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Περιεχόµενα
 

σελ. 4
Γραµµατείς, Γραφίστες, 
Θετικές Επιστήµες, Λογιστές,
Υπάλληλοι Γραφείου, Προγραµµατιστές

σελ. 6
Call Center

σελ. 8
Εµποροϋπάλληλοι, Οικονοµικά Στελέχη

σελ. 10
Στελέχη Επιχειρήσεων,
Στελέχη Πωλήσεων, Ιατροί, 
Πωλητές Υγείας

σελ. 12
Τεχνικοί, Τεχνίτες, Μηχανικοί, 
Μηχανικοί Πωλήσεων

σελ. 14
Μηχανογράφηση, Αποθηκάριοι, Εστίαση

σελ. 15
Τουρισµός, Αισθητική,
Promotion-Merchandisers

16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα

(οπισθόφυλλο)

35.000 voucher 
εισόδου στην αγορά

εργασίας για άνεργους 
νέους έως 29 ετών

www.enter.net.gr

ΜΠΕΣ

ΣΤΟ

ΚΟΛΠΟ

Η Skywalker.gr και η 01 Πληροφορική - Εκπαιδευτική δηµιούργησαν 
ένα νέο σηµείο συνάντησης επιχειρήσεων και υποψηφίων για εργασία µε 
την αξιοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης και απασχόλησης. 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ
 
• ∆ιάγνωση Αναγκών
• Προσαρµοσµένη Εκπαίδευση
• Στοχευµένη Τοποθέτηση
• Υποστήριξη και Εποπτεία

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ
 
• Μέγιστη Αξιοποίηση Πόρων
• Έµφαση στο Αποτέλεσµα
• ∆ιαχείριση ∆ιαδικασιών

Η νέα ∆ράση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
& Πρόνοιας, για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, µέσω 
της κατάρτισης στο θεµατικό αντικείµενο που τους ενδιαφέρει 
και πρακτικής άσκησης σε πραγµατικές συνθήκες εργασιακού 
περιβάλλοντος.

Η ∆ράση περιλαµβάνει:

• Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών

• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 5 µηνών

Ωφελούµενοι είναι:

• Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών

• Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και  
   µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έως 29 ετών

Οι παροχές για τους δικαιούχους ανέργους είναι:

• Επίδοµα θεωρητικής κατάρτισης αξίας 400 €

• Επίδοµα πρακτικής άσκησης 2.300 € & 2.000 € για τις δύο 

   κατηγορίες ωφελουµένων αντίστοιχα

• Ιατροφαρµακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη αυτών, 

   έναντι κινδύνου, ατυχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής 
   άσκησης

«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών».

Πληροφορίες: www.enter.net.gr • E-mail:mailbox@enter.net.gr • Τηλ: 211 1064600

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 
τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ: 210 9730280
site: www.skywalker.gr
e-mail: fpress@skywalker.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.

ΕΚΔΟΤΗΣ
Δημήτρης Φυντάνης
 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Άννα Βενιέρη
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Ελένη Κούτσικου
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Γιάννης Σοϊλεμές
 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μάγδα Ζουπαντή
Αλέξης Κυριαζόπουλος
 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ιωάννα Παπαγγελή
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
Ελευθερία Βενιζέλου
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλενα Κεντάρχου
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βάσω Καδά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νεκτάριος Κολλάρος
 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Μαρία Μαυροπούλου
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κορνέλια Καραγιαννίδου
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
Στέλιος Σπανουδάκης
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Human Factor M.E.Π.Ε.
 
ΔΙΑΝΟΜΗ
Fast Messengers Ε.Π.Ε.
 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Μαριάννα Μάρκου
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ειρήνη Τσικνιά
Αριστέα Δημητρούση

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Ο μεγαλύτερος ελληνικός 
δικτυακός χώρος
αναζήτησης εργασίας

χιλιάδες θέσεις εργασίας 
σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό

καθημερινή ανανέωση
με screening θέσεων και αγγελιών

δυνατότητα στόχευσης θέσεων 
και αυτόματης αποστολής βιογραφικού

ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας
σε πραγματικό χρόνο

σύνδεση με το The Network,
το μεγαλύτερο δίκτυο 
e-recruiting στον κόσμο

πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία
για την καριέρα

Μετρό - Άγιος Δημήτριος
Μετρό - Δάφνη
Μετρό - Συγγρού-Φιξ
Μετρό - Ευαγγελισμός
Μετρό - Πανόρμου
Μετρό - Κατεχάκη
Μετρό - Εθνική Άμυνα
Μετρό - Νομισματοκοπείο
Μετρό - Χαλάνδρι
Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας
Μετρό - Αττική
Μετρό - Άγιος Αντώνιος
Μετρό - Ανθούπολη
Μετρό - Σταθμός Λαρίσης

Μετρό - Αιγάλεω
Η.Σ.Α.Π. - Κηφισιά
Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
Η.Σ.Α.Π. - Ν.Ιωνία
Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
Η.Σ.Α.Π. - Κάτω Πατήσια
Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς
Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(Γραφείο Διασύνδεσης)
Δημαρχείο Ηλιούπολης 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)

Ο όμιλος PEPSICO στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την 
TASTY FOODS, στον τομέα παραγωγής και πώλησης Snacks 
& την PepsiCo–HBH στα μη αλκοολούχα ποτά αντίστοιχα. Στην 
TASTY FOODS ζητάμε να καλύψουμε τη θέση του/της:

 Πωλητή –τριας 
 Για την προώθηση των προϊόντων της 

στα μικρά σημεία πώλησης στο 
Νομό Αρκαδίας - Κωδικός 

SALARK0413
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις Καταναλωτικών Προϊόντων  
•Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο Ανώτερης εκπαίδευσης 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, 
εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  
•Για τους άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές 
υποχρεώσεις  
•Μόνιμη κατοικία στο Νομό Αρκαδίας  
 
Προσφέρεται: 
•Δυναμικό και προκλητικό περιβάλλον εργασίας  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων  
•Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης  
•Αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο εταιρείας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη SALARK0413, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση [www.pepsicocareers.gr] ή στο φαξ με 
αριθμό 210 6218479 ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: 
TASTY FOODS ΑΒΓΕ, 22o ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Άγιος 
Στέφανος 14565 Τηλεφωνικό κέντρο: 210-6298000, Υπόψη: 
H.R. με την ένδειξη SAL-ARK0413.

MedNet International is a unique Information Technology 
company. We are specialists in Health Insurance and since 
1992 we have been exclusively developing and implementing 
innovative IT software solutions worldwide. We are a member 
of Munich Health - one of three business segments of Munich 
Re that brings together Munich Re’ s global healthcare know-
how in primary insurance, reinsurance and risk-management. 
This gives us access to more than 5,000 experts at 26 locations 
who provide input to our solutions. Due to our increasing demand 
of designing and implementing “best in industry IT solutions”, at 
our Athens Office, we are seeking specialists for the following 
position:

Application Server Administrator - BW 003

Profile: Participating in a database administration team 
responsible for the installation, configuration, administration, 
monitoring and maintenance of Oracle Weblogic Server and 
associated software products, in support of operational system(s) 
and the development environment.

Qualifications: 
•University level degree (or higher education institute) in 
Computer Science, Information Technology or relevant field of 
study.  
•3-5 years of experience in the Oracle Weblogic Server.  
•Very strong organizational and problem-solving skills, attention 
to detail.  
•Fluency in English language.  
 
We Offer: 
•Competitive compensation & benefits package  
•Continuous training  
•Enjoyable and stable working environment  
•Leading-edge technology 

Send your C.V. c/o H.R. Department e-mail: recruitment@mni.gr. 
Fax: 210 6141366 Address: 15 Neratziotissis & Thiseos str., 151 
24 Marousi Athens, Greece. 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ εισαγωγική εταιρεία βιομηχανικών εργαλείων. 
Η μεγαλύτερη εταιρεία Χονδρικής που δραστηριοποιείται στα 
καταστήματα «χρωμάτων - σιδηρικών - εργαλείων» ζητεί:

Υπεύθυνο Εξαγωγών 
(κωδ. θέσης SK-EX)

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει έδρα, την έδρα της εταιρείας 
στον Ασπρόπυργο. 
 
Περιγραφή θέσης 
•Ανάπτυξη πελατολογίου και δικτύου πωλητών  
•Έρευνα αγοράς μέσω νέων τεχνολογιών internet  
•Έρευνα αγοράς - Αξιολόγηση πληροφοριών 
•Έλεγχος και ανάλυση του ανταγωνισμού 
•Επικοινωνία με πελάτες του εξωτερικού 
•Σύνταξη και αποστολή προσφορών 
•Επισκέψεις σε πελάτες 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια στην αγορά εξωτερικού. 
Γνώση πελατολογίου θα θεωρηθεί μεγάλο προσόν.  
•Γνώσεις των όρων της διεθνούς εμπορίας και των διαδικασιών 
εκτελωνισμού 
•Άριστη γνώση internet και άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών 
MS Office, ERP + CRM εφαρμογών (απαραίτητη προϋπηρεσία). 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση Marketing – Management 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, απαραίτητο Toefl ή 
Proficiency 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητό 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Η θέση απαιτεί: εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, 
οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα, δημιουργηκότητα 
 
Παροχές Εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 

9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού,έξοδος 4, Θέση Ρουπάκι 
Ασπρόπυργος 19300, e-mail: cv@fournarakis.gr, (απαραίτητη 
η αποτολή φωτογραφίας και η αναγραφή του κωδικού 
θέσης).

Η Perikles Swiss Jobs είναι μία ελβετική εταιρία, που 
εξειδικεύεται στον τομέα εύρεσης και επιλογής κατάλληλα 
καταρτισμένουν ανθρώπινου  δυναμικού από την Ελλάδα.  
Στην Ελβετία υπάρχει μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού 
προσωπικού στον τομέα υγείας, σε νοσοκομεία, ιδρύματα 
χρονίων παθήσεων, καθώς και  οίκους ευγηρίας.  
Οργανώνουμε για όλους εσάς  τους επαγγελματίες στον τομέα 
της υγείας, που επιθυμείτε μια διεθνή καριέρα με άριστους όρους 
εργασίας, τις απαραίτητες διαδικασίες  για μια επιτυχημένη 
αλλαγή σε μια νέα επαγγελματική πρόκληση. Μπορούμε να 
επικοινωνήσουμε μαζί σας στα Γερμανικά, Ελληνικά και Αγγλικά. 
Αναζητούμε για διάφορους εργοδότες:

Νοσηλευτές /Νοσηλεύτριες με την 
απαραίτητη επαγγελματική κατάρτιση  

και σχετική προϋπηρεσία.

Ειδικότερα ζητάμε Ειδικευμένο Προσωπικό για: 
•Γενική νοσηλεία 
•Eντατική και αναισθησιολογία  
•Χειρουργείο  
•Μαιευτική  
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών  
•Πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας (τουλάχιστον 
επίπεδο Β2).  
•Σχετική προϋπηρεσία 

Επιδιώκουμε άμεση συνεργασία με διπλωματούχους νοσηλευτές, 
γεμάτους όρεξη για δουλειά και την επιθυμία να προοδεύσουν 
στον επαγγελματικό τους τομέα. Είναι αυτονόητο ότι σας βοηθάμε 
με όλα τα απαραίτητα διαδικαστικά έγγραφα. Σας κινήσαμε το 
ενδιαφέρον; Εάν ναι, στείλτε μας το βιογραφικό σας στη Γερμανική 
ή Αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική  διεύθυνση:
 info@perikles.ch.

Qualco is a software house and an IT professional 
services provider. The company designs and develops 
state-of-the art software solutions and integrated IT systems, 
aimed at systematic improvements in the profitability of 
our customers. This is achieved through a substantial and 
measurable increase in the efficiency of business processes, 
and the timely provision of clear information to management. 
Qualco is active in the following fields:

•Development and support of Software Solutionsfor the 
wider financial and construction sectors  
•Design, implementation and support of complex Business 
Intelligence and MIS systems  
•Provision of a wide range of IT Infrastructures related 
services  
•Provision of Custom Software Development services  

Technical Project Manager 
(Code: TPM-SK-1305)

Overview: The Technical Project/Release Manager will 
oversee the successful movement of products Releases from 
inception to deployment on a regularly scheduled basis. S/
he will be responsible for the quality control throughout the 
release life cycle, effectively applying Qualco’ s methodology 
and enforcing organizational standards. 

Key Accountabilities 
•Definition of release content with product manager 
•Depending on the adopted approach (waterfall, incremental, 
iterative), definition of the criteria to enter and exit each 
phase of a release 
•Detailed release planning in cooperation with product 
development and testing team 
•Tracking the resource capacity requirement by recording 
actual and forecasted resource needs against each Release 

•Organizing weekly status meeting with product development 
& testing team to monitor the release progress. Issue a 
weekly status report to release board 
•Sign off the release, based on agreed criteria and if that 
cannot be achieved, inform release board with all available 
options and preferred solution in order to make a decision 
•Managing the preparation & delivery of release related 
documentation 
•Managing the release Post Implementation support and 
oversight of defect management during the warranty period 
•Acting as a focal point for client faced project managers 
regarding releases content, plan, progress, fix delivery dates.  
 
Skills & Qualifications 
•Solid understanding and practical experience of software 
development life cycles, with particular emphasis on release 
functions, methodologies and practices 
•Experience in defining process and procedures to manage 
the release cycle for both Major feature releases and cycles 
of Minor Releases 
•Good understanding and experience in waterfall, 
incremental, iterative software development methodologies 
•Excellent communication skills (written and verbal), and 
interpersonal skills, as well as outstanding organizational 
skills 
•Experience working in cross-functional teams 
•Excellent analytical and problem-solving skills 
•Ability to drive issues to closure and work well within a 
deadline-driven environment 
•5+ years Release Management Experience 
•3+ years Release Engineering/Configuration Management 
or Change Control Experience 
•3+ years Project Management  Experience and  
•Bachelor’s Degree with coursework in Computer Science, 
Information Systems and Business Management.  
 
Send your cv to e-mail: jobs@qualco.gr. 

Την Τρίτη μετά το Πάσχα, 7 Μαΐου 2013,
η freepress skywalker δεν θα κυκλοφορήσει.
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Καθήκοντα Θέσης: Ο κατάλληλος/η υποψήφιος 
θα εργαστεί σε θέματα του γνωστικού του 
αντικειμένου. 
 
Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχιούχος Μοριακός Βιολόγος  
•Ειδίκευση στην Γενετική ή την Βιοχημεία  
•Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail:   
cv@anadeixi.gr.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού 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, γνωστής πολυεθνικής εταιρίας τεχνολογίας με 
έδρα στα Βόρεια Προάστια, αναζητά ένα (1) άτομο 
για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Credit Control Analyst 
(κωδ. θέσης: S - 722/32621)

Περιγραφή Θέσης 
•Έλεγχος και παρακολούθηση ενηλικίωσης των 
υπολοίπων των πελατών   
•Έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών  
•Συμφωνίες με τους πελάτες για την είσπραξη 
υπολοίπων  
•Κατάρτιση ημερήσιου προγράμματος εισπράξεων  
•Προετοιμασία αναφορών για την πορεία των 
εισπράξεων  
•Έλεγχος και έγκριση παραγγελιών σύμφωνα με 
την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη  
 
Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ΑΕΙ, με Λογιστική ή Οικονομική 
κατεύθυνση  
•Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ένα 
(1) έως τρία (3) έτη σε αντίστοιχη θέση  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office  
•Επιθυμητή γνώση ERP (Navision)  
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
δεξιότητες  
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων  
•Ευελιξία, συνέπεια και επαγγελματισμός  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Ομαδική ασφάλιση 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον 
αριθμό 210 6180 376, ή στη διεύθυνση: Adecco 
HR, Αγίου Κωνσταντίνου 40, ΑΙΘΡΙΟ, 15124, 
Μαρούσι. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των 
βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε 
με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να 
οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Για περισσότερες 
θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.adecco.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Συνεχώς αναπτυσσόμενη εξαγωγική εταιρεία ζητεί:

 Υπεύθυνο Marketing

Aπαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης Marketing ή συναφούς 
αντικειμένου  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, γνώση 
επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί  
•Άριστη γνώση Η/Υ και ιδιαίτερα MS Excel & 
Powerpoint  
•5ετή προϋπηρεσία στον χώρο του trade 
marketing ή των καταναλωτικών προϊόντων  
•Εμπειρία στην επιμέλεια ετικετών, προετοιμασία/ 
οργάνωση διεθνών εκθέσεων, b2b  
•Ηλικία έως 35 ετών  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Το Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Λευκός Σταυρός 
ιδρύθηκε το 1953 και μέχρι σήμερα αναπτύσσεται 
πάντα με γνώμονα την ορθότερη και πληρέστερη 
περίθαλψη των ασθενών από ένα υψηλού κύρους 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Με αφοσίωση, 
επαγγελματισμό και όραμα ο Λευκός Σταυρός 
Αθηνών καθημερινά προσφέρει στον ασθενή που 
νοσηλεύεται αλλά και στον επισκέπτη ασθενή των 
εξωτερικών ιατρείων και διαγνωστικών τμημάτων 
του, την αρτιότερη και ποιοτικότερη δυνατόν ιατρική 
μέριμνα. Το Θεραπευτικό Κέντρο «Λευκός Σταυρός 
Αθηνών» αναζητεί:

Γραμματέα – Διοικητική βοηθό της Διοίκησης 
(Executive Assistant – Secretery) 

Καθήκοντα – Αρμοδιότητες 
•Γραμματειακή υποστήριξη διοίκησης  
•Καταγραφή εσωτερικών λειτουργικών αναγκών 
της κλινικής καθώς και συντονισμός διευθέτησης 
τους  
•Διαχείριση και συντονισμός συστήματος 
ποιότητας με ΕΝ ISO 9001:2008  
•Συλλογή και διαχείριση στατιστικών reports  
 
Προσόντα 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας (proficiency level)  
•Άριστη γνώση Η/Υ – MS OFFICE  
•Πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης (δημόσιο ή 
ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή κολλέγιο) 
 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο 
e-mail: p.goufa@lefkosstavros.gr.

Ζητείται από ΕΠΕΥ έμπειρο και πιστοποιημένο, 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Γραμματεία BackOffice

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος τίτλου οικονομικού Πανεπιστημίου,  
•Άριστα Αγγλικά (κάτοχος Proficiency),  
•Άριστος χειρισμός προγραμμάτων Ms Office,  
•Ευχέρεια στην γραπτή και προφορική 
επικοινωνία,  
•Ηλικία έως 30 ετών  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό Πακέτο Αποδοχών  
•Φιλικό και άνετο περιβάλλον  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:   
zotos@zotos.gr ή στο fax: 2310244462.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Εκδοτική εταιρία ζητεί Εικονογράφο - 
Σκιτσογράφο για μόνιμη εσωτερική και εξωτερική 
συνεργασία. 
 
Απαραίτητη η σχεδίαση σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 
 
Τηλ. επικοινωνίας: 210 2280270. E-mail: 
pvschools@ath.forthnet.gr.

Συνεχώς αναπτυσσόμενη εξαγωγική εταιρεία ζητεί:

Γραφίστα-τρια 

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχετικού με τη θέση εργασίας  
•Γνώσεις illustrator, Photoshop, indesign  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ  
•Δημιουργικό ταλέντο και δυνατότητα επιμέλειας 
και παραγωγής εντύπων, ετικετών, αφισών κ.λ.π.  
•Ηλικία έως 35 ετών  
•Πνεύμα ομαδικότητας ,συνεργασίας , οργάνωσης 
και συνέπειας  
 
Απαραίτητο portfolio με δείγματα εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
grvsk@skywalker.gr. 

συνέχεια στη σελ. 06

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ζητούνται 100 πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας – 
Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία 
για συμμετοχή σε έργο αναφορικά με σωστικές 
ανασκαφικές εργασίες του προϊστορικού 
οικισμού Ανάργυροι ΧΙ στην περιοχή Αμυνταίου 
Φλώρινας υπό την επιστημονική επίβλεψη της ΚΘ’ 
ΕΠΚΑ.

Οι ανασκαφικές έρευνες: Η παρούσα ανασκαφική 
έρευνα λαμβάνει χώρα στο ορυχείου πεδίου 
Αμυνταίου. Αποτελεί τη συνέχεια ενός εκτεταμένου 
σωστικού έργου της ΚΘ΄  ΕΠΚΑ στο συγκεκριμένο 
χώρο, το οποίο ξεκίνησε από το έτος 2003 και 
οδήγησε στον εντοπισμό και την ανασκαφή 
δεκάδων θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η 
έρευνα κατά το τρέχον διάστημα θα εστιαστεί στον 
προϊστορικό οικισμό Ανάργυροι ΧΙ και ειδικότερα 
στην 4η και 5η ζώνη ανασκαφής. Ήδη η συστηματική 
διερεύνηση των προηγούμενων ζωνών του οικισμού 
των Αναργύρων ΧΙ αποκάλυψε τμήμα εγκατάστασης 
της Εποχής του Χαλκού, με λείψανα τάφρων, 
οικιστικών συνόλων, αποθηκευτικών λάκκων κλπ. 
Η συνέχιση και ολοκλήρωση του σωστικού έργου, 
θα επιτρέψει τη συγκέντρωση άφθονου υλικού και 
πλήθους δεδομένων και θα βοηθήσει σε μέγιστο 
βαθμό στην σύνθεση της συνολικής εικόνας της 
προϊστορίας στον περιβαλλοντικά ιδιαίτερο χώρο 
των τεσσάρων λιμνών.

Παροχές: 
•Καλύπτεται Διαμονή σε ξενοδοχεία της περιοχής  
•Μεταφορά με λεωφορείο από και προς το χώρο 
της ανασκαφής  
•Αμοιβή με ασφάλεια ΙΚΑ από 1100 € - 1400 €  
 
Χρόνος Απασχόλησης: 2-3 μήνες με δυνατότητα 
ανανέωσης  
 
Πληροφορίες στο τηλ. 23860 61142. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: bio.arch@yahoo.gr.

Ζητούνται 15 Πτυχιούχοι Συντηρητές 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΤΕ) ή Τεχνικοί 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
(ΔΕ-ΙΕΚ) για συμμετοχή σε έργο αναφορικά με 
σωστικές ανασκαφικές εργασίες του προϊστορικού 
οικισμού Ανάργυροι ΧΙ στην περιοχή Αμυνταίου 
Φλώρινας υπό την επιστημονική επίβλεψη της ΚΘ’ 
ΕΠΚΑ.

Οι ανασκαφικές έρευνες: Η παρούσα ανασκαφική 
έρευνα λαμβάνει χώρα στο ορυχείου πεδίου 
Αμυνταίου. Αποτελεί τη συνέχεια ενός εκτεταμένου 
σωστικού έργου της ΚΘ΄  ΕΠΚΑ στο συγκεκριμένο 
χώρο, το οποίο ξεκίνησε από το έτος 2003 και 
οδήγησε στον εντοπισμό και την ανασκαφή 
δεκάδων θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η 
έρευνα κατά το τρέχον διάστημα θα εστιαστεί στον 
προϊστορικό οικισμό Ανάργυροι ΧΙ και ειδικότερα 
στην 4η και 5η ζώνη ανασκαφής. Ήδη η συστηματική 
διερεύνηση των προηγούμενων ζωνών του οικισμού 
των Αναργύρων ΧΙ αποκάλυψε τμήμα εγκατάστασης 
της Εποχής του Χαλκού, με λείψανα τάφρων, 
οικιστικών συνόλων, αποθηκευτικών λάκκων κλπ. 
Η συνέχιση και ολοκλήρωση του σωστικού έργου, 
θα επιτρέψει τη συγκέντρωση άφθονου υλικού και 
πλήθους δεδομένων και θα βοηθήσει σε μέγιστο 
βαθμό στην σύνθεση της συνολικής εικόνας της 
προϊστορίας στον περιβαλλοντικά ιδιαίτερο χώρο 
των τεσσάρων λιμνών.

Παροχές: 
•Καλύπτεται Διαμονή σε ξενοδοχεία της περιοχής  
•Μεταφορά με λεωφορείο από και προς το χώρο 
της ανασκαφής  
•Αμοιβή με ασφάλεια ΙΚΑ από 1000 € - 1100 €  
 
Χρόνος Απασχόλησης: 2-3 μήνες με δυνατότητα 
ανανέωσης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
bio.arch@yahoo.gr. 

Μοριακός Βιολόγος (MED 424) 
Αθήνα

Περιγραφή: Εξιδεικευμένο ιατρείο με έδρα στην 
Αθήνα, αναζητά Μοριακό Βιολόγο για μόνιμη 
εργασία.

•Πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας, οργάνωσης 
και συνέπειας  
 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
•Γνώση social media marketing 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
mrksk@skywalker.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Qualco is a software house and an IT 
professional services provider. The company 
designs and develops state-of-the art software 
solutions and integrated IT systems, aimed to 
systematic improvements in the profitability of our 
customers. This is achieved through a substantial 
and measurable increase in the efficiency of 
business processes, and the timely provision of 
clear information to the management. Qualco is 
active in the following fields:

•Development and support of Software Solutions 
for the wider Financial Sector  
•Design, implementation and support of complex 
Business Intelligence and MIS systems  
•Provision of a wide range of IT Infrastructures 
related services  
•Provision of Custom Software Development 
services 

Senior Application Consultant 
(Code: SAC–SK–1305)

Job Description: The successful candidate will 
join a team of highly qualified professionals in our 
Application Consulting Services Department and 
will be responsible for the following:

•Ensuring that the requirements are documented 
and the required functionality is sufficiently clear 
for successful implementation 
•Producing and maintaining training material 
•Working directly with customer’s team members, 
in configuration data gathering and data 
conversion, gap mitigation, training, on site user 
support and other project related activities 
•Analyzing, reporting and communicating 
application defects and enhancements reported by 
customers 
•Preparing and monitoring application user 
acceptance plans 
•Reporting and communicating information for all 
matters related to the project’s rollout progress to 
project’s stakeholders 
•Ensuring project’s technical standards and rollout 
methodology are upheld and  
•Actively participating in ongoing project process 
improvement activities 
 
Qualifications 
•University Degree in Engineering or Finance 
•A minimum of 5 years experience in Business 
Analysis or Software Application Consultant 
•Rapid self-starting capability and experience in 
team working 
•Ability to prioritize and manage multiple tasks, 
define problems and develop means or methods 
to resolve them 
•Ability to travel extensively (worldwide) and  
•A firm command of both the Greek and 
English language and excellent oral and written 
communication skills are necessary

If you are willing to become part of our team of 
professionals and make a difference, please send 
a detailed CV to jobs@qualco.gr including the job 
code in the subject line.

Qualco is a software house and an IT 
professional services provider. The company 
designs and develops state-of-the art software 
solutions and integrated IT systems, aimed at 
systematic improvements in the profitability of our 
customers. This is achieved through a substantial 
and measurable increase in the efficiency of 
business processes, and the timely provision of 
clear information to management. Qualco is active 
in the following fields:

Ο όμιλος Civitel Hotels & Resorts,  επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα του:

Sales Manager 
για τα ξενοδοχεία των Αθηνών: 
Civitel Olympic και Civitel Attik

Κύρια αρμοδιότητα του / της είναι η ανάπτυξη του ονόματος της εταιρείας με την δημιουργία 
νέων δυνητικών πελατών καθώς και η διατήρηση της υπάρχουσας πελατείας. Επίσης σε στενή 
συνεργασία με την ομάδα μας και τον Γενικό Διευθυντή είναι υπεύθυνος / η για τη δημιουργία, 
ανάπτυξη και παρακολούθηση προσφορών και άλλων πρωτοβουλιών μάρκετινγκ.

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετής σε αντίστοιχη θέση απαραίτητα στον Ξενοδοχειακό κλάδο.  
•Καλή γνώση της τοπικής και διεθνούς αγοράς (Τουριστικά Γραφεία και Εταιρείες). 
•Γνώση χρήσης social media ως εργαλείο ενημέρωσης, προώθησης και πωλήσεων.  
•Γνώση καναλιών προώθησης (IDS, P.C. website, websites τρίτων, booking engines, internet tour 
operators, travel portals)  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
•Γνώση του συστήματος OPERA και SALES & CATERING  
•Επικοινωνιακές και Οργανωτικές Ικανότητες (70% sales calls και 30% οργάνωση γραφείου)  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Άριστη γνώση Αγγλικών 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα υπ’ όψη 
τμήματος προσωπικού στο fax: 210 68 98 196 ή με e-mail στο: hr@civitelhotels.com. Όλα τα 
βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Job Title : Junior Business Consultant - 
Ref: JBC /2013-4 
Location: Athens 
Company Profile

Uni Systems S.A. is the largest Greek Information 
Services company, which engineers software 
products and undertakes large-scale complex 
technology projects, providing end-to-end 
professional services for Banking & Finance, 
Telecommunications and Government business 
sectors. Uni Systems is considered among 
the top 5 ICT solutions providers in the region 
of South-Eastern Europe having established 
subsidiaries in Belgium, Romania, Bulgaria and 
Cyprus. Due to our current expansion course, 
we are seeking a:

Junior Business Consultant
Position Requirements: The ideal candidate 
will be part of  a technical solution team (Payroll 
sw) and his responsibilities include but are not 
limited to the following activities:

•Provide continuous customer support related 
to the proper usage of sw (payroll system) 
•Meeting clients to determine requirements 
and to overcome technical problems 
•Collaborate closely with sw team in case 
further implantation is required to the system 
•Providing  training to customers 
•Finding and resolving technical issues 
•Designing, testing, installing and monitoring 
new modules 
•Production of technical documentation 

Participation in business/ technical meetings 
 
Candidate Profile 
•University Degree in Computer Science, 
Information Technology or Finance from a 
Greek or foreign institute.  
•At least two years previous professional 
experience in customer support for sw solution, 
payroll solution preferably 
•Knowledge of HR, HRIS, Labor Law will be a 
plus 
•Excellent language skills in English 
•Very good knowledge of MS-Office 
applications 
•Outstanding communications skills, with 
strong customer service orientation 
•Career motivation and a willingness to 
continue to further knowledge and skills 
•Fulfilled military obligations (for male 
candidates) 
•Available to travel to customers site  
 
Remuneration 
Company offers: A competitive remuneration 
package based on qualifications and 
experience. 

