δικό ACC14, στο email: hr@dil.gr, (υπόψη: 
δ/νσης ανθρωπίνου δυναμικού).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Web Developer

Περιγραφή θέσης: Η εταιρία WBS Ι.Κ.Ε 
που διαχειρίζεται το www.betarades.gr ζητά 
web developer για υπάρχοντα και νέα 
projects. Βιογραφικό και portfolio απαραίτητα.

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: Πολύ καλή γνώση 
σε: HTML, PHP, MySQL, Javascript, CSS, 
jQuery, Ικανότητα εξόρυξης δεδομένων και 
τριετή εμπειρία (τουλάχιστον).

Πρόσθετα προσόντα: Ικανοποιητικό επί-
πεδο αγγλικής γλώσσας, προϋπηρεσία σε 
αθλητικά sites και mobile development.

Η εταιρία παρέχει: Ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, Bonus, προοπτικές εξέλιξης, σύγ-
χρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Απολαβές: Ικανοποιητικός μισθός. 
 
Τομέας εργασίας: Πληροφορική / τηλεπι-
κοινωνίες.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: info@wbs.gr

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Merchandisers 
(Μεγάλες Πόλεις Ελλάδας)

Στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, η ΣΤΥΛ.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - STELT αναζη-
τεί άμεσα υποψήφιους (28) για τη θέση του 
Merchandiser.
Οι θέσεις εργασίας είναι για τις κάτωθι 
περιοχές: 
•Αθήνα: 12 θέσεις 
•Θεσσαλονίκη: 8 θέσεις 
•Ιωάννινα: 1 θέση 
•Πάτρα: 2 θέσεις 
•Λάρισα: 2 θέσεις 
•Ηράκλειο Κρήτης: 2 θέσεις 
•Ρόδος: 1 θέση 
 
Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να 
διαθέτουν τα εξής προσόντα: 
•επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ 
•γνώση Αγγλικών & MS Office 
•άδεια οδήγησης Ι.Χ. 
•τουλάχιστον ένα έτος προϋπηρεσίας 
σε αντίστοιχη θέση 
•δυνατότητα ταξιδίων στην επαρχία 
•απαραίτητες συστάσεις 
 
Για την ανάληψη της θέσης παρέχονται: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Πλήρης ασφάλιση 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
s.tsagarakis@stelt.gr

Promoters / Προωθήτριες 
Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, η ΣΤΥΛ.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ‘’STELT’’ ανα-
ζητεί άμεσα υποψήφιες (4) για τη θέση της 
Promoter – Προωθήτριας, 3 για Αθήνα 
και 1 για Θεσσαλονίκη, για μερική απα-
σχόληση.

Οι ιδανικές υποψήφιες θα πρέπει να 
διαθέτουν τα εξής προσόντα: 
•Ευχέρεια λόγου 
•Ευπαρουσίαστη 
•Γνώση αγγλικών & MS Office 
•Ευχέρεια διαχείρισης android τεχνολογίας 
•Άδεια οδήγησης Ι.Χ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία 
•Δυνατότητα εργασίας και Σάββατο 
•Έως 25 ετών 
•Απαραίτητες συστάσεις 
 
Για την ανάληψη της θέσης παρέχονται: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ασφάλιση 
•Κινητό τηλέφωνο

Απαραίτητη επισύναψη φωτογραφίας. 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
s.tsagarakis@stelt.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Ο όμιλος Μαρινόπουλος, ένας από τους 
μεγαλύτερους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα, 
επιθυμεί 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. Δημητρίου 
63, Αλιμος 17456. Υπόψη δ/νσης ανθρώπινου 
δυναμικού.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Στελέχη για το 

Τμήμα Πωλήσεων και Αγορών 
Κωδ. 0105

Περιγραφή θέσης: Επικοινωνία με πελάτες 
και προμηθευτές στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ, ΤΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων, 
διεθνούς εμπορίου & marketing ή οικονομικών 
σπουδών 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση του Η/Υ 
•Καλή γνώση προγράμματος ERP 
•1-3 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 
θέση πωλήσεων 
•Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμα-
τεύσεων 
•Ευχέρεια στον προφορικό λόγο 
•Επαγγελματισμός, οργανωτικότητα 
και συνέπεια 
•Ηλικία έως 45 ετών 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση του εμπορικού πακέτου της 
Entersoft 
•Δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης στην 
περιοχή της έδρας της εταιρείας 
•Εμπειρία από βιομηχανία του είδους μας 
θα εκτιμηθεί 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί

Θα ληφθούν υπόψη μόνο βιογραφικά που 
καλύπτουν τα προσόντα που αναφέρονται 
παραπάνω. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: payroll@katsiamakas.gr

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Από την εταιρία MEDICALS ζητείται για τη 
Θεσσαλονίκη:

Πωλητής -τρια 
για το Χώρο του Φαρμακείου

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον χώρο του φαρμακείου 
•Θα προτιμηθούν άτομα με αποδεδειγμένη 
εξειδίκευση 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
 
Παροχές: 
•Μισθός 
•Ασφάλιση 
•Bonus 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Αυτοκίνητο 
•Εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
Sales@medicals.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Καρδιολόγοι

Ζητούνται από τους SOS IATPOYΣ της 
Θεσσαλονίκης.

•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών 
& προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
sosiatroi@sosiatroi.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 867680. 
Η ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Από σοβαρό παιδικό σταθμό της Θεσσα-
λονίκης ζητείται:

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου 
για Επιδοτούμενη Εργασία

Απαραίτητα προσόντα: 
•εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια 
•απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ – ΙΕΚ 
•επιθυμητό πτυχίο ξένης γλώσσας 
•επιθυμητή γνώση υπολογιστών 
•κάτοχος κάρτας ανεργίας σε ισχύ

Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: katsikas@delta.edu.gr και 
θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την υπο-
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βολή των αιτήσεων σας στο πρόγραμμα. 
Πληροφορίες στο: τηλ. 2310-226.318, 
226.328, (Κα Γαρόφλου, Κα Παπαδο-
πούλου).

Το Mediterranean College στο πλαίσιο 
της συνεχούς του ανάπτυξης ζητά να 
προσλάβει για την Θεσσαλονίκη:

Υπεύθυνο Σχολής Πληροφορικής 
(School of Computing - κωδ. Θέσης: 

PLCMP)
Καθήκοντα: Η εύρυθμη εκπαιδευτική λει-
τουργία των προγραμμάτων ευθύνης του/
της, η επαφή με το συνεργαζόμενο βρετανικό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα και η συμβολή του/της 
στην ανάπτυξη και εξωστρέφεια της σχολής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τμήματος πληροφορικής 
ή τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών / 
υπολογιστών πολυτεχνικής σχολής με 
συναφές μεταπτυχιακό τίτλο 
•Άριστος χειρισμός αγγλικής γλώσσας, 
σε προφορικό και γραπτό επίπεδο 
•Διδακτική ή εργασιακή εμπειρία 
•Δυναμισμός, εργατικότητα και δεξιότητες 
επικοινωνίας 
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Διδακτορικός τίτλος 
•Εξοικείωση με το βρετανικό σύστημα 
ανώτατης εκπαίδευσης 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Δεξιότητες οργάνωσης & management 
•Δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης 
ομάδας 
 
Το Mediterranean College προσφέρει: 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό 
περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής 
ανάπτυξης

Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία: 
hr@emcthes.edu.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Τεχνικός - Ηλεκτρονικός ΤΕΙ 

(TEC 711), Κιλκίς
Περιγραφή: Γνωστή βιομηχανία στην βιο-
μηχανική περιοχή Κιλκίς αναζητά ηλεκτρονικό, 
απόφοιτο ΤΕΙ με γνώσεις αυτοματισμού και 
PLC.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος θετικής κατεύθυνσης, ηλεκτρονικός 
ΤΕΙ (ΑΕΙ προαιρετικά) 
•Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία σε βιο-
μηχανικό περιβάλλον και σε ροή παραγωγής 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών σε επίπεδο 
συνεννόησης και τεχνικών θεμάτων 
•Επίλυση τεχνικών θεμάτων σε οθόνες, 
plc και γενικά σε συστήματα αυτοματισμού 
•Εξοικείωση με μικροεργαλεία και ρυθμίσεις 
•Κάτοικος Κιλκίς (επιθυμητό, όχι απαραίτητο) 
•Δίπλωμα οδήγησης και εργασία σε βάρδια 
•Ηλικία έως 35 ετών 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
cv@anadeixi.gr

