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Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Our company is seeking a top-class talent 
for the position of:

Online Marketing Director
Main activities: 
•Organize, develop, execute, track 
and analyze metrics to improve brand 
awareness and lead generation results 
online 
•SEO: implement and execute a global SEO 
(organic and PPC) strategy to meet specific 
lead generation target numbers on budget 
and in multiple geographies worldwide. 
•Marketing automation: implement, manage, 
and optimize state-of-the-art marketing 
automation programs for lead capture, lead 
scoring, and lead nurturing to meet specific 
target conversion rates (lead-to-opportunity, 
opportunity-to-sale). 
•Online lead management: work with 
the sales manager to integrate lead 
management into Salesforce.com and help 
qualify leads 
•Reporting: Responsible for detailed 
reporting and analysis of all online 
marketing initiatives which you oversee 
(web site, SEO, lead pipeline management, 
social media channels, etc.) 
•Continuously evaluate online metrics  
and provide recommendations for ways  
to leverage success, build from opportunity, 
and continue to inspire engagement across 
online channels.   
Qualifications: 
•10+ years of experience in marketing, at 
least 5 years experience in online marketing. 
•Proven track record of generating high-
quality leads via SEO (organic and PPC)  
in multiple different geographies. Without 
such experience, please do not apply. 
•Hands-on expertise with Google Analytics, 
Google Adwords, Marketo, and Salesforce.
com is a must; experience with social media 
monitoring tools (e.g. Radian6) a plus. 
•Experience in growing and engaging 
an online audience via Twitter, LinkedIn, 
Facebook, YouTube and blogs is a plus. 
•Solid understanding of key marketing 
principles and best practices. 
•Strong analytics: you must understand 
how to measure the effectiveness of online 
marketing efforts and provide reports  
to executive management. 
•Excellent verbal and written communication 
skills in English 
•MSc/MBA in marketing/communications  
or equivalent, PhD is an asset 
•Self-motivated, organized, disciplined and 
able to work with minimal supervision. If you 
require or desire close supervision and you 
need people to tell you what needs to be 
done, you are not what we are looking for. 
We are offering an excellent remuneration 
package so if you feel confident that you are 
an ideal candidate please send us your resume 
and a cover letter justifying your candidacy.
Only candidates that fulfill all our criteria will 
be contacted. Send your CV to the following 
e-mail: hr@davenportlaroche.com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Οι καλοί πωλητές δε μένουν άνεργοι.
Είμαστε: Αμερικάνικη πολυεθνική εταιρεία κα-
ταξιωμένη στο χώρο της, με πείρα πάνω από 
25 χρόνια στην ελληνική αγορά. Στο group μας 
ανήκουν εταιρίες που διαθέτουν προϊόντα, ανα-
λώσιμα, προηγμένης τεχνολογίας, συντήρησης, 
καθαρισμού και παραγωγής όπως: χημικά, 
καθαριστικά, λιπαντικά, υλικά συντήρησης, 
συστήματα βιολογικής επεξεργασίας, κλπ.
Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε: βιομη-
χανίες, βιοτεχνίες, σκυροδέματα, νοσοκομεία, 
δήμους, συνεργεία, λατομεία, μηχανουργεία, 
ξενοδοχεία, εργοστάσια, μονάδες επεξ/σιας 
τροφίμων, ελαιουργεία κλπ.
Ζητούμε: Νέους 23-45 ετών, δραστήριους, κοι-
νωνικούς, δυναμικούς, έντιμους, υποχρεωτικά 
κατόχους Ι.Χ. με ή χωρίς πείρα, που πιστεύουν 
στην προσωπική ανάδειξη και απεχθάνονται 
την στασιμότητα.
•Απαραίτητη η έκδοση τιμολόγιου  
παροχής υπηρεσιών μετά από 2 μήνες.  
Για τις εξής περιοχές: Πρέβεζα, Γιάννενα, 
Θεσπρωτία (με έδρα την Άρτα)
Προσφέρουμε: Πολύμηνη εκπαίδευση (αμει-
βόμενη στις πωλήσεις), bonus, ασφαλιστική 
κάλυψη, προοπτική καριέρας, εγγυημένη αμοιβή 
το πρώτο δίμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν στα: 
210-2710100 -4 (εσωτ. 151) καθημερινά από 
8:00-16:00 και στο κινητό: 6944-333269 ή 

αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο 
φαξ: 210 2710105/ e-mail: gvoulgar@nch.
com, website: www.nch.com, www.bioamp.gr

 
Στελέχη Marketing & Πωλήσεων

Η Magnet group, ανερχόμενη εταιρία στα 
Ιωάννινα, στα πλαίσια της συνεχόμενης και 
δυναμικής ανάπτυξής της, αναζητά ικανούς 
υποψηφίους για να αναλάβουν αρμοδιότητες 
στο τμήμα marketing και πωλήσεων.
Η εταιρία παρέχει: 
•Συνεχή και καθημερινή εκπαίδευση 
•Επαγγελματικό και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης  
Προσόντα υποψηφίου: 
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Δυναμική Προσωπικότητα 
•Απόφοιτοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
career@magnetgroup.gr

We are looking for energetic and results oriented:
Sales Representatives

Main responsibilities: 
•Build up and maintain strong relationships 
with clients 
•Acquire new customers (with leads 
provided) and manage the customer 
relationship to achieve sales targets   
Requirements: 
•Experience in sales 
•Must speak excellent English, any 
additional language is an advantage 
•Must be able to prove work experience  
with international exposure 
•Must be persistent, ambitious and willing 
to learn 
•Must be positive, open-minded and ready 
for new challenges 
•Tele-sales and services sales experience 
are preferred but not a prerequisite 
•Must be able to close deals 
•Willing to relocate in Hong Kong   
We are offering: 
•Excellent remuneration package 
•3 months living accommodation paid by the 
company 
•One return air ticket paid by the company 
•Training and short trial period in our training 
center 
•Continuous training on new sales tools 
If you feel that you are a competitive 
candidate please send us your resume 
and cover letter in english to the 
attention of the HR department to:  
hr@davenportlaroche.com

 
Our company is dedicated to play a major 
role in the asset management sectorin the Asia 
Pacific region and for our current needs we 
are seeking to employ a:

Senior Sales Manager
The senior sales manager will lead a highly 
effective sales team using his/her sales and 
client services leadership experience.
Main activities: 
•Supervise sales department and report 
directly to CEO 
•Establish sales objectives by projecting 
expected sales volume 
•Organize office operations and procedures 
•Prepare and distribute daily activities 
•Must be able to not only coach but also 
lead by direct example on how to compete, 
close and manage customers through 
successful deployments 
•Motivating Sales team to close deals   
Qualifications: 
8+ years of experience in a senior sales 
manager position with proven track record 
is a must 
Able to work in a highly complex,  
cross-functional environment 
Able to work with minimal supervision 
Excellent verbal and written communication 
skills in English 
Bachelor’s degree in business preferred, 
MBA/ MSc will be considered an asset 
Must be positive, open-minded and ready 
for new challenges 
Willing to relocate in South East Asia  
We are offering: 
•Excellent remuneration package including 
basic salary, extraordinary commission 
scheme and incentives 
•3 months living accommodation paid by the 
company in a very pleasant apartment in the 
city center 
•One return air ticket paid by the company 
If you believe that you match all the 

above mentioned criteria, please send 
us promptly your resume and cover 
letter in english to the attention of the HR 
department to: hr@davenportlaroche.com

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Σύμβουλοι Πωλήσεων Υπηρεσιών 

 Κινητής Τηλεφωνίας Πλήρους  
Απασχόλησης για το Κατάστημα  

στα Ιωάννινα
•Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται  
στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη;  
•Διακρίνεστε για το πάθος σας για τον κλάδο 
των τηλεπικοινωνιών; 
•Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρό-
νια στην πώληση υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας;  
Αν ναι και: 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία  
και σας αρέσει να βοηθάτε τους πελάτες  
με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων 
πωλήσεων 
•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση 
και εξέλιξη
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από 
κοντά, ώστε να δημιουργήσουμε την πιο 
δυναμική ομάδα συμβούλων πωλήσεων 
συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας.
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα 
σας προσφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης
Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η 
‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών 
ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ 
ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην 
Αθήνα. Σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα και 
απασχολεί πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από 
το Σεπτέμβριο του 2004, κάτοχος της πλειονότη-
τας του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο 
όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη 
της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια την έχει 
καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρικών 
ειδών στην Ελλάδα.
Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφι-
κού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, 
καθώς και στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την 
πώληση.
Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc 
είναι ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς 
ομίλους στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο όμιλος 
εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών 
στη λιανική πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών 
ειδών, με περισσότερα από 1.300 καταστήματα 
και ηλεκτρονικά καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ 
απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πε-
λάτες πραγματοποιούν τις αγορές τους online και 
μέσα από τα καταστήματα του ομίλου Dixons.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν 
το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας: www.
kotsovolos-careers.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ 
H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Merchandisers 
Που θα δραστηριοποιούνται στο χώρο  
των FMCGs  
Περιοχές: 
•Αττική - Ιωάννινα - Καβάλα  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων 
•Άπταιστα αγγλικά 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας  
& διαπραγματεύσεων 
•Ομαδικότητα 
•Ικανότητες παρουσίασης 
•Καινοτομικό τρόπο σκέψης 
•2 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
ή merchandising σε FMCGs 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
για τους άντρες υποψήφιους  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης 
•Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την ένδει-
ξη Mercfmcg στο e-mail: info@westsa.gr & 
στο fax: 210 9735005.

Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
στο χώρο promotion μarketing με σημαντι-

κούς πολυεθνικούς πελάτες ζητά νέους-νέες 
για να εργασθούν ως:

Merchandisers  
με έδρα τα Ιωάννινα

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει  
να διαθέτει:
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα 
•Ηλικία έως 32 ετών 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης  
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυναμικό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών e-mail:  
tradesupport@msps.net αναγράφοντας 
υποχρεωτικά τον κωδικό: ΜG 2014.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ 
προκειμένου να στελεχώσει τα κατάστηματά της 
στα Ιωάννινα ζητά άτομα με εμπειρία ηλικίας 
20-35 ετών για το πόστο του: 

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

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Για εποχική καλοκαιρινή απασχόληση σε 
επαγγελματικό σκάφος αναψυχής ζητείται:

Stewardess 
(Κωδ. Θέσης: STD)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ηλικία έως 35 ετών
Οι ενδιαφερόμενε-ς παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό με φω-
τογραφία τους σημείωμα αναφέροντας τον 
αντίστοιχο κωδικό στο e-mail:  depesales@
gmail.com. Όλα τα βιογραφικά θα διαχειρι-
στούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Στελέχη πωλήσεων & ανάπτυξης εργασιών, στη 
δουλειά που προσφέρει κύρος και προοπτικές, 
στο εταιρικό δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Το μέγεθος και η πρωτοκαθεδρία της ΕΘΝΙ-
ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ στο χώρο της ιδιωτικής 
ασφάλισης, σε συνδυασμό με την εμπειρία, και 
την ικανότητα των στελεχών της επιθεώρη-
σής μας από το 1981, εγγυούνται μια λαμπρή 
και σίγουρη επαγγελματική σταδιοδρομία, με 
μόνη προϋπόθεση την ποιοτική και μεθοδική 
εργασία. Σας καλούμε να γνωριστούμε και να 
αποφασίσουμε εάν τηρούνται οι απαιτούμενες 
προϋποθέσεις, να αποτελέσετε και εσείς μέλη 
του εταιρικού δικτύου πωλήσεων της Εθνικής 
Ασφαλιστικής του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Συντονιστής  
Ασφαλιστικών Συμβούλων

Ζητάμε συνεργάτες οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία 
στην ασφαλιστική αγορά και θα στελεχώσουν 
τα ήδη υπάρχοντα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ στις περιοχές:
Νομός Αχαΐας, Νομός Αργολίδας, Νομός 
Ιωαννίνων  
Προϋποθέσεις συνεργασίας: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Ηλικία 30 ετών και άνω 
•Ικανότητα επικοινωνίας, κοινωνικότητα, 
ομαδικό πνεύμα 
•Άδεια συντονιστή ασφαλιστικών  
συμβούλων 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία  
στον ασφαλιστικό χώρο (συνοδευόμενη  
με δικαιολογητικά) 
Υποστήριξη και επιτυχία: Προσφέρεται σύμ-
βαση με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ με το 
πακέτο αμοιβών που προβλέπει ο κανονισμός 
πωλήσεων της εταιρίας. Επιπλέον ανάλογα 
των προσόντων των υποψηφίων θα δοθεί 
μηνιαίος μισθός
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλ-
λουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο 
e-mail: doussas@yahoo.com. Υπεύθυνος 
επικοινωνίας: Κος Νικόλαος Ντούσας τηλ 
6984 909340. Για όλα τα βιογραφικά θα τη-
ρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.