Contact Details: Candidates who meet the 
above requirements may forward an English 
version of their CV quoting the reference 
code JBC /2013-4 at: careers@unisystems.gr. 
All applications will be treated in the strictest 
confidentiality.

Huawei Technologies Co., Ltd. is one of the 
leading players in the global telecom market 
based in China. Our products and solutions have 
been deployed in over 140 countries, serving 
more than one third of the world’s population. 
We have over 62,000 product and solution 
R&D employees, which comprise more than 
44% of Huawei’s total employees worldwide. 
In 2011, Annual sales revenue amounted to 
CNY 203,929 million, an 11.7% increase over 
the previous year. Together with customers 
and partners, we endeavor to bring better 
communication services to more people to help 
them live a better life. For further information, 
please visit us now at http://www.huawei.com.

We are offering a challenging 
position, the opportunity 

to grow with us! 
Core Network Product Manager

Responsibilities: Core Network Product 
Manager will work in our office in Athens, and 
the position will report to Carrier Software and 
Core Network Manager and the responsibilities 
of the position mostly include:

•Expand the representative office-level projects 
for special products  
•Independently show and explain subnets in a 
specific product field covered by representative 
office-level projects  
•Develop specific product solutions 
•Further relationships with the low to medium-
level staff and technicians of customers  

•Elevate the brand image among a specific 
customer group following established brand 
strategies  
•Independently tailor and promote product 
materials for the respective customer group  
Monitor competitors’ dynamics, and work with 
the competition-related staff in representative 
offices to develop competitive strategies. 
 
Candidate Profile 
•University Degree in Engineering or Telecoms  
•5 years at least experience in telecom 
industry, preferably in a mobile system 
networks environment.  
•Comprehensive and deep knowledge about 
telecommunication business and technology, 
especially about CS, IMS, NGN, VoLTE, VAS, 
IN  
•Ability to understand the customer’s needs in 
order to design the desired solution.  
•Knowledge about IPTV, Cloud computing  
•Full participation / responsibility in Tender 
responses and subsequent Q&A / clarification 
stages. Deeply understanding all technical 
competence.  
•Abilities on internal and external 
Communications, identification and problem 
solving  
•Independently tailor and promote product 
materials for the respective customer group. 
Have the ability to peer to peer to communicate 
with customer technical team  
•Excellent interpersonal, written and oral 
communication skills and fluency in Greek and 
English  
•Proficient in Microsoft Office applications  
 
The Company offers: 
•Competitive remuneration package  
•Further professional development in a 
multinational company  
 
You can email your updated CV in English 
referring the job title of the position to: 
christina.dorva@huawei.com.

Η φαρμακευτική εταιρεία Rafarm S.A. αναζητά QA Project Manager ως υπεύθυνο σχεδιασμού 
και υλοποίησης του προγράμματος έγκρισης της εταιρείας από τις αρμόδιες κρατικές αρχές των 
ΗΠΑ (FDA). Ο υποψήφιος θα προΐσταται και θα κατευθύνει τα μέλη ομάδας που θα εργάζονται 
αποκλειστικώς για τον σκοπό αυτό.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε τμήμα διασφάλισης ποιότητας ή παραγωγής φαρμακευτικής 
εταιρείας με εξαγωγικές δραστηριότητες.  
•Εμπειρία σε επιθεωρήσεις από κρατικές αρχές ή συναφείς εταιρείες του εξωτερικού.  
•Πτυχίο ανωτάτης σχολής φαρμακοποιού, χημικού, βιολόγου ή συναφούς ειδικότητας ανωτάτης 
σχολής.  
•Άριστη γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια στη συγγραφή 
τυποποιημένων διαδικασιών και οδηγιών εργασίας στην Αγγλική γλώσσα.  
•Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
•Δυναμική προσωπικότητα με επικοινωνιακές δεξιότητες για να ηγηθεί της ομάδας εργασίας.  
•Ικανότητα εργασίας και επίλυσης προβλημάτων υπό πίεση χρόνου. 

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@rafarm.gr. 

Η Γ.Ι.ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ Α.Ε. – SUNRISE, φωτοβολταϊκα συστήματα ζητεί, 
για τα γραφεία της στο Βόλο:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Πολυτεχνικής Σχολής  με επαγγελματική εμπειρία και 
προϋπηρεσία σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Πολύ καλά Αγγλικά και ευχέρεια 
στη χρήση AutoCAD και PVSyst απαραίτητα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@sunrisepv.gr. 

Η centronet ζητά να προσλάβει άμεσα για μερική απασχόληση:

Τηλεφωνήτριες (CAG14) 
για τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών & λήψης παραγγελιών

Απαραίτητα προσόντα 
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Απολυτήριο Λυκείου  
•Διάθεση συνεργασίας  
•Προϋπηρεσία Επιθυμητή  
 
Προσφέρονται 
•Υψηλός μισθός –ΙΚΑ –BONUS  
•Προοπτικές καριέρας και άμεσης  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον  
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο hr@bankfs.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης ή καλέστε στο 
210 3619279. 
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Our client, a leading multinational company in the 
Telecommunications, is seeking to recruit a CRM 
Coordinator 
 
Main Tasks: 
•Generate concepts for campaigns targeting 
customers in the Company base.  
•Increase use of portfolio of telecom products in 
base.  
•Push campaigns through all gates from concept 
until launch and evaluation.  
•Monitor, evaluate and create reports results of 
campaigns.  
 
Basic Requirements: 
•University degree in Business Administration or 
other related field.  
•2-3 years working experience in campaign 
marketing and familiarity with CRM.  
•Excellent command of English language, PC and 
organizational skills  
•Ability to work in teams, efficiency, attention to 
detail, results orientation.  
•Familiarity with Siebel.  
 
Candidates wishing to apply must forward their 
cv’s quoting the position code. 
 
Send your cv to e-mail:   
tilepikinonies@skywalker.gr. 

PCC HELLAS, a leader company in patient 
compliance services, located in Athens is currently 
seeking for candidates to the following job 
position.

Full time Job Position: 
Microsoft .NET Developer

Tasks: Maintenance and development of in-house 
solutions and services using ASP.NET, C#.NET 
and Microsoft SQL server 
 
Requirements: 
Essential 
•C# .NET 3.5 / 4  
•ASP.NET,  
•Web Services,   
•SQL  
•OO design and programming  
 
Desirable 
•Experience with WCF  
•Client side technologies (HTML/JavaScript/CSS)  
•Unit testing / test frameworks  
•Production of functional and technical 
documentation.  
•Experience with Objective-C (iPhone)  
 
Education – Certifications: 
•University Degree in Computer Science, 
Engineering or equivalent.  
•Completed Military Obligations (for male 
candidates)  
•Excellent command of English  
 
If you are interested in the above mentioned 
position, please send your CV to cv@pccint.eu. 

Sense One Technologies is an innovative 
company providing converged monitoring and 
control services for intelligent assets, like Green 
buildings, PV installations, smart homes, green 
industries e.tc. All these services are delivered 
throughout the Sense One Technologies private 
cloud which is responsible for accurate data 
acquisition, validation, automated processing and 
management, which is being delivered in real-
time and gives to the stakeholders the ability to 
stay in control of their assets, understand how 
they perform at all times, identify trends, pinpoint 
the areas of concern and increase the uptime of 
their systems. As part of its continuous platform 
development Sense One Technologies is currently 
looking for a:

Senior Java Developer 
Athens, Greece– Ref: SOT- SJD

The Candidate: 
The ideal candidate will be expected to 
possess the following: 
•University degree in Information Technology  

•Solid verbal and written communication skills are 
required both in Greek and English 
•Communicate professionally and effectively with  
other stakeholders 
•Ability to adapt quickly to new and changing 
technical environments as well as strong 
analytical, problem solving and quantitative 
abilities 
•Work self-directed requiring minimal guidance 
and mentoring from the supervisor 
•Working experience with Microsoft IIS (6.0 and 
7.0) 
•Experience with Requirements management 
(Doors ,Caliber RM, etc) Version Control (TFS , 
Perforce, Starteam, etc) Test Management (HP 
Quality Center, HP ) and automation testing tools 
(QTP,  Selenium, etc) is a plus and  
•Advanced knowledge of Working with Microsoft 
ETL tools will be considered an asset.  
 
Send your cv to e-mail: jobs@qualco.gr. 

Job Title: Content Management Specialist - 
Ref: UNI/CMS/2013-1 
Location: Athens

Company Profile: Uni Systems S.A. is the largest 
Greek Information Services company, which 
engineers software products and undertakes 
large-scale complex technology projects, providing 
end-to-end professional services for Banking & 
Financ Telecommunications and Government 
business sectors. Uni Systems is considered 
among the top 5 ICT solutions providers in the 
region of South-Eastern Europe having established 
subsidiaries in Belgium, Romania, Bulgaria 
and Cyprus. Due to our current expansion course, 
we are seeking a:

Content Management Specialist

Position Requirements: The ideal candidate 
will be part of a SW Department team and his 
responsibilities include but are not limited to the 
following activities:

•Analysis of the requirements and production of 
use case models 
•Implementation of Content Management related 
applications on the EMC Document um platform 
•Integration with other applications 
•Coordination of testing, upgrading and 
configuring of system files and services 
•Assistance with training 
•Production of technical documentation 
•Participation in technical meetings  
 
Candidate Profile 
•University degree with minimum 4 years 
experience in IT or non university degree with 
minimum 6 years of experience IT 
•Minimum 3 years proven professional experience 
developing Java-based applications on content 
management platforms other enterprise-level 
content-related systems) 
•Proven professional experience in case tools or 
UML and software development methodologies 
(e.g. RUP, DSDM) 
•Proven experience in the IT techniques such as 
Pre-analysis, Analysis, Feasibility studies, Design, 
Proof of concept, Test Documentation 
•Good knowledge of relational database systems 
(e.g. Oracle RDBMS) and browser-based 
technologies (e.g. HTML, JSP, JavaScript) is 
highly appreciated 
•Experience with EMC Document um is 
appreciated 
•Excellent language skills in English 
•Available to travel abroad according to projects 
needs  
 
Remuneration 
Company offers: A competitive remuneration 
package based on qualifications and experience.

Contact Details: Candidates who meet the above 
requirements may forward an English version of 
their CV quoting the reference code CMS/2013-1 
at: careers@unisystems.gr. All applications will be 
treated in the strictest confidentiality.

CRM Coordinator (Code: CRM 001)

•Development and support of Software Solutions 
for the wider financial and construction sectors  
•Design, implementation and support of complex 
Business Intelligence and MIS systems  
•Provision of a wide range of IT Infrastructures 
related services  
•Provision of Custom Software Development 
services 

Senior Software Developer 
(Code: SSD-SK-1305)

Overview: Successful candidates will join a team 
of highly qualified professionals and will be involved 
in the full software system development lifecycle 
for enterprise-class line-of-business applications, 
being responsible for the development of individual 
modules and the technical guidance of less 
experienced team members. The ideal candidate 
needs to have strong programming skills in Object-
Oriented programming and development principles 
within the .NET framework using C#, VB.NET, Asp 
.Net and Microsoft SQL Server and preferably 
previous banking industry experience. 

Responsibilities: 
•Participate in various phases of the software 
development process from concept to downstream 
production 
•Work with Product Management and lead 
developers to translate feature requirements and 
specifications into detailed technical specifications, 
plan and estimates 
•Contribute in application prototyping addressing 
immature requirements or validating new product 
concepts 
•Discuss with product managers and product 
implementation team about the requirements 
that could be implemented through domain 
engineering 
•Identify commonalities in requirements or 
implementation that could be lead on the 
implementation of relevant core asset base 
•Contribute ideas and enhancements to the 
product’s frameworks and tools 
•Drive adoption of development, architecture 
standards and core asset base and provide 
prescriptive guidance across development team. 
Provide technical direction to less experienced 
development resources 
•Perform advanced and highly complex software 
design and development in primary technologies 
– primary focus will be .net framerowk 4 (C#/
VB.NET) with a heavy focus around Microsoft 
WCF Services and ASP.NET Web Services 
•Participate in, conduct and lead peer reviews 
and code walkthroughs – mentoring junior team 
members 
•Create unit test plans and scenarios for 
development unit testing. Document new 
development, procedures or test plans as needed 
•Participate in key initiatives as assigned to 
implement best practices in development and 
testing 
•Develop and maintain the software framework 
and services using C# / VB.NET language and 
.NET technology and  
•Maintain expert level knowledge of various 
vertical areas of functionality and technology 
within the platform 
 
Skills & Knowledge & Abilities 
•University degree in Computer Science or 
a relevant field of study; or four to six years 
related experience and/or training; or equivalent 
combination of education and experience 
•8+ years of industry experience as a professional 
software developer 
•Strong programming skills in Object-Oriented 
programming and development principles within 
the .NET framework using C#, VB.Net, Asp.Net 
•Proven record in developing software 
components within multi-tiered application 
architecture (client, middle tier, database, etc.) 
Proven record in developing data intensive 
application and services 
•Advanced knowledge of relational data models, 
databases and related concepts 
•Experience developing web services and 
components using WCF/ASP.NET Web Services 
•Experience with SQL Server 2008/2012 
•Experience using development methodology 
such as waterfall & Incremental 

συνέχεια στη σελ. 08

•Minimum 4 years of professional experience in 
software development with great experience in 
Java/JEE Technologies.  
•Proven working experience on SVN, Hibernate, 
JSF, Eclips, XML, EJB, and design patterns  
•Working Experience on NoSQL, Graph 
Databases is a significant asset.  
•Knowledge on Web services, using REST, XML, 
JSON technologies  
•Excellent verbal and written communication skills 
in English  
•This opportunity is for a large system 
implementing wide requirements and business 
rules in the scientific area. •Therefore, previous 
experience in large, complex systems using the 
mentioned technologies is required. 

The Company offers the involvement in an 
extremely innovative project, using the best of 
breed technologies for developing managed 
services over the cloud, a competitive salary, 
benefit’s package, opportunities to express 
and develop both your expertise and your 
business development capabilities, in a multi-
disciplinary and rewarding work environment. 
 
Send e-mail to: hr@senseonetech.com. 