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

Μηχανικoύς Πωλήσεων Εξωτερικού 
(κωδ. 3514)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ μηχανολογίας/ ηλεκτρο-
λογίας ή συναφούς ειδικότητας 
•Άπταιστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
(επίπεδο proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση γαλλικής ή ρώσικης 
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 παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail : hr@kleemann.gr 
μέχρι τις 21/5/2014 υπόψη Ζ. Παναγιωτίδου 
αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας. 
Ιστοσελίδα: www.kleemann.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 κωδικό 
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 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: kkhr@doppler.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η MilkPlan, η μεγαλύτερη εξαγωγική βιομη-
χανία κατασκευής κτηνοτροφικών μηχανημάτων 
στην Ελλάδα, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Βιομηχανικό Σχεδιαστή
Για τη στελέχωση τμήματος έρευνας και 
ανάπτυξης (R&D), στα εργοστάσιά της στο 
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να 
διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ σε σχετικό αντικείμενο 
του βιομηχανικού σχεδιασμού 
•Άριστη γνώση του σχεδιαστικού προγράμ-
ματος SolidWorks 
•Άριστη γνώση του Microsoft Office 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα εργασίας σε ομάδες 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση

Η παρουσίαση δειγμάτων προηγούμενης 
δουλειάς θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.
Η εταιρεία προσφέρει: 
•εκπαίδευση και προοπτικές 
•αξιοκρατικό περιβάλλον 
•μηνιαίο σταθερό μισθό με ασφάλιση

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@milkplan.com

ΕΣΤΙΑΣΗ
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 στις διαπροσωπικές σχέσεις 
και στην επικοινωνία 
•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 βιογραφικό τους σημείωμα με φωτο-
γραφία: τηλ.: 23740 20820, φαξ: 23740 
24750, e-mail: melathron@aegeanstar.com

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ 
εστιάζει στην υψηλή ποιότητα των παρεχό-
μενων προϊόντων και υπηρεσιών της. Δια-
κρίνεται 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 εξαιρετι-
κών προϊόντων και η άψογη εξυπηρέτηση 
των πελατών της. Με γνώμονα την φιλοσοφία 
αυτή η εταιρία ‘’MIKEL’’ προκειμένου να 
επανδρώσει το νέο της κατάστημα στη Δρά-
μα ζητά προσωπικό ηλικίας 20 – 35 ετών 
για τις παρακάτω θέσεις:

Υπεύθ. Καταστήματος 
Service (με εμπειρία) 

Barista 
Ταμία 

Κουζίνα
Αποστολή βιογραφικών (με επισυν. φωτο-
γραφία) στο hr@mikelcc.gr. Fax: 2410-534020, 
τηλ. 2410-255260

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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 προγραμ-
μάτων. 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 ση-
μείωμα αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό 
υπόψη τμήματος προσωπικού στο fax: 210 
9955586 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
careers@portocarras.com. Όλα τα βιο-
γραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Ο όμιλος ACROTEL AE στη Σιθωνία Χαλκι-
δικής επιθυμεί να προσλάβει για την επάν-
δρωση των ξενοδοχείων της για τη σεζόν 
2014 Αthena Pallas Village, Elea Village, 
Lilyann Village, Lilyann Beach:

Receptionist
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών, ρωσικών 
ή γερμανικών 
•Γνώση προγράμματος PROTEL 
•Οργανωτικός / η, ευχάριστος / η 
προσωπικότητα

Παρέχονται διαμονή, γεύματα, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης. 
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας απαραίτη-
τα με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
cv@athena-pallas.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλ-
κιδική, το ομορφότερο και πληρέστερο 

ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ελλάδα, 
επιθυμεί να προσλάβει για εποχική απα-
σχόληση με έδρα στο Πόρτο Καρράς για 
τα κέντρα θαλασσοθεραπείας – spa:

Αισθητικούς 
(Code: ΤΗΒ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο 
κέντρο, city spa ή πολυδύναμο κέντρο 
ομορφιάς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
•Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα 
υγιεινής και ασφάλεια 
•Πολύ καλή γνώση του μηχανολογικού και 
άλλου εξοπλισμού των κέντρων θαλασσο-
θεραπείας. 
•Απαραίτητη γνώση ρώσικων 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

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.

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

Beauty Therapist 
για Πρακτική Άσκηση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τελειόφοιτη ΙΕΚ αισθητικής/φυσικοθεραπείας 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση αισθητικής άκρων και αποτρίχωσης 
•Γνώση massage 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βι-
ογραφικά που τηρούν τα απαραίτητα προ-
σόντα. Συστάσεις απαραίτητες. Απαραί-
τητη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφι-
κών μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: eliasuites@hotmail.com

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

Συνεργάτη ως 
Αντιπρόσωπο για το Ν. 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 επιχειρήσεων 
εστίασης / αναψυχής / υγειονομικού ενδι-
αφέροντος) 
•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 αποδοχών 
και δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας.

Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν. 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: cv@aepi.gr