DIS one of the major Greek solution providers in 
the sector of information technology is seeking for 
its central offices at Marousi-Athens, enthusiastic 
and capable individuals that wish to make career 
as:

Software Engineer (Code: SE)

Purpose: We have an immediate opening for .NET 
Junior Software Engineer in our Athens office 
to join our development team. The successful 
candidate will be responsible with other Microsoft 
.NET experts to develop cutting-edge business 
solutions targeting enterprises in the high end 
market, leaders in their industry.

Skills & Responsibilities: Candidates must 
have demonstrated experience with the latest 
technologies. At minimum they must have the 
following qualifications:

•Experience in object oriented languages (e.g. C#, 
VB.NET, Java, ASP.NET)  
•Knowledge of .NET Framework, Generics, 
Reflection, Web Services, XML & UML  
•Experience in RDBMS (SQL Server, Oracle)  
•Excellent analytical & documentation skills  
 
Educational / Behavioral Competencies 
•Higher education degree is required (Software 
Engineering or Computer Science is preferred)  
•Fluency in English (written and oral)  
•Microsoft or Oracle certifications are desirable 
•Commitment to deliver high quality products  
•Customer orientation mentality  
•Ability to perform under pressure within deadlines 
 
We Offer 
•Competitive compensation schemes  
•Excellent working environment  
•Continuous improvement and training on the 
latest trends of technology 

Note: Candidates must be willing to travel and work 
to client sites inside or outside Greece based on 
customer requirements. Military obligations must 
be fulfilled for male candidates. All applicants are 
requested to send their cv at e-mail: hr@dis.com.
gr, fax: 6147955 or postal address Kifisias Av. 175, 
151 26 Marousi (quoting the code). 

CALL CENTER
Ο όμιλος CENTRONET που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των τηλεπωλήσεων & της εξυπηρέτησης 
πελατών με έδρα στο κέντρο της Αθήνας, επιθυμεί 
να προσλάβει άμεσα:

Στελέχη call center (CAG15) 
για 4ωρη-5ωρη-6ωρη-8ωρη πρωινή ή 

απογευματινή απασχόληση

•Με ευχέρεια & άνεση στην επικοινωνία  
•Τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου  

στείλτε το βιογραφικό σας στο: career@tzambaspiti.gr. 

Our client, a leading international contracting group, 
holding a prominent position as a respected partner 
for major engineering and construction projects 
worldwide, is currently seeking to recruit dynamic 
and high-calibre professionals for the position of 
Finance & Administration (Commercial) Manager 
for its operations in Libya & Iraq.

The position 
Role and Key Responsibilities: 
•Responsible for all Financial and Administrative activities 
related to the construction project.  
•Responsible for all Accounting and Financial data reporting to 
the Regional and Head Office.  
•Supervise the Finance and Administration departments of the 
Construction Project.  
•Liaison with the construction project’s client and suppliers.  
•Ensure the adequate staffing of the project.  
•Proper support to the overall project administration.  
 
The candidates 
Key Requirements: 
•Bachelor in Accounting, Finance or Business Administration.  
•At least 8 years of experience in the above mentioned fields.  
•Sound knowledge of Accounting.  
•Managerial/Administrative skills.  
•Excellent knowledge of English.  
•Computer skills.  
 
Optional requirements that can be considered as an 
advantage: 
•Master’s degree.  
•Knowledge of Cost Accounting and/or IFRS.  
•Prior experience with Construction Business and/or a 
multinational environment.  
•Multicultural profile and professional acumen. 

The company offers: The company offers a highly competitive 
remuneration package and exquisite career opportunities within 
a leading multinational organization. Please send your CV 
(quoting the reference code FAM/04.13) to the Executive Search 
& Selection Group, to e-mail: mycv@deloitte.gr. All applications 
will be considered in strict confidence and will be acknowledged 
promptly.

Sense One Technologies is an innovative company providing converged monitoring and control 
services for intelligent assets, like Green buildings, PV installations, smart homes, green industries 
e.tc. All these services are delivered throughout the Sense One Technologies private cloud which 
is responsible for accurate data acquisition, validation, automated processing and management, 
which is being delivered in real-time and gives to the stakeholders the ability to stay in control of 
their assets, understand how they perform at all times, identify trends, pinpoint the areas of concern 
and increase the uptime of their systems. As part of its continuous platform development Sense 
One Technologies is currently looking for a:

Senior Mobile Developer 
Athens, Greece– Ref: SOT- SMD

The Candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess the following: 
•University degree in Information Technology  
•Minimum 2 years of professional experience in development of mobile apps with great 
experience in IOS/Objective C, Android and J2ME Technologies.  
•Knowledge on Web services, using REST, XML, JSON technologies  
•Excellent verbal and written communication skills in English  
•This opportunity is for a large system implementing wide requirements and business rules in the 
scientific area. •Therefore, previous experience in large, complex systems using the mentioned 
technologies is required 

The Company offers the involvement in an extremely innovative project, using the best of breed 
technologies for developing managed services over the cloud, a competitive salary, benefit’s 
package, opportunities to express and develop both your expertise and your business development 
capabilities, in a multi-disciplinary and rewarding work environment.

Send email to: hr@senseonetech.com. 

Job Title: Performance Consultant B2B 
Sales & Business Coach (Freelance) 
Location: Athens, Greece 
Description: Is it time to love what you do?

For almost 100 years we have been improving the performance 
of organizations by improving the performance of their people. 
We are committed to attracting and developing team members 
who share a passion and a commitment for the principles set forth 
by our founder, Dale Carnegie. As Performance Consultant 
B2B Sales & Business Coach you are actively creating 
new business relationships and create value to customers. 
You enjoy consultative sales and have a genuine desire to help 
companies and their people succeed. You actively network 
to approach new companies to deliver measurable results. 
You use your business acumen and proven Dale Carnegie 
solutions to address a wide range of performance and business 
issues. Along with being pro-active in Sales, we are looking for 
someone who will be an active trainer & business coach. 
You will actively deliver programs customized and tailored to 
the needs of our clients. You will have the opportunity to coach 
and develop people from a variety of industries and business 
situations in our Dale Carnegie Programs. Dale Carnegie 
trainers are expert practitioners that impart the unique Carnegie 
methodology through engaging and interactive coaching 
sessions that ultimately impact the results of a company, 
department or team.

What are the rewards of the Job? 
The Performance Consultant & Business Coach  role 
rewards people: 
•Who enjoy business and solving business/organizational 
issues  
•With the ability to coach individuals and teams to peak 
performance  
•Who like to develop and win new business  
•Who are competitive  
•Who cultivate strong client relationships  
•Who are extremely results oriented  
 
What does the “Day to Day” Look Like? 
•Networking & Prospecting to build new business relationships  
•Building new business from within existing accounts  
•Prospecting for new clients and reactivating dormant accounts  

•Facilitating assessment conversations with business leaders 
and decision makers  
•Consulting with DC project team to tailor solutions to 
organizational outcomes  
•Liaising with DC project team to ensure the solutions are 
meeting the client needs  
•Adding value with current clients to maintain relationships  
 
Requirements 
What experience do I need? 
•Five years or more sales, management or business 
experience – preferably in a professional service industry  
 
What are the “must haves”? 
•Are fluent in business level of English  
•Have a reliable transportation  
•Bondable  
•4 year University or College Degree  
 
What are the “key competencies”? 
•Exemplary prospecting skills  
•Versed in a consultative sales approach  
•Comfort in selling to mid to upper level executives  
•Exceptional interpersonal and communication skills  
•Strong business acumen  
•Ability to network – connections to the business community  
•Training Experience would be a plus 

Computer literacy – High degree of comfort with Word, Excel, 
PowerPoint, CRM Systems (SalesForce Preferred) , Email and 
email management, normal web and internet functionality and 
us 
  
What benefits would I receive? 
•Dale Carnegie Sales Academy Development Process  
•Dale Carnegie Trainer Development Process  
•Participation in Dale Carnegie programs  
•Competitive Compensation Plan  
•Freelance cooperation  
 
Send your cv to e-mail:     
orestis.roussopoulos@dalecarnegie.com.
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•Προϋπηρεσία Επιθυμητή  
 
Προσφέρει 
•Σταθερό μισθό  
•Υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ  
•Ανταγωνιστικά Bonus  
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Προοπτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας  
 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο hr@bankfs.
gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης ή καλέστε στο 
210 3619279.

Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο της 
εβδομάδας 

για Εξυπηρέτηση Πελατών Καρτών Υγείας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα – ευελιξία στον λόγο  
•Δυναμικό χαρακτήρα  
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Απολυτήριο λυκείου(πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα 
εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν 
για προοπτικές εξέλιξης)  
•Εμπειρία στις πωλήσεις (επιθυμητή)  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή    
 
Παρέχονται:    
 
!!! Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο 
της εβδομάδας !!!    
 
•Ανταγωνιστικές και σταθερές μηνιαίες αποδοχές  
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας  
•Ασφαλιστική κάλυψη  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση    
 
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας 
MON221:  
•fax: 211 101 8808  
•e-mail: hr@aerotel.gr 
•διεύθυνση: HR Department, Aerotel, Λ. 
Βουλιαγμένης 564, (κοντά στο σταθμό μετρό Αγ. 
Δημήτριος) 

Multilingual Sales Representatives

Reports directly to the Global Telesales Manager 
and is based in the company’s Global Headquarters 
in Athens, Greece.

Overview: A Multilingual Sales Representative 
is a highly energetic driven sales professional, 
which proven language skills (bilingual capabilities 
or more) that thrives in a high energy, fast paced, 
rewarding environment. He/she is responsible for 
keeping content liquidity to high-standards, as 
well as selling premier subscription packages to 
professionals based on geographical categorization 
and language abilities. The ideal candidate is 
either a proven top tier performer who consistently 
exceeds quota, selling honestly with sizzle or 
someone new to sales whose energy, drive to 
succeed and work ethic will propel them to success. 
Professional working experience in language skills 
is the key/tool to success.

Desired Skills & Experience 
Responsibilities: 
•Perform a high volume of calling businesses 
daily, using language skills in order to achieve 
registration targets, secure new business and sell 
online subscription packages.  
•Grow revenue base from scratch, by identifying 
and closing new business within a specific territory 
assigned (based on linguistic capabilities).  
•Provide exemplary customer service/relationship 
management and consultative selling.  
•Document all activities in local CRM web based 
applications (in English!)  
•Accomplish targeted performance objectives on a 
consistent basis  
•Flexibility in working shifts within a highly 
competitive selling environment.  
 
Qualifications: 
•Sales background on an inside sales/telesales 
role or field sales background is desirable but 
not necessary (full sales training process will be 
applied).  
•Candidates with experience in outbound / cold 

calling procedures and demonstrated success 
utilizing telephone communication for new 
business development and content liquidity 
purposes will be preferred  
•Multilingual skills are highly demandable from the 
ideal candidate at a bilingual or excellent working 
proficiency level (English, French, Italian, Spanish, 
Portuguese, German, Russian, Arabic, Chinese 
or other)  
•Lead generation experience, mastering the web 
content  
•High energy attitude, strong desire to achieve 
top results with a charismatic, positive “can-do” 
approach over the phone and in person.  
•Background in Hotel, Exhibition, Tourism, Travel 
sectors are desired but not required.  
•Highly proficient in  Microsoft Office and Windows 
based applications  
•College/High School Diploma is a minimum must, 
with University Degree (regardless of the field or 
science) being a bonus. 

Additional Information, Type: Full-time, Experience: 
Junior-Mid level, Functions: Sales / Telesales, 
Industries: Internet Services. Send your cv to 
e-mail: telesales@skywalker.gr. 

Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος για την θέση θα 
ενταχθεί στην διεύθυνση πωλήσεων της εταιρίας 
και οι αρμοδιότητες του θα περιλαμβάνουν την 
τηλεφωνική προώθηση και πώληση προϊόντων και 
υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι Λυκείου, Ι.Ε.Κ.  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε 
τηλεφωνικές πωλήσεις  
•Με εργατικότητα και αυτοπεποίθηση  
•Με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
•Με ομαδικό πνεύμα  
•Με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
 
Επιθυμητά προσόντα: Προϋπηρεσία σε εταιρεία 
call center  
 
Η εταιρεία παρέχει: 
•Βασικός μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ  
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων  
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις  
•Σύγχρονο ευχάριστο περιβάλλον  
•Προοπτικές εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: p.berdou@
homenet.com.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 
3005900.

Η PLEGMA NET ΕΠΕ., από τις πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
Marketing & επικοινωνίας, επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα για το τμήμα Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
για την περιοχή της Καλλιθέας (Γρηπάρη 147) 
συγκεκριμένα:

Τηλεφωνητές –τριες 
(για πεντάωρη πρωινή απασχόληση)

Αντικείμενο απασχόλησης: Προώθηση 
υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου  
•Άνεση στην επικοινωνία και ευφράδεια λόγου 
•Ομαδικότητα ευελιξία και ευγένεια  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί 
προσόν  
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Υψηλές αποδοχές  
•Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτική εξέλιξης & επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
s_center@otenet.gr ή στο fax: 210 9560811.

Η BestNet Master Dealer της Wind 
προσλαμβάνει άμεσα: Έμπειρους Πωλητές 
Σταθερής Τηλεφωνίας. 
 
Με αμοιβή 30 - 40€ ανά αίτηση  σύν ασφάλεια 
ΙΚΑ, σταθερές μηνιαίες αποδοχές. 

Ωράριο Πρωϊνό - Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, 
Εβδομαδιαία - Μηνιαία & Ετήσια Bonus. 
 
Διεύθυνση Eταιρείας: Γερακίου 26 Σεπόλια (50 
Μέτρα από Μετρό Σεπολίων). 
 
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: 
k.tsismetzoglou@alkyonnet.gr.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλητές Καταστημάτων Λιανικής (SAL 0420) 

 Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή εταιρεία λιανεμπορίου από 
τον χώρο της μόδας, επιθυμεί να απασχολήσει 
προσωπικό καταστημάτων λιανικής (πωλήσεις, 
ταμείο, αποθήκη) για πεντάμηνη διάρκεια, με 
απαραίτητη προυπόθεση την κατοχή κάρτας 
ανεργίας ΟΑΕΔ.

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι/ ες υποψήφιοι 
θα απασχοληθούν στην υποστήριξη καταστημάτων 
λιανικής και την εξυπηρέτηση πελατών.

Απαραίτητα Προσόντα 
•Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
•Κάτοχοι κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ  
•Ηλικία εως 29 ετών (απαραίτητη προυπόθεση για 
την ένταξη των εργαζομένων στο επιδοτούμενο 
πρόγραμμα)  
•Καλές γνώσεις Αγγλικών και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  
•Αιτήσεις αποδεκτές μόνον μέσω της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
(cv@anadeixi.gr)  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:   
cv@anadeixi.gr.

Ο πελάτης μας είναι εταιρία διανομής προϊόντων 
FMCG. Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης 
του δικτύου της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι 
υποψήφιοι για την κάλυψη της παρακάτω θέσης, με 
έδρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη:

Υπάλληλος Υποκαταστήματος 
(κωδ ΜPΥΥ-13)

Το έργο: Η αποτελεσματική συνεργασία με τους 
πελάτες της εταιρίας, για την καθημερινή εκτέλεση 
των παραγγελιών των προϊόντων FMCG.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Επιθυμητές σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων 
ή Μάρκετιγκ  
•Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών σε θέση πωλήσεων, 
marketing ή εξυπηρέτησης πελατών  
•Ικανότητα γρήγορης  χρήσης κι επεξεργασίας 
αριθμητικών δεδομένων  
•Ανετη χρήση Η/Υ, επιθυμητή γνώση 
προγραμμάτων ERP Solution-INNOVATIVE  
•Πολύ καλή γνώση των καπνικών προϊόντων και 
των κατηγοριών αυτών  
•Ευγένεια, πολύ καλή επικοινωνία και συνεργασία  
•Εστίαση στην εξυπηρέτηση των πελατών  
•Επαγγελματισμός και Αποτελεσματικότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Πενθήμερη εργασία με κυλιόμενο ρεπό (εργασία 
και Σάββατο)  
•Βασικός μισθός  
•Δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης  

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό 
ύφος), αναγράφοντας των κωδικό της θέσης 
στο careers@peopleatwork-hellas.gr ή στο 
fax 2310-517.494. Ολες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού 
εξοπλισμού ζητά:

Υπεύθυνη για το Κατάστημα της Πάρου

Απαραίτητα προσόντα 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ  

•Δυναμικός χαρακτήρας με ικανότητα επικοινωνίας  
•Μόνιμη κάτοικος Πάρου  
 
Η εταιρεία προσφέρει 
•Αριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
•Δυνατότητες εξέλιξης 

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση 
e-mail: hr@andreadis.com ή στον αριθμό fax: 210 
4836236.

Θέλουμε να δωσουμε στο κάθε πελάτη μας 
ξεχωριστά  την εξυπηρέτηση και τη γνώση εκείνη, 
ώστε να αισθάνεται σιγουριά και ικανοποίηση που 
επέλεξε εμάς για τις ανάγκές του στον εξοπλισμό 
της κουζίνας. Αναζητάμε άτομα που αγαπάνε 
την ενασχόληση  με τα είδη κουζίνας και θα μας 
βοηθήσουν να πετύχουμε το στόχο μας «Χαρείτε  
την κουζίνα σας» 

Για να πετύχουμε αυτό Χρειάζεται: 
•Να χαμογελά αβίαστα 
•Γνώση και εμπειρία για τα είδη κουζίνας 
•Να απολαμβάνει να εργάζεται με άλλους  
•Να είναι ενεργητικός και ενθουσιώδης  
•Να ασχολείται και να αγαπάει τον  εξοπλισμό 
κουζίνας 
 
Αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε ένα 
περιβάλλον 
•Ασφαλές  
•Ευχάριστο 
•Εξελίξιμο 
•Ξεκάθαρο 
 
Αν θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας στείλτε 
μας βιογραφικό στο e-mail:    
career@tzambaspiti.gr. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
INTERNATIONAL LIFE seeks to recruit: 

Financial Analyst  
Division: Finance Division  

Location: Head Office, Marousi

The position reports to CEO.

Your main responsibility: Processes financial & 
non financial data, provide useable information, 
reporting and analysis to the corporate 
organization and ensure the accuracy of reported 
data and consistency with corporate policies and 
procedures.

Major Duties: 
•Prepare reports for management and Group.  
•Provide information to management by 
summarizing data, making presentations of 
findings.  
•Assist with the coordination and implementation 
of the annual budget process and forecasts.  
•Develop new reporting and analytical tools 
to improve the efficiency and effectiveness of 
monitoring the company’s performance.  
•Participates in other special projects.  
 
Desired Skills: 
You need to have:  
•University degree in Business Administration, 
Finance or Statistics. MSc or MBA is required.  
•Minimum of 2 year of prior working experience. 
Experience in Insurance Sector would be 
considered an asset.  
•Excellent knowledge of Greek and English 
language, verbal and written.  
 
Personal Profile 
•Result driven attitude and time management 
while working under tight timelines  
•Strong initiative and ability to manage multiple 
projects  
•Excellent oral, written, presentation and 
communication skills  
•Quality-result driven  
•Strong organization skills  
 
Please sent your cv both in English & in Greek 
to e-mail: schatziioannidis@skywalker.gr. 

ãßíå Ãéáôñüò ôïõ Êüóµïõ
ãéá µéá þñá Þ Ýíá Óáââáôïêýñéáêï

Óáðöïýò 12, ÁèÞíá, ÔµÞµá Åèåëïíôþí, Ô: 210.32.13.150, Å: volunteers@mdmgreece.gr
 www.mdmgreece.gr

…Åµåßò ðïõ âéþíïõµå êáèçµåñéíÜ
ôç äõóôõ÷ßá ôùí óõíáíèñþðùí µáò,

æþíôáò áíÜµåóá óå áíèñþðéíåò õðÜñîåéò,
ðïõ Ý÷ïõí ôçí áíÜãêç µáò êáé áðïæçôïýí ôç öñïíôßäá µáò,

áóèåíåßò, áíÜðçñïõò, ôñáõµáôßåò,
 êÜíïõµå êôÞµá µáò

ôçí áãùíßá, ôçí áíáóöÜëåéá, ôïí ðüíï,
áëëÜ êáé ôéò åëðßäåò ôïõò.

Áðüóðáóµá áðü ôï êáôáóôáôéêü ôùí 
Ãéáôñþí ôïõ Êüóµïõ-ÅëëçíéêÞ Áíôéðñïóùðåßá

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων
Εργαζομένων

Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Προγράμματα ΛΑΕΚ

Συνεργασία με επιχειρήσεις για την Πρακτική άσκηση

Γραφεία Διοίκησης:   Ν. Πλαστήρα 65 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, 
54250 – Τηλ: 2310.397713-715

Κεντρική Δομή –  Φυτειά, Δήμου Βέροιας, Ν. Ημαθίας, 59100 
Τηλ: 2310.397713-715

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Παράρτημα Χαλκιδικής-  Πετράλωνα, Δήμου Νέας Προποντίδας, 

Ν. Χαλκιδικής , 63080  
Τηλ: 23730.71352

Παράρτημα Έβρου –  Κισσάριο, Δήμου Σουφλίου , Ν. Έβρου,  
68004,  Τηλ: 25530.31170

Παράρτημα Γρεβενών –  Δοξαράς, Δήμου Γρεβενών, 51100 
Τηλ: 24620.87255
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Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Μπές στο www.walker.gr 
και δηµοσίευσε δωρεάν την 
αγγελία σου για προσφορά 
εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε 
σε όσους ενδιαφέρονται 
την ευκαιρία να σε βρούν.

συνέχεια στη σελ. 12

Ζητείται από ΕΠΕΥ έμπειρο και πιστοποιημένο, 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Στέλεχος

Για το τμήμα Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών 
(πιστοποίηση Β-Β1-Γ-Δ). 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό Πακέτο Αποδοχών 
•Φιλικό και άνετο περιβάλλον 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:   
zotos@zotos.gr ή στο fax: 2310244462. 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
The Company: Meli Tours, one of the most 
dynamic incoming travel agencies in Greece for 
over 28 years is expanding its’ operations in the 
Dodecanese region.

Position opening: Meli Tours is seeking to hire 
a Reservations and Administration Executive 
(based in Rhodes).

Skills required: 
•Native speaking & writing Russian  
•Proficient in speaking & writing English  
•Good knowledge of Greek (desired)  
•University degree in any subject, recognized if 
acquired from a non-EU country (desired)  
•Previous employment experience (desired)  
•Valid driving license  
•Well organized  
•Communicative  
•Team spirit  
•Self motivated  
•Computer literate  
 
Application: Please email your cv on:   
hr@meligroup.gr.

Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», πρωτοπόρος 
στον κλάδο της, διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο 
δίκτυο 20 αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη 
περιοχή της Αθήνας. Στα πλαίσια ανάπτυξής της 
επιθυμεί να προσλάβει:

Διευθυντής Καταστήματος Μαζικής Εστίασης 
(Κωδ. S/YK)

Προφίλ Υποψηφίου: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο της εστίασης 
σε θέση ευθύνης 
•Ικανότητα Διοίκησης Ομάδας 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες Επικοινωνίας 
•Οργανωτική Ικανότητα 
•Σπουδές επιθυμητές, όχι απαραίτητες 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο:  
hr@apollonion-bakery.gr ή στο φαξ 210 6694150. 
Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη 
εχεμύθεια.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Από βιομηχανία κατασκευής ειδών θέρμανσης 
ζητούνται: 

Πωλητές για όλη την Ελλάδα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις σε είδη 
θέρμανσης  
•Ηλικία έως 40 ετών  
•Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. και αυτοκινήτου  
•Δυνατότητα ταξιδιών  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη 
θέση σε δίκτυο χονδρικής.  
•Δυναμικός χαρακτήρας  

•Επικοινωνιακές ικανότητες  
•Φιλοδοξίες εξέλιξης  
•Επαγγελματική εμφάνιση  
•Πολύ καλή γνώση MS Office & εφαρμογών 
Internet.  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές εργασίας για τους 
άνδρες υποψηφίους.  
•Συστάσεις  
 
Καθήκοντα Θέσης: 
•Οι Επισκέψεις σε πελάτες.  
•Η Δημιουργία, Διαχείριση και διεύρυνση 
πελατολογίου Χονδρικής Πώλησης σε Αθήνα και 
επαρχία  
•H επίτευξη των καθορισμένων στόχων 
πωλήσεων & η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών  
•Η Προσήλωση στην επίτευξη στόχων  
•Η παρακολούθηση του ανταγωνισμού  
•Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις.  
 
Προσφέρεται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
•Ποσοστά επί των πωλήσεων  
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Κινητό τηλέφωνο 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
info@rama.gr. 

International Company leader in the fields of medical 
and safety technology is seeking to appoint for its 
established Greek subsidiary, located in Athens 
and in Salonica:

Sales Engineers

The position/s report directly to the Sales manager 
and includes the following responsibilities: 
 
•Arrange hand-over of devices / solutions and 
application training dependant     on regulatory 
requirements  
•Monitors market, competitor and customer 
development – informs modality managers about 
market trends  
•Continually updates CRM, market / product 
analysis with product specialist.  
•Coordinate public tenders  
•Prepare offers for the Customers  
 
The ideal Candidate should have: 
•Excellent command of the English language  
•2-3 years at least, experience in the job in 
Medical field and it will be an advantage if this 
experience is in the area of medical equipments 
for Operating Room, ICU etc. 

The Company offers an attractive remuneration 
package and full training program as well as the 
opportunity to develop in a multinational business 
environment. CVs should be submitted in English, 
to: sales@skywalker.gr. All applications will be 
treated in strict confidentiality. Only suitable 
candidates will be contacted.

H εταιρία BITULINE INDUSTRIES S.A, που 
δραστηριοποιείται στο τομέα των υγρομονωτικών 
υλικών και οδοποιίας, ζητά έμπειρο

Πωλητή -τρια 
με έδρα την Αττική

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:   
bitu_ind@otenet.gr.

Μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα ζητά να προσλάβει για 
τις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη: 

Υπεύθυνο Πωλήσεων Πρώτων Υλών 
Ζωοτροφών

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις 3 –10 ετών.  
•Γνώση του κλάδου ζωοτροφών / κτηνοτροφικών 
προϊόντων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, επιθυμητό.  
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
•Καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office).  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.  
•Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα και 
ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και 

διαπραγμάτευσης.  
•Σοβαρή, ευχάριστη και συνεργάσιμη 
προσωπικότητα. 

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές 
αναλόγως εμπειρίας και προσόντων και 
σταδιοδρομία σε εξαιρετικό και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι 
μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα και αντίγραφο τίτλων σπουδών στο: 
e-mail:  ea_hr@yahoo.com. Τα βιογραφικά 
σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά.

Κατηγορία: Πωλήσεις 
Τίτλος: Στελέχη Πωλήσεων - Σύμβουλοι 
Διαφήμισης 
 
H Reason to στα πλαίσια της επέκτασης του 
τμήματος WEB – MARKETING αναζητά Στελέχη 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
•Ηλικία έως 38 ετών  
•Δυναμικός χαρακτήρας  
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
•Γνώση Η/Υ/Internet  
•Αναλυτική σκέψη και προσήλωση στην επίτευξη 
στόχων 
•Φιλοδοξίες εξέλιξη  
 
Προσφέρεται: 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης στην οργάνωση του 
τμήματος  
•Σταθερός Μισθός  
•Ασφάλιση  
•Ποσοστά επί των πωλήσεων  
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική απασχόληση  
•Κινητό τηλέφωνο  
 
Τηλ: 210-34.69.007, fax: 210-34.69.001, e-mail: 
info@practivities.gr.

Η εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. αντιπρόσωπος και 
αποκλειστικός διανομέας στην Ελλάδα για τα 
ζελίνια Haribo, τις αυτοκόλλητες συλλογές Panini, 
τις ελβετικές σοκολάτες Lindt και μία ευρεία ακόμη 
γκάμα προϊόντων ζητά:

Πωλητές επί αυτοκινήτου 
με έδρα την Αττική

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 27 ετών 
και να διαθέτουν:  
•Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ  
•Στόχο να κάνουν καριέρα στον κλάδο των 
πωλήσεων  
•Δεν απαιτείται προϋπηρεσία στον κλάδο  
•Ερασιτεχνικό Δίπλωμα Οδήγησης  
•Δυναμικό χαρακτήρα, ευχάριστη προσωπικότητα 
και άνεση στην ανθρώπινη επικοινωνία  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
 
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα έχουν άριστες 
προοπτικές στο τμήμα πωλήσεων της 
εταιρίας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
harris.akzotis@pegasos.com.gr.

ΙΑΤΡΟΙ
Η Globalmedirec έχει μια άμεση θέση εργασίας 

για Ειδικό Παθολόγο. 
Specialty Doctor in General Internal Medicine 

with special interest in Dabetes.

Η θέση αυτή είναι σε NHS Κρατικό  Νοσοκομείο 
στην Κεντρική Αγγλία.  
 
Απαραίτητη η άριστη εμπειρία σε περιστατικά 
με διαβήτη.

Με αρχικό συμβόλαιο  είναι ενός έτους που ο ετήσιος, 
μικτός μισθός κυμαίνεται από £50000 - £55000  
(αναλόγως προϋπηρεσίας). Οι  ώρες εργασίας 
είναι  48  την εβδομάδα συμπεριλαμβανόμενες 
οι  εφημερίες. Το αρχικό συμβόλαιο  μπορεί να 
ανανεωθεί εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός. Το αρχικό 
συμβόλαιο  μπορεί να ανανεωθεί εφόσον το επιθυμεί 
ο ιατρός. Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι 

εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec 
συμπεριλαμβάνονται: Προετοιμασία του 
βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την 
τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή 
του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού 
τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council  
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Τίτλο Ειδικότητας στην Παθολογία 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε 
επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες 
και τυχόν διευκρινίσεις.
Κατερίνα Κοντάλιπου, GlobalMediRec, Τηλ: 6934 
803930, email:     
katerina.kontalipou@globalmedirec.com.

Ιδιωτικό πολυιατρείο ζητά ιατρούς για απασχόληση 
στην Δωδεκάνησο και υπόλοιπη Ελλάδα για την 
περίοδο Απρίλιο-Νοέμβριο 2013 και σε κάποιοες 
περιπτώσεις προοπτική μόνιμης αποσχόλησης. 

•Παθολόγος 
•Γενικός Ιατρός 
•Ορθοπεδικός 
•Γυναικολόγος 
•Άνευ ειδηκότητας 
•Ακτινολόγος 
 
Απαραίτητα καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο email:  Τηλ 
επικοινωνίας: 22420-68833 και 22410-73404,  
Δευ-Παρ: 09:00-17:00» Βιογραφικά στο        
e-mail:  doctors1@skywalker.gr. 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ζητούνται από τους SOS 
IATPOYΣ της Αθήνας. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών & 
προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sosiatroi@sosiatroi.gr ή στο fax: 210 8212611. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 210 8212611 
και στην ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr.

Καρδιολόγοι ζητούνται από τους SOS IATPOYΣ 
της Θεσσαλονίκη. 
 
Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών & 
προϋπηρεσία. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
salonica@sosiatroi.gr. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 2310 867680 
και στην ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εισαγωγική και κατασκευαστική εταιρία 
ορθοπεδικών ειδών με πολυετή εμπειρία στο 
χώρο ζητά:

Πωλητή - Ιατρικό επισκέπτη 
για την πώληση και επισκευή χειρουργικών 

εργαλείων. 
(κωδ. θέσης: ΙΑΤ 04/13)

Η Συνεργασία θα ειναι αρχικά αποκλειστικά 
με ποσοστά επί των πωλήσεων, με σκοπό να 
εξελιχθεί σε υπαλληλική σχέση. Δημιουργούμε 
νέα υπηρεσία για τα Ελληνικά δεδομένα, 
επισκευής χειρουργικών εργαλείων, με την 
υποστήριξη κορυφαίας αγγλικής εταιρείας, με 
δυνατότητα επισκευής άμεσα, αποτελεσματικά, 
και πολύ οικονομικά, οποιουδήποτε 
χειρουργικού εργαλείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον στον 
χώρο των χειρουργείων.  
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ  
•Ηλικία έως 40 ετών  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: INTEGRATION ΚΕΚ ΑΕ:

ΑΘΗΝΑ Λ. Βουλιαγμένης 223, Δάφνη (Πλησίον σταθμού μετρό Δάφνης) 
Τηλ.: 210 9760129 & 210 9715411 

 info@integration.gr,  www.integration.gr.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νικοπόλεως 59-61, Ιωάννινα 
Τηλ.: 26510 30338 
i  oandep  @  otenet  .gr  

ΡΕΘΥΜΝΟ Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο
            Τηλ.: 28310 55119 
   rethdep@otenet.gr 

Χτίζει

τα όνειρα σου…

για επαγγελματική 

γνώση, 

εργασία και καλύτερη 

ζωή!

ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ  
Εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και 

υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών  
προγραμμάτων.  

√ Μακροχρόνια εμπειρία 

√ Σύγχρονα εποπτικά μέσα και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας 

√ Διαρκή ανανέωση και εκσυγχρονισμό των προσφερομένων υπηρεσιών 

√ Παροχή σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης : Ηλεκτρονική 
Εκπαίδευση  (e-learning – blended learning) 

√ Ευρύ δίκτυο επιστημονικών συνεργατών με ειδίκευση 
σε μεγάλο εύρος θεματικών πεδίων 

√ Εξειδίκευση στους τομείς της Πληροφορικής- Υγιεινής 
Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Τεχνικών 
Επαγγελμάτων 

√ Συνεργασία με επαγγελματικές Ενώσεις, Εργατικά Κέ-
ντρα και οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Επιχειρή-
σεις 

√ Ευρύ δίκτυο συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης των Βαλκανίων και της Μεσογείου. 

Αττική 
Λ. Δημοκρατίας 457 & 
Ρέας 4, Ν. Ικόνιο-Πέραμα,  
Τηλ. 210 4014249 Fax: 210 
4000651 
pyxida@kekpyxida.gr 

www.kekpyxida.gr 
Κυκλάδες- Σύρος 
Άνω Μάννα- Ερμούπολη 
Σύρου, Τηλ/Φαξ: 22810-
81405 
syros@kekpyxida.gr 

Έβρος 
Παλαιό Δημ. Σχολείο       
Αρίστηνου,  
Αλεξανδρούπολη 
Τηλ/Φαξ: 25510 51071 
evros@kekpyxida.gr 
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•Με υψηλό αίσθημα σωστής και αποτελεσματικής 
διαπραγμάτευσης στο χώρο της υγείας  
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, και δυνατότητα 
χρήσης ιδιωτικού μεταφορικού μέσου για διάστημα 
2 μηνών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αρχικά ποσοστά επί τών πωλήσεων, και 
αναλόγως αποτελεσμάτων, εξέλιξη σε μόνιμη 
υπαλληλική συνεργασία αορίστου χρόνου  
•Εκπαίδευση  
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία  
•Εταιρικό αυτοκίνητο, μετά τούς 2 μήνες 
•Κινητό  
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
christopher@kifidis-orthopedics.gr. 

Εμπορική και κατασκευαστική εταιρία 
Ορθοπεδικών ειδών ζητά:

Ιατρικό Επισκέπτη

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις στον κλάδο των 
Ορθοπεδικών ή Ιατρικών Προϊόντων 
•Επιθυμητό Πτυχίο Α.Ε.Ι/T.Ε.Ι  
•Δίπλωμα οδήγησης και άνεση στην οδήγηση 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Καλή γνώση Η/Υ ( ΜS Office) 
•Επικοινωνιακές και Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Συνέπεια και  εργατικότητα 
 
Προσφέρεται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Κινητό 
•Φορητός Η/Υ 
 
Παρακαλούμε όπως τα βιογραφικά να 
αποστέλλονται στο email: sales@crcenter.eu. 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Ο Όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που βρίσκεται 
στην Κώ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Υπάλληλο Συντήρησης - Επισκευής 
μηχανημάτων

Προσόντα: 
•Ηλεκτρολόγος  
•Υδραυλικός  
•Γνώση συντήρησης μηχανημάτων κουζίνας  
•Εμπειρία σε επισκευή μηχανημάτων και 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού  
•Εξειδίκευση σε επισκευή μηχανημάτων γκαζιού  
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Εποχική απασχόληση 
•Διαμονή και διατροφή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο Φαξ: 
22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr. 

H Pipelife Ελλάς Bιομηχανία Πλαστικών 
Σωλήνων, μέλος Πολυεθνικού Ομίλου με παρουσία 
σε 27 χώρες αναζητά για άμεση πρόσληψη για τις 
εγκαταστάσεις της στη Θήβα:

Υπεύθυνο Συντήρησης

Ο κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον Τεχνικό 
Διευθυντή με τις εξής βασικές αρμοδιότητες: 
•Επίβλεψη της συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού 
καθώς και των εγκαταστάσεων του εργοστασίου  
•Συντονισμός του Τμήματος Συντήρησης ως προς 
την αποκατάσταση των βλαβών και τις λοιπές 
εργασίες  
•Συνεννόηση με το Τμήμα Παραγωγής όσον 
αφορά την ομαλή λειτουργία των μηχανών και την 
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων  
•Κατάρτιση του προγράμματος προληπτικής 
συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού και συντονισμός 
του Τμήματος •Συντήρησης και των εξωτερικών 
συνεργατών ως προς την υλοποίησή του  
•Σχεδιασμός και υλοποίηση τεχνικών project  
•Ενημέρωση των αρχείων ενεργειών συντήρησης  
•Ενημέρωση της Τεχνικής Δ/νσης ως προς την 

κατάσταση του εξοπλισμού της παραγωγής και 
τυχόν σοβαρά προβλήματα  
•Ενημέρωση και έλεγχος αποθεμάτων 
ανταλλακτικών & αναλωσίμων του Τμήματος 
Συντήρησης  
•Έρευνα αγοράς και επικοινωνία με προμηθευτές 
και κατασκευαστές  ή οίκους του εξωτερικού 
ανταλλακτικών και υλικών για το τμήμα 
συντήρησης  
•Follow-up παραγγελιών και επικοινωνία με το 
τμήμα προμηθειών  
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου 
Μηχανικού  
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (MS Office-Autocad)  
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Επιθυμητή εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον  
•Εμπειρία σε θέματα ασφαλείας εργασίας θα 
θεωρηθεί πρόσθετο προσόν  
 
Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους με 
τόπο διαμονής την ευρύτερη περιοχή της 
Θήβας – Χαλκίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: ada.kanargia@pipelife.gr ή στο φαξ με 
αριθμό 2262025666.

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού 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, γνωστού διεθνή οργανισμού, αναζητά ένα (1) 
άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης στο 
Κάιρο:

Ψυκτικός (κωδ. θέσης: S- 722/32397)

Περιγραφή Θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης 
θα είναι υπεύθυνος/η για την εγκατάσταση και 
συντήρηση κλιματιστικών και διαφόρων δικτύων 
(δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης)

Προφίλ Υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η Τεχνικού Λυκείου/ΤΕΙ, με ειδικότητα 
Ψυκτικού  
•Τρία (3) – πέντε (5) έτη αποδεδειγμένης 
εμπειρίας σε αντίστοιχο αντικείμενο, επιθυμητά σε 
μεγάλο οργανισμό  
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας στην αγγλική 
γλώσσα  
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS-Office 
(Word, Excel, Outlook)  
•Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες  
•Διάθεση για εργασία, συνέπεια, υπευθυνότητα  
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής σε ισχύουσες 
διαδικασίες και κανόνες  
 
Παροχές Εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Επιπρόσθετη ασφάλιση και κάλυψη εξόδων 
μετακίνησης  
•Παροχή κατοικίας 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το 
βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον 
αριθμό 210 7297907, ή στη διεύθυνση: Adecco 
HR, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41 Αθήνα. Μετά 
τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί 
συνάντηση για συνέντευξη. Για περισσότερες 
θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.adecco.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Barceló Hydra Beach Resort, member of an 
important hotel international chain with more 
than 75 years of experience in hotelier sector, is 
looking for employees for the following positions, 
with hosts attitudes as passion, service, quality, 

communication and hospitality.

2 Painters

Technical Service

Technologies as Osmosis and desalination and 
variety of facilities as SPA, heated swimming 
pool, Jacuzzi and solar system. Basic knowledge 
of English language will be valued. Required a 
minimum of 4 years of experience in an International 
or National hotel chain of 4 or 5 stars, with passion 
for service to all guests and colleagues.

Send your cv to e-mail: hydra05@otenet.gr.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ζητούνται 15 Σχεδιαστές (ΤΕ ή ΔΕ - ΙΕΚ) 

Για συμμετοχή σε έργο αναφορικά με 
σωστικές ανασκαφικές εργασίες του 
προϊστορικού οικισμού Ανάργυροι ΧΙ, 
στην περιοχή Αμυνταίου Φλώρινας υπό την 
επιστημονική επίβλεψη της ΚΘ’ ΕΠΚΑ.

Οι ανασκαφικές έρευνες: Η παρούσα ανασκαφική 
έρευνα λαμβάνει χώρα στο ορυχείου πεδίου 
Αμυνταίου. Αποτελεί τη συνέχεια ενός εκτεταμένου 
σωστικού έργου της ΚΘ’ ΕΠΚΑ στο συγκεκριμένο 
χώρο, το οποίο ξεκίνησε από το έτος 2003 και 
οδήγησε στον εντοπισμό και την ανασκαφή 
δεκάδων θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η 
έρευνα κατά το τρέχον διάστημα θα εστιαστεί στον 
προϊστορικό οικισμό Ανάργυροι ΧΙ και ειδικότερα 
στην 4η και 5η ζώνη ανασκαφής. Ήδη η συστηματική 
διερεύνηση των προηγούμενων ζωνών του οικισμού 
των Αναργύρων ΧΙ αποκάλυψε τμήμα εγκατάστασης 
της Εποχής του Χαλκού, με λείψανα τάφρων, 
οικιστικών συνόλων, αποθηκευτικών λάκκων κλπ. 
Η συνέχιση και ολοκλήρωση του σωστικού έργου, 
θα επιτρέψει τη συγκέντρωση άφθονου υλικού και 
πλήθους δεδομένων και θα βοηθήσει σε μέγιστο 
βαθμό στην σύνθεση της συνολικής εικόνας της 
προϊστορίας στον περιβαλλοντικά ιδιαίτερο χώρο 
των τεσσάρων λιμνών.

Παροχές: 
•Καλύπτεται η διαμονή σε ξενοδοχεία της 
περιοχής.  
•Μεταφορά με λεωφορείο από και προς το χώρο 
της ανασκαφή.  
•Αμοιβή με ασφάλεια ΙΚΑ από 1000 € - 1100 €  
 
Χρόνος Απασχόλησης: 2-3 μήνες με δυνατότητα 
ανανέωσης  
 
Πληροφορίες στο τηλ. 23860 61142. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: bio.arch@yahoo.gr.

H AGT Constructions & Services Group, 
ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό με έως 
5 χρόνια εμπειρία, για  να στελεχώσει το τμήμα 
προσφορών. 
 
Αποστολή βιογραφικού αποκλειστικά με e-mail: 
chadam-final@agtgroup.gr.

Το SolidWorks είναι παγκοσμίως το ηγετικό 
λογισμικό μηχανολογικής σχεδίασης και 
ανάπτυξης προϊόντων. Φιλικότατο στον χρήστη 
και με πανίσχυρες σχεδιαστικές και μηχανολογικές 
ικανότητες, υιοθετήθηκε από την παγκόσμια 
μηχανολογική κοινότητα, ξεπερνώντας το 
Φεβρουάριο 2013 τους 2.040.000 χρήστες. Η 
AlfaSolid είναι η αντιπρόσωπος εταιρία στην 
Ελλάδα και την Κύπρο. Η AlfaSolid προτείνει όλα 
τα εργαλεία της DSSolidWorksCorp καθώς και των 
συνεργατών της, (Gold Partners) για ολοκληρωμένες 
λύσεις σχεδιασμού και μελέτης προϊόντων και 
κατασκευών, για την οργάνωση και την διαχείριση, 
για την προσομοίωση συμπεριφοράς και αντοχής 
κατασκευών, για την τεχνική τεκμηρίωση και 
προβολή των προϊόντων, καθώς και για την 
βιωσιμότητα. Τα βασικά μας είναι τα SolidWorks 
PREMIUM, SolidWorks SIMULATION, SolidWorks 
Enterprise PDM, SolidCAM, DriveWorks, 
SolidWorks SUSTAINABILITY, SolidWorks 
ELECTRICAL, SolidWorks 3DVia COMPOSER.

Μηχανικός Τεχνολογικών Λύσεων για την 
Βιομηχανία

Περιγραφή Θέσης: Ο ρόλος του είναι να 
διασφαλίζει την ποιότητα της τεχνικής υποστήριξης 
η οποία αρμόζει στο επίπεδο των εφαρμογών 
SolidWorks.

Προσόντα: 
•Ο υποψήφιος είναι διπλωματούχος τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, (ΤΕΙ, ΑΕΙ).  
•Αγαπάει την εργασία, είναι οργανωτικός στην 
δουλειά του, ξέρει να εργάζεται ομαδικά και 
ξέρει να εκμεταλλεύεται τον χρόνο του, έχει την 
ικανότητα «ανάλυσης αναγκών» για να προτείνει 
τις κατάλληλες «τεχνικές λύσεις».  
•Αγαπάει την τεχνολογία η οποία τον ελκύει. 
Γνωρίζει το SolidWorks και άλλα προϊόντα 
του χώρου, (άλλα CAD, κάποιο CAM, 
Simulation, PDM). Ο νέος μας συνεργάτης θα 
επενδύσει με τον χρόνο του στο χώρο που 
δραστηριοποιούμαστε και στην AlfaSolid.  
•Η Ελληνική γλώσσα είναι η μητρική του και η 
καλή γνώση της Αγγλικής είναι απαραίτητη για 
την κατάρτισή του, αλλά όχι υποχρεωτική εφόσον 
ομιλεί απταίστως την Γαλλική. 

Η εταιρία προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας, με 
εθνικό και διεθνές επίπεδο συνεργασιών, συνεχή 
τεχνολογική κατάρτιση σε Ελλάδα και εξωτερικό και 
βέβαια, πολύ καλές αποδοχές για αποτελεσματικούς 
συνεργάτες.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
info@alfasolid.com. 

Πολιτικός Μηχανικός 
(TEC 04100) 

 Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Τεχνική εταιρεία με παρουσία σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αναζητά νέους Πολιτικούς 
Μηχανικούς για πεντάμηνη απασχόληση, με 
απαραίτητη προυπόθεση την κατοχή κάρτας 
ανεργίας ΟΑΕΔ.

Καθήκοντα Θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι 
θα απασχοληθούν στην τεχνική διεύθυνση της 
εταιρείας, στον σχεδιασμό έργων (χρήση autocad) 
και την διοικητική υποστήριξη (εξυπηρέτηση 
συνεργατών και πελατών).

Απαραίτητα Προσόντα 
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι  
•Κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ  
•Ηλικία εως 29 ετών (απαραίτητη προυπόθεση για 
την ένταξη των εργαζομένων στο επιδοτούμενο 
πρόγραμμα)  
•Καλές γνώσεις Αγγλικών και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  
•Αιτήσεις αποδεκτές μόνον μέσω της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
(cv@anadeixi.gr)  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:   
cv@anadeixi.gr. 

Μηχανικός Παραγωγής (Θεσσαλονίκη)

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός, 
Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης, 
με εμπειρία στην επεξεργασία λαμαρίνας και 
σωλήνας, για εργασία ως Μηχανικός Παραγωγής 
σε εργοστάσιο ανοξείδοτων κατασκευών.

Επιθυμητά Προσόντα:  
•Γνώση 2D/3D σχεδιασμού (κατά προτίμηση solid 
edge)  
•Εμπειρία προγραμματισμού εργαλειομηχανών 
κατεργασίας λαμαρίνας (laser κοπής, punching 
press, κτλ)  
•Εμπειρία στην κατεργασία/διαμόρφωση 
λαμαρίνας & σωλήνας  
•Εμπειρία προγραμματισμού/συντονισμού 
εργασιών σε επίπεδο τμήματος  
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
michanikos@skywalker.gr. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν 
Αγγλικό οίκο λύσεων εξοικονόμησης ρεύματος. Με 
προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει, 
καλύπτει την ανάγκη της δραστικής μείωσης 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

ΙΜΕ&Ε

ΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης

Το ΙΜΕ&Ε είναι πιστοποιημένο Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ», από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(πρώην Ε.Κε.Πις), με έδρα στην Αθήνα και τρία
παραρτήματα στις πόλεις Ξάνθη, Θήβα και
Τρίπολη, στα θεματικά πεδία: Περιβάλλοντος,
Υγείας & Πρόνοιας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδαγωγικά,
Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουριστικά &
Παροχής Υπηρεσιών και Αγροτικά.
Το Ιανουάριο του 2006 η Διοίκηση του ΚΕΚ ΙΜΕ&Ε στο
πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της και με
προσανατολισμό την διαρκή βελτίωση, πιστοποιήθηκε στο
Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας DIN EN ISO 9001
(Αριθμ. Καταχ. Πιστοποιητικού: 331722QM) για τις
προσφερόμενες υπηρεσίες και ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες
εκπαίδευσης.

ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚ:
α) Έδρα, εμβαδού 444 τ.μ., στην οδό Ερατύρας 3, Σταθμός Λαρίσης, Αθήνα (στάση ΜΕΤΡΟ).
β) Παράρτημα 1, εμβαδού 245 τ.μ., στην οδό Λοξής Φάλαγγος 64, Θήβα.
γ) Παράρτημα 2, εμβαδού 170 τ.μ., στην οδό Λευκίππου 2Α, Ξάνθη.
δ) Παράρτημα 3, εμβαδού 160 τ.μ. στην οδό Καλαμών 89, Τρίπολη.

Οι δομές διαθέτουν:
 Αίθουσες Πληροφορικής και Διδασκαλίας, πλήρως εξοπλισμένες, με σύγχρονο τεχνολογικό

εξοπλισμό όπως video-projector, διαφανοσκόπιο, οθόνη προβολής, τηλεόραση, video-dvd.
 Γραφείο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
 Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο – Internet.

Όλοι οι χώροι των δομών είναι προσβάσιμοι από Άτομα με Αναπηρίες

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Αθήνα: 210-8259660-3
Θήβα: 22620-24249
Ξάνθη: 25410-66162
Τρίπολη: 2710-235544

Web Site:
www.imee.gr

E-mail:
imee@otenet.gr www.facebook.com/ImeeAe

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και της 
σωστής διαχείρισής του. Προσφέρει επαγγελματική 
βοήθεια και υποστήριξη σε εταιρίες που ψάχνουν 
για μια υπεύθυνη προσέγγιση στην κατανάλωση 
ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της προσφέρονται 
με απόλυτη διαφάνεια και με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα, με τη χρήση 
των σωστών εργαλείων, μπορεί να μειώσει την 
κατανάλωση ρεύματος έως και 40%. Στα πλαίσια 
της ανάπτυξης της ζητεί:

Μηχανικό HVAC 
(Εξωτερικό Συνεργάτη στην περιοχή της 

Αττικής)  
(κωδ. HVAC2)

Αρμοδιότητες: 
•Αυτοψίες σε μεσαίους και μεγάλους πελάτες  
•Συγγραφή προσφορών, μελετών  
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
στον πελάτη  
•Υλοποίηση έργου σε πελάτες  
 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου ή 
μηχανολόγου μηχανικού ή αυτοματισμών  
•Γνώση Αυτοματισμών Μέσης & Χαμηλής Τάσης  
•Γνώση Αγγλικών  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε 
μελέτες και εγκαταστάσεις κεντρικών μονάδων 
κλιματισμού (BMS-VRF, VRV, fancoil,…)  
 
Προσφέρουμε: 
•Bonus βάσει στόχων ή/και μεγάλα ποσοστά  
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέα ενεργειακά 
συστήματα  
•Προοπτικές εξέλιξης  
•Ευχάριστο περιβάλλον  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: 
jobs@energo.com.gr. 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
IN GROUP, one of the fastest growing human 
resource companies in Greece, certified according 
to ISO 9001:2008 for recruitment and selection, 
is seeking on behalf of its client, a Commercial 
Chemical company:

A Salesman in IT (Hardware) 
(HR 20018)

Need: The Company needs of a person who will 
demonstrate the willingness and expertise to 
open and manage new distribution channels in IT 
(HARDWARE).

Candidate profile: 
Required Skills: 
•University level with IT specialization (Please 
note that no other fields will be considered as 
candidates) •Experience of at least three 
years in SELLING IT (HARDWARE) – PCs, 
Laptops,etc is a must  
•Minimum 3 years in similar position  
•A “hands-on” attitude is a must  
•Achievements drive and results orientation  
•Strong communication, negotiation and 
organization skills  
•Strong team management and interpersonal 
skills   
•Very Good Knowledge of English  
 
Remuneration: 
•The company offers an attractive remuneration 
package and challenging career opportunities 
within a dynamic multinational working 
environment.  
•Company's car  
•Company's Mobile 

No terminology in this advert is intended to 
discriminate on the grounds of age, and we confirm 
that we will gladly accept applications from persons 
of any age for this role. If you believe that you have 
the above qualifications and this opening sounds 
challenging to you, please submit your CV quoting 
code (HR 20018), till 30/05/2013 by e-mail to:  
cv@ingroup.gr, or by fax: 210 8210230.

TRASYS is a leading Information Technology 

services and consulting Company focusing on 
four activities: Consulting Services, Solutions on 
Development & Integration, Managed Services 
and Technical Assistance. With more than 650 
IT professionals combining in-depth business 
expertise and state-of-the-art most advanced 
working methodology, TRASYS aims to provide 
innovation in environments marked by constant 
shifts. With the client’s success in mind and 
our people as our number one asset, we enjoy 
through a highly versatile team the trust of over 
300 customers spanning Europe in a wide range 
of sectors including International Organizations, 
Industry and Distribution, Financial Services, 
Utilities, Public Sector, Aeronautics and Defence.

IT Quality Engineer 
Athens, Greece – Ref: TRG – QEng

Job description 
•Applying software quality assurance principles 
throughout the project life cycle  
•Preparing quality plans, and establishing 
indicators for measuring product and process 
quality  
•Preparing quality reports  
•Review all artifacts of the project (analysis, 
testing & development) 
•Active involvement in testing  
 
Your profile 
The ideal candidate will be expected to 
possess the following 
•University degree in Information Technology or 
any other relevant subject  
•Usage of project management tool(s) and 
methodology (-ies) (Agile or UP)  
•Minimum 7 years in IT of which minimum 5 years’ 
experience in quality assurance/testing of custom 
enterprise applications  
•Practical hands-on experience with most 
stages of the system development life-cycle 
(development, analysis, or testing)  
•Excellent verbal and written communication skills 
in English  
•Team spirit and able to work in an international 
and multi-cultural environment  
•This opportunity is for a large system 
implementing wide requirements and business 
rules in the scientific area. •Therefore, previous 
experience in large, complex systems using the 
mentioned technologies is required 

The Company offers: The Company offers a 
competitive remuneration and benefits package, 
opportunities to work abroad, outstanding career 
development within a prominent and dynamic 
multinational organization, as well as the conditions 
to express and develop both your expertise and 
your business development capabilities, in a multi-
disciplinary and rewarding work environment.

Please send your CV in English. All inquires 
and applications will be handled in strict 
confidence and will be acknowledged promptly. 
E-mail: careers@trasysgroup.com.   
Site: www.trasys.be.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Ο πελάτης μας είναι εταιρία διανομής προϊόντων 
FMCG. Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης 
του δικτύου της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι 
υποψήφιοι για την κάλυψη της παρακάτω θέσης, με 
έδρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη:

Αποθηκάριος (Picker) 
(κωδ ΜPPI-13)

Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία 
εκτέλεσης παραγγελιών εντός της αποθήκης και η 
προώθηση των εμπορευμάτων στα φορτηγά.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Απολυτήριο λυκείου  
•Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών σε θέση αποθήκης  
•Καλή σωματική διάπλαση, ικανότητα μεταφοράς 
και φόρτωσης εμπορευμάτων  
•Ικανότητα καλής και γρήγορης χρήσης 
αριθμητικών δεδομένων  
•Ανετη χρήση Η/Υ, επιθυμητή γνώση 
προγραμμάτων WMS ABERON  
•Δίπλωμα οδήγησης, κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου.  

•Επαγγελματισμός και Αποτελεσματικότητα  
 
Προσφέρονται: 
•Πενθήμερη εργασία με κυλιόμενο ρεπό (εργασία 
και Σάββατο)  
•Βασικός μισθός  
•Δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
•Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), 
αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο careers@
peopleatwork-hellas.gr ή στο fax 2310-517.494. 
Ολες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με 
εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας ζητά Restaurant 
Supervisor με αντίστοιχη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 χρόνων. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
dchrisa@skywalker.gr. 

Η Barcelò Hydra Beach, μέλος γνωστής διεθνούς 
αλυσίδας με περισσότερα από 75 χρόνια εμπειρίας 
στον ξενοδοχειακό τομέα, αναζητεί εργαζόμενους 
στις ακόλουθες θέσεις με πάθος στην υποδοχή, την 
εξυπηρέτηση, την ποιότητα, την επικοινωνία και την 
φιλοξενία.

2 Αντικαταστάτες Μπαρ Μάνατζερ

Food & Beverage

Εμβληματικές ικανότητες πωλήσεων σε ένα 
μοναδικό περιβάλλον για τα υψηλότερα standards 
φιλοξενούμενων. Εξυπηρέτηση πελατών, 
ικανότητες πωλήσεων, μέτρια γνώση αγγλικής και 
γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτικά. 
Βασική προϋπόθεση η 4 ετής εμπειρία σε διεθνής 
ή εθνικές  ξενοδοχειακές αλυσίδες. Βασική γνώση 
αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hydra05@otenet.gr

Το νεόκτιστο πολυτελές ξενοδοχείο Castello 
Boutique Resort & Spa ***** στο Σίσσι Λασιθίου 
Κρήτης αναζητεί συνεργάτες για την σεζόν 2013:

Μάγειρα Α’ για Ζεστή Κουζίνα

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχιούχος σχολής μαγειρικής.  
•Προϋπηρεσία 5 ετών σε ανάλογη θέση 
ξενοδοχείων πολυτελείας.  
•Εμπειρία στην Μεσογειακή, Δημιουργική, 
Σύγχρονη Κουζίνα.  
•Γνώση αρχών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά.  
•Ομαδικό πνεύμα, με ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα.  
 
Επιθυμητά επιπλέον Προσόντα: 
•Εμπειρία σε à la carte εστιατόρια πολυτελείας.  
•Καλή γνώση ζαχαροπλαστικής.  
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:  
•Εποχιακή εργασία 6 μήνες  
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης  
•Διαμονή και Διατροφή  
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων  
 
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: kasmirlis@castellohotels.com. Συστάσεις 
απαραίτητες.

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe 
Resort στη Λίνδο ζητεί για την σεζόν του 2013:

F&B Operation Manager

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης με 
κατεύθυνση στα Τουριστικά Επαγγέλματα.  
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε Ξενοδοχειακές Μονάδες 5 αστέρων.  
•Άριστη γνώση Αγγλικών (Γερμανικά, Ρώσικα, 
Ιταλικά, θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν)  

•Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ  
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες  
•Ικανότητα στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας  
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία  
στον αντίστοιχο κωδικό 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: e-mail:   
staff@maritour.gr, Fax: +30 22410 22751,  
Ταχ. Διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος.

Katikies hotels is a luxury boutique hotel group, 
operating properties in Santorini Island. All Katikies 
hotels are members of the most reliable affiliations 
worldwide such us The Leading Hotels of the World, 
Relais & Chateaux and Small Luxury Hotels of the 
World. It is fact that our hotels and their passionate 
teams for several consecutive years taste the 
success of the most significant travel awards in 
recognition of their contribution. Hence, can not 
be considered as a coincidence that we holding a 
position in the 10 best hotels in Europe.

Maitre / Waiter / Waitress 
Code: FBW

Location: Santorini, Greece

Position Summary: The candidates should be 
responsible for serving the breakfast, lunch and 
dinner, preparing and setting up of the areas and the 
tables, applying the Company’s service standards 
and following the instructions given by the Maitre. 
They should be able to pamper the guests at all 
times and to provide excellent service.

Position Requirements: 
•Experience as a  Maitre, waiter or an assistant 
waiter in a Luxurious Boutique Hotel or Restaurant  
•Excellent Command of the English language  
•Strong interpersonal skills 

Should you wish to be a member of our team, 
please send us your CV at: Katikies@hotelbrain.
com. All applications will be treated in the 
strictest confidence. 

Meliá Hotels Internationalis one of the largest 
hotel groups in Europe, and a major player in the 
world. Meliá Athens is a very exciting addition to 
the portfolio of Melia Hotels and Resorts. We are 
currently looking for α Cook A with a passion for 
service to join our team at the Melia Athens Hotel.

Areas of expertise: 
 
Restaurant & Catering Management 
 
In addition to the passion for the hospitality 
industry, the ideal candidate shall possess the 
following skills & qualifications: 
 
•Degree in restaurant and catering management 
from a private or public institution   
•Fluency in Greek & English  
•Up to 7 years professional experience in similar 
positions (preferably in a multinational hotel 
environment)  
•Pleasant and team work personality  
•Communicational and Leadership skills,  
•Ability to manage a small group of employees  
•Ability to work in a stressful, demanding 
environment with multitask duties and 
responsibilities.  
 
What we offer 
•Continuous Training and Development  
•Career progression in an international 
environment  
•Excellent working conditions 

In return for your skills, experience and dedication, 
you will find that joining our flagship property  in 
Greece will take you on an amazing journey in 
the world of hospitality, where you will have the  
possibility to grow your skills and career on an 
international arena. If you would like to become a 
part of an exciting and dynamic team that gives you 
opportunities to grow, please e-mail your current 
Curriculum Vitae by mentioning the code KT101 in 
English or Greek to the following e-mail address: 
zoi.tourkmani@melia.com or by Fax: +30 210 33 
20 200.

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort & Mystique 
5* Luxury Collection of Starwood Hotels & 
Resorts Σαντορίνη για την θερινή  σεζόν 2013 
ζητούν προσωπικό κουζίνας για τις παρακάτω 
θέσεις.

Μάγειρας Α’ 
για το τμήμα πρωινού και μεσημεριανού a la carte

Προσόντα 
•Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει 3 χρόνια 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 5*.  
•Kαλή γνώση του A la carte  
•Αντίληψη και μεταδοτικότητα  
•Να εκτελεί με ακρίβεια και συνέπεια τις συνταγές 
και να ακολουθεί πιστά τις εντολές του chef 
επιδιώκοντας καθημερινά το καλύτερο αποτέλεσμα  
•Να είναι συνεργάσιμος/η, οργανωτικός/η και 
να φροντίζει όλα τα τμήματα της κουζίνας να 
λειτουργούν σύμφωνα με τα υψηλά στάνταρ της 
επιχείρησης με στόχο την ευχαρίστηση του πελάτη.  
•Άριστη γνώση στο σύστημα υγιεινής, διαχείρισης 
και ασφάλειας τροφίμων  
 
Προσφέρεται καλό πακέτο αποδοχών, ασφάλεια, 
διαμονή, διατροφή

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον 
αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος προσωπικού 
στο e-mail: melinaxomata@gmail.com. Όλα τα 
βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

H XenodoxoS, μια νέα, δυναμική εταιρία στον 
χώρο του Ξενοδοχειακού Management, ζητεί να 
προσλάβει για εποχική απασχόληση - σεζόν 2013 
για το ξενοδοχείο που διαχειρίζεται στη Σάμο: Eden 
Village Sirenes 3*+ (100 δωμάτια): 

Β’ Mάγειρα για Ζεστή Κουζίνα

To ξενοδοχείο λειτουργεί ως υψηλού επιπέδου All 
Inclusive αποκλειστικά με πελάτες από Ιταλία. 
Διαθέτει 100 δωμάτια, 1 κεντρικό εστιατόριο, 2 Βar, 
Βeach Bar, Aμφιθέατρο.  
Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
διαμονή και διατροφή. 
Δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης 
για άτομα που επιθυμούν καριέρα. 
 
Aποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο: hr@xenodoxos.com.

Sushi Chef

New Asian restaurant in the area of Athens is 
looking for a Sushi Chef responsible for contributing 
to menu creation and managing and training the 
kitchen brigade to deliver an excellent Guest and 
Member experience while managing food cost 
controls.

Requirements: 
•At least 5 years work experience in a similar 
position.  
•Knowledge of Asian Cuisine.  
•Knowledge of food supply management and 
procurement.  
•Experience in managing food cost controls to 
contribute to F&B revenue  
•Experience in managing and training the kitchen.  
•Experience in ensuring compliance with food 
hygiene and Health and Safety standards  
•Good knowledge of English language.  
•Working license-permit  
 
The Company offers: 
•Competitive fixed salary  
•Excellent working conditions  
•Bonus on achieving profits targets  
 
Send your cv to e-mail: sushichef@skywalker.gr.

Το Iliomare a 5* Hotel & Resorts στη Θάσο 
επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για την 
περίοδο 2013:

Chef
Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής  
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση σε 
εστιατόρια ή/και ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων  
•Δημιουργικότητα και φαντασία  
•Άριστη γνώση A LA CARTE κουζίνας  
•Γνώσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας & 
Υγιεινής Τροφίμων  

•Γνώση Αγγλικών  
•Ευέλικτος σε ωράρια  
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα  
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας  
 
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
•Διαμονή και Διατροφή  
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στην 
ακόλουθη διεύθυνση: hrd@iliomare.gr ή στο fax: 
25930 72085.

Barman

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτη -ος Τουριστικής σχολής  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Επιπρόσθετη ξένη 
γλώσσα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε 4* ή 5* 
ξενοδοχείο  
•Άριστη γνώση παρασκευής καφέ-κοκτέιλ  
•Ευχάριστη προσωπικότητα, Ομαδικό Πνεύμα, 
Επαγγελματισμός  
•Δεξιότητες Επικοινωνίας  
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές  
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης  
•Δυνατότητες εξέλιξης 

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail:  
fbmanager@doryssa.gr. Απαραίτητες συστάσεις.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Revenue Manager

•Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Λογιστικής Κατεύθυνσης 
η ξενοδοχειακής ανωτάτης σχόλης του Εξωτερικού  
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε Ξενοδοχεία και σε τουριστικές μονάδες  
•Γνώση reporting & Οnline channel management  
•Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
(ειδικότητα στο Excel)  
•Άριστη γνώση και ευχέρεια στην χρήση SAP  
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες  
•Δυνατότητα για ταξίδια στις ξενοδοχειακές 
μονάδες  
•Ομαδικό πνεύμα  
•Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Διαθέσιμος για 12μήνη εργασία στην Αθήνα 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:   
hr@hipcollection.gr. 

Katikies hotels is a luxury boutique hotel group, 
operating properties in Santorini Island. All Katikies 
hotels are members of the most reliable affiliations 
worldwide such us The Leading Hotels of the World, 
Relais & Chateaux and Small Luxury Hotels of the 
World. It is fact that our hotels and their passionate 
teams for several consecutive years taste the 
success of the most significant travel awards in 
recognition of their contribution. Hence, can not 
be considered as a coincidence that we holding a 
position in the 10 best hotels in Europe.

Front Office Receptionist 
Code: FOR

Location: Santorini, Greece

Position Summary: The ideal candidate should 
be able to provide excellent customer service and 
to make sure that the highest quality standards 
are achieved. He/she should be able to deal 
with concierge, guest pampering, telephone / 
switchboard, and check in – check out procedures.

Position Requirements: 
•2 years minimum experience as a Receptionist in 
a Luxurious Boutique Hotel  
•Excellent command of both the English language 
and the Greek Language  
•Computer Literacy  
•Well groomed with strong interpersonal skills 

Should you wish to be a member of our team, 
please send us your CV at: hr@katikies.com. 
All applications will be treated in the strictest 
confidence.

H XenodoxoS, μια νέα, δυναμική εταιρία στον 
χώρο του Ξενοδοχειακού Management, ζητεί να 
προσλάβει για εποχική απασχόληση - σεζόν 2013 
για το ξενοδοχείο που διαχειρίζεται στη Σάμο: Eden 
Village Sirenes 3*+ (100 δωμάτια): 

Προϊσταμένη Ορόφων

To ξενοδοχείο λειτουργεί ως υψηλού επιπέδου All 
Inclusive αποκλειστικά με πελάτες από Ιταλία. 
Διαθέτει 100 δωμάτια, 1 κεντρικό εστιατόριο, 2 Βar, 
Βeach Bar, Aμφιθέατρο.  
Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
διαμονή και διατροφή. 
Δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης 
για άτομα που επιθυμούν καριέρα. 
 
Aποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο: hr@xenodoxos.com.

To ξενοδοχείο The Athens Gate, στο κέντρο της 
Αθήνας αναζητά:

Προσωπικό για τη θέση Groom.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 
•Γνώση των απαιτήσεων της ζητούμενης θέσης  
•Ευχάριστη προσωπικότητα & διάθεση για εργασία  
•Επιθυμητή Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις σε 
ξενοδοχεία 4* & 5*  
•Επιθυμητή η Γνώση Αγγλικών  
•Ηλικία έως 30 ετών 
 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
e-mail: info@athensgate.gr. Τηλ: 210 9238302, 
Fax: 210 9237493.

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe 
Resort στη Λίνδο ζητεί για την σεζόν του 2013:

Night Auditor (N&A-13)

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης με 
κατεύθυνση στα Τουριστικά Επαγγέλματα.  
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε Ξενοδοχειακές Μονάδες 5 αστέρων.  
•Άριστη γνώση Αγγλικών (Γερμανικά, Ρώσικα, 
Ιταλικά, θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν)  
•Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ 
(κατά προτίμηση Protel)  
•Ικανότητα στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
στον αντίστοιχο κωδικό. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: E-mail:  
staff@maritour.gr, Fax: +30 22410 22751, Ταχ. 
Διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος.

Για τα ξενοδοχεία του Ομίλου «Blue Lagoon 
Group Hotels» στην Κω, ζητούνται:

Σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Να φοιτούν σε αντίστοιχη σχολή 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
 
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Η ευκαιρία να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε ένα 
πολυτελές θέρετρο και να αποκομίσουν γνώσεις 
και εργασιακή εμπειρία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
άμεσα το Βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο 
από μια πρόσφατη φωτογραφία, στη παρακάτω 
διευθύνση: hr@bluelagoonresort.gr.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
To Τουριστικό Θέρετρο, Barceló Hydra Beach 
Resort, ανοίγει τις πύλες του την 1η Μαίου 

και αναζητά εξειδικευμένο προσωπικό για τις 
ακόλουθες θέσεις:

Μασέρ
Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στην κατωθι 
ηλεκτρονική διεύθυνση:   
hydrabeach.hr@barcelo.com στην Αγγλική και 
Ελληνική γλώσσα, απαραίτητη η φωτογραφία.

Ο Όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ που βρίσκεται 
στην Κώ, ζητά για τη σεζόν 2013:

Αισθητικό - Massage Therapist

Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας – γνώση της Γερμανικής ή Ρώσικης 
γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
•Απόφοιτος σχολής – κάτοχος πτυχίου αισθητικής 
/ θεραπευτή  
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας – ικανότητα στις 
πωλήσεις και προώθηση προϊόντων  
•Προηγούμενη εμπειρία σαν αισθητικός σε 
θεραπείες προσώπου και σώματος είναι 
απαραίτητη  
•Γνώση μια γκάμας θεραπειών / μασάζ 
(Χαλαρωτικό, Deep Tissue, Ayurveda, Thai etc.) 
 
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
•Διαμονή και διατροφή  
•Εποχική απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο Φαξ: 
22420 55656 ή μέσω e-mail στο: cv@kipriotis.gr.

Το ξενοδοχείο «Palazzo Del Mare” ζητά 
προσωπικό για την κάλυψη τις παρακάτω θέσης:

 Γυμνάστρια με γνώσεις Aqua Aerobic & Yoga 
Pilates

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Απόφοιτη ή τελειόφοιτη ΤΕΦΑΑ ή άλλης σχολής  
•Άριστη Γνώση Ελληνικών, Αγγλικών & 
Γερμανικών  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον  2 
χρόνια σε ξενοδοχειακή μονάδα  
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής  και 
συνεργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον  
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα στην 
εργασία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
άμεσα το Βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο 
από μια πρόσφατη φωτογραφία, στην παρακάτω 
διεύθυνση: hr@palazzodelmare.gr.

PROMOTION 
MERCHANDISERS

Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον 
χώρο Promotion Μarketing με σημαντικούς 

πολυεθνικούς  
πελάτες ζητά νέους/ες για να εργασθούν ως: 

Merchandisers στον χώρο των SuperMarkets 
με έδρα την Αθήνα

Ο ιδανικός  υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (υποχρεωτικά)  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα  
•Ηλικία έως 28 ετών  
•Προϋπηρεσία επιθυμητή στον χώρο των super 
markets  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Άδεια οδήγησης  
 
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών,  
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
•Δυναμικό περιβάλλον  
•Συνεχής εκπαίδευση  
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης  
 
Αποστολή βιογραφικών:   
tradesupport@msps.net αναγράφοντας 
υποχρεωτικά τον κωδικό ΜSATHLO. 


